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Namn: Nicklas Wall 
Ålder: 18 år
Sysselsättning: Student
Bor: Bergsvägen, Salem
Familj: Mamma och två halvsyskon 
Intressen: Umgås med familj och 
vänner

Namn: Arne Närström
Ålder: 43
Sysselsättning: Oppositionsråd (S)
Bor: Rönninge
Familj: Fru och fyra barn
Intressen: Resa, gillar att upptäcka 
nya saker

Framtid för unga i Salem

Bristen på hyresrätter i Salem är ett växande problem. 
Många unga tvingas flytta från kommunen när de ska 
skaffa sin första bostad. Arne Närström, oppositionsråd 
(S), träffade Niklas Wall, 18 år, för att prata framtid och 
boende. 

Hur tänker du inför att skaffa en egen bostad? 
Det är klart att det ska bli spännande och kul att skaffa en egen 
lägenhet, det tror jag alla tycker. Det är ju en del av att bli vuxen 
och ta ansvar för sig själv. Men just nu kommer jag nog att 
vänta ett litet tag tills jag studerat färdigt. Men sedan när jag 
vill skaffa mig en egen bostad, då vill jag kunna hyra en lägen-
het här i Salem. 

Vad betyder det för dig att kunna bo kvar i Salem? 
Självklart betyder det mycket, eftersom man har alla sina vän-
ner och hela sin familj här. Mina kompisar vill också kunna bo 
kvar här, eftersom de trivs så bra här. Men vissa har ju svårt att 
stanna eftersom de inte hittar någon lägenhet här. Så jag får se 
hur det blir den dagen då jag ska börja leta lägenhet. 

Vad kommer du att göra om du inte hittar en hyresrätt 
här i Salem? 
Jag har inte råd att köpa mig en lägenhet, så då kommer jag 
att försöka hitta en hyresrätt i närheten av Salem. Så nära som 

möjligt, även om det blir i en annan kommun. Men det blir ju 
trist att inte kunna ha nära till sin familj eller vänner. Det skulle 
verkligen kännas tråkigt. 

Hur ser en bra bostad ut? 
Som en vanlig lägenhet, med ett badrum, kök och ett rum att 
sova i. En vanlig enkel liten etta. Jag tror inte att ett korridor-
boende, som en studentkorridor, är det bästa, utan hellre en 
vanlig lägenhet.  

Ska man bygga blandade bostäder eller ska man bygga 
studentbostäder, familjebostäder och så vidare var och 
för sig? 
Jag tycker nog att det skulle vara trevligare om det var lite mer 
blandat boende. Istället för att ungdomarna bor på ett ställe 
och de äldre på ett annat. 

Var skulle du vilja bo om vi bygger nya bostäder? 
Jag kanske inte skulle vilja ha fyra kilometer till tåget, men det 
behöver inte heller vara jättenära. Personligen tycker jag att det 
är bäst att bo en bit från centrum. Det är skönare att bo någon-
stans där det är lite lugnare. När jag vill hitta på andra saker så 
åker jag in till Stockholm. Jag trivs väldigt bra att bo i Salem, det 
är en lugn och trygg plats att bo på, så det vore tråkigt om man 
blev tvungen att flytta härifrån. 



Namn: Arne Närström
Ålder: 43
Bor: Rönninge
Familj: Fru och fyra barn
Sysselsättning: Oppositionsråd (S)
Intressen: Resa, gillar att upptäcka nya saker
Senast lästa bok: ”Sjöjungfrun” av Camilla Läckberg
Senast sedda biofilm: ”Avatar”

”Det måste bli lättare att få 
en lägenhet med rimlig hyra”
Du har varit oppositionsråd (S) sedan september förra 
året. Vad ser du som din viktigaste uppgift inför nästa 
mandatperiod? 
Att lösa besparingarnas konsekvenser. Vi tror att man har gått 
lite för långt i besparingsivern för att klara av att inte höja skat-
ten. Trots att majoriteten säger att besparingarna inte drabbar 
dem som har störst behov drabbar besparingarna just dem, till 
exempel barn med särskilda behov. Istället för att spara in på 
viktiga saker som barnomsorg och skola så vill vi investera i 
framtiden. Det tror vi är mer hållbart. Där gör vi den stora sats-
ningen. 

I Salem måste man köpa sin bostad om man ska få någon. 
Hur vill du förändra det? 
I dagens Salem är det tufft att hitta sin första bostad. En fråga 
som vi har drivit är att det nu finns planer på att bygga hyres-
rätter i Rönninge centrum, och vi tycker att man ska försöka få 
till åtminstone 50 procent hyresrätter. Vi har tagit ett beslut till-
sammans med majoriteten och sänkt tomtpriset, för dem som 
bygger, och att de ska bygga minst 20-25 procent hyresrätter. 
Det måste bli lättar att få en lägenhet med rimlig hyra i Salem, 
både för gammal och ung. 

Vad skulle du vilja förändra när det gäller satsningarna 
på ungdomar?  
Jag tycker att kommunen i större utsträckning ska vara ett stöd 
åt kultur-och idrottsorganisationerna, så att organisationerna 
förstå vilken nytta de gör. Det måste finnas bra möjligheter för 
idrott, men i dagsläget ser det tyvärr inte ut så i kommunen. 
En annan prioriterad fråga är att kunna ge ungdomar sommar-
jobb. I år hade vi 180 sökande, varav 107 fick jobb. Till nästa år 
har vi som mål att fixa jobb åt resten också. 

Hur driver man äldreomsorgen på bästa sätt? 
När det gäller privata företag som vill etablera sig inom äldrevår-
den och omsorgen kan det bli stora problem. Det har vi sett ex-
empel på i andra kommuner i Stockholm. Nu när 40-talisterna 
vill ha hjälp kommer det helt nya krav, allt ifrån lokalplanering 
till Internetanslutning. Det finns mycket av den typen av krav 
som kommer att dyka upp, men idag byggs det äldreboende 
som inte är planerade för det, varken på personalsidan eller på 
brukarsidan. Vi tror istället att kvaliteten på vården blir bättre 
om den behålls i kommunal regi.   

Namn: Johanna Wall
Ålder: 36
Bor: Salem
Familj: Tre barn
Sysselsättning: Jobbar med ekonomi i företaget AIP, kas-
sör och ersättare i barn- och utbildningsnämnden
Intressen: Segling och sommarstället på Muskö 
Senast lästa bok: ”Luftslottet som sprängdes” av Stieg 
Larsson
Senast sedda biofilm: ”2012”

”Vi måste öka lärartätheten i 
skolor och förskolor”
Vad vill du förändra i Salems kommun? 
Mitt äldsta barn har dyslexi och min yngsta dotter är hörselska-
dad. Jag vet hur tufft det är för barn med handikapp i skolan. 
Jag har fått kämpa oerhört hårt för att mina barn ska få den 
hjälp de behöver. Så tycker jag inte det ska vara och därför har 
jag gått in i politiken. Det måste till en förändring. 

Vilka problem finns det i dag inom barnomsorg och skola? 
Idag är det alldeles för stora barngrupper på förskolor och för 
stora klasser i skolorna. Det är inte bra. Jag har själv upplevt hur 
det påverkar barnens välbefinnande. Vi måste öka lärartätheten 
i både skolor och på förskolor, det är något som vi måste bli 
bättre på och arbeta hårdare med. 

Förutom att minska grupperna, vad kan man mer göra 
för att höja kvaliteten på förskolor och skolor? 
Vi måste se till att det finns personal som är utbildad och som 
kan hantera barn med särskilda behov. Jag tror att fler special-
lärare skulle gynna barnen och avlasta lärarna. När det gäller 
förskolorna så måste det bli närmare till förskolan för barnfa-
miljerna. Att inte behöva åka från den ena sidan kommunen 
till den andra för att lämna sitt barn på dagis. De som drabbas 
värst är de som inte ha bil utan tvingas åka kommunalt. 
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”Satsa mer resurser på före-
byggande arbete med ung-
domar”
Vilka frågor skulle du vilja driva nästa mandatperiod?  
En av de viktigaste frågorna är att i ett tidigt skede kunna gripa 
in och stötta familjer som är i kris. Så att barnen och ungdo-
marna som drabbas inte behöver bli ett fall för socialnämnden. 
Allt för ofta kommer vi in för sent. 

Hur ska man arbeta förebyggande med ungdomar? 
Som ung måste man känna att man har en meningsfull tillvaro, 
det är jätteviktigt. För att skapa fler sommarjobb i kommunen 
vill jag erbjuda dagkollo för barn och ungdomar. Till exempel 
rusta upp Möllebadet, en fin badplats som just nu är i bedröv-
ligt skick. Jag skulle vilja göra ”Projekt Mölle” där ungdomar 
får jobba med att rusta upp badet och sedan driva det med 
kiosk, båtuthyrning och simundervisning. Det skulle innebära 
både sysselsättning och lön för många ungdomar, samtidigt 
som badet blir attraktivare att åka till för kommunens invånare. 

Vad vill du göra för Salems äldre invånare? 
Vi vill jobba för att det ska finnas trygghetsboenden, finna alter-
nativa boenden till de äldreboenden som finns idag. Vi vill även 
verka för att det blir fler hyresrätter, det finns väldigt många 
som inte kan köpa någonting och inte har någonstans att ta 
vägen. Det vill vi ändra på. Nu ska hemtjänsten privatiserats, 
vilket jag tycker är helt fel. När det handlar om tjänster som är 
beroende av vilka människor man släpper in i sitt hem är det 
extra känsligt vad man konkurrera om. Det handlar om ett liv, 
inte om ett telefonabonnemang. 

Namn: Noomi Liljefors
Ålder: 69 år
Bor: Rönninge, Bergsbacke
Familj: Man, två barn, två bonusbarn och sex barnbarn 
Sysselsättning: Gruppledare i socialnämnden. Sitter i arbets-
utskottet, för socialnämnden och i kommunstyrelsen. Jag har 
arbetat hela mitt liv som dokumentärfilmare.
Intressen: Är officiant i Humanisterna och sitter i förbundssty-
relsen. Mina två hundar Aston och Norton, labrador retrivers, 
som jag tränar och tävlar med. Mina barnbarn som hälsar på 
mig varje eftermiddag efter skolan
Senast lästa bok: ”Smärtpunkten – Historien om 7:3” av 
Elisabeth Åsbrink 
Senast sedda biofilm: ”Hon får fylla i när jag skickar det till 
avsked”

Namn: Tommy Eklund
Ålder: 63
Bor: Blåbärsstigen, Salem
Familj: tre barn, sju barnbarn 
Sysselsättning: Ledamot i barn och utbildningsnämnden. 
Ersättare i kommunstyrelsen 
Intressen: Sommarstället, och umgås med familj och bekanta  
Senast lästa bok: En bok som handlade om facket i förändring
Senast sedda biofilm: Ingen bra film, för jag minns den inte

”Garantera alla ungdomar 
sommarjobb”
Vad vill du ändra på inom barnomsorgen i Salem? 
Jag skulle vilja skapa fler platser på dagis och förskolor. I dag 
råder det en stor brist på platser i Salem, vilket för med sig flera 
negativa konsekvenser. Till exempel så är många barngrupper 
alldels för stora, vilket gör att de barn som idag behöver särskilt 
stöd inte får den omsorg som de kräver. En allvarlig konsekvens 
är också att det blir svårt att ta sig in på arbetsmarknaden i 
Salem. Om du är arbetslös och får ett jobb, är det moment 22, 
du kan inte tacka jag förrän du vet om du har en förskoleplats. 

Salems har en av de yngsta befolkningar i hela landet. 
Samtidigt är kommunens två ungdomsgårdar, Huset i Sa-
lem och Rönninge Ungdomscafé, delvis stängda på som-
maren. Vad vill du göra för ungdomarna i Salem? 
Majoriteten påstår att de sparar pengar på att hålla ungdoms-
gårdarna stängda. Men jag tror att det kostar betydligt mer att 
ha ungdomsgårdarna stängda, på grund av allt skadegörelse 
som förekommer då ungdomarna istället lämnas vind för våg. 
Vi måste också satsa mer på idrott och kultur. Idag är till ex-
empel avgiften till kulturskolan alldeles för hög, vilket gör att 
många tvingas välja bort aktiviteter för barnen. Så tycker inte 
jag att det ska vara. 

När det gäller sommarjobb till ungdomar, vilka insatser 
vill du göra? 
Jag tycker att vi borde garantera alla ungdomar sommarjobb. 
Det behöver inte vara jobb som räcker hela sommarn utan även 
under kortare perioder. Det ska vara bra jobb med schyssta vill-
kor. Då tänker jag på avtalsenliga löner och ett meningsfullt 
sommarjobb.  
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Ta ställning för ett rödgrönt alternativ 
även i Salem. 

Använd din röst den 19 september!

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

Hemsida: www.socialdemokraterna.se/salem

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.

1.  Arne Närström

2.  Ulrika Stockhaus

3.  Tommy Eklund

4.  Lillemor Gladh

5.  Kjell Häggkvist

6.  Noomi Arvas Liljefors

7.  Björn Wivallius

8.  Johanna Wall

9.  Patrik Robbertte

10.  Maria Eklund

11.  Bengt Löfberg

12.  Birgitta Rönnblad

13.  Andreas Kempe

14.  Margareta Jernberg

15.  Sören Gladh

16.  Harriet Henningsson

17.  Åke Fredriksson

18.  Gunila Kallio

19.  Andreas Eriksson

20.  Margareta Häll Assarsson

21.  Lennart Bång

22.  Monika Kärrström

23.  Karl Danielsson

24.  Ulla Blomqvist

25.  Ulf G Eriksson

26.  Britt-Marie Marklund

27.  Mats Gustavsson

28.  Katarina Närström

29.  Thorbjörn Svensson

30.  Mary Andersson

Salem
0002-02133


