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Information  
till dig som bor i  
Södertälje kommun
APRIL 2017

Författarbesök, Elisabeth Åsbrink, 19 april Bibblans filmklubb junior, 11 och 25 april

Äggjakt på Hölö Bibliotek, 12 april Barnteater, Kalevalaskåpet, 22 april
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Kontaktcenter – en  
väg in till kommunen
I Stadshusets entré på Campus-
gatan 26 finns Kontaktcenter. 
Här kan du få svar på dina frågor 
om kommunens verksamhet.

KONTAKTCENTER:
• Måndag–torsdag kl. 08.00–

17.00
• Fredag kl. 08.00–15.00
• Telefon: 08-523 010 00. 
• E-post: kontaktcenter@

sodertalje.se

APR
2017

Utbildning

Södertälje musikklasser på 
Rosenborgskolan
Gillar du musik och körsång?  
Du som går i åk 3 i någon av kom-
munens skolor kan fortfarande söka 
till musikklass i åk 4. Ansöknings-
tiden är förlängd. Anmälan på:  
www.sodertalje.se/rosenborgsenheten 
Kontakt: 08-523 014 59,  
08-523 060 95.

Öppet hus på Vårdinge by 
folkhögskola
Alla verkstäder och ateljéer är  
öppna. Utställningar med konst-
verk, möbler eller keramik av årets 
duktiga kursdeltagare. Alla lärare 
finns på plats och berättar om ut-
bildningarnas innehåll. Fika i vårt 
café med hembakt bröd, god soppa 
och njut av vacker musik.
Tid: 1 april kl. 11.00–15.00. 
Plats: Vårdinge by folkhögskola, 
Mölnbo.

Träna svenska med  
Röda Korset i Södertälje 
Träna svenska finns för alla som  
vill träna sin svenska, och omfattar 
allt från att samtala i grupp till att 
lära sig om det svenska samhället. 
Varje språkträningstillfälle leds  
av en frivillig från Södertäljes Röda 
korskrets som hjälper deltagarna  
att öva på språket med hjälp av  
böcker, bilder, tidningar eller dylikt. 
Alla är välkomna att delta. Gratis.
Tid:

NYBÖRJARGRUPP
Måndagar kl. 10.00–18.45.
Onsdagar kl. 15.30–17.30.

FORTSÄTTNINGSGRUPP
Tisdagar kl. 17.00–18.45.

KVINNOGRUPP
Tisdagar kl. 12.00–14.00.

Plats: Södertälje stadsbibliotek, 
Lunagallerian.

Skapandeverkstad med  
Röda Korset i Södertälje
Målning, teckning, collage och 
enklare skulptering, även för dig 
som aldrig prövat. Vi bjuder på 
material och inspirerande ledare.  
Vi utvecklar också svenska språket 
och fikar tillsammans. Allt är gratis.
Tid: Tisdagar kl. 14.00–16.00.
Plats: Bildverkstan, Södertälje 
konsthall.

Musik och scen

Soppteater - Den som glad är 
– Om Lill-Babs & Siwan
Skådespelerskan Anna Brommés 
kärleksfulla, humoristiska och 
musikaliska hyllning till Siw  
Malmkvist och Barbro ”Lill-Babs” 
Svensson. En sprudlande glad 
nostalgitripp-show om flickor bak  
i bilen och prickiga bikinis där 
midjan är bar. Ca 1 tim. Ej paus. 
Biljetter via www.ticketmaster.se. 
Tid: 1 april kl. 14.00.
Plats: Trombon, Södertälje stadshus.

Succékomedin Bra människor

Bra människor är en komedi som 
med värme skildrar många männis-
kors värsta mardröm, att få sparken 
och därmed förlora förmågan att 
försörja sig och sin familj. En histo-
ria om de människor som hamnat 
utanför men som outtröttligt  
kämpar på och vägrar att ge upp. 
Tid: 1 april kl. 18.00.
Plats: Estrad, Södertälje stadshus.

Påskledigt

Påsklov på Torekällberget 

Påskpyssla och lek i Lillboden. 
Magdalena Kellner målar och visar 
påskägg skärtorsdagen, långfreda-
gen och påskafton kl. 10.00–14.00  
i Ekdahlsstugan i stadskvarteret. 
Varje dag mat- och pratrunda  
kl. 11.00. Klapphagen är öppen  
kl. 10.00–16.00 hela påsklovet. 
Tid: 8 april –17 april.
Plats: Torekällberget.
Mer information:  
www.torekallberget.se

Djurskötare för en dag 
Barn 8–12 år får prova på att vara 
djurskötare. Vi utfodrar och myser 
med djuren, pysslar i stallet och åker 
häst och vagn. Förmiddagsfika ingår 
med saft och bulle. Pris 400 kr, 

anmälan krävs. För anmälan eller 
frågor: Lisa Lönnman 08-523 049 
59, lisa.lonnman@sodertalje.se
Tid: 11 och 12 april kl. 08.00–14.00.
Plats: Torekällberget.

Påsklovskul i Arken
För dig som är 6–12 år. Kom och var 
med på en heldag med pyssel, lek 
och aktiviteter. Vi bjuder på lunch 
och mellanmål. Ingen kostnad. 
Anmälan senast 6 april till 08-550 
913 50. Tänk på att meddela aller-
gier eller annan specialkost.
Tid: 12 april kl. 09.00–15.00.
Plats: Arken, S:ta Ragnhildsgården, 
Mälaregatan 4. Ingång genom  
grindarna och ner för trappan på 
innergården.
Mer information:  
www.svenskakyrkan.se/sodertalje

Äggjakt 

Påskharen har gömt små överrask-
ningar bland bibliotekets hyllor. 
Hjälp oss att leta och du får en  
påskpresent att ta med dig hem.
Tid: 12 april kl. 15.00–18.00.
Plats: Hölö bibliotek, Hölöskolan.

Påsk på Nova
För ungdomar 15–25 år. Alla  
aktiviteter är gratis.

TV-SPELSKVÄLL
Spela tv-spel och träffa andra  
gamers. Begränsat antal platser. 
Tid: 10 april kl. 15.00–17.00.
Plats: Multinova, Nova.

FILMKVÄLL
Ta med eget snacks eller köp i fiket.
Tid: 11 april kl. 15.00–17.00.
Plats: Hörsalen, Nova.

#PÅSK
En rolig dag fylld av olika aktiviteter, 
musik och dans. Frågesport med 
chans att vinna påskägg. 
Tid: 12 april drop-in kl. 13.00–
19.00, frågesport kl. 16.00.
Plats: Nova.

55+

Datorträning för dig som är 55+
Är du pensionär och vill lära dig  
mer om hur du använder datorer 
och internet? Välkommen till Luna-
träffens datorträning. Här får du råd  
och tips från kunniga handledare.  
Datorer finns på plats. Det är gratis 
att delta och ingen föranmälan krävs.
Tid: Måndag–fredag kl. 10.00–
13.00. På fredagar kan du även få 
tips och råd om hur du använder 
bärbara datorer, surfplattor och 
mobiltelefoner.
Plats: Lunaträffen, Gästgivare- 
gatan 5, 5 trappor. Hiss finns.
Arrangör: SeniorNet Södertälje i 
samarbete med Södertälje kommun.
Mer information:  
www.seniornet.se/klubb/sodertalje

För barn och vuxna

Sagostund med Per Sörås 

Per läser sagor och ger liv åt  
berättelserna. Passar barn 0–4 år. 
Begränsat antal platser. Hämta 
fribiljett på Järna bibliotek. Drop-in  
i mån av plats.
Tid: 6 april kl. 10.00–11.00.
Plats: Järna bibliotek, Storgatan 4, 
Järna.

Bibblans filmklubb junior 
Vi visar en hemlig film för de minsta. 
Bli medlem på plats. Det är gratis.
Passar barn som är 2–6 år. 
Tid: 11 och 25 april kl. 16.00–17.30.
Plats: Stadsbiblioteket, Multinova.

Kulturlördag för hela familjen

FINLAND 100 ÅR
Historieprofessor Kjell Östberg  
från Södertörns högskola berättar 
om Finlands första 100 år som 
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självständig demokrati. I samarbete 
med Folkuniversitetet.
Tid: 22 april kl. 11.30.
Plats: Stadsbiblioteket, Nova.

BARNTEATER: KALEVALASKÅPET

Teater Sláva presenterar en sago-
teater fylld av det gamla finska 
eposet Kalevalas pärlor. För både 
svensk- och finskspråkiga familjer. 
Passar barn 4–7 år. Begränsat antal 
platser. Hämta fribiljett på biblio-
teket i förväg för att säkra din plats.
Tid: 22 april kl. 12.30.
Plats: Stadsbiblioteket, Hörsalen.

FLAGG-WORKSHOP
Gör en flagg-girlang eller skapa  
din egen flagga. Drop-in för små  
och stora barn. 
Tid: 22 april kl. 13.00–15.00.
Plats: Konsthallen, Bildverkstan.

LIVEFRAMTRÄDANDE
Fika och lyssna på liveframträdande 
från Novas caféscen.
Tid: 22 april kl. 13.30–14.30.
Plats: Nova.

För dig upp till 13 år

Bibblans filmklubb
Se en hemlig film. Vi bjuder på 
popcorn. Du kan bli medlem i  
klubben på plats. Gratis.
Tid: 7 april kl. 16.00–18.00.
Plats: Stadsbiblioteket, Multinova. 

Nagelpyssel

Vi skapar nagelkonst tillsammans. 
Allt du behöver för att måla färg-
glada och fantasifulla naglar  
finns på plats.
Tid: 21 april kl. 16.00–18.00.
Plats: Stadsbiblioteket, barn-
avdelningen.

Show & tell
Dela med dig av ditt specialintresse. 
Du kan visa bilder och videos eller 
bara berätta. Vi bjuder på fika.
Tid: 28 april kl. 16.00–18.00.
Plats: Stadsbiblioteket, barn-
avdelningen.

Trafik och miljö

Servicedagar till den 15 maj
Kom ihåg att servicedagarna på  
våra gator pågår ända fram till den 15 
maj. Då får du inte parkera på vissa 
gator, eftersom vi behöver sandsopa, 

utföra gatuarbeten eller andra ar-
beten. Parkeringsförbudet gäller kl. 
09.00–17.00. Läs på vägmärkena på 
plats för att se vilken dag som parke-
ringsförbudet gäller på just din gata. 
Observera att parkeringsförbudet 
gäller även boendeparkering. 
Mer information:  
www.sodertalje.se/parkering

Nu är det dags för  
vårfina gator
Vi räknar med att börja finsop-
ningen av gator samt gång- och 
cykelvägar vid månadsskiftet mars/
april. Men det beror naturligtvis på 
väderleken. Grovsopningen brukar 
starta en till två veckor innan fin-
sopningen kommer i gång.  
Turordningen för sandupptagning  
i de olika områdena är: Centrum, 
Ritorp, Ragnhildsborg, Nydala, 
Bergvik, Brunnsäng, Grusåsen, 
Rosenlund, Hagaberg, Östertälje, 
Fornhöjden, Glasberga, Pershagen, 
Södra, Värdsholmen, Mariekälla, 
Västergård, Saltskog, Hovsjö, Olovs 
hage, Högloft, Geneta, Bårsta, Blom-
backa, Karlhov, Lina, Ronna och 
Enhörna. Skolorna sandsopas under 
påsklovet, vecka 15. Finsopningen 
beräknas att ta cirka sex–åtta  
veckor.  
Följ oss på Twitter: /gatorsodertalje
Mer information:  
www.sodertalje.se/trafik-och-gator

Program för Östertälje  
station på samråd
Programmet för området kring 
Öster tälje station är på samråd 
mellan den 30 mars och 26 maj. 
Välkommen till Södertälje stadshus, 
Campusgatan 26, och ta del av 
samrådet. Material finns även på  
vår webbplats www.sodertalje.se/
program/ostertalje. Den 18 april  
och den 15 maj kan du träffa poli-
tiker och tjänstemän i den inre 
utställningshallen i Stadshuset  
och få information om programmet.
Tid: 18 april kl. 17.30–19.30 och  
15 maj kl. 17.00–19.00.
Plats: Södertälje stadshus,  
Campusgatan 26, utställnings-
hallen.

Fixa laddplats!
Allt fler vill och investerar i en elbil 
och behovet av att installera ladd-
platser växer. Kom och delta i semi-
nariet. Leverantörer finns på plats. 
www.fixaladdplats.se
Tid: 27 april kl. 17.00–20.00.
Plats: Södertälje stadshus, lokal 
Demokratin.
Arrangör: Miljöstrategi, Södertälje 
kommun.

För dig 13–25 år

Ulltovning
Prova på ulltovning hela veckan. 
Gratis att delta, självkostnadspris 
kan förekomma.
Tid: 3–7 april.
Plats: Syrummet och verkstan, Nova.

Capoeira
Prova på Capoeira, en afrobrasi-
liansk kampsport, där rörelse kom-
bineras med musik. Kursen leds av 
Markus (Esquilo) Kvick, som tränat 
Capoeira i sex år, från föreningen 
Capoeira Senzala. Passar dig som är 
15–25 år. Gratis. Träningstillfällena 
kräver minst 4 deltagare.
Tid: Torsdagar kl. 16.30–17.00  
med start 6 april.
Plats: Nova.

Filmkväll med Juventas  
ungdomsjour

Film- och samtalskväll för ung-
domar 13–21 år. Vi bjuder på fika. 
Tid: 6 april kl. 16.30–19.00.
Plats: Stadsbiblioteket, Multinova.

Spelkväll 

Kom och spela tv-spel, umgås och 
träffa andra gamers. Stadsbiblioteket 
anordnar spelkväll tillsammans  
med Nova. Begränsat antal platser. 
Hämta fribiljett i förväg för att säkra 
din plats. Passar dig som är 15–25 år.
Tid: 18 april kl. 16.00–19.00.
Plats: Stadsbiblioteket, Multinova.

IT-dropin

IT-drop in på Stadsbiblioteket
Det här kan vi hjälpa till med:
• komma igång med sociala  

medier, videosamtal, poddar  
och andra appar

• låna e-böcker och ladda ner  
e-tidningar

• skapa, spara och skicka dokument.

Ta gärna med din egen mobil,  
surfplatta eller dator.
Tid: Tisdagar kl. 15.00–17.00.
Plats: Stadsbiblioteket, Foajén.

Utställningar

Vernissage Monika Kiviniemi 
och Stephanie Abdallah 
Dubbelvernissage. Södertälje-
konstnärerna Monika Kiviniemi  
och Stephanie Abdallah visar  
måleri respektive teckningar.  
Invigning kl. 13.00.
Tid: 8 april kl. 11.00– 15.00.
Plats: Södertälje konsthall,  
Lunagallerian.

Torsdagssalong:  
Kiviniemi & Abdallah
Konstnärerna Monika Kiviniemi  
och Stephanie Abdallah berättar  
om sitt arbete. 
Tid: 20 april kl. 17.00–19.00.
Plats: Hörsalen vid Södertälje 
konsthall, Lunagallerian.

Kulturskolan fotoutställning
Scoutfotografier tagna av Jenny 
Toshan. Vernissage 27 april  
kl. 17.00.
Tid: 27 april–12 maj.
Plats: Konstgången i Nova.

Din bild av Södertälje

Visa upp dina bästa bilder av  
Söder tälje. Under hashtaggen 
#mittSödertälje ska de bästa bil-
derna av Södertälje koras av en jury 
med riktiga fotografer. Samtliga 
bilder som är med och tävlar visas 
digitalt på Södertälje byrån. Den  
28 april är det vernis sage av de 
vinnande bidragen.  
För att vara med och tävla:  
Ta din bild av Södertälje och publi-
cera den på antingen Facebook eller 
Instagram under #mittSödertälje, 
alternativt kan du maila ditt bidrag 
till destination@sodertalje.se.  
Tävlingen pågår mellan den 27 
mars–20 april och självklart är  
det gratis att delta. Utställning på 
Södertäljebyrån den 24–28 april  
kl. 10.00–18.00. 
Tid: Vernissage 28 april kl. 15.30– 
16.30.
Plats: Södertäljebyrån, Saltsjö  - 
gatan 1, Södertälje.
Mer information:  
www.destinationsodertalje.se/
bo-leva/din-bild-av-sodertalje/

Familjedag

Familjedag i S:ta  
Ragnhildsgården 
Södertälje församling anordnar  
en familjedag i S:ta Ragnhildsgår-
den. Läsa för integration tar oss  
med in i Astrid Lindgrens värld 
genom högläsning och teater där 
alla får vara med. Familjedagen är 
gratis men anmälan krävs senast  
12 april till 08-550 913 50. 
Tid: 22 april kl. 10.00–14.00.
Plats: Arken, S:ta Ragnhilds- 
gården, Mälaregatan 4.
Mer information:  
www.svenskakyrkan.se/sodertalje 

Familjedag i Kusens backe
Kom och njut av vårens ankomst  
och upplev naturen som finns nära 
Södertälje centrum. Naturcentrum, 
Södertälje kommun och Södertälje-
byrån bjuder in till en familjedag  
där vi upptäcker livet bland löven  
på nära håll. Ta gärna med mat och 
dryck för en trevlig picknick bland 
sippor och tallar. Vi samlas utanför 
Södertäljebyrån för att gemensamt 
ta oss till Kusens backe. Kontakt: 
Anton Larsson, 08-523 025 81.
Tid: 22 april kl. 11.00–13.00.
Plats: Södertäljebyrån, Saltsjö- 
gatan 1.
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1 Soppteater: Den som glad är, 
Trombon kl. 14.00

1 Bra människor, Estrad  
kl. 18.00

3 Bio: Kvinnan på tåget,  
Estrad kl. 15.00

3 Bio: Jag, daniel och Blake, 
Estrad kl. 18.30

4 Bio: Kvinnan på tåget,  
Estrad kl. 18.30

5 Louise Armstrong Story, 
Trombon kl. 12.00

5 Författarbesök: Annica  
Ramström, Stadsbiblioteket, 
Hörsalen kl. 18.30

5 Stina Oscarson författar-
samtal, Kulturhuset i Ytter - 
järna kl. 19.00

6 Kulturtillskott med hemlig 
artist, Kulturhuset i Ytterjärna 
kl. 12.12

6 National Theatre, london  
ger Trettondagsafton, Estrad  
kl. 20.00

8  Vernissage Kiviniemi &  
Abdallah, Södertälje konsthall 
kl. 11.00

8 Musica Vitae Cellosolist  
Nikolas Alstaedt, Kulturhuset  
i Ytterjärna kl. 15.00

8 Läderlappen - Södertälje-
Operan, Estrad kl. 16.00

8 Telemanns spelmän,  
Pingstkyrkan 16.00

9 Bio: Smurfarna Den försvunna 
byn, Estrad kl. 13.00 och 15.00

9 Bolsjojbaletten, Moskva ger  
Vår tids hjälte, Estrad kl. 17.00

10 Bio: Klas klättermus och de  
andra djuren i Hackebacke-
skogen, Estrad kl. 13.00

10 Bio: Love and Friendship, 
Estrad kl.15.00

11 Bio: Love and Friendship, 
Estrad kl. 18.30

11 Bio: Klas klättermus och de  
andra djuren i Hackebackesko-
gen, Estrad kl. 13.00 och 15.00

12 Folkmusik från nu och då,  
när och fjärran, Trombon  
kl. 12.00

12 Bio: Skönheten och odjuret, 
Estrad kl. 13.00, 15.15 och 18.30 

13 Expertlunch: Att hantera 
stress, Stadsbiblioteket kl. 12.00

13 Bio: Baby-bossen, Estrad  
kl. 13.00 och 15.00

14–17 Scania cup, Täljehallen
18 Bio: Sing, Estrad kl. 15.15
18 Bio: Bridget Jones Baby,  

Estrad kl. 18.30
19 NightTrainExpress, Trombon  

kl. 12.00
19 Författarbesök: Elisabeth  

Ås  brink, Stadsbiblioteket  
kl. 18.30

19 Kungliga Operabaletten, 
Stockholm ger drömmen om 
Svansjön, Estrad kl. 15.00

21 One of These Nights - en 
hyllningskonsert till Eagles, 
Estrad kl. 19.00

22 Familjedag i vårens tecken  
i Kusens backe, Södertälje-
byrån kl. 11.00

22 Kulturlördag – Finland 100 år, 
Stadsbiblioteket kl. 11.30

22 Metropolitanoperan ger  
Eugen Onegin, Estrad kl. 19.00

23 Södertälje Symfoniorkester –  
Operaexplosion, Estrad kl. 17.00

24 Bio: Dagen efter denna,  
Estrad kl. 15.00

24 Bio: Agnus Dei, Estrad kl. 18.30
25 Bio: Dagen efter denna,  

Estrad kl. 18.30
26 Kringlan Stompers, Trombon  

kl. 12.00
26 Jag AB 2.0 - Kjell Enhager, 

Estrad kl. 18.30
27 Lill Lindfors, Estrad kl. 19.00
27 Expertlunch Ulla Ekström von 

Essen, Stadsbiblioteket kl. 12.00
28 Vernissage för Tävlingen  

Din bild av Södertälje, Söder-
täljebyrån kl. 15.30

KALENDARIUM APRIL 2017
Fler evenemang och mer information: www2.destinationsodertalje.se/evenemang

Föreläsningar

Annica Ramström om  
Södertäljes nya riktiga historia
Arkeologen Annica Ramström, som 
ledde utgrävningarna i kvarteret 
Venus, tar tillbaka allt. Rapporten 
från utgrävningarna är klar och 
resultaten är, ur både arkeologisk 
och historisk synvinkel, betydligt 
vassare än vad arkeologerna kunnat 
ana. Begränsat antal platser. Du kan 
hämta gratisbiljetter i Luna biljett-
centrum i förväg. I samarbete med 
Studieförbundet Vuxenskolan.
Tid: 5 april kl. 18.30.
Plats: Södertälje stadsbibliotek, 
Hörsalen.

Författarbesök med  
Elisabeth Åsbrink

Boken 1947 är en fascinerande och 
tankeväckande fresk över ett år i 
världshistorien. Den är lika mycket 

en lärorik historiebok som vacker 
och välskriven skönlitteratur.  
Begränsat antal platser. Du kan 
hämta gratisbiljetter i Luna biljett-
centrum i förväg. I samarbete ABF 
Södertälje-Nykvarn.
Tid: 19 april kl. 18.30.
Plats: Stadsbiblioteket, Hörsalen.

Expertluncher

Två torsdagar i månaden bjuder 
Stads biblioteket in en expert som 
berättar om sitt specifika ämne.  
Köp lunchsoppa eller fika i Nova 
från kl. 11.30. I samarbete med 
Folkuniversitetet.

Att hantera stress
Hilda Kalla, hälsopedagog på  
Actic Sydpoolen, berättar om  
stressymptom och stresshantering. 
Känn igen din stress innan den blir 
en fara för din hälsa.
Tid: 13 april kl. 12.00–12.45.
Plats: Stadsbiblioteket, Nova.

Folkhemmet
Vad har folkhemstankarna betytt för 
en arbetarstad som Södertälje? Vad 
var och är folkhemmet egent ligen? 
Ulla Ekström von Essen,  
professor på Södertörns högskola, 

berättar om hur folkhemstanken 
format samhället. 
Tid: 27 april kl. 12.00–12.45.
Plats: Stadsbiblioteket, Nova.

Träffa din politiker

Politikerhörnor
Träffa dina folkvalda politiker. 
Berätta om vad du tycker är viktigt 
och ställ frågor.

HÖLÖ KOMMUNDELSNÄMND
Tid: 5 april kl. 17.30–19.00.
Plats: Hölö bibliotek, Hölöskolan.

JÄRNA KOMMUNDELSNÄMND
Tid: 5 april kl. 16.00–17.30.
Plats: Järna bibliotek.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Kultur- och fritidsnämnden jobbar 
med kultur, fritid och idrott med 
fokus på barn och ungdomar.
Tid: 5 april kl. 17.00–18.30.
Plats: Stadsbiblioteket.

ARBETSLIVSNÄMNDEN
Arbetslivsnämnden ansvarar  
för arbetsmarknadsfrågor, vuxen-
utbildning och introduktion för 
flyktingar och invandrare.
Tid: 19 april kl. 17.00–18.30.
Plats: Stadsbiblioteket.

Bokcirkel

Stadsbibliotekets bokcirkel
Vi träffas en gång i månaden, 

fikar och pratar om en  
gemensamt vald bok. 
Aktuell bok ser du alltid 

på webbplatsen: 
bibliotek.sodertalje.se 

Gå till: Vi erbjuder/Bokcirkel.
Tid: 20 april kl. 17.30–18.45.
Plats: Stadsbiblioteket, Multinova.

Valborg

Valborgsfirande i  
Ragnhildsborgsbacken
Det blir vårtal, chokladhjul, grill-  
och kaffeservering. Barnbrasa  
kl. 18.00. Stora brasan inleds  
kl. 20.00 med fackeltåg som  
sedan tänder brasan. 
Tid: 30 april kl. 20.00.
Plats: Ragnhildsborgsbacken.
Arrangör: Friluftsfrämjandet.

Fler firanden annonseras på  
www.sodertalje.se och  
www.facebook.com/sodertalje  
när det närmar sig.  
Håll utkik!
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