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Salarps äldreboende
Salarps äldreboende är kommunens äldsta och var lämpligt för
tillbyggnad. Vi har byggt ut med 18 nya lägenheter. Salarp har nu 43 st
lägenheter varav tre för korttidsvistelse.
I samband med ombyggnationen har vi också byggt om Salarps kök

där maten lagas från grunden. VI kan nu på alla våra äldreboenden
erbjuda val mellan två olika rätter till lunch respektive middag. Dessu-
tom kan de boende på en av våra somatiska avdelningar ta med sina
sällskapsdjur.

”Växthuset” - för ungdomshälsan
Tisdagen den 5 april var det officiell invigning av Växthuset, en verk-
samhet som ska bedrivas i samverkan mellan kommunen och land-
stinget. I Växthuset finns ungdomsmottagning, elevhälsa, Minimaria och
socialtjänstens öppenvårdsteam.
Här kan vi nu erbjuda Salems kommuns barn, ungdomar och famil-

jer hjälp med sociala problem. skolproblem, drog, sex- och samlev-
nadsfrågor, i nya och ändamålsenliga lokaler.
Prästgården blir stödboende
Socialförvaltningen har fått tillgång till gamla Prästgården, som kom-
munen köpte från Salems församling. Huvudbyggnaden har efter om-
byggnation inretts till fem lägenheter med gemensamhetslokaler. Här
kommer ett antal personer med funktionsnedsättningen autism (social
interaktion, kommunikation) att bo. I Prästgården finns totalt 10 an-
ställda.

Ensamkommande flyktingbarn
Salems kommun har tillsammans med kommunerna i Stockholms län
avtalat om mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Hittills har
Solna och Sigtuna tagit emot väldig många barn, men nu finns en läns-
övergripande överenskomelse där alla kommuner i länet gör insatser.
Salems Kommun har avtalat om mottagande av fem platser per år. Lo-
kaler iordningsställs just nu i Söderby Park. Förutom själva mottagandet
ska lokalerna också ge möjlighet till “utslussningsboende”.

Socialnämnden:

Invigningar ”duggar tätt”
– Under 2011 har socialnämnden genomfört flera invigningar av nybyggda, ombyggda eller förändrade
verksamheter i Salems kommun. Dels för att tillgodose efterfrågan , men också för att skapa bra och
kostnadseffektiva verksamheter, säger Lars Pilstenek, M.

”Tornet har fallit” stod det på en prinsesstårta som ett
antal centerpartister njöt av vid ett möte häromveckan.
Ja, kritiken mot Tornhuset var stark och därför har vi
moderater konstaterat att Rönninge centrum får
planeras vidare utan “Tornet”. Men hur?
Över 1100 personer har på olika sätt deltagit i enkäten om programmet
för Rönninge centrum. De som besvarat enkäten vänder sig främst emot
“Tornet” och i viss månmot “att det byggs för mycket och för högt” och
att centrumutvecklingen istället ska ske medmottot “småstadskaraktär”.
Det finns också positiva röster som uppskattar att fler bostäder kan
erbjudas i centrum och att busstorget minskar i storlek.
– Vi moderater har gått igenom kritiken noga och insett att förslaget

om “Tornet” får läggas åt sidan. Den riktigt stora frågan därefter är om
planeringen för hela Rönninge centrum ska förpassas till historien eller
om fler tycker som vi, att centrum behöver utvecklas? Det frågar sig
Lennart Kalderén, moderaternas kommunalråd.

– Det finns en del kritik i enkätsvaren som går ut på att ”Rönninge
centrum ska förbli som det är”. Men vi som har kommuninvånarnas
uppdrag att planera utvecklingen kan inte ikläda oss skygglappar.
Det byggs i Rönninge, de sydvästra delarna ska förtätas, kommunalt
vatten och avlopp ska anläggas, fastighetsägare vill stycka av, väg-
nätet ska upprustas, det ska bli normal SL-busstrafik. Ska vi som an-
svariga förtroendevalda avskärma oss från denna verklighet?
–Moderaterna anser att centrum inte är färdigbyggt, utan att det tvärtom
finns många positiva värden sommåste uppnås förutsatt att planeringen
går vidare. Men det handlar inte om att Rönninge ska förbyggas och bli
ett förortscentrum som andra utmed pendeltågslinjen mot Södertälje. Vi
upplever att det finns många kommuninvånare, speciellt Rönningebor,
som absolut ser fram emot en utveckling av området. Kommuninvånare

som vill ha ett mer levande, uppfräschat centrum, med både bostäder
och butiker, inte minst fungerande parkerings- och trafiklösningar.
Utgångspunkten är bl a att det behövs drygt 100 nya bostäder för att

projektet ska gå ihop ekonomiskt. Det blir en delikat uppgift för SMÅA
och kommunen att ta fram ett modifierat förslag som är ekonomiskt
genomförbart. Bl a kommer “Dragspelshuset” (mellan torget och
Dånviksvägen) samt huset bredvid “Bamses” att studeras på nytt.

Bland enkätsvaren finns kritik mot att “SMÅA får
diktera villkoren”?
- Det är ingalunda så att SMÅA dikterar villkoren. Men SMÅA repre-
senterar ägarna till halva centrum och är tilltänkt som byggherre. Kom-
munen går igenom alla kalkyler. Men Salems kommun kan inte bygga
om centrum på egen hand, t ex genom att höja kommunalskatten.

FFöörrssllaaggeett  oomm  pp--ddääcckk  ii  cceennttrruumm  oocchh  ppåå  ssööddrraa
ssiiddaann  oomm  ssttaattiioonneenn  hhaarr  oocckkssåå  kkrriittiisseerraattss..
– Om vi slapp planera för p-däck skulle vi undvika det, säger Lennart

Kalderén. Men det är ont om utrymme kring centrum. Såväl boende,
kunder som pendlare gör det nödvändigt med nya p-platser. I Rönninge
ska vi konstruera snygga p-däck som smälter in i omgivningen. För ett
eventuellt p-däck på pendelparkeringen (söder om järnvägen) gäller det
först att se hur den nya busslinjen kan minska parkeringsbehoven.

Vad händer härnäst?
– Ett modifierat planförslag tas fram för diskussion i höst. Det kommer
att bli nya avstämningar med dem som bor och verkar i Rönninge och i
hela Salems kommun, avslutar Lennart Kalderén.

Modifierat förslag utan ”Tornet”

F d Prästgården har blivit stödboende.



Kommunen beräknar att det krävs mindre anpassningar av
gaturummet för omkring 10 miljoner innan busslinjen kan
starta. Därutöver ska busshållplatser och gångbanor planeras
in i ett par av de detaljplaner som nu är under framtagande,
främst Heliodal och Solliden.
Det är en nästan 50-årig vision om kollektiv-

trafik med normalbuss i södra Rönninge som nu
närmar sig verklighet. Kommuninvånarna är idag bero-
ende av egna bilar, apostlahästarna eller en minibuss med
reducerad trafik. När västra och södra Rönninge förtätas krävs
trafik med normalstor SL-buss med normal turtäthet. När detta
blir verklighet om några år ökar kollektivresandet och mins-
kar trycket på pendelparkeringen.
Rönningepartiet var ensamt om att vara emot

principlösningen, de ville behålla dagens “kortbuss”, dock
med högre turtäthet. Rönningepartiet försöker också framställa
de 10 miljoner kronor som krävs för mindre anpassningar av
gatunätet som “slöseri” som skulle kunna undvikas med fort-
satt minibusstrafik.  Men minibussar är ingen hållbar lösning
som SL kommer att gå med på.
Vi undrar: Hur vill Rönningepartiet att Rönninge ska ut-

vecklas om man är motståndare till normal kollektivtrafik? Är
inte skattepengar till för att användas för samhällsnyttiga in-
vesteringar som detta? Hur ska kollektivtrafiken annars kunna
vinna ”marknadsandelar” från privatbilismen om man gör det
omöjligt för normala SL-bussar att köra i området? Hur tror
Rönningepartiet att pendelparkeringen vid Rönninge centrum
ska räcka till om inte Rönningeborna får en vettig busstrafik?

Partiet blottar sina underliggande motiv. Rönningepartiet vill
få stopp på detaljplanerna i södra och västra delen. Därmed
motverkar de utbyggnaden av vatten och avlopp, de blockerar
fastighetsägarnas möjligheter att stycka av och – sist men inte
minst – de verkar vilja behålla dagens undermåliga vägnät.

Kommunfullmäktige beslöt i april om en principlösning för den nya SL-busslinjen i södra Rönninge
som ska komma om några år. Sträckningen blir alltså: Rönninge station - Dånviksvägen - Uttringevä-
gen - Uttringe gårds väg - Sandbäcksvägen med ändhållplats vid Rönninge skolvägs södra anslutning.
Hållplatser planeras vid Björknäs, Gustavslundsvägen, Heliodal, mitt på "Uttringerakan" och Toredal.

Beslut om buss i södra Rönninge
– Rönningepartiet emot

Salem rankas högst i Sverige av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting)
när det gäller trygghet och säkerhet. SKL beskriver en trygg och säker
kommun som en plats där brottsligheten är låg, där det inträffar få olyc-
kor och där det finns ett säkerhetsmedvetande hos medborgare och
samhällsföreträdare. Den avgörande faktorn för Salems del är att det
endast inträffar 0,15 bränder per 1000 invånare här. I Sverige skulle det
totalt bli 3800 färre bränder om alla kommuner nådde Salems nivå. 

Vi moderater ser rankingen som en bekräftelse på att de som planerade
kommunens utbyggnad för 50 år sedan tänkte rätt. Att bygga ut det då-
varande villasamhället Rönninge med en varierad småhusbebyggelse i
Salem är ett lyckat socialt koncept. Ett stort grattis också till Södertörns
Brandförsvarsförbund och ett antal kommunala och andra myndigheter
för ett gott förebyggande arbete.

Principlösning för bussens sträckning med hållplatser markerade.



MODERATA SAMLINGSPARTIET I SALEM

TEL: 08-532 506 47
E-POST: salem@moderat.se
ANSVARIG UTGIVARE:
Lennart Kalderén
REDAKTION I ÖVRIGT: 
Lennart Ejenäs

Torsdagen den 19 maj togs det första spadtaget inför bygget av
en förbehandlingsanläggning  för biogas på SRV:s  återvin-
ningsanläggning på i Huddinge. De som höll i den tredelade
spaden var SRV:s presidium: Johan Löfgren , Bengt Säberg och
Birgitta Mörk. Drygt hundra inbjudna fanns på plats och fick
också höra SRV:s styrelseordförande Bengt Säberg (M, Hud-
dine) berätta om den kommande anläggningen. Insamlat mat-
avfall ska blandas med vatten och malas till en ”gröt”(slurry)
som sedan är råvara för biogastillverkning. På detta sätt kan det
matavfall som kommer att samlas in från hushållen på Söder-
törn med start 2012 omvandlas till biogas och därmed driva for-
don i Stockholmsområdet, där det idag är stor brist på biogas.
Med denna satsning återvinns matavfallet samtidigt som man
sluter kretsloppet. Miljön skyddas och de boende i Salem och på
Södertörn bidrar till att det nationella målet om att minst 35 %
av allt organiskt avfall ska bli föremål för biologisk behandling.
Totalt investerar SRV c:a 50 miljoner kr i denna anläggning
som får en kapacitet på 25 000 ton insamlat matavfall. Med
skiftgång kan kapaciteten utökas till 50 000 ton. Biogasen från
25 000 ton matavfall räcker till att driva 1500 personbilar som
kör 1600 mil /år!

Första spadtaget till biogasanläggning
SRV återvinning AB ägs av kommunerna Huddinge , Haninge,
Salem, Botkyrka och Nynäshamn . Verksamheten omfattar
insamling och förädling av återvinningsmaterial , bränsle och
avfall samt deponering.

KONTAKT
HEMSIDA: www.moderaterna.net/salem
E-POST: salem@moderat.se
NYHETER FRÅN SALEM OCH RÖNNINGE:
www.kalderen.info
VVIILLLL  DDUU  VVEETTAA  MMEERR  OOMM  MMUUFF  SSAALLEEMM??
www.muf.se eller kontakta delmon.haffo@moderat.se
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Buss 745 förstärkt
Det var många salembor som fick vänta och frysa under årets tre
första månader för att direktbussen 745 (Mosshagen-Fridhemsplan)
fick problem med många inställda turer. Både SL:s kundtjänst och
kommunen fick ta emot samtal och mail. 
– Vi tog upp problemet på olika nivåer inom SL. Fr o m april

satte entreprenören in förstärkt busstrafik genom “turistbussar” som
löste situationen i stort. Det ska räcka med att resenärer kontaktar
SL:s kundtjänst med synpunkter. Men här var störningarna så stora
att det var motiverat med ett antal direktkontakter från kommunen
till SL, säger Lennart Kalderén, kommunalråd, M. 

Parkeringsproblem vid Berga bollplan
Sedan konstgräsplanen vid Berga invigdes har det varit problem
med felparkerade bilar på Tallsätravägen. Olika alternativa
lösningar har studerats inom kommunen. Nu har Tekniska utskot-
tet fattat beslut om att anlägga en parkering för 24 bilar mellan
sporthallen och Sandbäcksvägen. När genomförandet kan ske är
ännu inte klart.

Innebandyn sköter Möllebadet
I Salem har vi en lång tradition av att låta föreningarna driva
idrottsanläggningar. IDet började med IFK Salem och ishallen, det
rullade vidare med Rönninge-Salem Fotboll och bollplanerna. Nu
har ytterligare ett steg tagits. Salems IF (Salems innebandyförening)
har fått uppdraget att sköta Skogsängshallen. Men inte nog med det.
Föreningen visar upp en stark entreprenörsanda och har också lagt
bud på - och fått uppdraget  - att sköta Möllebadet, kommunens
utomhusbad.

SRV Återvinning

- De borgerliga partierna har fått försvara föreningsdrift när oppo-
sitionen haft annan inställning. Men med föreningsdrift stärks
anvaret för anläggningarna, föreningarna hittar nya lösningar och
deras egen föreningskänsla ökar. Allt detta innebär bättre kvalité
och ekonomi för skattebetalarna, säger Anders Forsberg (M), ord-
förande i Kultur- och Fritidsnämnden. 

Bra överskott för 2010
Kommunen gjorde ett mycket bra resultat förra året. Ekonomin
visade plus 29 miljoner kronor, vilket var 22 miljoner mer än bud-
get. Hälften av överskottet berodde på ett tillfälligt bidrag från sta-
ten under lågkonjunkturen. Bidraget betalades ut t o m 2010.
Överskottet i övrigt berodde på färre elever och att vissa verksam-
heter inte kom igång som planerat. 
Måluppföljningen visar på goda resultat över lag, förutom

blandade prestationer i grundskolorna samt sämre servicegrad från
kommunen per mail och telefon. Åtgärder är på gång för dessa  och
andra “utvecklingsområden”. Läs mer om detta i kommunens bro-
schyr “Salem 2010” som delas ut till samtliga hushåll. 

Stabil ekonomi framöver
Ramarna för kommunens budget 2012-2014 beslutas av fullmäktige
i juni. Det märks i viss mån att Sverige befinner sig i en högkon-
junktur. Kommunen bedöms klara sina ekonomiska mål, ett över-
skott som motsvarar minst 1% av intäkterna från skatter och bidrag.
Däutöver blir det intäkter från tomtförsäljningar. Dessa ska dock
inte användas till löpande utgifter utan för att förbättra balansräk-
ningen, d v s kommunens långsiktiga ekonomiska ställning. 


