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BYGG NU!
Södra Hallsta

– Det är dags att sätta igång nu! Säger
en otålig Arne Närström
Bostadsbristen i Stockholmsområdet och
inte minst Salem är skriande. Kommunen har mark och det finns byggföretag
som vill bygga.
-2015 köpte kommunen mark i Södra Hallsta – dvs området vid infarten till Rönninge. Där ska byggas lägenheter
och en förskola. Vi behöver inte invänta detaljplaner för
hela området innan vi går igång. Varför inte börja med
ett snabbt uppförande av en hyreslänga så kan vi fortsätta med resten senare.
Tomten Vitsippan i Salem, vid korsningen Säbytorgsvägen/Skyttorpsvägen är också attraktiv för byggare.
Bland andra byggare har BoKlok visat intresse. Det är ett
annorlunda boendekoncept som har utvecklats av IKEA
och Skanska. Husen är arkitektritade och väl genomtänkta, men bara en gång. Sedan byggs de enligt samma
ritningar om och om och om igen. De flesta familjer behöver ungefär samma sak. En hall, någonstans att för-

vara grejor, ett badrum, ett kök ett rum stort nog att vara
tillsammans i och rum att sova i. Få familjer önskar sig
onödiga ytor man egentligen inte använder.
Husen byggs i trä i en modern fabrik, där man tillverkar
många likadana hus efter varandra och kan använda material och arbetskraft på bästa sätt. Trä är både miljösmart
och kostnadseffektivt och husen får modern uppvärmning, bra isolering och energisnåla vitvaror.
Bovieran är ett annat exempel på företag som vill bygga i
Salem. Det är ett mer lyxigt bostadskoncept som vänder
sig till 55+. Även här gäller ett standardiserat byggande
där man utnyttjar metoden att bygga efter samma ritning många gånger. Miljösmart och tryggt med en tydlig
touch av Rivieran. En inglasad gemensam vinterträdgård
där det aldrig blir vare sig snöigt eller kallt är lockande
för den som vill vidare efter villa eller radhusboende. De
som flyttar lämnar efter sig bostäder som passar bra för
barnfamiljerna.
Byggnadssätten är nya vad gäller flerfamiljshus men för
villor har metoden använts sedan länge.

Så – vad väntar vi på?

Flyktingmottagande
Varje kommun är skyldig att ta emot och ordna boende
åt ett antal av de flyktingar som fått uppehållstillstånd i
Sverige. I Salem har vi inga lediga lägenheter att ta till
utan partierna i kommunstyrelsen är eniga om att söka
tillfälliga bygglov för totalt fyra paviljonger på olika ställen i kommunen. Det är inga flyktingförläggningar som
ska byggas utan lägenheter för ett stadigvarande boende
under några år. Till att börja med blir det två paviljonger.
I Nytorp blir det hyreslägenheter för drygt 25 vuxna och
barn och i Söderby park ett boende för 14 ensamkommande barn och ungdomar.
Om det behövs kommer ytterligare paviljonger att placeras vid Fasanstigen/Söderbyvägen och i början av Sjövretsvägen.

En del kommunmedborgare har uttryckt oro och funderingar och det har uppstått problem runt flyktingboenden på vissa orter. Salems erfarenheter från de boenden
vi redan har i kommunen är enbart goda. Det ska också
poängteras att detta inte är några flyktingförläggningar
för väntande utan för dem som fått tillstånd att stanna i
Sverige och som ska bygga upp en ny framtid här. Kommunen och polisen har ett nära samarbete för att skapa
säkerhet och trygghet – både för salemsborna och för de
nyanlända.
Vi ska också minnas att vi från båda håll har mycket att
ge varandra. Nya grannar, nya vänner och nya perspektiv!

FÖRSTA MAJ 2016

Välkomna till traditionellt förstamajfirande i
Skönviksparken vid Rönninge Centrum.
Vi börjar kl 10.00
Huvudtalare blir
Azadeh Rhojan Gustavsson
Azadeh kommer från Upplands Väsby där hon varit ordförande i Socialdemokraterna och tung lokalpolitiker med ansvar för utbildningsfrågor. Nu är hon
riksdagsman som ersättare Mikael Damberg. Hon är ledamot eller ersättare i
flera utskott bl.a Kulturutskottet och Utrikesutskottet. Azadeh kom till Sverige
som femåring från Iran och vill vara en brygga mellan de båda kulturerna. Hon
översatte redan som fjortonåring Maria Gripe till persiska och hon har studerat
orientalistik vid Uppsala universitet. Privat är hon en gift småbarnsmamma
med de många bollar i luften som det blir i unga familjer.
Hon är en mycket intressant kvinna som är väl värd att lyssna till. Vi är glada
att vi fått en så meriterad talare som komplettering till våra lokala politiker!

Sofia Gospel underhåller med vårsånger
Vi bjuder på fika och varmkorv
Välkomna!
Socialdemokraterna i Salem i samarbete med ABF
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