
6 juni 2017 
 
 
Jag vill börja med att tacka för att jag får förmånen att tala 
på Nationaldagen. 
 
 
Salemsbor , 
 
I dag den 6 juni 2017 har vi samlats för att fira Sveriges 
Nationaldag. 
 
Den 6 juni är en märkesdag för Sverige. Den 6 juni 1523 
blev Gustav Vasa vald till Sveriges konung. Sverige blev 
nu självständigt land och den nordiska unionen upphörde. 
Den svenska flaggan är symbolen för vår frihet. Den 
blå-gula flaggan har anor sedan 1400-talet då Karl 
Knutsson använde den som korsbanér i kriget mot 
danskarna. Sedan 1916 har 6 juni därför varit Svenska 
Flaggans dag. Från och med år 1983 är denna dag även 
nationaldag och from 2005 har nationaldagen blivit en 
helgdag. 
 
En sådan här dag känns det viktigt med sin hembygd. Jag 
är uppvuxen i Salem och det är en plats där jag känner 
mig hemma, en bygd som vi känner samhörighet med och 



där vi trivs och kan känna oss trygga, Jag skulle önska att 
alla kunde få leva på en sådan plats. 
 
Vi lever i en bygd som har en rik historia, från forntiden 
med alla fornlämningar kring Bornsjön, den medeltida 
Salems Kyrka med de äldsta delarna från 1100 talet. 
Salems Kyrka är ett underbart riktmärke för var Salem 
ligger. 
Salem har också en fantastisk lantlig natur att promenera i 
skogarna mellan Bornsjön och Mälaren och utefter 
Mälarens kust är rogivande. 
 
Det känns härligt att vi nu börjar bygga och planera för 
byggande för nästa generations Salemsbor. 
 
Nu när vi är på väg att planera för flera hundra nya 
bostäder och ny skola och andra kommunala fastigheter 
så känns det som en nybyggaranda kan komma tillbaka. 
 
Jag tänker på åren 67-74 när stora dela av Salem 
byggdes upp med en enorm utveckling av Salemstaden 
som det hette då. 
 
Det är spännande med en ny ägare av Salems Centrum 
som gärna vill flytta hela centrumet och på så sätt kan vi få 
ca 600 nya bostäder bara i Salems Centrum. 



Personligen känns det väldigt kul att min dotter och 
barnbarn är på väg att flytta tillbaka till kommunen. 
 
Viktigt är att vi i framtidens Salem ska ha bostäder för de 
som vill bo kvar i sin Kommun både ungdomar som vill 
flytta hemifrån och de som vill lämna villan och flytta till 
lägenhet med hiss. 
 
Det gäller att vi fortsätter hålla ihop Sverige som det 
fantastiska land vi är. Ser vi till omvärlden de sista året 
med det som händer i Usa, Storbritannien och inte minst 
terrorattentatet på Drottninggatan i Stockholm, så gäller 
det i Sverige att vi värnar om alla människors lika värde 
och den fina demokrati vi har. Viktigt är att vi är Sverige 
har ett starkt samarbete med EU och resten av världen.  
Viktigast framåt är att vi gemensamt klarar av miljön. 
Parisavtalet måste fortsätta. 
 
För oss svenskar är frihet, demokrati, jämlikhet och allas 
lika värde viktiga kärnord. Detta är också värt att fira. Vi 
känner stolthet över Sverige och de värden vårt fosterland 
står för. 
 
Sverige är idag ett mångkulturellt land med en befolkning 
som har rötter i många delar i världen. Sverige har alltid 
varit ett invandrarland och invandrare har i all tider betytt 



mycket för vår utveckling. Vi hälsar våra nya svenskar 
välkomna. 
 
Sverige är vårt fosterland och Salem vår hembygd. Det 
känner vi stolthet inför och det är det vi firar idag. 
 
Låt oss avsluta med ett fyrfaldigt leve för Sverige och 
därefter sjunga vår nationalsång Du gamla du fria.... 
 
Ett fyrfaldigt leve för Sverige, leve det .. Hurra Hurra Hurra 
Hurra  
 
 
 


