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Vad ville socialdemokraterna 
i Salem använda dina pengar till?
UNDERHÅLLET I SALEM 
- INGEN ROLIG UNDERHÅLLNING

Det årliga fastighetsunderhållet i Salem har
legat på så låg nivå att det nu uppstått behov
av omedelbara åtgärder. Ett uppdämt behov
yttrar sig i att vi får orimligt hög kostnad på
den rörliga delen av fastighetsdriften. Miljö -
och samhällsbyggnadsförvaltningen beräknar
att åtgärder för 4-5 miljoner kr utförda inom
2-3 år kan minska kostnaden för den rörliga
delen med nästan en miljon kr/år.

(S) ställde sig bakom MSB:s förslag men alli-
ansen vill gå långsammare fram.   

Läs mer på  www.salem.sap.se

VI BEHÖVER INTE PYSSLINGEN
Vi socialdemokrater anser att förskolor och

skolor tillhör den kommunala kärnverksamhe-
ten. Den ska alltså i huvudsak skötas av kom-
munen.

Vid fullmäktige den 23 november beslutade
den borgerliga majoriteten att den för-
skola/skola som ska byggas i Söderby Park ska
ha privat ägare och drivas av företaget Pyss-
lingen Skolor och förskolor. Alltså en friskola.

Salem har placerat sig på tredje plats i länet
i en undersökning som gjorts av Lärarförbun-
det och ligger också väl till i riket. Vi kan alltså
sköta utbildningen själva.

Vi vill att de skattepengar som avsätts för
förskola/skola helt och hållet ska användas för
kommunens barn och ungdomar och inte till
vinstdrivande företag.

Där går en ideologisk skiljelinje mellan
kommunledningen och socialdemokraterna.

Läs mer på www.salem.sap.se

GISSA VEM
SOM KOMMER 
TILL MIDDAG!

Att alltid sitta en-
sam och äta befrämjar
varken matlust eller
trivsel.

Äldre personer som
bor ensamma och får
sin mat levererad hem ska i en annan lokal
kunna få äta vissa måltider tillsammans med
andra i samma situation. Den frågan har Berith
Grönqvist, (S)-gruppledare i socialnämnden
drivit.

Beslut i kommunfullmäktige: socialförvalt-
ningen ska utreda förutsättningarna för ett för-
sök inom ett begränsat geografiskt område.

Läs mer på vår hemsida.

EN MENINGSFULL FRITID
För funktionshindrade personer (ej LSS-

bedömda) som bor i Salem, men som deltar i
aktiviteter i  annan kommun p.g.a. att de är
för få för att ha en egen förening, bör bidrag
kunna lämnas till den arrangerande förening-
en i berörd kommun.

(S) yrkade 40 000 kr, men beslutet blev att
låta berörda nämnder utreda frågan.

100 000 kr för att utveckla fritidsverksam-
heten för Salems barn under sommaren yrka-
des också.

Yrkandet avslogs – tyvärr, eftersom verk-
samheten behöver utvecklas för att erbjuda
meningsfull sysselsättning.

Läs mer på hemsidan.
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Fördomar
Demokratin är fast förankrad här
i landet.

Vi respekterar de grundläggande fri- och
rättigheterna. Grumliga rasteorier har
aldrig vunnit fotfäste.

Vi betraktar oss gärna som fördomsfria
och toleranta. Men så enkelt är det ändå
inte.

Fördomen behöver inte förankras i
någon vederstygglig teori. Den har ett
mycket enklare ursprung.

Fördomen har alltid sin rot i vardagsli-
vet.

Den gror på arbetsplatser och i grann-
kvarteret.

Den är ett utlopp för egna misslyckan-
den och besvikelser.

Den är framför allt ett uttryck för okun-
nighet och rädsla, för okunnighet om
andra människors särart, ett uttryck för
rädsla att förlora en position, ett socialt pri-
vilegium, en förhandsrätt.

En människas hudfärg, ras, språk och
födelseort har ingenting med mänskliga
kvaliteter att göra.

Att gradera människor med sådan mått-

En manifestation av helt annat slag hölls
här i Salem, FN-dagen d. 24 oktober på kväl-
len.

Ett “ungt scenarrangemang i barnkonven-
tionens anda för att uppmärksamma demo-
krati, mänskliga rättigheter och alla männis-
kors lika värde och manifestera nolltolerans
mot kränkande handlingar”.

I anknytning till mångkulturåret kunde den
som ville i Skogsängsskolans matsal  avnjuta
en imponerande buffé, med inslag från olika
länder. Tillagad av skolans kock Jens Löschner
och till självkostnadspris.

stock står i bjärt kon-
trast mot principen om
människors lika värde.

Men den är skamligt
enkel att ta till för den
som känner sig underlägsen på arbetsplat-
sen, i sällskapslivet, i konkurrensen om
flickan eller pojken.

Därför ligger fördomen alltid på lur
även i ett upplyst samhälle.

Den kan blåsa ut i ett stickord, en obe-
tänksam replik, en nedrighet i det lilla.

Kanske menar den som handlar inte så
illa, men för den som träffas kan det riva
upp sår som aldrig läker.

Citat ur ett tal av Olof Palme

Salem har även i år blivit skådeplats för
den ovälkomna manifestation som hållits
här de senaste sex åren.

Det finns anledning att reflektera över
Olof Palmes ord även i dag.                          

Samhället har förändrats sedan de
skrevs, men ”de grumliga rasteorierna” har
inte försvunnit – tvärtom.

Salem kan!
Efter detta kom en medryckande föreställ-

ning i Skogsängshallen med musik, sång och
dans. 

Salems Kulturskola visade sin höga kvalitet,
en boliviansk dansgrupp framträdde med här-
lig energi och vackra dräkter. Årets Musik- och
Kulturskoleambassadör, den grekiska sånger-
skan Maria Stellas framträdde och presente-
rade även programmet.  

Skolorna hade under två veckor arbetat
tematiskt med kärnfrågorna, eleverna i skolår
6-9 fick under dagen se föreställningen.
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Den senaste omröstningen genom-
fördes samtidigt med 13 andra kommu-
ner i Stockholms län. Trots att samman-
taget drygt 60 % röstade Nej kommer
regeringen troligen att införa perma-
nent trängselskatt.

Detta visar, som socialdemokraterna i
Salem vid flera tillfällen påpekat, det
olämpliga i att genomföra folkomröst-
ningar i frågor som man inte äger själv.
Statsvetaren Sören Holmberg har pekat
på risken att trovärdigheten för folkom-
röstningsinstitutet försämras. (DN 5/7)

En del av Kulturskolans Koreografigrupp i samstämd frihet.

Folkomröstning
Salem har genomfört två folkomröst-

ningar angående trängselskatt i Stock-
holms stad till en kostnad av närmare en
kvarts miljon kronor.

Utan att ta ställning till för- och nack-
delar med trängselavgifter så kan vi
konstatera att resultatet i Salems kom-
mun blev:

År Ja-röster

2002 13,6 %

2006 38,1 %

På kvällen, när allmänheten var inbjuden,
var det inte fullsatt i bänkraderna. Tråkigt
nog, för det här är KULTUR PÅ HEMMAPLAN.

Kanske var det inträdesavgiften som
avskräckte, 50 för de stora och 25 för de små.

Evenemang av den här typen borde spons-
ras av kommunen till en nivå som innebär att
barn kan gå gratis.

Vi har ett enormt utbud av aktiviteter av
olika slag här i Stockholmsområdet, svårt att
välja, hinna, och ha råd. Men det är viktigt för
vi-känslan i ett samhälle att vara med i när-
området, så för din egen skull om inte annat:
MISSA INTE NÄSTA TILLFÄLLE!  

OBS! Privatisering av Folktandvården aktuell i Landstingets budget?
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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

Vad händer i mellanöstern? Hur ska man vara trevlig på engelska? Vill du bli fejmare?
Skapar sänkt A-kassa fler produktiva jobb? Är det för sent att lära sig spela gitarr? Hur ska
vi bryta segregationen i Täby? Hur ska miljonprogrammen utnyttja sin mångfald? Ska
Sverigedemokraterna komma in Sveriges Riksdag? Hur många krävs det för att dansa
tango? Hur mycket varmare ska det bli? Vad vill socialdemokraterna idag? Vad är kavling,
ringling, tumning och drejning? Kan vi tala om en vänstervåg i Latinamerika? Är arbetar-
rörelsen förvaltare eller förnyare? Kan du sjunga och dansa eller vill du sköta ljud och ljus?
Är ideologierna döda?

Svaret på dessa frågor finner du i en studiecirkel nära dig!

Håll utkik efter vårens studieprogram som kommer under januari månad 
eller kontakta ABF Botkyrka Salem.

www.botkyrka.abf.se Telefon: 530 363 00

Vi önskar våra läsare en riktigt 
God Jul och

Ett Gott Nytt År!
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