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Nu byggs de
Alliansen i Salem jobbar nu på för att kunna starta upp ett antal bostadsprojekt.
Det blir inte bara bostadsrätter utan vi är flexibla och förhandlar fram
hyreslägenheter.

1 Rönninge centrum
120 nya lägenheter
varav ca 30
hyresrätter.
Status: byggs nu

2 Rosstorp
HSB bygger 36 nya
bostadsrätter.
Status: färdigt 2018.

Att planera och besluta om nya bostäder är ingen dans på rosor, m

Heliodal
Rönninge Kungsgård
Solliden
Karlskronaviken
finns inte med på kartan
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4 Salems centrum
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et bostäder!
Bostadsbristen kan lösas om vi i kommunerna
tar fram fler planer och avtal med byggarna.
Men bostadsmarknaden behöver också frigöras
från en mängd statliga regleringar. Där har riksdag
och regering en avgörande uppgift, säger Lennart
Kalderén, moderat kommunalråd.

8 Heliodal
Förtätning med vatten
och avlopp och 44 nya
byggrätter.
Status: detaljplanen har
vunnit laga kraft, VA-nät
och gator anläggs nu.

10 Solliden
Förtätning med vatten-
och avlopp och 25 nya
byggrätter.
Status: detaljplanen har
vunnit laga kraft, VA-nät
och gator projekteras nu.

11 Karlskronaviken
Förtätning med vatten och
avlopp och 50 nya hus.
Status: detaljplanen är
överklagad till sista
instans.

9 Rönninge kungsgård m m
Planeras för förtätning,
VA, m m, ca 56 nya
bostäder.
Status: diskussioner inför
planuppdrag.

3 Södra Hallsta
Ca 200 nya bostäder i fler-
bostadshus och småhus,
varierande bostäder inklu-
sive lägenheter med hyres-
rätt, tvärled från Rönninge-
vägen till Salemsvägen.
Status: planeras just nu.

5 Bovieran, Fårhagen
Äldreboende i
flerbostadshus,
54 lägenheter i
bostadsrätt.
Status: planarbete
pågår, trolig bygg-
start i höst.

Över 400 lägenheter,
en del av dem i
hyresrätt.
Status: förhandlingar
pågår inför planarbete.

6 Norra Vitsippan (Prästbodavägen)
Flerbostadshus
med 72 lägenheter
i hyresrätt
(BoKlok).
Status: förhand-
lingar pågår inför
planarbete.

7 Söderby Gärde 2
140 lägenheter i flerbostads-
hus och 20 i småhus,
bostadsrätt och hyresrätt.
Status: diskussioner pågår.

men nu blir det ”mer verkstad och mindre snack” en tid framöver.



Salem behöver poliser – nu!
Ökad oro under hösten, framför allt kring Salems
centrum, har lett till att kommunen satsat på
väktarinsatser där, vi har också satsat på en lokal
(f d "Safe Zone") med fritidsledare för äldre
ungdomar under kvällstid. Detta har gett resultat,
men kostnaden är på sikt ohållbar.
Ökad polisiär närvaro är en förutsättning för

att få bukt med problemen. Nu krävs snabba
beslut för att vända den negativa trenden

Det är statens uppgift, inte kommunens, att upprätthålla
ordningen. Det är inte rimligt att Salemborna, som betalar
moms och andra skatter till staten för att den ska sköta sitt jobb,
nu också ska behöva betala för samma sak en gång till via
kommunalskatten.

Polisen i Södertälje (dit vi hör) erbjöd oss ett samverkansav-
tal med bl.a. 30 förebyggande besök i Salems centrum varje år.
Det lyckades vi förhandla upp till 44, men det är fortfarande
mindre än en gång i veckan. Vi behöver mer frekvent polis-
närvaro i Salem, poliser som kan ha kontakt med dem som
behöver det i förebyggande syfte.

Vi inom Moderaterna har i flera år pekat på de behov som
polisen har för att kunna närvara och agera lokalt. Södertälje-
polisen gör nog vad de kan, men vi ser att polisen över hela
landet går på knä för att uträtta sitt jobb, och många poliser
slutar i protest.

Nu gäller det att snarast locka till sig nya till polisyrket, och
inte minst få dem som lämnat att söka sig tillbaka. Lönen är ett
viktigt verktyg, arbetsförhållandena likaså.

Vi har inte tid att vänta på beslut som borde tagits i förrgår.
Vi vill att alla ska känna sig trygga i vår kommun.
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MODERATA SAMLINGSPARTIET I SALEM
E-POST: salem@moderaterna.se
ANSVARIG UTGIVARE:
Lennart Kalderén
REDAKTION I ÖVRIGT:
Erik Glimvik, Rickard Livén
och Ulf Malmström.

Lennart Kalderén

KONTAKT
HEMSIDA: www.moderaterna.net/salem
E-POST: salem@moderaterna.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@moderaterna.se

Foto: Polisen

Som medlem får du:
� Delta på våra aktiviteter såsom utbildningar, 

politikutveckling, kampanjer och events.
� Lära dig mer om moderata idéer och politik.
� Fördjupa din politiska kunskap och bli insatt 

i viktiga samhällsfrågor.
� Träffa politiker från riksdag, landsting och kommun.

Som medlem har du 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.

BLI MEDLEM I MODERATERNA!

Hör av dig till mig om varför just du ska bli medlem. rickard.liven@comhem.se


