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Ni har gjort gemensam sak med de flesta borgerliga 
partierna – varför det Arne Närström?

- Rönninge får ett rejält lyft. Det kommer att bli betyd-
ligt mer trivsamt och välkomnande än det är idag. Stock-
holmsregionen växer snabbt och behovet av nya bostäder 
är stort. Fler nuvarande och blivande kommuninvånare 
ska ges möjlighet att bo i Rönninge centrum.

- Det är viktigt för Rönninge som kommundel, och Sa-
lems kommun som helhet, att Rönninge centrum kom-
pletteras med fler bostäder och affärsytor. Bostäderna 
kommer att bli attraktiva inte minst för pendlare efter-
som närheten till tåget ger korta restider. 

Rönninge centrum kommer att få en välbehövlig upp-
rustning och modernisering. Kommunfullmäktige be-
slutade i juni om förutsättningarna för en detaljplan 
som ska presenteras i höst. När den finns tillgänglig 
inbjuds alla till samråd med bland annat informations-
möten. Samrådet ska samla upp de synpunkter som 
finns och därefter ska planen göras färdig.

Tanken är att Rönninge ska få ett hundratal nya 
bostäder och fler butiker och Rönninge station ska 
fungera som ett lokalt nav i kollektivtrafiken. För-
slaget till program innehåller ca 115 bostäder, därav 
20-30 lägenheter med hyresrätt. Det blir fler hus, 
men också en mindre yta för bussterminal än idag.

Socialdemokraterna stöder detta förslag tillsammans 
med Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna.

Vi behöver ett modernare
 Rönninge centrum!

Forts sid 2



Arne Närström i Skönviksparken

- Hela området kring Rönninge station ska säkerställas 
som ett lokalt nav i kollektivtrafiken med utvecklad buss-
trafik, genomtänkta gång- och cykellösningar samt till-
räckligt med platser för pendelparkering.

- ”Nära ting huset”, dvs det stora gula trähuset, kommer 
att behållas som en signatur för det traditionella Rön-
ninge som det såg ut när det var nytt för drygt hundra 
år sedan. Busshållplatsen kommer att bli mindre till ytan 
men rymma minst lika mycket busstrafik. Med fler bo-
ende blir underlaget för service också bättre och vi kan 
förvänta oss nya butiker.

Har Socialdemokraterna några egna hjärtefrågor i 
det här projektet?

- Vi Socialdemokrater tycker det är mycket viktigt att nya 
centrum får en naturlig anslutning till vattnet. Vi vill ha 
lätt åtkomliga parkytor ner mot Flaten där nya och gamla 
boende kan koppla av i vacker miljö.

- Vi kommer också att arbeta aktivt för att själva om-
byggnaden ska ske så smidigt som möjligt dvs att man 
börjar med att bygga infrastrukturen, nya bussterminalen 
och kompletterar med de parkeringar som kommer att 
behövas. Byggtiden kommer säkert att vara mer än tre år 
så det är viktigt att vi har ett fungerade centrum under 
tiden och en trafiklösning för bussar och bilar som också 
fungerar.

- Vi hade förstås önskat fler hyresrätter, vi har ett stort 
behov av lägenheter för ungdomar som står i begrepp att 
flytta hemifrån och inte kan betala stora insatser för sitt 
boende. Vi har också många äldre, som inte längre kan 
gå i trapporna i hyreshusen i Salem och som behöver nytt 
boende. Vi hade önskat minst 50 hyresrätter och hade 
egentligen ingenting emot det tidigare förslaget med ett 
höghus som gett ytterligare bostäder. Det här förslaget 
är en kompromiss som så ofta i politiken. Vi vill komma 
igång med den angelägna byggnationen och inte agera 
bromskloss för ett förslag som ändå kommer att betyda 
ett rejäl ansiktslyft för Rönninge Centrum!
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I sina tidigare visioner talade den borgerliga alliansen om 
en försiktig utbyggnad av Salems kommun och när det 
gäller hyresrätter kan vi konstatera att man följt sina mål 
väldigt noggrant.

Sedan 1992 och fram till 2012 har det byggts 16 hyres-
rätter (exklusive de vårdplatser, som kommunen ibland 
räknar in i sin statistik). Knappt en hyresrätt per år kan 
inte kallas annat än en mycket försiktig utbyggnad!

Vi har ingen bostadsförmedling i Salems kommun och är 
inte heller med i Storstockholms bostadsförmedling som 
har 368 000 sökande i sin kö. I den enda bostadskö vi 

16 hyResRätteR på 20 åR!

har för hyresrätter i Salem - Akelius - finns mer än 600 
personer noterade.

Bostadsprogrammet fram till 2014 redovisar 236 villor/
småhus, 97 bostadsrätter samt 25 hyresrätter (i Rönninge 
centrum). Den kommande utbyggnaden av Rönninge 
Centrum ska innehålla 25 % hyresrätter. S hade krävt 50 % 
men vi blev nedröstade. 

Det finns tomtmark i Salem som passar för flerbostads-
hus. Det bör vara möjligt, att genom ett samarbete med 
de allmännyttiga bostadsbolagen i våra grannkommu-
ner, kunna bygga lägenheter med rimlig hyresnivå. 



Du är ny medlem i Socialdemokraterna här i Salem. 
Vad är det som fått dig att engagera dig?

Mycket av det som har gjort Sverige till ett bra och fram-
gångsrikt land håller på att försvinna. Stöd vid sjukdom 
till exempel. Jag har själv upplevt det. För åtta år sedan 
var jag en kärnfrisk, styrketränande 30-åring, som plöts-
ligt drabbades av ett diskbråck som gjorde mig orörlig 
för 6 månader. Jag fick bra vård, ersättning från Försäk-
ringskassan tills jag blev frisk och kunde därefter snabbt 
återgå till mitt heltidsarbete som lärare. Därefter har jag 
inte varit sjuk .

 Jag är inte alls säker på att det slutat lika lyckligt idag 
efter de borgerliga ”besparingarna”. Många sjuka har 
råkat mycket illa ut när de blivit utförsäkrade och inte fått 
den tid de behövt för att bli friska. De har inte fått rätt 
förutsättningar för att återgå till sina arbeten och bidra 
till samhället utan blivit kvar i utanförskap. Det är miss-
hushållning med människor och resurser.

- Jag vill att våra skattepengar ska gå till avsedda 
ändamål och som rektor har jag många synpunkter 
på skolpolitiken.

- Jag tycker att skolan ska behålla pengarna den får från 
skattebetalarna. Sverige är det enda landet i världen som 
tillåter att riskkapitalbolag äger skolor och för över vinst-
pengarna till konton i utländska skatteparadis. Jag tycker 
att skolan ska betala rejäla löner och fortbildning för lä-
rare och skaffa ordentlig utrustning. Om det blir pengar 
kvar ska de föras tillbaka till skolans budget.

I dag är skolan allt mera inriktad på ekonomiska vinster. 
Trygghetsarbetet med skolhälsovård, kuratorer och spe-
ciallärare som bidrog till att Sverige fick kreativa, friska 
och självständigt tänkande elever håller på att gå förlo-
rat helt. Elevgrupperna måste vara maximalt stora för att 
ge så mycket pengar som möjligt. Speciellt på gymna-
siet där elevkullarna minskar och antal skolor ökar har 
man starkt fokus på konkurrensen om antalet elever och 
skattepengar. Friskolor lovar en laptop till varje elev men 
sparar på undervisningstimmar för konst och lokaler för 
slöjd, skolkök och idrottstimmar. 

Jag har ingenting emot friskolor. Viktor Rydbergs gym-
nasium som är ett av Sveriges bästa gymnasier är en fri-
skola. Men den ägs av en stiftelse och det innebär att all 
vinst ska tillbaka till skolan, där det alltid finns utveck-
lingsområden. Så tycker jag att det ska vara.

Jan Ferm börjar i höst som rektor på Eklidsskolan i Tullinge. 
Den har elever från en förskoleklass till årskurs 5. 
Grattis, Eklidsskolan!

30 timmaRs omsoRg i föRskolan

Jan feRm, ny medlem i (s) i salem!

Jan Ferm, 38 år, rektor på en grundskola och egen-

företagare som konsult inom friskvård

Familj: sambo och två barn, 6 och 9 år. 

Bor på Gustavslundsvägen i Rönninge 

Flyttade till Salem för tre år sedan från Hammarby Sjöstad. 

Idag har Salems kommun 15 timmars omsorg i förskola för barn till arbetslösa och föräldralediga. Socialdemo-
kraterna har föreslagit att detta utökas till 30 timmar, som i grannkommunerna.

När föräldrar blir arbetslösa och/eller föräldralediga förändras barnens liv drastiskt. Barnens möjlighet till umgänge 
och social stimulans minskar och även deras möjlighet till pedagogisk utveckling begränsas om de inte får vara i 
sin vanliga miljö i förskolan.

Om barnets föräldrar är hemma för att ta hand om ett nyfött syskon begränsas föräldrarnas möjlighet att fullt 
ut stimulera äldre syskon. Barnet kan uppleva att det straffas för att det fått ett syskon när det inte längre får 
umgås lika mycket som tidigare med andra barn. Barns sociala sammanhang utgörs till mycket stor del av för-
skolan.

Är föräldrarna arbetslösa så har samhället krav på att de ska vara aktivt arbetssökande. Detta skall enligt lag-
stiftarens intention göras på heltid, genom att den enskilde ska söka arbete åtta timmar om dagen. Vidare ska 
personen ständigt vara tillgänglig för intervjuer, besök hos jobbcoach arbetsförmedling etc. Det går inte ihop 
med bara 15 timmars barnomsorg i veckan, både barn och föräldrar behöver 30 timmar.”
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frihet för oss är en värld där alla människor ges 
möjlighet att förverkliga sina drömmar. Frihet skapar vi 
gemensamt. Vår frihetssträvan handlar både om den sto-
ra världspolitiken och de vardagsnära frågorna. Frihets-
längtan ligger bakom såväl vårt stöd till demokratirörelser 
runt om i världen som vårt arbete mot ungdomsarbets-
löshet eller för goda arbetsvillkor och bostäder till unga.

om alla ska få ta del av friheten måste vi också 
bekämpa alla strukturer som begränsar människors liv. Vi 

ta ställning för öppenhet och demokrati. Bli medlem nu!

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, utåtrik-
tad 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 

tror att jämlikhet och frihet är beroende av varandra. Du 
ska inte bli förtryckt för dina val eller för den du föds till. 
Vi tror på alla människors lika värde.

frihet är inte att var och en får klara sig själv. 
Tvärtom leder egoism till mer ofrihet. Vi gör varandra 
friare när vi tillsammans kämpar för ett mer rättvist och 
jämlikt samhälle.

ssU för dig i salem. För tillfället finns ingen SSU-klubb 
här i Salem men Stockholmsdistriktet försöker komma 
igång med verksamhet här. Mer information hittar du på 
http://lenet.ssu.se/ och är du intresserad av att vara med så 
kontakta Azaden Rojhan Gustavsson 08-791 11 90 eller 
0708-35 75 11.

Bli MeDleM! SMS:A Dig iN i SSU.
Skicka: SSUmedlem [mellanslag] ditt personnummer 
Till: 72456. Kostar: 20 kr för ett år.

 

 

 

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!  

 

i stor utsträckning. Att ta del i de beslut som påverkar vår 
närmaste vardag, alltifrån barnomsorg och skolor, äldre-
vård 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, Andreas 
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 med-
lem hittar du på: www.socialdemokraterna.se/salem.

Andreas Dahl, ordförande för Socialdemokraterna i Salem

Vad äR

fRihet
föR dig?
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