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Vår 1:a majtalare är Katarina
Berggren, kommunalråd i Botkyrka 
och Arne Närström, ordförande 
för Socialdemokraterna i Salem.

Vi får också glädjen att lyssna till
kören Sofia Gospel.

Som vanligt bjuder vi på korv, 
kaffe och läsk.

VÄLKOMMEN att fira 

1:a MAJ 2007
kl.10.30 i Skönviksparken, Rönninge

Välkommen, vi har bokat en plats åt dig!
SOCIALDEMOKRATERNA I SALEM. MEDARRANGÖR ABF BOTKYRKA - SALEM

VÄLKOMMEN att fira 

1:a MAJ 2007
kl.10.30 i Skönviksparken, Rönninge
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S-tidningen har pratat med Björn Wivallius, en av
kommunens två representanter i styrelsen.

Vad är Ishallsbolaget?
Ett aktiebolag, till 100% ägt av IFK Salem, och med upp-
gift att driva verksamheten i ishallen för allmänhet och
föreningar.

Vilka föreningar ingår och vem är ordförande?
Endast IFK Salem och ordförande är KG Fallersjö.

Hur drivs det och hur ser förhållandet till 
kommunen ut?
Ishallsbolaget drivs av IFK Salem och kommunens åta-
gande regleras i ett avtal, som dock nyligen har sagts
upp av bolaget.

Hur finansieras verksamheten?
Dels genom försäljning av istider och inkomster från
olika kringarrangemang som sköts av IFK Salem och dels
genom bidrag från Salems kommun.

Vilka är kommunens ekonomiska 
insatser/åtaganden?
Kommunens åtagande är ett bidrag (fribelopp), som ska
täcka VA och elförbrukning, som år 2006 låg på 604 262 kr
Beloppet uppräknas årligen enligt KPI (konsumentpris-
index).
Dessutom tillkommer ett driftsbidrag på ca 300 000 kr/år.

Det finns också underhållsåtgärder som regleras mellan
kommunen och ishallsbolaget i det avtal som fanns tills
nyligen.

Fördelar / nackdelar med den här driftformen?
Fördelar: IFK Salem, som driver ishallen, kan sköta driften
nästan efter egen planering och fördela tiderna mellan
IFK, KKIS (Konståkningsklubben i Salem), skolor, försko-
lor och extern uthyrning. Kommunen ska godkänna upp-
lägget.  

Nackdelar: Bristerna i det avtal som har upprättats och
ändrats och nu nyligen sagts upp. Uppsägningen beror
på oklarheter och olika tolkningar av innehållet i avtalet.
Det som har diskuterats tidigare har bland annat handlat
om vem som bär ansvar för vad när det gäller underhål-
let. 

Tyvärr har den senaste tidens turbulens med elräkning-
ar som stuckit i höjden visat på brister i kontakterna mel-
lan kommunen och Ishallsbolaget.

Vilken är din uppgift i styrelsen och hur ser din 
kontakt med kommunen ut? 
Min uppgift är att vara oppositionens öga och öra i bola-
get, att representera våra väljare så att ishallen utnyttjas
optimalt till lägsta kostnad.

Min kontakt med kommunen, eller snarare kommu-
nens kontakt med mig kunde vara bättre. Om man är
utsedd av fullmäktige till att utföra en uppgift så tycker
jag att man ska bli kallad till planerade möten i god tid
om det krisar. Åtminstone två, tre dagar innan och inte
som nu, samma dag som mötet (12/3) hålls.   

Enl. uppgift har ishallsbolaget en stor skuld till 
kommunen i form av obetalda elräkningar. 
Vad känner du till om det?
Vari felet ligger kan vara svårt för mig att sia om då jag
inte blir kallad till de möten som handlar om fallet. Jag
får som en Janne Josefsson leta upp fakta på eget håll. 
Vad jag fått reda på är att det inte gjorts någon konti-
nuerlig avstämning av den egentliga kostnaden för ishal-
lens el och vattenförbrukning. Under hösten 2006 gjor-
des detta, och då upptäcktes det att ishallens el-fakturor
var högre än vad avtalet tillät.
2005 överskreds beloppet med 198 896 kr
2006 ska det ha överskridits med 394 736 kr

Det handlar om mycket pengar men vad beror över-
skridandet på egentligen? En sak är säker, elpriset har
ökat mer än KPI. 

Följdfråga: hur ser kommunens avtal med eldistribu-
törerna ut? Har det ändrats under tiden? Hur har elför-
brukningen sett ut under dessa år? Har den ökat propor-
tionellt med elpriset? Finns det någon avläsning gjord
som exakt kan säga vad ishallen gjort av med under
2004, 2005 och 2006? Frågor som jag i dagsläget inte har
svar på.

Detta har gjort att Ishallsbolaget har sagt upp avtalet
och att det inte kan betala de överskjutande kostna-
derna. Skulle ishallsbolaget bli tvingade att betala, så
skulle det medföra att bolaget gick omkull och drog med
sig IFK Salem i fallet, vilket även skulle komma att drab-
ba all annan verksamhet i ishallen. 
Vill vi det?

Ishallsbolaget i Sa

Björn Wivallius

Lars Morberg
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Vad finns att mer berätta i ämnet?
Ishallen har funnits sen hösten 1983 och är idag i stort
behov av renoveringar.

Lamporna ovanför isen behöver bytas ut, då det ljus de
utstrålar inte är tillåtet i enlighet med ishockeyförbun-
dets regler.

Även sargen är ”antik” och behöver bytas ut. Det har
hänt en del på 24 år och inför 25 årsfirandet nästa år bör
detta vara åtgärdat. Ishallen behöver få en rejäl ansikts-
lyftning. 

Ett förslag: stäng hallen efter påsk 2008 och påbörja
renoveringen omedelbart så att den är klar till hösten
2008 och ishallens 25 årsfest.

Ett annat förslag är att kommunen återtar ishallen
med underhåll och vaktmästare och att IFK Salem till-
sammans med KKIS sköter om planering av istider och
kringarrangemang.

Kommentar.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2 april accepte-
rade socialdemokraterna att avskriva skulden för 2005.
Vi sade dock nej till att även avskriva närmare 400.000
kr för 2006. Vårt förslag var att kommunen övertar drift
och skötsel av Salems ishall, men den borgerliga majori-
teten vill fortsätta som hittills.

Vårt andrahandsyrkande var att upprätta en avbetal-
ningsplan omfattande några år för Ishallsbolaget, men
även detta avvisades.

Beslutet medför att avskrivningen kommer att påver-
ka 2006 års resultat för Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen. Detta kan innebära mindre pengar till
det eftersatta fastighetsunderhållet ( se förra numret av
S-tidningen).

Kommunal drift och skötsel ska inte innebära försäm-
ringar för föreningarna, tvärtom. Som Björn Wivallius
säger i intervjun: Ett starkt samarbete med förening-
arna är en förutsättning för kommunal drift av Salems
ishall. 

Lars Morberg, oppositionsråd  

Salem – på hal is?

Salemskonstnären Per-Inge Ishedens fan-
tastiska mosaik från 1995 som pryder
Kommunalhusets reception. Passa på att
titta närmare nästa gång du kommer till
Salems Centrum!

Kliva ut på vägen eller krocka med den
du möter? Granhäcken på Sandbäcksvägen,
trottoaren mitt emot Rönninge Gymnasium
tar för mycket utrymme och utgör därmed
en trafikfara. Kommundelen Rönninge har
ont om gångvägar – de trottoarer som finns
ska absolut vara framkomliga på ett säkert
sätt. I synnerhet utanför en skola.

PLUS-kontot MINUS-kontot

Vet du något du skulle vilja se på PLUS- eller MINUS-kontot?
Maila  info.sapsalem@telia.com  eller ring Sören Gladh tel: 532 51309
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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

Vem är du?
Mitt namn är Noomi Arvas Liljefors. Noomi,

betyder ”min lycka” och det fick jag heta för att jag
var ett mycket efterlängtat barn, namnet är bibliskt
och mina föräldrar var djupt troende.

Jag har bott i samma hus vid sjön Uttran i fyr-
tiofem år och jag kan inte tänka mig någon annan
plats på jorden Här bor jag med make Björn och
hunden Aston. Barnen är utflugna, min dotter
Maria flyttade tillbaks till Salem när hon fick familj
och bor endast några minuters promenad från sitt
barndomshem. Betyder att mormor finns nära till
hands och jag gillar det.

Sonen Pontus bor i Huddinge med fru och fyra
barn, inte alltför långt borta!

Hur såg din yrkesdröm ut när du var 
6-7 år?

När jag var liten ville mina föräldrar att jag skul-
le bli missionär. Det ville inte jag! Jag ville bli skå-
despelerska. Det blev en ordentlig krock och jag
fick ensam ta ansvar för min framtid tidigt i livet.
Jag prövade på skådespeleriet men fann att det
inte var min grej.

Hur blev det med yrkesvalet och 
arbetslivet?

Jag gick en konstnärlig utbildning, fick två barn
och började på Sveriges Television. Det blev mitt
universitet, ett otroligt utvecklande arbete med
ständigt lärande. De senaste åren har jag arbetat
som coach och hjälpt medarbetare och ledare på
SVT att se sig själva som utvecklings-bara personer.

Under hela mitt yrkesverksamma liv har jag allt-
så jobbat på TV och där gjort dokumentärfilm.  Nu

försöker jag att genom politiken praktiskt påverka
och förverkliga det jag skildrat i mina filmer. Det
känns helt rätt. Jag är ersättare i socialnämnden
och kontaktperson för människor som omfattas av
LSS, Lagen om stöd och service för vissa funktions-
hindrade. Ett viktigt uppdrag.

Vad gör du på fritiden i dag?
En dag när Uttran ligger blank och dimmorna

värms av solens strålar tar Björn och jag gärna våra
kajaker och paddlar iväg. Annars är kontakten med
Aston och de dagliga promenaderna en lyx som jag
unnar fler att få uppleva.

Om du fick en dag av allsmäktighet – 
vad skulle du varaktigt förändra i Salems
kommun?

Det jag varaktigt skulle vilja förändra i Salem är
själva regimen. Jag vill att vi socialdemokrater ska
styra. Då skulle vi genomföra en kommunal frisko-
la, alla skulle bli mer delaktiga. Vi skulle bygga
bättre dagis, inte baracker. Vi skulle skapa en ung-
domsgård i Gamla brandstationen så att möte
mellan Salems och Rönninges ungdomar kan ske.

Vi skulle äntligen se till så att friidrottsanlägg-
ningen kom till stånd, att Uttran inte dog och att
pendeltågen gick i rätt tid!

Har du något motto eller finns det något ”bra
sagt” som du gillar?

Det låter kanske motsägelsefullt men trots mitt
avståndstagande från religionen så är mitt motto;
Älska din nästa såsom dig själv, på det att det må gå
dig väl och du må länge leva i ditt land!

Välkommen till 
kommunalpolitiken,
Noomi!
Vice ordförande i Socialdemokraterna 
i Salem och ersättare i socialnämnden
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