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till dig som bor i  
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camp 65+, 1 septemberelisabeth Åsbrink 6 september

rikard Wolff, 30 september
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Boka in årets medborgardag den 14 oktober
en rolig dag för hela familjen där du har möjlighet att lära känna din kommun  
ännu bättre och möta andra Södertäljebor. i år vill medborgardagen särskilt  
lyfta fram temat demokrati. Mer information kommer. Välkommen!

Vad händer på biblioteken i höst?
Du kan hämta höstens program på stads biblioteket, 
på Södertäljebyrån eller i Stadshuset.  
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Öppettider

Biblioteken i Södertälje
Se öppettider, kontaktuppgifter och 
allt som biblioteken i Södertälje 
erbjuder på:
www.bibliotek.sodertalje.se

Torekällbergets friluftsmuseum
Öppet alla dagar kl. 10.00–16.00, fri 
entré. Handelsboden är öppen alla 
dagar kl. 11.00–16.00.
Mer information:  
www.torekallberget.se

Konsthallen 
Öppettider: Tisdag–fredag kl. 09.00–
19.00, lördag kl. 11.00–15.00.  
Lunagallerians mellanplan. Fri entré.
Mer information: www.sodertalje.
se/konsthallen, www.facebook.com/
sodertaljekonsthall

Södertäljebyrån
Måndag–fredag kl. 10.00–18.00.  
Saltsjögatan 1.
Tel: 08–523 060 30
E-post: turist@sodertalje.se 
Mer information:  
www.destinationsodertalje.se

Tillgänglighets-
utmärkelsen

Nominera till tillgänglighets-
utmärkelsen 
Tillgänglighetsutmärkelsen delas ut 
till en person eller verksamhet som 
förbättrat vardagen för funktions-
nedsatta, kan vara i form av fram-
komlighet, förmedlandet av 
information eller bemötandet. 
Nomineringen ska innehålla namn 
och en motivering på vad som gjorts 
och mejlas till: suzanna.raberg@

sodertalje.se, ringas in på: 08-523 
049 79 eller postas till: Kommunala 
handikapprådet, Södertälje kommun, 
151 89 Södertälje. 
Priset delas ut av Södertäljes kom-
munala handikappråd under med-
borgardagen den 14 oktober.  
Mer information: www.sodertalje.se/
tillganglighetsutmarkelsen

65+

CAMP 65+ 

Prova på allt från stövelkastning till 
seniorcore. Malin Ewerlöf visar 
löparteknik. Prova frigörande dans, 
stavgång, översyn av rollator, boule 
eller träffa sjukgymnaster. Tips-
promenader, med vinster, start  
kl. 09.30–10.30. Alla är välkomna 
men aktiviteterna är för 65+are. 
Gratis, ingen föranmälan. Vi kör  
i alla väder!
Tid: 1 september kl.10.00–13.00.
Plats: Södertälje IP,  
bakom Täljehallen.
Mer information:  
www.sodertalje.se/k365

Bevara dig väl - med  
guldkant på tillvaron!
Boka in årets äldredag i Stadshuset. 
Den 5 oktober kl. 10.00-15.00 bjuds 
du på musik, föreläsningar och har 
möjlighet att träffa olika föreningar.

Föreläsningar

Våga prata om psykisk ohälsa

Hur ser du om någon mår psykiskt 
dåligt eller tänker på självmord, 
suicidforskare och psykiater Ulla-
karin Nyberg ger råd. Christian 
Dahlström driver podden ”Sinne-
sjukt” berättar om egna erfaren-
heter av depression och ångest. 
Anmälan krävs, begränsat antal 
platser, till: anmalan@sodertalje.se 
eller ring/skicka SMS till:  
076-720 00 12.
Tid: 20 september kl. 17.30–21.00. 
Gratis fika kl. 17.00. Fri entré. 

Plats: Södertälje stadshus, Campus-
gatan 26, lokal Trombon, plan 1.
Mer information:  
anne.rinne@sodertalje.se eller  
elin.malmqvist@sodertalje.se 

Armlös, benlös men inte hopplös

Mikael Andersson, född utan armar 
och ben, föreläser om inspiration, 
resurser och möjligheter i livet. 
Extra välkommen är du med någon 
form av handikapp, din familj och 
dina vänner.
Arrangör: Neuroförbundet Söder-
tälje-Nykvarn i samarbete med ABF, 
Assyriska Riksförbundets projekt 
Funka Utan Skam, Allmänna Arvs-
fonden och Södertälje kommun.  
Anmälan/betalning: senast 15 
september, begränsat antal platser, 
till: sodertalje-nykvarn@
neuroforbundet.se eller ring  
Anna Limell 070-288 533.  
Sätt in 50 kr på Neuroförbundet 
Södertälje-Nykvarn plusgiro 
651607-4 alt Swish 070-288 53 34. 
Skriv ”MIKAEL + ditt namn”. 
Tid: 26 september kl. 18.30–20.00.
Plats: Trombon, Södertälje stads-
hus, Campusgatan 26 .

Vad möter våra barn på nätet, 
med Maria Dufva
Kriminolog Maria Dufva föreläser 
om vad barn kan utsättas för på 
nätet. I samarbete med Hölöskolan 
och Hölö-Mörkö församling.
Tid: 26 september kl. 18.00.
Plats: Hölöskolans matsal,  
Eriksbergsvägen 9, Hölö.

Författarbesök

Elisabeth Åsbrink
1947 – om ett år i världshistorien. I 
samarbete ABF Södertälje-Nykvarn.
Tid: 6 september kl. 18.30.
Plats: Hörsalen, Stadsbiblioteket.

Anna Laestadius Larsson
Om konstnären Hilma af Klint, den 
abstrakta konstens moder. I samar-
bete Studieförbundet Vuxenskolan.
Tid: 20 september kl. 18.30.
Plats: Hörsalen, Stadsbiblioteket.

Bo och bygga

Bygglovs drop in-rådgivning
Fråga en bygglovshandläggare! Varje 
måndag mellan kl. 16.00–18.00 finns 
bygglovs drop in-råd givning i kon-
taktcenter för att svara på dina frågor. 
Tid: Måndagar mellan  
kl. 16.00–18.00.
Plats: Kontaktcenter i Stadshuset, 
Campusgatan 26.

För barn och unga

Aktiviteter på Torekällberget 
september 2017

Öppet alla dagar kl. 10.00–16.00. 
Handelsboden öppet mellan  
kl. 11.00–16.00, fri entré. 
Besök Lilltorpet en fantastisk lek
miljö för barn, på helgerna är det 
sagoläsning kl. 14.30. Följ med 
djurskötarna och lär dig mer om 
djuren, start vid skylten på stallplan, 
helger kl. 11.00. Mer information: 
www.torekallberget.se

Fredagskul

Skapa, titta på film eller lär dig något 
nytt. Passar dig mellan 6–13 år. Gratis.
Tid: Fredagar kl. 15.00. Kom i tid!
Plats: Stadsbiblioteket,  
Lunagallerian, Södertälje
Mer information:  
www.bibliotek.sodertalje.se

För barn och vuxna

I sagohuset

Program på Stadsbiblioteket, från 4 
september–15 december.
• Sång- och rytmiklek, passar barn 

0–6 år, måndag kl. 10.00.
• Babypoesi, passar barn 0–3 år, 

tisdag kl. 10.00.
• Skapa för de minsta, för vuxna 

tillsammans med barn 0–3 år, 
onsdag kl. 10.00.

• Boklek med baby, passar barn 
4–18 månader, torsdag kl. 10.00.

• Sagostund, passar barn 3–5 år, 
fredag kl. 09.30.

• Sång och ramsor, passar barn  
0–6 år, fredag kl. 10.00.

Weda återbruk på Skilleby-
holmsmarknaden
Weda återbruk deltar på Skilleby-
holmsmarknaden, med hållbart 
tänk i alla former. 
Tid: 10 september kl. 10.00–16.00. 
Plats: Skillebyholm, Järna.

Kontaktcenter – en  
väg in till kommunen
I Stadshusets entré på Campus-
gatan 26 finns kontaktcenter. 
Här arbetar ett tiotal kommun-
vägledare för att hjälpa dig som 
besökare att få svar på dina 
frågor om kommunens verk-
samhet. Kontaktcenter kan ge 
service på svenska, arabiska, 
finska och engelska.

KONTAKTCENTER:
• Måndag–torsdag  

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

Södertälje sjukhus
Akuten och BB/förlossning flyttar,  
ny adress: Erik Dahlbergs väg 14.  
Den 28 augusti kl. 07.00 öppnar 
akuten och BB/förlossning i den  
nya sjukhusbyggnaden. Akuten  
är till för dig som råkat ut för  
allvarliga olycksfall eller akut  
sjukdom. Mer information:  
Besök 1177.se eller ring 1177  
där sjuk sköterskor hjälper dig  
att hitta rätt vård.

Odlingsstrategi

Tyck till om odling
Har du åsikter, idéer och tankar  
som kan bidra till att öka och  
underlätta för odling i kommunen 
– hör av dig till odling@sodertalje.se. 
Södertälje kommun vill öka antalet 
lokalt producerade ekologiska 
grödor, stärka den biologiska  
mångfalden samt hitta nya  
mötesplatser och upplevelser  
för invånarna.  
Mer information:  
www.sodertalje.se/tomtochmark

Utomhusaktiviteter

Familjedag vid  
Tveta friluftsgård
Gå på tipspromenad, paddla  
kajak eller drakbåt, orientera,  
besök Mulles aktivitetsspår, delta i 
scouternas aktivitetstombola  
samt Korpens stationsträning  
och samarbets övningar. Gratis! 
Korv, kaffe och smörgås  
finns att köpa.
Tid: 17 september kl. 11.00–14.00
• kl. 12.00 – barnen kan springa 

Mulleloppet.
• kl. 13.00 – brandkåren visar  

hur man räddar liv.
Plats: Tveta friluftsgård. Ta buss 
784 från Södertälje C kl. 11.10,  
åter från Tveta 12.56 eller 14.41.

Höstdag vid Naturskolan  
för hela familjen
Aktiviteter som tipsrunda och 
parkourbana i terräng eller svamp-
guidning kl. 11.00. Eldplatsen är 
igång där du kan grilla medhavd 
mat. Naturcentrum och Frilufts-
främjandet finns på plats.
Tid: 24 september 11.00–14.00.
Plats: Södertälje naturskola.
Mer information: Sofia Heldt,  
08 523 033 54.

Konst och utställningar

Södertälje konsthall

Gränslös grafikfestival
15 konstnärer visar upp grafiken, 
som de producerat under sex måna-
der, tillsammans med verk av  
Francis Alÿs och Knut Stahle, två 
konstnärer som i sitt arbete under-
söker problematiken kring begrep-
pet ”gränser”. Gränslös grafikfestival 
är startskottet för en återkommande 
grafikfestival. Ett samarbete mellan 
Södertälje konsthall, Grafikens Hus, 
Södertälje Konstnärskrets och 
Saltskog gård. Fri entré.
Tid: 25 augusti–24 september.
Plats: Södertälje konsthall

Torsdagssalong med Knut Stahle
Konstnären Knut Stahle berättar  
om sitt arbete ”The Pocket Atlas of 
In-betweenia”. Gratis, ingen för-
anmälan krävs. Konsthallen bjuder  
på kaffe och te. 
Tid: 21 september kl. 17.30–19.00.
Plats: Södertälje konsthall,  
Lunagallerians mellanplan.
Mer information: 
• www.sodertalje.se/konsthallen
• www.facebook.com/
sodertaljekonsthall, 

• www.grafikenshus.se
• www.facebook.com/grafikenshus

Kulturskolan

Här är ett urval av kulturskolans 
aktiviteter, för mer information  
och utbud: www.facebook.com/
cafenovasodertalje, 
 Instagram: @novasodertalje

Temavecka - Pins & tygmärken 
Skapa pins och tygmärken. För 
ungdomar 15–25 år. Gratis.
Tid: 28 augusti–1 september,  
drop-in kl. 13.00–19.00.
Plats: Verkstan i Nova,  
Lunagallerian plan 2.

Temavecka - Återbruk
Gör om kläder max 1–2 plagg/
person. Annat återbrukspyssel 
finns. För ungdomar 15–25 år. 
Gratis. Tid: 18–22 september,  
drop-in kl.13.00–19.00.
Plats: Verkstan i Nova,  
Lunagallerian plan 2.

Kulturlördag 23 september: 
Mitt och ditt
För alla åldrar, gratis.

Klädbytardag
Ta med hela och rena kläder och  
byt dem mot lika många som du 
hade med dig. 
Tid: kl. 11.00–14.30.
Plats: Lobbyn i Nova,  
Lunagallerian plan 2.

Öppen scen
Fika och lyssna på liveframträdan-
den på Novas caféscen. Vill du 
uppträda? Anmäl dig på Nova.
Tid: kl. 13.30–14.30.
Plats: Caféet i Nova,  
Lunagallerian plan 2.

Träffa din politiker

Kultur- och fritidsnämnden: 
Tema kulturlivet
Hur stärker vi Södertäljes attrak-
tionskraft som kulturstad? Samtala 
med folkvalda politiker och diskute-
ra Södertäljes framtid inom området 
kultur och fritid. Politikerna berät-
tar om sina tankar och samlar in 
förslag. Vi bjuder på fika.
Tid: 6 september kl. 17.00–18.30.
Plats: Stadsbibliotekets foajé,  
Lunagallerians mellanplan.

Politikerhörna med Hölö  
kommundelsnämnd 
Träffa dina folkvalda politiker. 
Berätta om vad du tycker är viktigt 
och ställ frågor. Första onsdagen, 
varje månad.
Tid: 6 september kl. 17.30–19.00. 
Plats: Hölö bibliotek i Hölöskolan.

Höstens första politikerhörna i 
Järna: Tema trygghet
Temat för träffen är trygghetsfrågor. 
Kommunens tjänstemän och leda-
möter från Järna kommundels-
nämnd informerar om arbetet och 
du har chans att ställa dina frågor 
om trygghet i Järna. Fri entré!
Tid: 6 september kl. 17.00–18.30.

Plats: Järna bibliotek,  
Storgatan 6A, Järna.
Mer information: www.sodertalje.
se/jarnapolitikerhorna

Kontaktfamiljer/personer

Södertälje kommun söker kontakt-
familjer och kontaktpersoner till 
barn och vuxna med funktions-
hinder, missbruk eller psykisk 
ohälsa. Som kontaktfamilj öppnar 
du ditt hem för ett barn cirka tre 
dygn per månad. I uppdraget som 
kontaktperson är det medmännis-
kans intresse och önskemål i fokus, 
som att göra olika sociala aktiviteter 
tillsammans. Vi ser gärna att du är 
över 18 år.
Har du frågor kontakta:
Kontaktsekreterare inom barn och 
vuxna med funktionsnedsättning: 
• Satu Viitannen, 08-523 063 79 

eller satu.viitanen@sodertalje.se
• Natalia Tagaeva, 08-523 023 57.
Kontaktsekreterare inom missbruk 
och psykiatri:
• Anne Andersson, 08-523 020 90. 
Mer information:  
www.sodertalje.se/omsorg-och-
socialt-stod/du-behovs/

Musik och scen

Här är några tips om vad som händer 
på Södertälje stadsscen. Läs mer och 
ladda ner höstens program på:  
www.sodertalje.se/stadsscen

Familjen Kaos –  
”Vi tar natten tillbaka!” 

Bianca & Tiffany Kronlöf ger till-
sammans med Thom Gisslén en 
föreställning med musik, stand-up, 
snabba svängar och en hel del svor-
domar! Kända från den prisbelönta 
humorserien ”Full patte” i SVT. 
Pris: 195 kr.
Tid: 23 september kl. 19.00.
Plats: Estrad.

Den sista föreställningen – 
Wolff sjunger Brel
Rikard Wolff framför sångerna från 
Jacques Brels sista framträdande på 
Olympias scen i Paris 1966. I sam-
arbete med Kulturhuset Stads-
teatern i Stockholm. 
Pris: 395 kr.
Tid: 30 september kl. 18.00.
Plats: Estrad.

©
 P

re
SS

Bi
lD

Akuten och BB/förlossningen i nya lokaler från den 28 augusti.
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Utbildning

Ansök till yrkes-
högskoleutbildningar
Utbildningarna startar 
 i september 2017.

Logistiker, inriktning koordinator
Sista ansökningsdag 29 augusti. 
Utbildningen fokuserar på  
strategi och ledarskap med inrikt-
ning mot logistik och ger dig kun-
skapen som krävs för att ha en 
koordinerande och ledande roll  
i en logistikverksamhet. 
Mer information:  
www.campustelge.se/logistik

Mjukvarutestare
Sista ansökningsdag 10  
september. Efter utbildningen  
ska du ha kompetens att med  
god kund förståelse arbeta både 
själv ständigt och i grupp som  
testare inom IT.  
Mer information:  
www.campustelge.se/
mjukvarutestare/

Kalendarium, september 2017

2 S/S Ejdern till Birka-Adelsö, 
Borgmästarudden kl. 09.45

2 Jag ringer mina Bröder, 
Oktoberteatern kl. 18.00

3 Hela livet är en glad operett... 
eller?, Wendela hebbes hus  
kl. 15.00

3 Syrianska FC - Trelleborgs FF, 
Södertälje Fotbollsarena kl. 15.00

3 Södertälje FK - Sleipner, 
Södertälje iP kl. 15.00

4 Rim & Ramsor,  
Stadsbiblioteket kl.10.00

5 Bibblans filmklubb Junior, 
Multinova Stadsbiblioteket  
kl. 15.00

6 Bio: Borg, estrad kl. 15.00 & 18.30
6 Bokfika, café Nova Stadsbib-

lioteket kl. 17.00
7 Kulturtillskott med hemlig 

artist, kulturhuset  
i Ytterjärna kl. 12.12

7 Bio: Borg, estrad kl. 15.00 & 18.30
7 Filmkväll med Juventas 

ungdomsjour, Multinova 
Stadsbiblioteket kl. 16.30

8 Mankans hörna med  
Louise Hoffsten,  
Oktober teatern kl. 19.00

9 S/S Ejdern till Birka,  
Borgmästarudden kl. 09.45

9 Musethica, kulturhuset  
i Ytterjärna kl. 19.00

10 Utdelning av Wendelapriset 
2017, Wendela hebbes hus  
kl. 15.00

10 Mankans hörna med  
Louise Hoffsten, Oktober-
teatern kl. 16.00

10 Assyriska FF - IK Brage, 
Södertälje Fotbollsarena  
kl. 16.00

13 Ja tack, hjärna! kulturhuset  
i Ytterjärna kl. 08.45

15 Bibblans Filmklubb, Multinova 
Stadsbiblioteket kl. 15.00

16 Jag ringer mina bröder, 
Oktoberteatern kl. 18.00

16 Edsbergs Kammarorkester, 
kulturhuset i Ytterjärna kl. 19.00

17 Mopedrally, enhörna hem-
bygdsmuseum kl. 10.00

19 Spelkväll, Multinova  
Stadsbiblioteket kl. 16.00

20 Författarbesök:  
Anna Laestadius Larsson, 
Stadsbiblioteket kl. 18.30

20 Teater: Strålande Tider 
- Kultakausi, estrad kl. 19.00

22 Telge SIBK - Rönnby,  
Västergård Arena kl. 19.00

23 Södertälje SK - Tingsryds AIF, 
Scaniarinken kl. 18.00

23 Kulturlördag - Mitt och Ditt, 
Stadsbiblioteket kl. 11.00

23 Jag ringer mina Bröder, 
Oktoberteatern kl. 18.00

23 Musik/Stand-Up: Familjen 
Kaos, estrad kl. 19.00

24 Syrianska FC - Gefle IF FF, 
Södertälje Fotbollsarena kl. 15.00

24 Södertälje FK - Huddinge IF, 
Södertälje iP kl. 15.00

26 Föreläsning om nätet med 
Maria Dufva, hölö Bibliotek  
kl. 18.00

27 Sagostund med Per Sörås,  
hölö Bibliotek kl. 14.30

27 Sagostund med Per Sörås, 
Järna Bibliotek kl. 16.00

27 Bokfika, café Nova Stads-
biblioteket kl. 17.00

27 Föreläsning: Träna din inre 
kondition - Mindre stress,  
Mer glädje, estrad kl. 18.30

28 Expertlunch: De förbjudna 
plaggen, café Nova Stads-
biblioteket kl. 12.00

29 Södertälje SK - AIK,  
Scaniarinken kl. 19.00

30 Telge SIBK - Karlstad,  
Västergård Arena kl. 14.00

30 Musik: Den sista före-
ställningen, estrad kl. 18.00

30 Jag ringer mina bröder, 
Oktoberteatern kl. 18.00

Fler evenemang och  
mer information: 
www2.destinationsodertalje.se/sv/
evenemang
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Myar Azzam, Morabergs studiecentrum

Myar Azzam har studerat en 
pre parandutbildning på Mora-
bergs studiecentrum och går nu 
ett sam-beteendeprogram. 

VAD ÄR DET BÄSTA MED DIN SKOLA?
- Jag har bott i Sverige i tre år och 
kunde inte så bra svenska. Mora-
bergs studiecentrum har varit min 
väg till framtiden. Alla lärare har 
hjälpt mig och alla får den hjälp de 
behöver. Maten är ganska bra. Vi 
har en kafeteria, man kan sitta i 
biblioteket om man vill läsa eller i 
något av studierummen.

VAD ÄR DET BÄSTA MED  
DITT PROGRAM?
- Mitt program var ettårigt, vi var 
inte så många i klassen. Alla lärde 
känna varandra snabbt. Förutom  
att läsa ämnen har vi till exempel 
varit på biokväll, åkt till Romme  
och paddlat.
SKA DU PLUGGA VIDARE  
EFTER GYMNASIET? 
- Jag vill studera till socionom  
på högskolan för att nå mitt mål  
att bli kurator. 

Läs mer:  
Du hittar mer information och kan läsa hela intervjun med Myar på  
www.sodertalje.se/morabergsstudiecentrum

"Morabergs studiecentrum har 
varit min väg till framtiden"

Välj gymnasieskola


