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Stefan Löfven i talarstolen

Privatiseringar, jobbskatteavdrag och betyg i allt lägre 
årskurser var inte lösningen på alla problem. Det är dags 
för en ny politik.

En ny arbetslinje 
Valet 2014 står mellan nya skattesänkningar och privati-
seringar som enda lösningar eller en ny arbetslinje där vi 
både ställer krav på varandra och hjälps åt. Det är viktigt 
att unga snabbt kommer i jobb så de inte slås ut från 
arbetsmarknaden.

En ny kunskapsskola 
Valet 2014 står mellan nya skattesänkningar och betyg i 
allt lägre åldrar eller en ny kunskapsskola som investerar 
i mindre klasser och mer resurser till de som verkligen 
behöver dem.

En ny vårdpolitik 
Valet 2014 står mellan en fortsatt privatiseringslinje eller 
en ny omtänksammare vårdpolitik som sätter läkares tid 
med sina patienter framför nya privatiseringar. Vi måste 
sluta fl ytta resurser från unga med snuva till dem som 
verkligen behöver vården.

Förra valet 2010 lovade alliansen både jobb och mindre utanförskap. 
Även skolan skulle reformeras och bli i världsklass. Ambitionerna var det 

inte fel på – men verkligheten visar att deras svar på samhälls-
problemen inte fungerar.



28 feb 1914 samlades ett antal entusiaster för att starta 
den första socialdemokratiska föreningen i Salem. För-
ste ordförande blev Edoff Andersson. Det är ett jubileum 
som ger anledning till eftertanke. Mycket har förändrats 
under denna tid men annat har bestått.

Den gången såg Salem mycket annorlunda ut än i dag. 
Många människor levde i armod och utan makt att för-
ändra sin situation. Arbetsmarknaden i Salem bestod av 
de stora gods och gårdar som dominerade kommunen. 
På varje gods fanns det många statarfamiljer som levde 
i ren misär. 

Men det var också en tid när människorna samlades i 
folkrörelser för att gemensamt arbeta för en bättre fram-
tid för sig och sina barn. Fackföreningar bildades och nya 
politiska partier växte fram. Arbetarrörelsen ville ha en ny 
samhällsorganisation som gav alla del av utveckling och 
välstånd. Socialdemokraterna ville förändra samhället 
demokratiskt genom att alla medborgare fick och infly-
tande och rösträtt. Välståndet ska räcka till alla. Det är en 
grundinställning vi fortfarande är stolta över och aldrig 
haft anledning att revidera! 

Socialdemokraterna i Salem 100 år

Föreningen växte därefter snabbt och nådde under 30-ta-
let 400 medlemmar. En stor del av dessa var de anställda 
på Söderby Sanatorium. I dag har antalet föreningsaktiva 
avtagit i hela samhället och medlemsantalet når inte rik-
tigt upp till 100 medlemmar trots en kraftigt ökad be-
folkning.

Under andra världskriget var återigen Salems Socialde-
mokrater aktiva i Riksdagen. De startade en protest mot 
de tåg som passerade Sverige med tyska soldater på väg 
till och från permissioner i det ockuperade Norge. Tågen 
var en eftergift åt tyskarna för att försöka hålla Sverige 
utanför kriget, men den var allt annat än ärofull och upp-
levs än i dag som ett bittert svek i Norge.

Stora samhällsförändringar har påverkat förhållandena 
i Salem. Statarsystemet avskaffades på fyrtiotalet och 
lantarbetarnas situation förbättrades samtidigt som me-
kaniseringen av lantbruket kraftigt minskade behovet av 
arbetskraft. 

Levnadsförhållanden förbättrades och under femtiotalet 
kom vaccin och medicin som minskade och närmast ut-
rotade tuberkulosen och Söderby sjukhus kunde så små-
ningom läggas ner. Tuberkulos var en smittsam och även 
skamfylld folksjukdom som ofta drabbade unga. Dödlig-
heten var hög och de som överlevde fick vårdas länge. 
Det saknas inte paralleller till dagens AIDS-drabbade län-
der i Afrika . 

Rallare troligen vi elektrifieringen av järnvägen i början av 
trettiotalet.

Ett nybyggt Folkets Hus

Fo
to

: 
H

em
b

yg
d

sf
ö

re
n

in
g

en
 i

 S
al

em

Fo
to

: 
H

em
b

yg
d

sf
ö

re
n

in
g

en
 i

 S
al

em

Den unga föreningen i Salem var radikal och hade gott 
självförtroende. Första världskriget var under uppseg-
ling och de ville ha ett starkare agerande för freden. Ett 
brev till Hjalmar Branting skrevs som också publicerades 
i Stockholmstidningen. Man ansåg att Hjalmar Branting 
inte var tilläckligt avståndstagande mot krigshetsarna och 
alltför beskedlig i försvarsfrågan. Brevet vållade viss oro 
i partiledningen och arbetarekommunen fick under sina 
första år flera prominenta besök bl a av Kata Dahlström 
och partikassören Fredrik Thorsson.

Det var inte någon lätt resa att komma igång med sta-
bil verksamhet, efter tio år hade antalet medlemmar 
fördubblats men man hade inte lyckats få tillgång till en 
riktig möteslokal. Möten fick hållas hemma hos enskilda 

medlemmar i trånga bostäder eller när förhållandena 
medgav i någon tom lada på något av godsen. Behovet 
av ett Folkets Hus var stort och 1927 hade man äntligen 
lyckats köpa en tomt och byggt det välkända hus vi ser 
i intill pendeltågsstationen. Det var en stor ekonomisk 
satsning som kunde ha gått snett om man inte lyckats 
startat ett lönsamt konditori och bageri i bottenvåningen. 



Salem som samhälle förändrades också av järnvägen 
som gjorde det möjligt att arbetspendla till Stockholm. 
Villorna i Rönninge ökade ständigt i antal och när Sa-
lemstaden byggdes upp under sextio- och sjuttiotalen 
ökade invånarantalet från ca 2 500 till dryga 12 500. 
Salem blev en modern förortskommun med ung befolk-
ning och många barn och där man pendlade till andra 
kommuner för arbete. 

1984 var också ett jubileumsår för Salems Socialdemo-
krater . Då firades 70-årsjubileum i Folkets hus med stats-
minister och partiordförande Olof Palme närvarande. Vi 

Men det är många som inte klarar av ett eget boende när 
orken tryter, därför behöver Salem långsiktigt ett utbyggt 
boende för vårdbehövande äldre. 
Alla skall känna trygghet i Salem!

Skolan och utbildning är viktig för att barn och ungdo-
mar skall kunna lägga grunden för inträde på arbets-
marknaden och till den egna försörjningen. För övrigt är 
detta den största utgiftsposten i Salems kommun. Men 
resultaten är inte lika bra i alla skolor. Därför vill vi skjuta 
till resurser till de skolor som ligger sämre till. Vi har mot-
satt oss besparingar på skolans område.
Vi vill att alla skall kunna lämna skolan med 
godkända betyg!

Salems ekonomi ser inte bra ut de närmaste åren därför 
har den borgerliga majoriteten beslutat om neddragning 
på förskola och skola både i år och i planerna för de när-
maste två åren. Vi hade därför lagt förslag om en försik-
tig skattehöjning om 23 öre för 2014. Så att vi främst 
ska kunna behålla kvaliteten på verksamheten och slippa 
minska antalet lärare i förskola och skola. Resurserna be-
hövs även för att leva upp till en kommunal ekonomi i 
balans. 
Vi vill slå vakt om kvaliteten i verksamheten och om 
Salems ekonomi!

Vi tror att Salems kommun kan göra mer för att skapa 
sommarjobb tillsammans med kommunens företagare. 
Det ger en bra start för ett kommande arbetsliv.
Vi vill att alla ungdomar skall kunna få ett 
sommarjobb!

Vill du komma i kontakt med oss så slå en signal eller 
kom in på en kopp kaffe och ett snack. Vi finns vi i 
bottenvåningen i Folkets hus i Rönninge. Under hela 
valåret kommer vi att ha vår expedition öppen varje 
onsdag mellan 15.00 – 17.30. 

Välkommen!
Tommy Eklund

Tel. 070-336 7010

Tommy Eklund – du har varit ordförande 
ett knappt år i Socialdemokraterna i Salem. 
Hur ser du på 2014?

– Socialdemokraterna har varit verksamma i Salem i 
hundra år. Det är ett jubileum som vi ska uppmärksam-
ma. Men främst är det ett ”supervalår”. Det är EU-val i 
maj och riksdags-, kommunal och landstingsval i septem-
ber. Under 2014 kommer inriktningen på politiken för de 
kommande åren att sättas. Det blir ett hårt arbete men 
det är dags att räta upp politiken och börja gå i rätt rikt-
ning efter alliansens långa högervridning.

Om du känner för vår politik vill vi gärna ha dig som med-
lem eller som tillfälligt engagerad valrörelsen. Nedan kan 
du se några av våra primära valfrågor.

Salem är en bra kommun, men vi vill att det ska vara en 
kommun där alla får plats och kan bo kvar. Därför slåss vi 
för fler bostäder(läs hyresrätter), så att de unga kan flytta 
hemifrån och att de som på ålderns höst vill lämna det 
egna huset för en lägenhet kan kunna göra det.
Salem behöver fler bostäder!

Tommy Eklund ordförande för Socialdemokraterna i Salem
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som var med minns förutom den glada festen alla de SÄ-
PO-män som genomsökte lokalen och smög i buskarna 
utanför. 

Nu är det dags för 100-årsjubileum och en ny glad fest 
i Folkets Hus. Till jubileet kommer det en bok skriven av 
Karl Danielsson, mångårig Salemsbo och medlem i Soci-
aldemokraterna. Kalle har gett ut ett antal böcker tidi-
gare, mest känd här i Salem är nog boken om Söderby 
sjukhus. Den finns att låna eller köpa på biblioteket. Där 
hoppas vi att också boken om Socialdemokraterna i Sa-
lem ska finnas inom kort!



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

Hemsida: www.socialdemokraterna.se/salem

ABF startar studiecirklar i Salem

Hos ABF Botkyrka-Salem hittar du intressanta kurser och 
studiecirklar som bygger på engagemang, lust och gläd-
je. Det stora utbudet har funnits framför allt i Botkyrka 
men 2014 kommer de att göra skäl för hela sitt namn 
och startar några studiecirklar i Rönninge Folket hus .

ITALIENSKA
Du kan lära dig italienska från grunden på onsdagar 
18.00 -19.30. Ledare är Emelie Reuter Düberg. Det är en 
cirkel för dig som är helt nybörjare. Du kommer på ett 
lätt och trevligt sätt att kunna klara dig i enkla vardags-
situationer. Efter cirkeln ska du ha ett bra uttal och ha 
förmågan och modet att ställa enkla vardagliga frågor.
Tio träffar. Avgift 1050 kr exkl. studiematerial

SKAPA DINA EGNA SMYCKEN 
Du får lära dig tekniken och kan efter cirkeln skapa dina 
egna personliga smycken med hjälp av pärlor, nål och 
smycketråd. Ledare är Ingela Ek. Vid varje tillfälle gör du 
ett färdigt smycke som du kan ta med dig hem. 
Tre träffar med start 19 feb. Avgift 500 kr plus 150-200 kr 
i materialkostnad beroende på dina egna val.
Onsdagar kl 18:00-20:30 

BLOMSTERBINDNING
Ta tillfället i akt och lär dig blomsterbindning av ”Bloms-
terprinsessan” Carina Kandell.
Tre träffar. 19/2, 5/3, 21/3 Avgift 500 kr.
Onsdagar kl 18:00-20:15 

Många fler cirklar och arrangemang hittar du i vår grann-
kommun. I bl. a Segersjö, Tumba och framför allt Hallunda 
finns ett mycket rikligt utbud. Se ABF:s tryckta studiepro-
gram eller surfa in på //www. botkyrka.abf.se.

JÄGARSKOLAN
Kanske vill du ta jägarexamen? Då finns ”Jägarskolan”, 
där du kan läsa in teoridelen i jägarexamen. Cirkelledare 
är Lars Kuutti och har många års erfarenhet av att utbilda 
jägare.
Cirkeln ger dig förutom kunskap om våra vilda djur och 
förståelse för behovet av viltvård även kunskap om bl.a. 
ekologi och fauna, säker vapenhantering, jaktetik och 
jaktlagstiftning. 
Under cirkeln kan du, mot en extra kostnad, få praktisk 
handledning och instruktion i skytte. I deltagaravgiften 
3150 kr ingår även Jägarboxen med huvudboken, två 
pocketböcker (Lagen och studiehandledning) samt en 
ljudbok i MP3-format. Tio träffar på måndagar kl 18:00-
21:00 hos ABF Hallunda. 

Välkommen till ABF

 

 

 

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!  

 


