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Arne Närström, oppositionsråd i Salem.

Arne Närström, du är oppositionsråd 
här i Salem, hur ser du på 2017?
Det är ett inspirerande år där det kommer att hända 
mycket här i Salem. Bostäder ligger mig varmt om hjärtat 
och jag ser med tillfredsställelse på Rönninge Centrums 
utveckling. 2018 börjar infl yttningen i de nya lägenhe-
terna och vi kan skönja det kommande centrumet. Jag 
stred hårt för att få igenom att man skulle börja med 
infrastrukturen, dvs rondellen, vägarna och busshållplat-
sen. Lyckligtvis förstod alliansen så småningom att det är 
rätt sätt att minimera olägenheterna under byggtiden. 
Husbyggena kan pågå medan kollektivtrafi ken och bil-
trafi ken tar sig fram utan alltför mycket störningar. Men 
givetvis ser vi alla fram emot den dag allt är klart och vi 
kan hälsa de nya innevånarna välkomna. 

Vi Socialdemokrater vill också trycka på behovet av loka-
ler för ett ungdomscafé eller motsvarande i Rönninge C. 
Våra ungdomar behöver fl er möjligheter att träffas.

Det verkar som Rönninge Centrum sätter igång fl yttnings-
kedjor där äldre villaägare köper bekväma lägenheter och 
barnfamiljer tar över villorna. Plus att unga familjer kan 
fl ytta in det trettiotal hyresrätter som också ska byggas.

Men det är fl er byggen på gång… Vi ska bygga en ny skola, 
vi får fl er barn som ska ha en trygg skolgång. De behovs-
analyser som gjorts visar att det är i Salemdelen den behövs.

Vi ska också bygga bostäder för de fl yktingar som kom-
mer hit under året. Det kommer att bli enklare hyreshus 
med tillfälliga byggnadslov som gäller i fem år. Ett antal 
olika placeringar har diskuterats och de fl esta har över-
klagats av närboende. 

Vi ska inte bygga förläggningar där många måste trängas 
medan de oroligt väntar på uppehållstillstånd. Det vi ska 
bygga är vanliga lägenheter avsedda för fl yktingar som 
fått sina uppehållstillstånd och som kan börja bygga upp 
sina liv och känna sig hemma i Sverige. Hittills har vi kun-
nat klara detta uppdrag genom att kommunen hyrt eller 
köpt lägenheter och sedan hyrt ut dem i andra hand till 
de fl yktingar som kommit hit. Tyvärr är bostadsmarkna-
den sådan att den metoden inte räcker till därav de tillfäl-
liga lägenheterna.

Men sen kommer det riktigt stora… Salem Centrum 
har stått i snart 50 år. Det byggdes i en tid när ”slit och 
släng” var ett mer gångbart motto än ”hållbart byggan-
de”. Många av byggnaderna är i dåligt skick och inte 
riktigt anpassade för dagens behov. 

Det är läge att göra en rejäl omdaning. Just nu pågår 
medborgardialogen och fram till den 30 januari är det 
fritt fram att lämna synpunkter. Efter det kommer det att 
fattas politiska beslut. Vi politiker vill förstås ha fram så 
många relevanta synpunkter som möjligt så medborgar-
dialogen är mycket viktig. 

Två förslag har tagits fram, de presenteras på Salems 
kommuns hemsida. Byggföretagens och centrumägarnas 
skisser fi nns också att se i Miljö- och SamhällsByggnads-
byggnadsförvaltningens entré på Fredriksbergsvägen 51. 

På hemsidan fi nns ett formulär du kan fylla i för att lätt 
kunna lämna synpunkter. Man kan förstås också skicka 
mail eller gamla hederliga pappersbrev!

Vad är på gång 2017



Det är halvtid nu för den här valperio-
den, hur har det gått tycker du?
Ja – vad gäller byggande är vi som sagt på gång. Vi får 
fortsätta att slåss för att det också ska bli en rejäl andel 
hyresrätter till rimliga priser. 

I budgeten inför 2017 fick vi med en hel del av våra krav 
men det finns förstås mer vi skulle vilja få igenom. Kul-
turskolan får extra pengar för att ta hand om sina instru-
ment och behöver inte heller höja avgifterna, men vi såg 
helst att de kunde sänkas. Kulturen ska vara tillgänglig 
för alla barn. Alla ska ha råd.

Vi har också en hel del viktiga krav som inte kostar något 
extra, åtminstone inte i inledningsskedet. 

Vi måste fortsätta satsa på fastighetsunderhåll och väg-
underhåll. Det är nödvändigt att ta fram en löpande un-
derhållsplan med aktiviteter som innebär att vi behåller 
värdet på kommunens fastigheter. Vi behöver också en 
löpande underhållsplan för gatunät inklusive parkvägar.

Salems kommun måste öka takten i arbetet att utreda 
övergivna deponier och att kontrollera vattenkvaliteten 
i våra sjöar. En viktig åtgärd för miljön i våra sjöar är att 
inventera avlopp utanför VA-område och säkerställa att 
dessa är godkända och inte förorenar sjöarna.

När det särskilda boendet i Söderby Park byggdes ingick i 
avtalet en option att kommunen kan köpa fastigheten till 
ett fastställt pris. Vi vill ha en tidig dialog och en ekono-
misk utredning av detta.

Men mest är vi bekymrade över ett besparingsprogram som 
den borgerliga majoriteten lagt inför 2019. Vi vill inte ha 
nedskärningar på kvaliteten i förskolor, skolor och äldreom-
sorg för att genomföra skattesänkningar. Någon hundra-
lapp i plånboken kan inte kompensera trängsel i förskolor 
och skolor eller dålig vård av de äldsta och mest sårbara.

Är det något mer du vill framföra?
Det händer mycket i kommunen nu och vi behöver bli 
fler som tar del i beslutsfattandet. Om du delar våra So-
cialdemokratiska grundvärderingar och kan tänka dig att 
medverka så ser jag gärna att du tar kontakt med mig.

Jodå - att vara kommunalpolitiker innebär att sitta på en 
del långtråkiga kvällssammanträden. Men det innebär 
också att man får vara med och påverka utvecklingen 
inom områden som verkligen betyder något. 

Inom kort ska vi ta en översiktsplan för Salems kommun 
fram till 2030. Vad ska byggas för vem? Vilken samhälls-
service behövs? Hur många ska vi bli? Hur ska nya Salem 
Centrum utformas?

Men vi beslutar också om mer närliggande frågor som 
inriktningen på kommunens verksamhet alltifrån snöröj-
ning till äldreboenden och förskolor.

Hör av dig, dina synpunkter kan vara mycket värdefulla. 
Du når mig på tel: 08-532 598 78, 070-723 94 65, 
E-post: arne.narstrom@salem.se

Björn – du är orolig för Ishallens 
framtid?
Ja – framtiden känns skakig. Salems moderatledda kommun 
har som riktlinje att idrottsföreningarna driver ”sina” egna 
anläggningar. Förenklat så driver och sköter, Rönninge-
Salem Fotboll, RSF, fotbollsplanerna i kommunen. Ishallen 
drivs av IFK Salem via aktiebolaget, Ishallsbolaget, och har så 
gjort under många år. Det har fungerat för det mesta men 
det har varit en del mindre kriser av olika slag genom åren. 

För att det ska fungera hänger det mycket på eldsjälar 
och den tid de orkar lägga ner. Eldsjälarna har kommit 
och gått och idag hänger det på två personer. Nästan all 
kraft läggs på att hitta olika finansieringslösningar och 
mindre till att utveckla verksamheten för de barn och 
ungdomar, som älskar sin idrott. När dessa två eldsjälar 
inte orkar längre kommer någon då att kunna ta upp 
stafettpinnen? Om inte vad händer annars?

Vad vill du?
Jag vill, att när nuvarande avtal går ut, ska det finnas 
ett nytt avtal som innebär att kommunen tar över den 
dagliga driften och inför nolltaxa för föreningarna un-
der högsäsongen. Föreningarna som nyttjar ishallen ska 
i stället för att driva hallen ägna sig åt att utveckla sin 
sportsliga verksamhet

Behöver vi ishallen?
Det vore sorgligt om Salem skulle bli en av de få kommu-
ner som inte kan erbjuda sina invånare en ishall. 

Målet måste vara:
•  att fler tjejer och killar, unga som gamla, lär sig åka  
 skridskor, inte färre.
•  att fler tjejer och killar utövar ishockey och konståk- 
 ning, inte färre.

Ishallen har betytt mycket under åren som gått. De som 
var med i början på åttiotalet när Salem (inte minst Mo-
deraterna) stred för att bli en egen kommun minns att 
frågan om en ishall var mycket central. 

Ishallen i fara



Björn Wivallius (S) gruppledare i kultur- och fritidsnämnden och 

ledamot fullmäktige.
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Själv har jag kvar minnena av när den byggdes. Jag gick 
på högstadiet i Säbyskolan och vår klass hade lyckan att 
ha fönster mot ishallsbygget. Ibland tutade det, då skul-
le man spränga, och hela klassen kastade sig fram mot 
fönstren för att uppleva dramatiken. Förväntningarna på 
kommande hockeymatcher var stora.

Hur är nuläget?
I november godkände Kommunfullmäktige ett nytt treår-
igt driftsavtal med Ishallsbolaget.

Ishallens användare dvs medlemmarna från IFK Salem 
och KKIS (KonståkningsKlubben I Salem), betalar för 
varje träning, match och tävling under hela säsongen. 
Föreningar som nyttjar andra typer av idrottshallar eller 
planer betalar inget, utan har nolltaxa. Detta medför en 
rejäl orättvisa för de familjer som låter sina döttrar och 
söner verka i hallen. Det blir dyrt!

I andra kommuner är det vanligt att ishockeyföreningar 
och konståkningsklubbar har nolltaxa under huvudsä-
songen dvs fram till påsk. 

MP kom med ett förslag, som S stödde, om att öka drifts-
bidraget med 500 000 kr så att även IFK Salem och KKIS 
kunde erbjuda sina ungdomsgrupper nolltaxa under hu-
vudsäsong. Den borgliga majoriteten röstade dock ned 
förslaget. Bidraget kunde ha skapat lite rättvis fördelning 
mellan föreningarna i kommunen, samt att eldsjälarna 
kunde få använda mer av sin energi på det de är bäst på 
att utveckla verksamheten. 

Orättvisan har gjort att ungdomarna antingen slutar eller 
söker sig till en förening utanför kommunen. Både IFK 
Salem och KKIS åderlåts på detta sätt långsamt och möj-
ligheten att hitta nya eldsjälar minskar betänkligt och gör 
det svårare på lång sikt att få kontinuitet i verksamheten. 
Nästan all kraft läggs på att hitta olika finansieringslös-
ningar och mindre till att utveckla verksamheten och de 
barn och ungdomar, som älskar sin idrott.

Vad vill den borgerliga majoriteten 
egentligen?
Det kom två olika bud, från kultur- och fritidsnämndens 
ordförande Kristina Bureklev-Netzell (L) så skulle hallen 
stängas om ingen kunde driva den och från kommunal-
rådet Lennart Kalderén (M), på det efterföljande fullmäk-
tigesammanträdet, fick vi höra att den inte skulle stängas. 
Det raka svaret väntar vi alltså fortfarande på.

Vi väntar också på en konsekvensbeskrivning av vad en 
stängning skulle innebära: 

• för de barn och ungdomar som tränar i hallen, 
• för kommunens skolor och förskolor, som skulle be- 
 höva åka till en annan kommun för att åka skridskor, 
• för de som nyttjar allmänhetens åkning 
• för de vaktmästare som sköter den dagliga driften.



 Socialdemokraterna i Salem • Box 1041 • 144 21 Rönninge
Telefon 08-532 511 00 • E-post: info.sapsalem@telia.com

Hemsida: www.socialdemokraterna.se/salem

Tommy Eklund, du är gruppledare för 
Socialdemokraterna i Barn- och utbild-
ningsnämnden här i Salem. Vi har länge 
hört dig uttrycka oro för bristen på 
skollokaler här i kommunen. Nu ska det 
byggas, då är du väl nöjd?

- Javisst är det bra att skolbyggen äntligen kommer igång. 
Det är viktigt att det den här gången blir ett välplanerat 
bygge med plats för att växa. Att bygga paviljonger runt 
befintliga skolor är nödlösningar. Det var nödvändigt att 
vi fick utrymme för fler klasser i Rönninge skola men med 
bättre framförhållning hade vi nog kunnat hitta en bättre 
lösning än den som kom till stånd.

Den skola som nu planeras ska vara så flexibel att den 
till en början även kan inrymma lokaler för förskola som 
senare blir skollokaler för grundskolebarnen.

Det har gjorts ett grundligt prognosarbete för att vi ska 
kunna bedöma hur många barn i olika åldersgrupper 
som kommer att gå i skolan här under de närmaste 20 
åren. Det är förstås omöjligt att ha exakta tal eller att 
helt kunna förutse framtiden, men det finns noggranna 
analyser vad som brukar ske med hushållen i de olika 
bostadstyper vi har i kommunen. 

Undersökningen har varit entydig till att skolan bör ligga 
i Salemdelen. Generationsväxling i radhusen och barnen 
från nya bostäder i Salem Centrum plus barnen från Sö-
derbyområdet kommer att fylla en skola.

Den skola vi behöver ska rymma ca 400 elever. Det är 
en lagom stor skola för att kunna ge både trivsel och 
omväxling för eleverna. Skolan ska ligga nära elevernas 
hem så att så många som möjligt får gångavstånd dit. 
En säker skolväg har varit ett signum för Salem alltsedan 
Salemstaden byggdes.

Jag, och mitt parti, har därför varit ense med de flesta 
andra partierna att skolan bör ligga i Fågelsången, dvs på 
det nu öppna området i dalen nedanför ”Piabacken” och 
bakom Rönningeborg sett från Salem Centrum.

Jo, jag vet att en del närboende hellre ser att skolan ligger 
någon annanstans. Men i det här fallet tror jag ändå att 
fördelarna överväger och att skolan inte kommer att bli så 
störande som man befarar. Där finns gott om plats så även 
i framtiden kommer området att kunna utnyttjas för lek 
och motion, pulkaåkning i backen och hundpromenader. 
Det gröna stråket i dalen kommer att finnas kvar.

Det behövs förstås en bilväg fram till skolan även om 
eleverna har gångavstånd. Det finns ett antal förslag till 
dragningar men där krävs ytterligare planering. En väg ska 
fungera ihop med planerad ny bebyggelse i centrum. Ett 
förslag är att den dras från viadukten vid Säby bollplan.

Tommy Eklund, gruppledare för Barn- och utbildningsnämnden i Salem.
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Ny skola i Salem

Den nya skolpaviljongen vid Rönninge skola ligger vid fotbollsplanen.
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