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DAGENS SALEM
LOKALTIDNING FÖR MODERATERNA I SALEM

Moderat valsedel klar!

Nedre raden fr v: Lennart Ejenäs, Hugo Löwegren, Jasmina Kosevic, Lennart Kalderén, Ulla Wickstein, Farzana Khan och Erik Glimvik.
Mellersta raden fr v: Ulf Malmström, Janina Stenlund, Sonia Olsson, Ilse Forsberg, Maria Horvath, Lars-Erik Linder, Elisabeth Bovin Exner och Olle Glimvik.
Övre raden fr v: Mats Ershammar, Björn Kvist, Elisabeth Jacobs, Monica Lindborg, Bo Selander, Björn Odelius, Stefan Almå, Rickard Livén och Sead Kosevic.
(På bilden saknas Andreas Lundvall, Gun Andersson, Mats Röhr, Per-Erik Ekman, Solweig Byfeldt, Irene Beckman och Stefan Jacobson).

31nyanser av blått

Nu presenterar vi våra 31 kandidater till Salems kommunfullmäktige. Vi är glada över många nya medlemmar som vill vara
med och ta ansvar för kommunen. Idag har vi 11 av 31 mandat
i fullmäktige, vi siktar på en ökning i valet 9 september.

Större trygghet i Salem, fler synliga poliser – sid 2

STÖRRE TRYGGHET I SALEM,
FLER SYNLIGA POLISER

Den ökade otryggheten är på allas läppar. I Sverige ser vi en gängkriminalitet och dödsskjutningar
som inte funnits ens i våra värsta drömmar. Vi ser också ett rättsväsende med en polisorganisation
med för få resurser och oklara prioriteringar och ett åklagarväsende som inte alltid väcker åtal trots att
polisen levererar underlag. Till den bekymmersamma bilden av rättsväsendet hör också domstolarnas
praxis med straffrabatter och domar där straffen blir lägre än vad många förväntar sig.
Viss oro i Salem
Salem har varit Sveriges säkraste kommun, men vi har fallit till
ca 70-80:e plats. Det beror främst på fler inbrott och våldsbrott,
det sistnämnda mest i nära relationer. Tyvärr har vi också fått
uppleva oro med gängbildningar inne i och kring Salems
centrum, på biblioteket och vid fritidsgården.
– Jag har själv kommit hem och sett radhuset i kaos efter ett
bostadsinbrott. Vreden och frustrationen får inte underskattas.
När man sedan ser TV-inslag från Göteborg där Tullverket inte
har befogenhet att kvarhålla lastbilar som ska köra på färjan
med tydlig last av stöldgods, då ser man rött. I det aktuella fallet hade polis tillkallats men enligt Tullverket hade de inte tid att
komma. Självklart ska vi kunna begära större insatser för våra
skattepengar, säger Lennart Kalderén, kommunalråd, M.
Salem tillhör Södertälje lokalpolisområde, ofta rycker också
poliser från Botkyrka ut på uppdrag i vår kommun. Båda polisområdena har sina fokus på Botkyrka och Södertälje, Salem
måste ”konkurrera” med allvarlig brottslighet för att få del av
polisresurserna. Samtidigt har polisen svårt att hinna med
vanlig patrullering för att vara en synlig trygghetsfaktor.
Påtryckningar och mer väktare
– Vi har ett hyggligt samarbete med polisen, men vi skulle
önska mer synliga insatser. Vi välkomnar deras senaste ”fokusvecka” i Salem. Vår roll har i många år varit att ”trycka på”
polisledningen. Där måste vi vara envisa, ibland obekväma, och
inte bara hålla tillgodo med redovisningar av brottsstatistik.
Samarbetet med skolorna, Socialförvaltningen och fritidsgården måste fungera. Invånare får inte tveka att polisanmäla, detta
är viktigt så att vi får en synlig statistik när vi som kommun
samtalar med polisen, säger Lennart Kalderén.
– Kommunen ska ta ansvar för ökad trygghet genom fler
väktarinsatser i och kring centrum m m. Vi kan inte acceptera
att biblioteket blir någon slags fritidsgård för vuxna där personal och besökare störs. Vi har möblerat om i Murgrönans foajé
för att få bort skrymslen utan insyn. Vi moderater är beredda
att utöka väktarinsatserna om det behövs, säger Lennart
Kalderén.
Kameraövervakning av känsliga miljöer kan bli aktuellt.
Länsstyrelsen är den som bestämmer, men exempelvis kommunen och polisen kan ansöka.
– Vi tvekar inte att verka för kameraövervakning om så krävs.

(Genrebild, www.pixabay.com)

Vår personliga integritet påverkas av otrygghet och kriminella,
kameraövervakning kan vara en del av lösningen, säger
Rickard Livén (M).
– Klotter och vandalisering gör ont att se i en kommun som
håller boendemiljön högt. Kostnaderna för dessa tilltag har
minskat, men de måste åtgärdas genast när de inträffar.
– Kommunen har en normal beredskap med en saneringsfirma som bekämpar klotter. Är det frågan om rasistiskt klotter
eller ännu värre ska det tas det bort inom några timmar, säger
Rickard.
Salemsborna ska kunna lita på att vi står upp
för kommunens behov
På riksplanet behövs fler poliser med bättre löner och ett målinriktat ledarskap. Här i Salem ska kommuninvånarna kunna
lita på att vi har en kommunledning som står upp för kommunens behov och fyller på med väktarinsatser för att man ska
kunna röra sig utan oro.

”Vi ska vara envisa och obekväma för att få fram de polisresurser
som behövs. Vi ska också öka väktarinsatserna för att minska oron
i och kring centrum m m.”
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Moderat valsedel i Salem:

FÖRNYELSE OCH KONTINUITET

– Jag måste säga att jag är både nöjd och stolt över de namn vi tagit med, säger Ulf
Malmström, ordförande i nomineringskommittén. Inom kommittén har vi i full
enighet lagt stor vikt (utan inbördes rangordning) vid egenskaper som ambitioner,
engagemang, energi, politiskt intresse och politisk vilja förutom det självklara
huvudkriteriet kompetens. Vi har även försökt beakta faktorer som förnyelse och
kontinuitet i syfte att både få in nya tankar och idéer och att ta vara på den
erfarenhet som finns.
Inte minst glädjande är det ökade intresset från moderata kvinnor att kandidera,
och vi har nu 13 kvinnor, vilket är flera än vid valet 2014.
– Vi har väldigt mycket ”go” i föreningen just nu. Vi har många kandidater och
andra aktiva som kommer att satsa på att synas i kommunen i valrörelsen, säger
Erik Glimvik, ordförande för Moderaterna i Salem.
– Med den här listan känns det väldigt bra att få leda Moderaterna in i ännu en
valrörelse. Vi brukar ha ett högt förtroende från salemsborna för vårt sätt att –
tillsammans med övriga allianspartier – ta ansvar för kommunen. Med det i
ryggen siktar vi på att öka våra mandat i kommunfullmäktige den 9 september,
säger Lennart Kalderén, kommunalråd.

Moderaterna
VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
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Lennart Kalderén
Farzana Khan
Erik Glimvik
Elisabeth Bovin Exner
Björn Odelius
Olle Glimvik
Rickard Livén
Björn Kvist
Jasmina Kosevic
Stefan Almå
Lennart Ejenäs
Ulla Wickstein
Andreas Lundvall
Ilse Forsberg
Sead Kosevic
Gun Andersson
Janina Stenlund
Mats Röhr
Mats Ershammar
Hugo Löwegren
Sonia Olsson
Per-Erik Ekman
Lars-Erik Linder
Maria Horvath
Solweig Byfeldt
Irene Beckman
Bo Selander
Stefan Jacobson
Elisabeth Jacobs
Ulf Malmström
Monica Lindborg

VARFÖR KANDIDERAR DU TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE?

Fr v: Andreas Lundvall, Janina Stenlund, Erik Glimvik, Farzana Khan och Rickard Livén.

Andreas Lundvall

Jag vill att Salem ska vara en av Sveriges tryggaste kommuner för
att göra kommunen välkomnande och attraktiv för alla. För att göra
kommunen tryggare vill jag att det ska finnas ökad möjlighet för
kameraövervakning på strategiskt viktiga platser där brottslighet
kan förekomma samt vill jag verka för att kommunen ska få en
egen polisstation och därmed en ökad närvaro av blåljuspersonal.

Janina Stenlund

Varje dag ställs vi inför olika utmaningar kopplade till saker vi
vill arbeta med och saker vi vill påverka. Jag vill arbeta politiskt
i Salem, då jag ser utvecklingspotential inom många områden
jag brinner för, däribland skola, integration samt vård och omsorg. I skolan tror jag att ökad kontinuitet, hög lärarkompetens
och en öppen och varm miljö kommer bidra till ökad trivsel och
högkvalitativt lärande för såväl elever som lärare.

Erik Glimvik

För mig är det viktigt att vi som politiker använder skattepengarna varsamt, men också jobbar för att ge människorna valfri-

het i vardagen. Jag vill att salemsborna själva ska få välja förskola och skola för sina barn och äldreboende till sig själva på
ålderns höst.

Farzana Khan

Som moderat tror jag på människans egna potential och att människan växer med ansvar! Arbete, integration och trygghetsfrågorna är vad som står mig närmast. Språket är nyckel till
integration – något som jag tror starkt på.
Jag vill att Salem ska fortsätta ge en trygg uppväxt för barn
och ungdomar, där föräldrarna har sysselsättning och våra
nysvenskar är integrerade.

Rickard Livén

Att vara delaktig och kunna påverka sin närmiljö är något som
ger energi. Jag vill trycka på samverkan för att tryggheten ska
ligga högt på prioriteringslistan. Psykisk ohälsa och barns välmående ska belysas mer än idag, samhället och inte minst föräldrarna har ett stort ansvar för de ungas framtid. Gemensamt
ansvar är en nyckelfråga.
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Södra Hallsta:

SVEA FASTIGHETERS FÖRSLAG BÄST FÖR
NUVARANDE OCH FRAMTIDA SALEMSBOR

Del av Svea Fastighetsutvecklings förslag.

Nu finns ett förslag till kommunstyrelsen att gå vidare och förhandla med Svea Fastighetsutveckling
om att bebygga Södra Hallsta med ca 200 bostäder i flerbostadshus och radhus. Motiveringen är att
deras förslag står i särklass eftersom det ger tillräckligt med bostäder i god miljö, anläggning av
Tvärleden och bäst ekonomi för kommunen. Moderaterna, Socialdemokraterna och Liberalerna
står bakom förslaget. Kommunstyrelsen behandlar frågan 5 mars.

KONTAKT

HEMSIDA: www.salemsmoderaterna.se
E-POST: salem@moderaterna.se
TEL: 08-532 598 06
NYHETER FRÅN SALEM OCH RÖNNINGE:
www.kalderen.info
V I L L D U V E TA M E R O M M U F S A L E M ?
www.muf.se eller kontakta erik.glimvik@moderaterna.se

Område1

Område2

Område3

Delområden i Södra Hallsta, längs Salemsvägen.

– Kommunens markköp av Södra Hallsta-området tillsammans med dessa byggnadsplaner bör bli en bra affär för framtida boende i området samt för kommunens skattebetalare,
avslutar Lennart.

MODERATA SAMLINGSPARTIET I SALEM
E-POST: salem@moderaterna.se
ANSVARIG UTGIVARE: Lennart Kalderén
REDAKTION I ÖVRIGT:
Erik Glimvik, Rickard Livén
och Ulf Malmström.
FOTO: Erik Glimvik/redaktionen
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Utvärderingen av alla de 25 förslag som inkommit har varit omfattande. Alla har kunnat se samtliga förslag vid en utställning
i Murgrönans foajé. Kravspecifikationen från kommunen har
sagt att det ska byggas omkring 200 bostäder i flerbostadshus
och småhus samt att Tvärleden ska anläggas mellan Rönningevägen och Salemsvägen.
Den ekonomiska utvärderingen av område 2 (störst, se bild)
är mycket viktig. Den visar att det egentligen endast är Svea
Fastighetsutvecklings förslag som stämmer med kommunens
kravspecifikation. Dessutom ger det förslaget ett bra ekonomiskt resultat för kommunen, vilket kan behövas för att bekosta
förskola och annan infrastruktur för de kommande salemsborna
i Södra Hallsta.
Sunt Boendes förslag har väckt en del sympatier, men det är
tveksamt om de vill bygga 200 bostäder, de vill inte bygga
Tvärleden och förslaget ger ett knappt ekonomiskt överskott för
kommunen.
– Det är viktigt att kommunen tar tillvara Södra Hallsta för att
ge ett tillskott till bra bostäder nära Rönninge centrum och station.
Svea Fastighetsutvecklings förslag är ekonomiskt mest fördelaktigt och i nivå med de förväntningar vi ska kunna ha på ett markområde som detta. Förslaget visar – kort och gott – ett attraktivt
bostadsområde, säger Lennart Kalderén, kommunalråd, M.
Område 3 kallas också ”Rönninge Port 2” eftersom det
ligger vid korsningen Säbytorgsvägen/Salemsvägen. Här är
avsikten att gå vidare med Vestigias förslag som innehåller ca
30 lägenheter i flerbostadshus. Kommunens målsättning är att
korsningen ska ersättas av en rondell. Område 1 (förskolan) i
norra delen, kommer att tas upp till beslut senare.

