
Salems kommun är en fin plats att leva på. 
Många vill bo här och många vill bo kvar här. 
När man vuxit upp och ska flytta hemifrån,  
när det är dags att bilda familj, när man tycker 
villan eller radhuset blir för stort och vill flytta 
till något mindre. 

I en kommun med oslagbar boendemiljö och en Stock-
holmsregion med stark tillväxt gäller det att “tänka 
framtid”. Det är ett krav från kommuninvånarna att vi 
politiker planerar för fler bostäder. 

Nu finns ett planförslag där markägare, kommunen 
m fl är överens om ett projekt som går ihop ekonomiskt. 
Efter tidigare samrådsskede har vi lyssnat och anpas-
sat planerna. Med detta planförslag som innehåller 120 
nya bostäder, varav ca 30 hyresrätter i det nya Torghuset 
och resten bostadsrätter, större affärsytor och p-platser, 
blir en framtidslösning möjlig. Kort sagt, detaljplanen är 
nödvändig för en kommun i utveckling.

Folkpartiet, Socialdemokraterna, Kristdemokraterna 
och Moderaterna står bakom det nya förslaget till Rön-
ninge Centrum. Vi samarbetar över blockgränserna för 
att få till stånd ett levande centrum. Förslaget är ute på 
samråd under mars och april.

I den här tidningen låter vi en del kommuninvånare 
komma till tals för att ge sin syn på varför Rönninge be-
höver fler bostäder, affärer m m i centrum. Du har också 
fått kommunens informationsblad i din brevlåda. Mer 
information finns att söka på kommunens hemsida www.
salem.se och från vår kampanjsida www.rönninge.nu.

Dags att bygga färDigt rönninge centrum
- 120 nya bostäder på förslag

För ett levande Röninge C

www.rönninge.nu



 Jag, Carina Kandell, 
driver blomsteraffären -  
Blomster Prinsessan i Centralhuset 
”Nära Ting” sedan 6 år tillbaka. 
Och Jag välkomnar utbyggnaden av 
Rönninge torg. 

Det behövs både bostäder och fler affärslokaler i 
Rönninge Centrum Utbyggnaden och känslan av 
samhörighet kommer att ge liv åt torget och medföra 
att man vill spendera sin tid här.

Ritningarna ger mig en känsla av ett modernt torg 
med bibehållen Rönninge anda. 

Som företagare ser jag framemot att få fler 
kollegor, vilket för oss invånare ger oss ett ökat utbud 
av service.

Bygg snabbt!! våra tonåringar och vi som inte längre 
vill bo i hus väntar….:)

Äntligen kan något halvfärdigt  
bli till något helbra! Rönninge  
Centrum är det första som 
möter dig när du stiger av  
tåget, det är knutpunkten 
(träffpunkten )i Salems kommun. 

Nu är det hög tid att disponera marken på bästa sätt 
och färdigställa det som påbörjades en gång. Låt invå-
narna i Salem få ett litet centrum med närservice och 
bostäder till ung och gammal.

De äldre blir fler och behöver en bostad anpassad 
efter levnadssituationen. Man kan av olika skäl
behöva ett enklare boende än att bo kvar i villan 
eller radhuset. 

Man ska inte som äldre tvingas lämna sin hem-
kommun för att det inte finns bostäder . Rönninge 
centrum med sin närhet till bussar, tåg och annan 
service är mycket attraktivt för äldre. Och också för 
sin närhet till promenader i naturen eller 
Skönviksparken. 

Noomi Arvas-Liljefors (S)

  Idag är utsikten över den tomma 
marken mittemot min restaurang 
inte särskilt vacker. Men, det nya 
Torghuset är hur snyggt som helst, 
med en fin fasad mot torget. 

Affärer nedtill och lägenheter upptill är optimalt. 
Dessutom skärmar det av mot buller. Jag ser verk-
ligen fram emot bygget. Det behövs verkligen fler 
bostäder i Rönninge, inte bara villor. Jag kan själv 
tänka mig att bo i en lägenhet här i framtiden. Med 
fler boende och fler affärer i centrum blir det också 
fler kunder och arbetstillfällen. Det stärker oss som 
företagare i Rönninge.

Isak Can, Rönninge Bistro & Pianobar

Jag har bott i Salems kommun sedan 
1973, då var jag 2 år och inflyttande 
från Huddinge. Mycket har hänt 
under åren, både jag och kommu-
nen har vuxit. Salems kommun är 
fortfarande liten och trivsam, även 

om jag inte längre känner igen alla jag möter innebär 
inflyttningen chans till nya vänner och nya kamrater 
till barnen. Kombinationen av närheten till storstads-
puls, en bred arbetsmarknad och ett tryggt boende i 
en naturskön kommun är oslagbar. Jag vill ju att även 
våra barn och föräldrar ska finna bostäderna attrak-
tiva i deras aktiva liv och välja att bo kvar här. Jag 
vill att vår kommun ska tillåtas växa, kanske till och 
med kunna locka med fler butiker i framtiden. I vår 
kommun ryms såväl historiska byggnader och miljöer 
som moderna hus med fantasifull design. Vi är ingen 
avfolkningsbygd utan en växande kommun för alla 
generationer, i äkta varm Salemanda.

Mia Franzén (FP)

  Som enhetschef för gatudrift- och 
underhåll i Stockholms stad och 
boende i Rönninge sedan 1999 är 
det intressant att ta del av förslaget 
till Nya Rönninge C. Vad jag kan se 
är det ett välgenomtänkt förslag där 

bilar och bussar, cyklar och människor har möjlighet 
att fungera tillsammans. Tillgänglighet och trafiksä-
kerhet är av största betydelse och det tycker jag att 
man försökt få med i planerandet. Dessutom lyckas 
man få in ganska många nya bostäder vilket är viktigt 
i en storstadsregion som växer. De som väljer ett 
boende i de nya husen kommer bo centralt samtidigt 
som naturen ligger nära. Det är roligt och verkligen 
på tiden att Rönninge också får ett fungerande torg 
och centrum som vi i kommunen kan vara stolta över.

Susanne Pettersson (KD)

  

Jag har bott i Rönninge sedan 1969 
och drivit olika företag här sedan 
dess, numera Villa Talliden med 
mina barn. Genom politiken kan jag 
påverka det framtida Rönninge, en 
förort som byggs ut, men som också 

behåller de historiska rötterna som är så välbekanta 
för många av oss. Fler ska kunna kalla Rönninge för 
sin hemort. Många 70- och 80-talister flyttar tillbaka 
till sin födelseort och de kräver ett bättre utbud och 
en planerad miljö.

Vi har nu en unik chans att förverkliga fler bostäder 
och bygga Rönninge centrum färdigt. Det nya plan-
förslaget är ett smidigt sätt att förena det gamla med 
det nya. Det är snygga, välritade byggnader som tar 
vara på ljuset, skärmar av och bildar ett naturligt torg. 
Busstorgets asfaltsytor minskar, men utnyttjas bättre. 
Det blir fler affärer med bredare utbud. Det är dags 
att ta ett steg till i Rönninges historia.

Carina Kandell, BlomsterprinsessanYvonne Berglund (M)
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När man lyssnat på de 
som inte vill göra något åt 
Rönninge centrum verkar det 
nästan som att man räknar 
med att alla ungdomar ska 
tvingas härifrån. Det gäller 

inte mig. Min dröm är att få bo kvar i Salems 
kommun där jag trivs så bra. För mig som ung 
är därför den absolut viktigaste anledningen 
till att utbyggnaden av Rönninge centrum 
ska genomföras att kommunen måste kunna 
erbjuda oss unga bostäder i framtiden. I Rön-
ninge centrum blir det ca 30 hyreslägenheter. 
Stockholmsregionen växer och Salem likaså. 
Det är nu vi verkligen måste tänka 20-30 år 
framåt. Bostäder i Rönninge centrum är 
absolut en framtidsinvestering!

Dessutom behöver Rönninge centrum fräschas 
upp och moderniseras. Med det liggande 
förslaget menar jag att man lever upp till att 
vara ett modernt och fint Rönninge centrum 
som vi kan känna oss stolt över. Jag älskar min 
hemkommun, låt mig även i framtiden 
kunna prata om Salem och Rönninge 
som just mitt hem.

Delmon Haffo (M)

Viktigt att det nu äntligen 
har tagits beslut om att 
bygga färdigt Rönninge 
centrum. Fler bostäder och 
framför allt hyresrätter, i vår 
kommun gör det möjligt för 

ungdomar att bo kvar i kommunen. Jag 
har själv en son på 18 år som nu ges möj-
lihet att få ett boende här i Rönninge.

Maria Ridderstolpe (S)

 Jag vill se ett centrum för boende och resande. Rönninge centrum är en angelägenhet för hela 
Salems kommun. En utbyggnad är en satsning för ett mer levande centrum med ett bättre un-
derlag för de affärsverksamheter som finns idag och för nya butiker och restauranger. Det ger 
möjlighet att etablera mer kommunal service såsom bokutlämning av biblioteksböcker med 
mera.

Den majoritet i fullmäktige som står bakom beslutet har säkerställt att det både byggs bostads- och hyres-
rätter. Därigenom ökar möjligheten att bo i Rönninge för både unga och äldre. Ska livskraften i Rönninge 
centrum öka så måste vi bygga nytt. Skälen är både ekonomiska och estetiska. Vi bör bygga igen och bygga 
bort de öppna och blåsiga ytor som centrumet erbjuder idag. Det förslag som nu växer fram är både 
ekonomiskt försvarbart och är en rimlig kompromiss kring mängden bostäder.

Petter Liljeblad (FP)
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Håkan Paulson (KD) hpaulson@kth.se
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