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� Jag vill bli medlem � Jag vill ha mer information om socialdemokraterna i Salem

Namn:

Adress:

Postadress:

Telefon:

Skicka anmälan till: Socialdemokraterna,  Box 1041, 144 21 Rönninge
Eller mejla: info.sapsalem@telia.com
Eller faxa: 08-532 511 00

Nu startar valtåget!
Alla ska med – hoppa på tåget 

och välj färdriktning!
Bli medlem hos Socialdemokraterna i Salem!
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Ulrika Stockhaus, Gruppledare i Kultur- och Fritidsnämnden

Jag är bosatt i Salem sedan oktober 1999. Tidigare var jag fackligt aktiv inom SEKO och där väcktes mitt politiska intresse,
men det var inte förrän under min andra föräldraledighet under 2002 som jag var redo att ta steget fullt ut. Jag vill känna
att jag kan vara med och påverka och det kan jag som politiskt aktiv i Salems kommun. Jag träffade även Berith Grönqvist
vid den tiden och hon var väldigt entusiastisk och medryckande.

Inom Kultur och Fritidsnämnden är det främst att få fram en idrottsplats som ligger närmast hjärtat. Jag har alltid själv
varit väldigt aktiv inom idrott och tycker att det är viktigt att barn och ungdomar kommer ut och rör på sig i organiserad
form. Det är i barndomen som vi lägger grunden för hur fysiskt aktiva vi kommer att vara resten av livet. Vi måste få in
idrott som en naturlig del av vårt sätt att leva. Vi har alla mycket att vinna på det, både den psykiska och fysiska hälsan
gynnas av att vi rör på oss.

En annan fråga som jag anser vara extra viktig är att vi får en fritidsgård i Rönninge. Våra barn och ungdomar är så vär-
defulla för oss att vi måste satsa mycket på dem. Det har vi alla igen!

Sören Gladh, Blivande gruppledare i Bygg-och Miljönämnden

Jag har bott i Salem sedan 1964. Valet 1976 blev en väckarklocka som gjorde att jag engagerade mig politiskt.
Ur demokratisk synvinkel är det viktigt att medborgarna inte uppfattar Bygg-och Miljönämnden som kommunens för-

längda arm, och därför bör nämnden ha en egen budget, vilket den saknar idag. Det får aldrig råda någon tvekan om att
BoM  i sin myndighetsutövning  behandlar alla efter samma regler, oavsett om ärendet gäller kommunen eller en enskild
medborgare.

Planarbetet skulle kunna utformas mer flexibelt. Det känns fel att meddela en medborgare med 5000 m2 tomt att han inte
får bygga till sitt garage med 10 m2 eftersom han redan har utnyttjat sin byggrätt om 200 m2. En toleransnivå  på exem-
pelvis 10 % skulle medföra att många ärenden kunde handläggas direkt av tjänsteman, utan inblandning av nämnden.

Jag vill också nämna en fråga där vi behöver bli bättre – handikappanpassningen. Handikapprådet, som är kommunens
remissorgan, kommer ofta för sent in i planarbetet. Man behöver inte vara mycket funktionshindrad för att inse att
Rönningebacken vintertid  inte är någon dröm för en rollatorberoende äldre person. Handikappanpassning måste väl gälla
hela året!

S-tidningen frågade nuvarande och blivande gruppledare: 
Varför har du valt att arbeta politiskt och vilka frågor vill du driva?

S-kandidater till fullmäktige 2006

Nedre raden fr.v: Arne Närström, Ulrika Stockhaus, Olle Johansson, Lillemor Gladh, Lars Morberg, Monica Kärrström. Mellanraden fr.v: 
Sören Gladh, Regina Norrby, Ulf G Eriksson, Margareta Jernberg, Ann Marie Morberg. Övre raden fr.v: Tommy Eklund, Mats Gustavsson,
Noomi Liljefors, Bo Kärrström, Lennart Bång, Marie Kolbengtsson.



Lars Morberg, Oppositionsråd (s)

1975 flyttade jag till Salem med min familj. Jag har “alltid” varit intresserad av samhällsfrågor och engagerad för att för-
djupa och stärka demokratin.

Utöver de områden som vi skriver om i valmanifestet, Stärkbarn och ungdomars uppväxtvillkor och Utveckla välfärden, tyck-
er jag det är angeläget att Salems kommun som arbetsgivare på olika sätt förbättrar förde anställda – mer än 900 personer.
Utbildning, fortbildning och kompetensutveckling är viktiga inslag, bl.a. för att få ned sjukfrånvaron. 

Det är också nödvändigt att hela tiden följa och förbättra den fysiska och psykosociala arbetsmiljön, liksom förvaltnings-
och arbetsorganisationen.

Kalle Danielsson, Ordf. i Revisorsnämnden

Jag är Salembo sedan 1973 och jag har valt politiken för att bekämpa orättvisor i samhället. Som ordförande i Revisors-
nämnden vill jag bevaka så att allt går rätt till i vår kommun och vara medborgarnas demokratiska öga.

Ann Marie Morberg, Gruppledare i Överförmyndarnämnden

I augusti 1975 flyttade jag med familjen till nybyggt radhus i Salem.
Ett tidigt förvärvat intresse för människors olika sociala villkor och en vilja att  förändra till det bättre har motiverat mig

att engagera mig politiskt.
Överförmyndarverksamhet är obligatorisk i varje kommun och kan bedrivas genom ensam överförmyndare eller

t.ex.   som i Salem, nämnd med politiskt valda ledamöter och en tjänsteman som sekreterare. 
Nämnden utövar tillsyn över Gode män och Förvaltare och står i sin tur under tillsyn av Länsstyrelsen. Verksamheten är

till stor del lagbunden och uppgiften är att organisera och kontrollera det stöd som lagligen tillkommer de kommuninne-
vånare som har behov av det. Det kan gälla sådant som att sköta sin ekonomi och/eller få stöttning med att fungera i sam-
hället och vardagen.

Tommy Eklund, Gruppledare i Barn-och Utbildningsnämnden

Jag har bott i Salem sedan 1971
Varför har jag ägnat mig åt politiskt arbete? Ja, jag har alltid varit politiskt intresserad, deltagit i diskussioner med vän-

ner och bekanta, fungerat som jourfosterfamilj i 30 år och genom åren haft ett större eller mindre fackligt engagemang, så
det är nog en naturlig  utveckling. Dessutom tycker jag det är kul!

Inom Barn- och Utbildningsnämndens verksamhetsområde finns flera angelägna frågor att arbeta för under kommande
mandatperiod och här vill jag nämna några:

• Tillagningskök i alla skolor så att eleverna kan känna doften av nylagad mat. Drömmen vore att alla skolor hade eget
kök och en matsedel som den i Skogsängsskolan.

•  Behåll 5:e årskursen på Skyttorpsskolan, överflyttning till Säbyskolan bör ske först i skolår 6. Jag vet att både föräldrar
och elever vill det och jag är helt säker på att det finns plats och möjlighet att genomföra det.

•  Jag vill att avgifterna till Kulturskolan sänks så att alla barn och ungdomar som vill, kan delta i musik- eller dans-
undervisningen.

•  För att göra Salems skolor ännu bättre tror jag att man ska minska elevgrupperna och öka personaltätheten, i synnerhet
på Fritids.

Berith Grönqvist, Gruppledare i Socialnämnden

Jag flyttade till Salem 1977 och varför jag valt att engagera mig politiskt – ja det har jag själv funderat över många gånger!
Men jag tror det beror på att jag är väldigt nyfiken av mig och vill vara med och påverka.

Den absolut viktigaste frågan för mig är att jobba för att alla äldre ska ha rätt att känna lugn och tillfredsställelse med att
bli gammal i Salems kommun. Jag vill vara med och driva alla de frågor som ryms inom äldreomsorgen :
• bostäder med service runtomkring
• en förbättrad matsituation
• alla äldre ska få känna delaktighet i det som rör äldreomsorgen.
Dessutom vill jag att alla politiker ska ha ”stora öron” när man diskuterar med de äldre. Detsamma gäller för funktions-
hindrade personer – lyssna på alla, oavsett handikapp!



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

Hemsida: www.salem.sap.se

Sommarhälsning
Juni natt blir aldrig av
liknar mest en daggig dag.
Slöjlikt lyfter sig dess skymning
och bärs bort på ljusa hav.

Harry Martinsson

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

I Salem

Arbetarepartiet

Socialdemokraterna

Lars Morberg
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Tommy Eklund

Maria Eklund
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Ulrika Stockhaus
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Lennart Bång
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Vi önskar dig en riktigt
skön sommar – precis 
som just du vill ha den!


