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FÖRSTA MAJ 2015
Traditionellt fi rande i Skönviksparken i Rönninge Centrum klockan 10.00.

 
Talare blir Katarina Berggren, Kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka, 

och Arne Närström, oppositionsråd i Salem. 
Som vanligt bjuder vi på underhållning, korv, kaffe och läsk.

 
Magdalena Andersson är huvudtalare i Stockholm.

 LO-distriktet bjuder på bussresan till Humlegården och åter från Norra Bantorget. 
Bussen avgår från Rönninge 11.30.

Arrangemanget sker i samarbete med ABF.



Mer bostäder i Salem

-Ni sossar har länge drivit frågan om mer bo-
städer främst för unga och gamla. Är du nöjd 
nu Arne Närström, oppositionsråd (S)?

– Nja, nöjd är väl att ta i men äntligen kommer det i gång 
byggande även av hyresrätter. I Söderby har det byggts 
under att antal år nu men det har varit bostadsrätter och 
villor. Där pågår bland annat byggandet av ett ”särskilt 
boende” dvs boende för äldre som inte längre klarar sig 
hemma.

– Ett trettiotal hyresrätterna kommer i Rönninge Centrum 
där byggandet kör i gång i sommar. Först ut blir dock en 
rondell som ersätter korsningen Rönningevägen Salems-
vägen. Vi har drivit på att man ska börja med infrastruk-
turen för att området ska kunna fungera så bra som möj-
ligt under hela byggtiden, och det har vi fått gehör för.

– I anslutning till Rosstorp söder om järnvägen i Rönninge 
kommer HSB att bygga ett 55+ boende. Det blir insats-
lägenheter som kan hjälpa till med generationsskifte i 
radhus och villor. De ursprungliga ägarna av radhusen i 
Salem bor i ganska stor omfattning kvar men börjar nu bli 
i den ålder man vill ha ett bekvämare boende. 

– Stockholms stad fick en rödgrön majoritet efter valet 
vilket öppnar en del nya möjligheter. Området vid infar-
ten till Rönninge ”Södra Hallsta” tillhör Stockholm Stad.  
De har tidigare maximerat tomtpriset och gjort det olön-
samt att bygga. Vi har nu träffat Karin Wanngård som 
är nytt Socialdemokratiskt finanslandstingsråd och hon 
förstår att fler bostäder i Salem gynnar tillväxten även i 
Stockholms kommun. 

– Möjligheterna att bygga nya stora bostadsområden i 
Salem är mycket begränsade. Bornsjön är reservvatten-
täkt för hela Stockholm och det område varifrån neder-
börden rinner mot sjön får inte bebyggas.

Fördelen med det är att vi innevånare alltid kommer att 
ha tillgång till väl tilltagna strövområden med mycket 
vacker och omskött natur. Nackdelen är förstås att vi inte 
kan bygga ut hur som helst.

– Det finns ett område vid Mälaren uppe vid Högantorps 
golfbana, som köpts av ett exploateringsföretag ,där det 
kan bli ett villaområde. I övrigt gäller att vi får förtäta i 
Rönninge och Salem. Där tror jag vi är helt rätt i tiden. 
Unga familjer idag har i stor utsträckning lämnat idea-
let med stora villor på stora tomter. Bekväma moderna 
lägenheter med nära till service passar bättre in i en livs-

Arne Närström: ”Nu bygger vi för kommande generationer”.

Nytt äldreboende i Söderby på gång.
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situation där det gäller att puzzla med tiden för att hinna 
med vardagen. 

– Runt Salem Centrum finns en hel del ytor som kan be-
byggas. Just nu finns ett förslag på att bygga 250 lä-
genheter fram till 2020. Det finns möjlighet till ytterligare 
150 men detta är en bra början.

– Personligen tycker jag det vore förträffligt om Akelius 
ville bygga på en fjärde våning på sina hyreshus och sam-
tidigt ordna med hissar.

– Vi behöver bygga ca 100 bostäder per år för att hänga 
med behovet. Det får inte  bli för dyra hyror. Nya metoder 
för att bygga rationellt även för flerfamiljshus är på gång. 
Det går att använda samma metod som för villor, typhus 
anpassade för olika tomter tillverkas i fabrik och monte-
ras ihop på plats. 

– Helt nöjd är jag på en punkt! Den borgerliga majorite-
ten har äntligen tagit till sig vårt krav om en utredning 
av var en ny idrottsplats kan bli aktuell. Fårhagen vid in-
farten till Salem och Bintebo, vid Garnudden i Rönninge 
håller på att utredas. Tack för det!

Enhetstaxa i lokaltrafiken

Enhetstaxan var ett löfte från S i valrörelsen – tyvärr blev 
det fortsatt borgerlig majoritet i Landstinget och det 
egendomliga zonsystemet lever kvar. Det är ivrigt påhejat 
även av dem som borde veta bättre bl a Salems egen 
moderatrepresentant  Lennart Kalderen.

Lokaltrafiken betalas till hälften av skattebetalarna och 
till hälften av de resande. Ungefär 70 % av resorna görs 
med månadskort. Bara ca en procent av intäkterna kom-
mer från zontaxan.  Betydligt mindre än felbudgetering-
en av biljettintäkterna på 150 miljoner kronor 2014 eller 
450 miljoner 2013.

Salem ligger inom zon två. Det betyder att vi ska betala 
tre kuponger om vi reser till Stockholm eller Södertälje. 
Biljetten gäller 75 minuter, vilket betyder att vi vid längre 
resor ibland måste betala dubbelt.

Två kuponger gäller om man håller sig inom Stockholms, 
Solna, Lidingö och Danderyds kommuner eller efter nå-
gon tunnelbane linje. Då är enhetstaxan inte något pro-

blem – där används den ju redan. Det gäller även för alla 
som har månadskort.

För oss andra gäller att ha tungan rätt i mun! Ogiltig bil-
jett kostar rejält om du ertappas av kontrollanter. Förse-
ningar eller bara dåligt anpassade anslutningar ger lätt 
effekten att bussanslutningen i Rönninge kostar dig yt-
terligare som en resa till stan!

Vi som bor i förorterna har glesare trafik och längre av-
stånd till busshållplatserna. Bara det borde räcka för att 
kompensera för den ”orättvisa” det innebär att vi har 
längre till våra arbetsplatser och stadskärnor och därmed 
åker längre sträckor med SL!

Stockholm växer och trycket på att alla ska bo i inner-
staden behöver minska.  En enkel åtgärd är att införa 
samma SL-taxa för alla zoner. Det är helt onödigt att vi i 
Salem subventionerar innerstadens och prestigeförorter-
nas SL-resor! 
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 Socialdemokraterna i Salem • Box 1041 • 144 21 Rönninge
Telefon 08-532 511 00 • E-post: info.sapsalem@telia.com

Hemsida: www.socialdemokraterna.se/salem

 

 

 

Delar du våra värderingar om allas lika värde?  

 Om goda möjligheter att utvecklas och en bra välfärd för alla?  
 Om ett samhälle där vi går samman, så att framtiden kan bli ljus för oss alla?  

Då är det dags du tar ställning för dina värderingar, gör slag i saken och går med i 
Socialdemokraterna nu! 

Som medlem i Socialdemokraterna väljer du själv hur aktiv du vill vara. Du bestämmer själv 
om du vill bara vill visa ditt stöd för våra grundidéer och få information om vår politik eller 
om du vill delta i t ex studiecirklar, seminarier, utåtriktad verksamhet och bidra i utvecklandet 
av vår politik på olika områden.  

Vi behöver bli fler aktiva politiker i Salems kommun. Ju fler vi är som deltar desto mer kan vi 
påverka vår lokala politik. Kommunens verksamhet påverkar vårt liv och vår vardag i stor 
utsträckning. Att ta del i de beslut som påverkar vår närmaste vardag, alltifrån barnomsorg 
och skolor, äldrevård och byggnadsplaner till snöröjning och badplatser är både stimulerande 
och viktigt. Du som har synpunkter och vill vara med och påverka – ta kontakt med mig, 
Anderas Dahl, jag är ordförande för Socialdemokraterna här i Salem. Du når mig på telefon 
08-532 511 00.  

Mer information om vår verksamhet och hur du blir medlem hittar du på vår hemsida 
www.socialdemokraterna.se/salem. 

Du är hjärtligt välkommen som medlem vare sig du väljer att delta aktivt i 
kommunalpolitiken eller vara en mer passiv medlem som nöjer sig med att ta emot 
information och delta i gemenskapen på våra möten. Alla behövs!  

 

Vill du vara med och påverka?

De EU-migranter som befinner sig i vår kommun är 
i en svår situation och många vill hjälpa. Finns det 
tomma lokaler ska vi naturligtvis ställa upp. Men 
det är samtidigt viktigt att verksamheten även vän-
der sig till utsatta Salemsbor och att kommunen inte 
drar på sig nya kostnader för dessa lokaler, anser 
Patrik Robbertte, gruppledare (S) i Socialnämnden.

Patrik Robbertte.

Fo
to

: 
Le

n
a 

D
ah

ls
tr

ö
m

 

Kommunen kommer nu att starta ett arbete med 
att ta fram en ny långtidsplan för tiden fram till 
2030 med utblick mot 2040. Planen ska omfatta det 
mesta av den påverkbara utvecklingen som bostads-
byggande, arbetsplatser, vägutbyggnader, behov av 
skolor och förskolor. Hur kan vi tillfredställa idrot-
tens behov? Frilufts- och kulturlivets? Antalet äldre 
i kommunen ökar kraftigt, hur ska vi hantera det? 

Inte minst - hur ska vi klara kommande miljökrav och 
effekterna av ett ändrat klimat?

Vi Socialdemokrater kommer att starta ett antal 
studiecirklar tillsammans med ABF där vi ska arbeta 
igenom dess frågor. Vi vill förstås ha så många syn-
punkter och förslag som möjligt så har du intresse 
och vill vara med och påverka kommunens framtid 
så kom med! 

EU-migranter


