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Ekonomi
Alliansbudgeten levererar fortsatt stabil ekonomi utan
skattehöjningar. Detta ger kommunen en god grund för de
stora investeringarna i ny grundskola och förskoleavdel-
ningar som sker flera år framöver.

Miljö
Minskade utsläpp från trafiken genom samordning av
varutransporter samt fler och bättre miljöbilar. Kommunen
utreder laddstolpar i Rönninge centrum för allmänheten.
Fler åtgärder för att rena Flaten och Uttran undersöks.

Kultur- & Fritid
Källarvåningen i Villa Skönvik byggs om till brukbar lokal
för möten m m. Valborgsfirandet i Skönviksparken görs
permanent. Salems IF:s innebandy får bättre förrådsutrym-
men i Skogsängshallen.

Bostäder
Vi planerar för 150 nya bostäder per år i Rönninge C,
Salems C, samt i Södra Hallsta. Vi planerar för både bostads-
rätter och hyresrätter. Förtätningen och upprustningen av
vägar i sydvästra Rönninge genomförs.

Glömstaskolan, www.huddinge.se
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Lennart Kalderén

KONTAKT
HEMSIDA: www.moderaterna.net/salem
E-POST: salem@moderat.se
TEL: 08-532 598 06
NYHETER FRÅN SALEM OCH RÖNNINGE:
www.kalderen.info
VVIILLLL  DDUU  VVEETTAA  MMEERR  OOMM  MMUUFF  SSAALLEEMM??
www.muf.se eller kontakta erik.glimvik@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.
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1. Södra Hallsta, 2. Skogsängsskolan, 3. Fågelsången, 
4. Prästboda, 5. Vitsippan,

Salem växer, nya bostadsområden planeras och det behövs en
ny skola. Även nya förskolor blir aktuella. En tjänstemanna-
grupp har jobbat intensivt med att ta fram förslag till platser (se
karta). Tjänstemännens huvudförslag är att en ny grundskola
för 480 elever byggs vid Fågelsången i Salem. Det kräver att
en väg kan dras fram, förstahandsalternativet är från Säby-
torgsvägen/Storskogsvägen via området söder om Säbyborg
(gula husen vid Emanuel Birkes väg).
Nu blir det dialog med kommunmedborgarna om förslaget.

Ett informationsmöte planeras redan nu i december. Därefter
väntar ett principbeslut i kommunfullmäktige och en process
med samråd om detaljplan. Från politiskt håll är vi överens om
att vänta med ställningstaganden tills efter medborgardialogen.

Delmon Haffo lämnar sina förtroendeuppdrag
Vi blev bestörta och oerhört ledsna över att se klippet med
Delmon som visats i media, säger Lennart Kalderén, kom-
munalråd, M. Vi ställer höga krav på våra förtroendevalda i
Salem och detta är sannerligen inte den Delmon vi känner.
Det är så långt man kan komma från den ton och det  beteende
som är vanligt, både inom vår förening och mellan partierna

i Salem. 
Delmon har nu meddelat att han lämnar alla sina uppdrag

och det tycker vi är bra. Moderaterna i Salem kommer nu att
sätta in ersättare på de platser som behövs. Erik Glimvik går
in som ordförande i vår lokala partiförening. Vi tar nya tag för
att fortsätta vårt arbete i Salems kommun.

Förslag om ny grundskola vid Fågelsången

Spännande förslag om Salems centrum
I december kommer de olika idéerna för Salems centrum att
presenteras. Det blir medborgardialog i mitten av januari. Totalt
17 förslag har inkommit som reducerats till ett fåtal kvarva-
rande. Salems centrum har också bytt ägare som även de

kommit in med ett förslag. 
- Politiskt väntar vi med att ta ställning, men jag kan lova att
det finns många spännande förslag för hur Salems centrum kan
utvecklas, säger Lennart Kalderén, kommunalråd, M.


