
Den nya grundskolan bör ligga     

vid Fågelsången 
Kommunen växer och nya bostäder planeras, inte minst i Salems centrum och områden i              

östra delen av Salem. Då behövs nya förskolor och en ytterligare grundskola för 400 elever.               

Efter noggranna utredningar av olika alternativ har tjänstemän inom kommunen föreslagit att            

den nya grundskolan bör ligga vid Fågelsången (mellan “Pia-backen” och Murarstigen).  

 

Moderaterna, Socialdemokraterna och Centerpartiet stödjer förslaget. 

 

Under de kommande 5-10 åren visar prognoserna att det kommer att finnas 400 elever i               

Salem och Söderby som behöver plats. Idag är skolorna i Rönninge fulla, men tillskottet är               

hanterbart och kan täckas genom kompletteringar av befintliga skolor. 

 

Liberalerna tycker att skolan ska läggas i Södra Hallsta (väster om Circle K). Det skulle               

innebära att nästan alla elever behöver skolskjuts. De menar att en sådan placering är bra               

för att föräldrarna ska kunna lämna barnen och ha nära till pendeltåget. Vi, M, S och C                 

tycker det är helt fel prioritering. Det finns en målgrupp som kommer i första hand för en                 

skola och det är barnen och ungdomarna.  

 

Eleverna ska ha närmast och säkrast möjliga skolväg, på gångavstånd. I Salem har vi ett               

unikt system där gång- och cykelvägarna är skilda från biltrafiken. Det är tryggare och              

framför allt mindre omständligt än att skicka hundratals elever med skolskjuts till Södra             

Hallsta. Vi behöver inte belasta vardagstrafiken med många barn som skjutsas, när det finns              

närmare alternativ. 

 

Väganslutningen till skolan vid Fågelsången kommer att studeras ytterligare. Tjänstemännen          

föreslår en väg från Säbytorgsvägen förbi Rönningeborg (på den södra sidan). Ett alternativ             

där bilvägen går in från viadukten vid Säby bollplan ska studeras. Även andra alternativ ska               

undersökas. 

 

För oss förtroendevalda gäller det att ha en helhetssyn på ett växande Salem.  

Helt avgörande är att en grundskola ska ligga där eleverna finns.  

 

Lennart Kalderén Arne Närström Ankie Bosander
Moderaterna Socialdemokraterna Centerpartiet

                               

PS 

Medborgardialogen om en ny skola pågår fram t o m 10 januari. Du kan läsa mer på                 

www.salem.se och lämna dina synpunkter på info@salem.se.  

http://www.salem.se/
mailto:info@salem.se

