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Tack till Salems elever och lärare! sid 2

Du har suttit över 18 år, därmed en av dem i Sverige som har
mest erfarenhet som kommunalråd. Du har varit aktiv politi-
ker sedan 1977. Hur ser du på din egen framtid?
Min framtid som kommunalråd beror på om partiet och väljarna
vill ge mig förtroende att fortsätta. Man blir ju äldre så det är
dags att fundera. Det här är inget vanligt jobb, det kräver
”politisk energi”. Men med de frågor vi har på agendan idag
känner jag mig väldigt “laddad”.

Är det något särskilt som förändrats i politiken under
dessa år?
Moderaterna och Alliansen i Salem har byggt vidare på det
starka förtroende vi mött från salemborna alltsedan vi blev egen
kommun igen 1983. Det upplever jag snart sagt varje dag.
”Salemandan” från de första åren lever vidare. De senaste åren

har attityderna till bostadsbyggande blivit mer positiva, vilket
jag välkomnar.

Halvvägs in i mandatperioden, två år till nästa val, vad har
Moderaterna och Alliansen uppnått hittills?
Vi iAlliansen har fortsatt vårda ekonomin som visat stora över-
skott och gjort det möjligt att sänka skatten med 25 öre (1500
kr/år för en normalfamilj). Statistiken visar på att skattepeng-
arna används effektivt och med god kvalité. Alldeles nyligen
rankade Lärarnas Riksförbund Salems skolor som näst bäst i
hela Sverige. Rönninge centrum-projektet har startat med nya
bostäder och affärsytor. Äldreboendet i Söderby Park har
öppnat. Nu har diskussionerna startat om uppemot 400 nya
bostäder i Salems centrum samt en ny översiktsplan. Jag tycker
vi tuffar på riktigt bra. forts sid 3

”Med de frågor vi har på agendan idag känner jag mig väldigt laddad”



Torghusets fasad mot torget

Salem bäst igen – spenderar
minst på politisk verksamhet
Vi har alltid strävat att hålla de politiska kostnaderna nere – t.ex.
har vi bara ett kommunalråd och ett halvt oppositionsråd. Nu
visar en undersökning från Skattebetalarnas förening att Salem
är den kommun som har lägst utgifter (544 kr/invånare) för
politiska kostnader bland samtliga kommuner med 15 000 –
20 000 invånare.

Boviera till Fårhagen
Bovieran har fått positivt planbesked om att få bygga en
anläggning i Fårhagen (öster om Säbyvägen).
Nästa steg blir ett planeringsavtal med kommunen och sedan

kan detaljplanearbetet påbörjas, bl.a. med samråd med gran-
narna.
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Brf Trädgårdslunden från Dånviksvägen

Rönninge centrum just nu

Rondellen, som framför allt förenklat utfart från Rönningevä-
gen, är ju klar sedan länge, och en arbetsgrupp med represen-
tanter från kulturlivet i Salem och elever från Rönninge skola
och Nytorpsskolan ska ta fram att par förslag till utsmyckning
där, som vi alla ska få rösta om i vinter. Sedan fattar Kultur-
och fritidsnämnden beslut och resultatet ska vara på plats före
sommaren.

Busstrafiken har nyligen flyttat över till det nya busstorget,
och stationsingången rustas upp.
Bygglov har beviljats för två av bostadsprojekten, bostads-

rättsföreningen Trädgårdslunden (på parkeringen utanför sko-
makeriet och kolgrillen) och Torghuset (längs Dånviksvägen),
som ska innehålla hyresrätter, garage och affärslokaler.
Bostadsrätterna i Trädgårdslunden har väckt stort intresse. 80%
av dem är redan sålda, många till salembor. Det gäller både
unga som vill skaffa eget boende här och äldre par från villor,
som vill trappa ner till ett mer bekymmerslöst boende. Inflytt-
ning beräknas till våren 2018.

Nytt busstorg, nya bygglov

Tack till Salems elever och lärare!
Alliansen i Salem har prioriterat skolan med högre lärarlöner,
lärartäthet och fokus på elevernas kunskaper. Nu har Lärarnas
Riksförbund utnämnt Salem till Sveriges näst bästa skol-
kommun.
– Det är givetvis glädjande att inte bara ligga bra till utan i

absoluta toppen på listan, säger Lennart Ejenäs (M), ordförande
i Barn- och utbildningsnämnden.
– Det är särskilt glädjande med de höga placeringarna på

elevresultat och likvärdighet, men med tanke på den hårda

konkurrensen på arbetsmarknaden känns det också bra att vi
placerar oss högt på lärarlönerna. – Vi ligger även bra till när det
gäller lärarbehörigheten, avslutar Lennart Ejenäs.
I rankingen från Lärarnas Riksförbund ingår fem paramet-

rar: elevresultat, likvärdighet, resursanvändning, lärarlöner och
lärarbehörighet. Salem får allra bäst betyg för likvärdighet (3:e
plats) och lärarlöner (12:e plats) men ligger också mycket bra
till på elevresultat (37:e plats). Förra året kom Salem på 33:e
plats i rankingen.

Algblomning i Dånviken
Otrevliga alger blommade under senare delen av sommaren
i sjön Dånviken mellan västra Rönninge och Glasberga.
Kommunens bygg- och miljöenhet arbetar nu med att ana-
lysera orsakerna.

– Det kan vara naturliga orsaker som dålig vattenomsätt-
ning, det kan också bero på dåliga avlopp. Vi gör en kart-
läggning under hösten och återkommer med besked om hur
vi ska gå vidare, säger Björn Kvist (M), ordförande i Bygg-
och miljönämnden.
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”Vi siktar högt med Salems Centrum”
Lennart Kalderén:

forts. från sid 1

Vilka frågor är högaktuella denna höst?
Min vardag upptas just nu mycket av Salems centrum-projek-
tet samt en strategisk utredning om nya skollokaler.
Dessutom har vi som många andra kommuner problem med

att hitta bostäder till de flyktingar som fått uppehållstillstånd.
Salems kommun ställer upp, men måste lösa bostadsfrågan med
paviljonger som vi ännu inte har bygglov för.
Regeringen blundar för Stockholmskommunernas problem

att få fram bostäder. Landshövding Chris Heister har skrivit till
regeringen för att minska kraven på vårt län.

Vad är svårast i ditt jobb?
Den största utmaningen där jag får satsa mycket av mig själv
är att vårda, ja, slå vakt om ekonomin. Jag måste sätta an tonen
för att vi verkligen jobbar noggrant för att få ut det mesta av
skattepengarna. Det finns stora krav och ambitioner och ofta
måste man säga nej. Ibland kan det därför vara påfrestande att
upplevas som ”tråkig”.

Hur är det med återväxten bland politikerna?
InomModeraterna har vi haft en fortgående generationsväxling
under många år nu. Vi har många nya, pigga förtroendevalda
som är med och jobbar.

Numera finns det ett starkt intresse för att bygga bostäder,
både i Salem och i hela länet. Blir det nya bostäder i Salem?
Ja, vi har höga målsättningar om ungefär 100 nya bostäder per
år framöver. Just nu byggs Rönninge centrum med både
bostadsrätter och hyreslägenheter. Sjöglimten nedanför
Rosstorp i Rönninge byggs av HSB med cirka 50 bostadsrätter,
kanske främst för de, som vill sälja sina villor och radhus.

Men det finns en stor bostadsbrist i Stockholmsregionen. Är
det kommunernas fel?
Nej, verkligen inte! Bostadsmarknaden fungerar dåligt p g a en
föråldrad hyresreglering som försvårar bostadsbyggande. Sedan
fortsätter Sverige att använda ett system för överklagande som
försenar detaljplaner i flera år. Det måste reformeras. Det ligger
på regering och riksdag att öppna ögonen och inse att de måste
tänka om för att få bättre fart på byggandet.

En del tycker att
Rönninge centrum-
projektet går lång-
samt, hur går det
egentligen?
Entreprenören fick
stora problem med
att bygga om vatten-
och avloppsnätet.
Detta är inte ovan-
ligt. Det var ont om
ritningar från tidi-
gare ombyggnader

under 1900-talet, t ex stötte de på rester efter gamla Stations-
vägen en meter ner i marken. Annars löper projektet som det
ska. Nu byggs busstorget om och snart är det dags att bygga
bostäderna. Det blir bra.

Ni håller på att titta på förslag för Salems centrum.
Hur är intresset?
Vi siktar högt med Salems centrum! Glädjande nog är det ett
mycket stort intresse för att bygga bostäder, bl a på grusplanen
där man skrapade knäna för drygt 40 år sedan, då både Salem
och jag var unga. Vi har fått in 17 riktigt spännande förslag som
nu granskas. I dagarna har det också blivit klart med en ny
centrumägare. Vi har träffat representanterna för Elisby Fastig-
heter AB som är mycket intresserade av att bygga.

När presenteras skisserna på nya Salems centrum?
För oss är det viktigt att öppna för en dialog om förslagen, men
dessa är ännu så länge bundna av affärssekretess. Vi väntar den
nye centrumägarens förslag i slutet av oktober. Innan jul hoppas
jag att det ska finnas olika skisser att presentera offentligt.

Det är två år till nästa val, men hur tror du Salem ser ut om
tio år?
Översiktsplanen (nu på förslag) ger en bra fingervisning.
Salems centrum ser helt annorlunda ut. Där finns 400 nya
bostäder (kanske fler). I kommundelen Salem har det sannolikt
byggts i kv Vitsippan norr om Snickarstigen mellan Skyttorps-
vägen och Prästbodavägen. Jag tror också Mosshagen har
byggts ut mot järnvägen. I Rönninge har Södra Hallsta väster
om Salemsvägen från Circle K ned mot centrum byggts ut och
vi har fått en tvärled från Rönningevägen. Hela sydvästra
Rönninge har utvecklats och vi har en gång- och cykelväg till
Östertälje, Jag hoppas vi har förtätat Rönninge Kungsgårds-
området, bl a med en gångstig runt Flaten. Sannolikt kommer
fler mindre bostadsprojekt att stå färdiga 2026. Dessutom kom-
mer vi om några år att ha ytterligare skollokaler. Salems
kommun kommer att förändras.

Bollplanen, slänten och parkeringen, högintressanta för
nya bostäder m m.
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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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Som medlem får du:
� Delta på våra aktiviteter såsom utbildningar, politikutveckling, kampanjer och events.
� Lära dig mer om moderata idéer och politik.
� Fördjupad politisk kunskap och bli insatt i viktiga samhällsfrågor.
� Träffa politiker från riksdag, landsting och kommun.

Som medlem har du också möjlighet att:
� Påverka politiken.
� Knyta kontakter och utöka ditt nätverk.
� Kandidera i kommun-, landstings- och riksdagsval.
� Väljas till ett politiskt förtroendeuppdrag.
� Engagera dig i föreningsarbete.


