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BÄTTRE GÅNG-
OCH CYKELVÄGAR

De närmaste åren ska gång- och cykelvägarna förbättras i kommunen.
Karlskronaviken, Ekdalen, Rönningevägen, Uttringevägen och Salemsvägen
finns bland förslagen. Läs mer.....Sid 3

Rönningevägen prioriteras högt i förslaget till gång- och cykelvägsplan.



Salems förskolor tycks dock inte ha problem med att
rekrytera förskollärare. Vi har sedan en tid legat i topp i
regionen och är nu på väg att redan före årsskiftet nå 2/3-
målet. I många kommuner ligger man under 50 procent
och länsgenomsnittet ligger kring 40 procent.

Hur kommer det sig då att just Salem har
så lätt att rekrytera förskollärare?
– Vi har successivt fått ett mycket gott rykte i yrkeskåren,
speciellt bland yngre och nyutbildade. Det beror nog på att
vi har en tydlig pedagogik och ger förskollärarna stor
frihet i sin yrkesroll. Vi samarbetar också mycket både
mellan förskolorna och med skolorna och utbyter

SALEM NÅR FÖRSKOLLÄRARMÅL

erfarenheter och idéer över gränserna, säger förskole-
chefen Marsella Quicker.
– Det är inte ovanligt att vi blir kontaktade och tillfrå-

gade om vi har lediga platser, även om vi inte haft någon
annons ute, säger Marsella.
I Sverige har vi ju höga ambitioner för förskolan att

erbjuda lärande och utveckling av barnen, och inte bara
vara en förvaringsplats. Med en större andel pedagogiskt
utbildade blir våra förskolor allt bättre på att förbereda
barnen för den fortsatta skolgången, vilket inte minst
bidrar till att öka kommunens attraktionskraft och
konkurrensförmåga i regionen.

Skolverket räknar med att 60 procent av personalen på landets förskolor skall ha
pedagogisk högskoleutbildning senast 2014, och Barn- och utbildningsnämnden i Salem
har satt som mål att två tredjedelar av förskolepersonalen skall vara förskollärare.
Bristen på förskollärare är dock mycket stor, framförallt i Stockholmsregionen.

Moderaternas hemsida:
www.moderaterna.net/salem

Bloggar om Salem och Rönninge:
Lennart Kalderén
www.kalderen.info

Delmon Haffo
www.delmonhaffo.com

(Bild: www.fotolia.com)



Prioriteringsordning
1 Karlskronaviksvägen, förbindelse till Södertälje via näset
mellan sjöarna Uttran och Dånviken*.

2 Grusstigen mellan Hagsätervägen och Sandbäcksvägen
3 Uttringevägen*
4 Tallsätravägen (Gamlebovägen-Hemtorpsbacken)
5 Flatenvägen
6 Rönningevägen
7 Sandbäcksvägen
8 Salemsvägen
(* Ingår i detaljplaner.)

Rönningevägen prioriteras upp
Hela planen är preliminärt kostnadsberäknad till 40 miljoner
kronor (exklusive marklösen). Genomförandet av planen beror

dels på hur snabbt detaljplanerna kan antas men inte minst
på kommunens ekonomiska läge. Projektet Rönningevägen
föreslås flyttas upp till plats 2. Ett sådant projekt måste
etappindelas. En förstudie ska nu göras där det också ska
undersökas om cyklande kan hänvisas helt till Lilldalsvägen.

”Gamla Riksettan”
Det borde vara viktigt att kunna cykla längs ”Gamla Rikset-
tan” (Bergaholmsvägen) hela vägen mellan Norra Botkyrka via
Salem till Södertälje. Botkyrka kommun och Trafikverket har
börjat bygga GC-väg fram till Gamla Norsborg. Salems kom-
mun kommer att begära överläggningar med Södertälje och
Botkyrka kommuner samt Trafikverket för att utröna möjlig-
heterna att fortsätta bygga ut GC-väg längs denna vackra väg.

PLAN FÖR GÅNG- OCH CYKELVÄGAR
I Salems kommun finns tre helt olika trafikmiljöer. Kommundelarna Salem och
Söderby har planskilda gång- och cykelvägar och vägtunnlar.
I Rönninge finns vissa planskilda GC-vägar, men mestadels är det blandtrafik med

gångbanor av olika bredd. I landsbygdsdelen finns grusvägar och blandtrafik på de
större vägarna.
Nu har en plan för utbyggnad av gång- och cykelvägar arbetats fram och varit

ute på remiss. Planen har också funnits utställd, bl a på kommunens hemsida.
Planförslaget, som ska antas av fullmäktige, innehåller åtta olika delprojekt, med
följande prioritering.
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Utnyttjande av kommunal mark
Sedan länge har många framförallt rad- och kedjehusä-
gare tagit i anspråk kommunal mark mot gång- och
cykelvägar och andra allmänna ytor. Bakgrunden är att
många hävdar att muntligt godkännande funnits från
tidigare ägare. Problemet är att man på detta sätt i ett antal
fall har ”stängslat in” kommunala VA-ledningar och där-
med gjort dem svåråtkomliga, vilket ställer till med
problem bland annat i samband med läckage och under-
hållsarbeten.
På senare år har dessa problem ökat och kommunen såg

anledning att vidta åtgärder på något sätt, t.ex. genom att
marken återlämnas och återställes. Den expertis som då
anlitades kom fram till att alla markområden som olovli-
gen ianspråktagits av fastighetsägaren (bostadsrättsför-
eningen, radhusägaren e.d.) måste återlämnas, oavsett om
det fanns några kommunala ledningar på eller i den aktu-
ella marken.  Denna bedömning grundade sig på att den
kommunala ”likställdhetsprincipen” inte tillåter att man

behandlar invånarna olika, (genom att t.ex. bara tvinga
några att återlämna marken, men låta andra behålla den) 
Kommunstyrelsen fattade således beslut om att alla

marksnuttar skulle återlämnas, vilket naturligtvis med-
förde starka negativa reaktioner från många berörda.
Innan de beslutade åtgärderna sattes i verket har det
emellertid framkommit nya bedömningar om det juridiska
läget, främst att likställdhetsprincipen inte skulle vara till-
lämplig i detta fall. Kommunstyrelsen tekniska utskott har
därför med omedelbar verkan beslutat att alla genomfö-
randeåtgärder tills vidare skall skjutas upp och frågan
utredas på nytt.  Berörda markägare skall omgående
informeras om beslutet och frågan kommer alltså att
behandlas politiskt på nytt.
Förhoppningsvis kan den nya utredningen peka på en

konstruktiv lösning som kan bespara både markägarna
och kommunen mesta möjliga obehag.    

Bra nyheter om Salem!
Nu ska vi skriva positivt om Salem (igen). Inom några
dagar kom två positiva nyheter som bekräftar att vi bor
i en mycket attraktiv kommun.
Statistiska Centralbyrån (SCB) gör medborgarunder-

sökningar vartannat år över hela landet. Salem deltar
alltid, i år blev det totalt 138 kommuner där ett urval av
invånarna fick bedöma service, standardfrågor samt
möjlighet till inflytande. Än en gång får vår kommun
mycket höga omdömen, bäst på Södertörn. Exempelvis
vill 77 procent av Salemsborna rekommendera en god
vän att flytta hit, jämfört med 63 procent i genomsnitt i
undersökningen. När det gäller "inflytande" och "för-
troende" är det enbart två kommuner i hela landet som

Planeringen för ett nytt Rönninge centrum är nu inne
i slutskedet.Utställningen av detaljplanen har avslutats.
Även nu kom det in en del synpunkter. När det gäller
olika myndigheters remissyttranden så har Länsstyrel-
sen och Trafikverket  accepterat 26 m avstånd från järn-
vägen till Torghuset. 

får bättre värden än Salem. Det är naturligtvis oerhört
glädjande att vi får den här bekräftelsen för tredje
gången i rad. Tidningen Dagens Samhälle har gjort en
egen helhetssummering av undersökningen. Där rankas
Salem på 5:e plats i hela landet.

"Här får husköpare mer för pengarna" skriver Mitt i
Botkyrka-Salem och konstaterar att huspriserna i Salem
ökat mest i länet, hela 25 procent på fem år. Om man är
beredd att åka en bit längre ut till vår kommun, är det
möjligt för många unga familjer att köpa prisvärda rad-
hus. Lägg därtill en väl fungerande service, bra kom-
munikationer och nära till naturen så ökar inflyttningen.

Moderaterna, Socialdemokraterna, Folkpartiet och
Kristdemokraterna står bakom planförslaget. Vår
bestämda och gemensamma uppfattning är att   kom-
munen verkligen behöver nya bostäder, handelsytor och
parkeringar i Rönninge. Se gärna www.rönninge.nu för
mer information och diskussion.  

Rönninge centrum – uppdatering


