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Pynta världens största påskris, 27 mars
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Naturcentrum på Södertäljebyrån, 23–27 april

Information
till dig som bor i
Södertälje kommun
APRIL 2018
© PETER JÖNSSON
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Författarbesök: Inger Frimansson, 25 april

Byt fröer på biblioteket, mars–juni

Expertlunch: Klas Åmark, 19 april

KONTAKTCENTER:

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

• 2 april, annandag påsk, stängt

Öppettider

www.bibliotek.sodertalje.se
och www.facebook.com/
biblioteksodertalje/

Valborg i centrum

För andra året i rad tänds valborgs
elden vid Borgmästarudden. Fira
vårens ankomst vid vattnet och i
stadsparken, njut av elden, vårtal,
körsång tillsammans med Södertäljebor och besökare i alla åldrar. Fri entré.

Konsthallen
Tisdag–fredag kl. 9.00–19.00,
lördag kl. 11.00–15.00.
Lunagallerians mellanplan.
Fri entré.
www.sodertalje.se/konsthallen
Södertäljebyrån
Måndag–fredag kl. 10.00–18.00.
Saltsjögatan 1, tfn: 08–523 060 30.
E-post: turist@sodertalje.se
www.destinationsodertalje.se

Mer information:

Föreläsningar
Bibliotekets expertluncher
Hämta fribiljett på biblioteket för att
säkra din plats i förväg. Köp lunch
eller fika i Nova från kl. 11.30.
I samarbete med Folkuniversitetet.

Påsk

Barn och vuxna är välkomna att
pynta den stora björken som ska
göra staden påskfin. Vi dekorerar
björken med tovade ullägg och
fjädrar som finns kvar från förra
året. Ta gärna med eget pynt att
smycka björken med. Vi bjuder på
saft och kakor.
Mer information: Lova Mattsson
Kjellkvist, 08-523 063 57,
lova.mattsson.kjellqvist@sodertalje.se
Tid: 27 mars kl. 9.30–11.00.
Plats: Stora torget.

HUR VÄXER KUNSKAP?

Professor Arne Jarrick diskuterar
om hur kunskap förvaltas utifrån
sin bok Det finns inga häxor.
Vad gör att vi tar till oss viss
kunskap men slår bort annan?
Tid: 5 april kl.12.00–12.45.
Plats: Stadsbiblioteket, Nova.
SVERIGE OCH NAZITYSKLAND

Påskäggsjakt i centrum

Kicka igång påsklovet med
påskäggsjakt på skärtorsdagen!
Centrumföreningen gömmer ägg
mellan Saltsjötorget och Stora
torget. Äggen är fyllda av godsaker
och fina erbjudanden från före
tagarna i centrum. Jakten startar
klockan 14 från Politikertorget,
alla barn är välkomna att vara med.

Amineh, inte större än en Kalasjnikov är en häpnadsväckande livs
berättelse. Om barndomens
fattigdom i Iran, fem år som del av
peshmergagerillan, flykt, studier
och sin feministiska, progressiva
kamp som riksdagsledamot i
Sverige. I samarbete med ABF
Södertälje-Nykvarn.
Tid: 11 april kl. 18.00–19.00.
Plats: Stadsbiblioteket, Hörsalen.

www.torekallberget.se

Fler firanden annonseras på
www.sodertalje.se/valborg2018
och www.facebook.com/sodertalje
när det närmar sig. Håll utkik!

Valborg
Valborgsfirande i
Ragnhildsborgsbacken
Fira vårens ankomst med barnbrasa,
fackeltåg som tänder brasan, vårtal,
musik, lekar och fiskdamm för barn,
korvgrillning och servering.
Kostnadsfri aktivitet för hela familjen.
Följ oss på: www.facebook.com/
friluftsframjandetsodertalje

Området med djuren,
mån–sön, kl. 10.00–16.00.
Handelsbodshuset,
mån–sön, kl. 11.00–16.00.

Mer information:

Biblioteken i Södertälje
Se öppettider, kontaktuppgifter och
allt som biblioteken i Södertälje
erbjuder på:
www.bibliotek.sodertalje.se
Torekällbergets friluftsmuseum
Landet med hagar och djur,
öppet alla dagar kl. 10.00–16.00
Handelsboden och museihus under
helger och påsklov kl. 11.00–16.00.
Fri entré.
www.torekallberget.se

Öppettider påsklovet:

www.facebook.com/
SodertaljeCentrum
Tid: 30 april, cirka kl. 20.00–22.00.
Plats: Borgmästarudden och
Stadsparken.

Hjälp oss pynta världens
största påskris

AMINEH KAKABEVEH

Påsklov på Torekällberget
Det händer mycket skoj på Torekällberget under påsken. Välkomna att
besöka Råbygården, 3–6 april.
Hälsa på inne i stugan och lek ägg
lekar ute på gårdsplanen. På skärtorsdagen, långfredagen och
påskafton målar och visar Magdalena
Kellner påskägg. Varje dag kan du
påskpyssla och leka i Lillboden. Kom
våra djur lite närmre under matoch pratrundan. Klapphagen är
öppen hela påsklovet. Ponnyridning
lördag, söndag och helgdagar.

Klas Åmark, professor emeritus i
historia vid Stockholms universitet.
Håller en föreläsning om Sveriges
förhållande till nazismen, Nazi
tyskland och förintelsen, utifrån
sin bok Att bo granne med
ondskan (2016).
Tid: 19 april kl. 12.00–12.45.
Plats: Stadsbiblioteket, Nova.
Författarbesök
Författare talar om aktuella böcker
och sitt författarskap på.

INGER FRIMANSSON
© GÖRAN SEGEHOLM

Kontaktcenter – en
väg in till kommunen
Behöver du ställa en allmän
fråga till kommunen? Kontaktcenter, hjälper dig med svaret
eller slussar dig vidare till rätt
person i kommunen. De kan
ge service på svenska, arabiska,
finska och engelska och finns
i Stadshusets entré på
Campusgatan 26.

Mer information:

www.sodertaljecentrum.com
Tid: 29 mars kl. 14.00.
Plats: Start vid Politikertorget.
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Mer information:

Barnbrasa kl. 18.00, vårtal kl. 19.00,
fackeltåg kl. 20.00.
Plats: Ragnhildsborgsbacken,
Mälarbadsvägen. Buss 751,
sen 2,1 km promenad.
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Tid: 30 april, kl. 18.00–21.00.

Inger Frimansson pratar om
sin nya spännande bok De sista
rummen, som kommer ut nu i
april. I samarbete med ABF
Södertälje-Nykvarn.
Tid: 25 april kl. 18.00–19.00.
Plats: Stadsbiblioteket, Hörsalen.

För unga
Filmfestivalvisning i Mölnbo Bio
Södertäljes elever och lärare bjuds
in att se två filmer ur Stockholm
filmfestival juniors program på
Mölnbo Bio. Visningen är gratis
men biljetter måste bokas på:
www.stockholmfilmfestival.se
• 19 april kl. 09.00 visas:
The Legend of Tim Thaler or
The Boy Who Sold His Laughter.
• 19 april kl. 11.30 visas:
Miss Sing Song.
Mer information:

www.facebook.com/folketshusmolnbo
Nova
Kostnadsfria aktiviteter för unga,
mellan 15-25 år, på Verkstan i
Nova, Lunagallerian. Material ingår.
Här ser du ett urval, läs mer på
www.facebook.com/novasodertalje
• Temavecka: Färg & form

Prova på och lär dig spännande
måleri-/skapandetekniker.
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pågående utställningen Tiden är
som en vind i Södertälje konsthall
fram till 26 maj. Moderator
Valdemar Gerdin från Det Nya
Museet i Sundbyberg. Gratis,
ingen föranmälan krävs.
Tid: 14 april kl. 13.00–15.00.
Plats: Konsthallen, Lunagallerian.

Tema: Det som växer
BARNTEATER – FRÖ

Frö är en berättelse om naturens
kretslopp, livets gång och människans fascination för sådant som
växer. Teater Tre har målet att nå ut
till alla barn, oavsett social, språklig
eller kulturell bakgrund. Detta görs
genom ett universellt scenspråk
karaktäriserat av få ord och mycket
rörelse. Passar barn 2–4 år.
Tid: kl. 11.30 och kl. 13.00.
Plats: Stadsbiblioteket, Hörsalen.

KONSTUTSTÄLLNING MED TUPILAK QUEER CULTURAL WORKERS IN THE
NORDIC AREA

TUPILAK – en konstförening för
HBTQI- personer verksamma inom
kreativa yrken. TUPILAK arrangerar
också utbyten mellan kulturarbetare
i Norden.
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KONSTVERKSTAD

drop-in kl.13.00–19.00.

sing, Kajsa Falk, Conny Hector och
Jane Berulf. Regi: Hans Qviström.

• Skapa med Kulturskolan.

Mer information och spelschema:

Kreativ workshop med tema
”Dockor”.
Tid: 19 april, drop-in
kl. 15.00–19.00.

www.sodertalje.se/johanna
Pris: 60 kr, fri entré mot platsbiljett
för barn och ungdom som medföljer
en 65+.
Tid: 26 april kl. 19.00.
Plats: Estrad, Södertälje stadshus.

• Temavecka: Trådslöjd

Mer information:

www.facebook.com/novasodertalje
Tid: 4 april kl. 17.00.

Natur och odling
Naturcentrum på Södertäljebyrån

Vi gör serier och berättelser i bilder
med vår pedagog Isabel Fahlén.
Vi inspireras av Karin Frostensons
utställning Tiden är som en vind.
Drop-in för stora och små barn
upp till 15 år.
Tid: kl. 11.00–14.30.
Plats: Konsthallens bildverkstad.
ÖPPEN SCEN PÅ NOVA
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Skapa i trådslöjd.
Tid: 23 april–4 maj, vardagar,
drop-in kl.13.00–19.00.
• Öppen scen. Södertäljes unga
talanger uppträder. Alla åldrar är
välkomna att titta, fri entré.

Akrylmålningar

Abstrakt
och färgstark
konst
av
VERNISSAGE
lördag 7 april
kl. 12-16
pågår t.o.m. söndagen den 22 april 2018
IreneUtställningen
Samuelsson
Ohlanders.
Öppettider:
tisdag – torsdag 12
- 14, fredag – söndag 12 - 16
Tid: Vernissage 7 april kl. 12.00–
16.00, utställningen pågår till 22 april.
Plats: Gamla Rådhuset, Stora torget.

Naturfotoutställning, med bilder
från Södertäljes mångsidiga natur,
och lansering av Utflyktsguiden.
Passa på att säkra ditt eget exemplar
av den kostnadsfria guiden med
utflyktstips till Södertäljes finaste
naturområden.
Tid: 23–27 april kl. 10.00–18.00.
Plats: Södertäljebyrån.

Mer information:

Byt fröer
© PEXELS

www.sodertalje.se/k365
Tid: Startar kl. 14.00.
• 11 april Mariekällgården
• 13 april Ljungbackens äldreboende
• 19 april Glasberga äldreboende
Teater: Kan du vissla Johanna

Byt fröer på biblioteket. Här finns
ett varierat utbud av fröer, både
blommor och ätbart. Tag med dig
egna fröer och byt mot några andra.
Tid: mars-juni, tisdag och torsdag kl.
12.00–16.00, onsdag kl. 12.00–19.00.
Plats: Hölö bibliotek, Hölöskolan.

Barn och vuxna
Teaterföreställningen Kan du vissla
Johanna är en stillsam, humoristisk
och stark berättelse om vänskap
mellan kompisar och mellan generationer. Medverkande: Gustav Gäl-

UTSTÄLLNING
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För 65+
Mode för seniorer
PlaymÄkers och Seniorshoppens
rullande klädaffär bjuder på modetrender genom tiderna, catwalk av
det senaste modet. Efter programmet finns det möjlighet att ”gå in i
klädaffären” för att handla. Även
för allmänheten, alla är välkomna,
fri entré.
Arrangör: Kultur 365,
Södertälje kommun.

Södertälje Konstförening
Håll dig uppdaterad om konst
föreningen på Facebook: SödertäljeKonstförening.

”Jag älskar gruvor – gamla gruvor där man ser spåren av människans händer.”
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Tid: 26 mars–6 april, vardagar,

Mer information:

www.facebook.com/tupilak
Vernissage: 9 april kl. 15.00–18.00,
Södertälje Konstförening
utställningen pågår
till
april.
Gamlafram
Rådhuset,
Stora29
Torget,
Södertälje
Plats:
Södertälje
stadshus.
Irene
Samuelsson
Ohlanders

Kulturlördag 28 april
Stadsbiblioteket, Kulturskolan-Nova
och Södertälje konsthall i gemensamt arrangemang för hela familjen.
i Luna kulturhus, Lunagallerian.

Fika och träffas på Nova. Vill du uppträda på Novas caféscen så står den
redo för akustiska framträdanden.
Tid: kl. 11.00–15.00.
Plats: Nova.

Välj gymnasieskola
Öppet hus på Täljegymnasiet
Välkommen till öppet hus på Täljegymnasiet! Här får du information
om skolans alla program. Vi berättar
(bland annat) om det nya teknikprogrammet och idrottsutbildningen
LIU – där den som utövar simning
och volleyboll på hög nivå nu kan
göra det på skoltid.
Tid: 17 april kl. 18.00–19.30.
Plats: Täljegymnasiet,
Erik Dahlbergs väg 1–3, Södertälje.

Konst och hantverk
Södertälje konsthall
Här ser du ett urval av vad som
händer på Södertälje konsthall.
Mer information och program:

www.sodertalje.se/konsthallen
och www.facebook.com/
sodertaljekonsthall
KONSTNÄRSSAMTAL

Samtal mellan serieskaparen Nina
Hemmingsson, som skapar serier
med samhällskritisk udd och konstnären Karin Frostenson, aktuell i

LENNY CLARHÄLL BERÄTTAR OM
SKULPTUREN SKOGEN - FRÅN LUNA
TILL STADSHUSET
Pris: Medlemmar 150 kr, icke

medlemmar 225 kr. Anmälan senast
12 april till Ann-Christin Lundh tfn:
073 951 25 66, e-post:
annchristin.lundh@gmail.com
Tid: 17 april kl. 18.30.
Plats: Gamla Rådhuset, Stora torget.

Trafik och miljö
Vårfina gator
Grov- och finsopningen av skol
gårdar startar under påsklovet,
vecka 14. Efter det fortsätter sopningen av gator, gång- och cykelvägar. Men allt beror naturligtvis på
väderleken. Finsopningen beräknas
pågå under sex–åtta veckor.
Mer information:

www.sodertalje.se/trafik-och-gator
Pick up the spirit, 23-28 april
Tillsammans för ett rent, snyggt och
tryggt centrum! 23–28 april bjuder
vi in dig till en vecka i renhållningens och återvinningens tecken.
Veckans program tas fram av
Centrumföreningen i samarbete
med kommunen och Telge Åter
vinning och är en del av Håll Södertälje Rent-projektet.
Mer information:

www.facebook.com/SodertaljeCentrum

Södertälje kommun
151 89 Södertälje

Pris: 225 kr, soppa, bröd, kaffe och

Musik och scen
Lyssna på musik eller se teater
och film på Södertälje stadsscen.
Hämta vårens program hos kontaktcenter eller digital version på:
www.sodertalje.se/stadsscen.
Prenumerera på nyhetsbrevet
och få tips till din e-post.
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Soppteater –
Selmas samlade vrede

kaka serveras från 13.30.
Tid: 7 april kl. 14.00.
Plats: Trombon, Södertälje stadshus.
Öppen scen
Södertäljes unga talanger uppträder. Alla åldrar är välkomna att
titta, fri entré.
Mer information:

www.facebook.com/novasodertalje
Tid: 4 april kl. 17.00.
Plats: Verkstan i Nova Lunagallerian.

Politikerhörna

Södertäljes framtid inom kultur och
fritid. Vi bjuder på fika.
Tid: 4 april kl. 17.00–18.30.
Plats: Stadsbibliotekets foajé.
PÅ HÖLÖ BIBLIOTEK

Ställ frågor och berätta för folkvalda
politiker i Hölö kommundelsnämnd
om vad du tycker är viktigt.
Tid: 4 april kl. 17.30–19.00.
Plats: Hölö bibliotek i Hölöskolan.
JÄRNA

Diskutera och ställ frågor till politiker från Järna kommundelsnämnd,
om vad du tycker är viktigt.
TID: 4 april kl. 17.00–18.30.
PLATS: Järna bibliotek, Storgatan 4.

Stöd och rådgivning

En musikmonolog om Selma Lagerlöf. Möt barnet, tonårsflickan,
studenten och kvinnan som är
beredd att göra avkall på ALLT för
att få skriva. Text: Margareta Skantze.
Medverkar gör Görel Crona och
musikduon Cantilena.

PÅ STADSBIBLIOTEKET

Tema naturen: Hur ska vi stärka
Södertälje som attraktivt utflyktsmål? Träffa och ställ frågor till
folkvalda politiker i kultur- och
fritidsnämnden och diskutera

Planerar du att bygga nytt
eller bygga till i sommar?
Tänk på att vara ute i god tid och
lämna in din ansökan så snart
som möjligt. Ta reda på vad som
gäller för din fastighet och vilka
handlingar du behöver skicka in.
Bygglov och anmälan gör du
enklast via vår e-tjänst.

Mer information:

www.sodertalje.se/bygglov
Framtidens anhörigstöd till äldre
Vill du som anhörig vara med
och påverka framtidens anhörigstöd till äldre? Delta i workshopen
tillsammans med kommunens
representanter. Föranmälan krävs,
begränsat antal platser. Frågor och
anmälan (senast 9 april) till Camilla
Jansson anhörigkonsulent, telefon
08-523 020 07, e-post:
anhorigstod@sodertalje.se.
Mer information:

www.sodertalje.se/anhorigstod
Tid: 23 april kl. 14.00–17.00.
Plats: Symfoni, Södertälje stadshus.
Bli god man
Är du intresserad att åta dig
uppdraget som god man?
En god man gör stor insats för
personer som av olika anledningar
behöver stöd och hjälp i
ekonomiska och personliga frågor.
Är du intresserad och vill veta
mer, skicka ett mejl till:
overformyndarnamnden@
sodertalje.se

Kalendarium, april 2018
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Bio: The Post,
Mölnbo Folkets hus kl. 19.00
Söndagsdans: Drifters,
Trombon kl. 17.00
Bio: The Greatest Showman,
Estrad kl. 15.00 & 18.30
Vi är på väg, Trombon kl. 12.00
Bio: The Post, Mölnbo Folkets
hus kl. 19.00
Kulturtillskott 12:12,
Ytterjärna Kulturhus kl. 12.12
Soppteater – Selmas samlade
vrede, Trombon kl. 14.00
Gästspel från Paris,
London och Newport,
Pingstkyrkan kl. 16.00
Rickard Söderberg är Gaytenor,
Estrad kl. 19.00
Schubert Trios,
Ytterjärna Kulturhus kl. 19.00
Roots – Nycirkus,
Estrad kl. 18.00
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12
13
14
15

15

Bio: Three Billboards outside
Ebbing Missouri, Mölnbo
Folkets hus kl. 19.00
Södertälje Filmstudio: The
Handmaiden, Estrad kl. 18.30
Bio: Let the Sunshine in,
Estrad kl. 18.30
Wendela Fine, Estrad kl. 12.00
Författarbesök: Amineh
Kakabeveh, Stadsbiblioteket
kl. 18.00
Wendela Fine, Estrad kl. 19.00
Livet Bitch! – Dom där Tjejerna,
Estrad kl. 14.00
Metropolitanoperad ger Luisa
Miller, Estrad kl. 18.30
Mankan och två gånger
Asplund, Oktoberteatern
kl. 16.00
Bio: The death of Stalin,
Mölnbo Folkets hus kl. 19.00

15 Cantiones Gloriakören - Mozart,
Ytterjärna Kulturhus kl. 19.00
16 Gamla Södertäljebilder,
Estrad kl. 18.30
17 Bio: The killing of a Sacred
Deer, Estrad kl. 18.30
18 En resa ut i världen med
dragspel, Trombon kl. 12.00
18 Livets Bitch! – Dom där Tjejerna, Estrad kl. 14.00 & 19.00
18 Filosoficafé: Vad är rättvisa?
Stadsbiblioteket kl. 17.30
18 Bio: The death of Stalin,
Mölnbo Folkets hus kl. 19.00
19 Expertlunch: Sverige och
Nazityskland, Stadsbiblioteket
kl. 12.00
19 Skapa med Kulturskolan,
Nova kl. 15.00
19 Annika R Malmberg –
Tändvätska, Estrad kl. 19.00

20 Fredagsdans: Edwings,
Trombon kl. 19.00
23 Södertälje Filmstudio:
Okänd soldat, Estrad kl. 18.30
24 Bio: Breathe, Estrad kl. 18.30
25 Kringlan Stompers, Trombon
kl. 12.00
25 Författarbesök: Inger Frimansson, Stadsbiblioteket kl.
18.00
26 Tjeckien – Sverige, Scaniarinken kl. 19.00
27 Fredagskul – Förvandla dig,
kl. 15.00
28 Finland – Tjeckien, Scaniarinken kl. 12.00
28 Metropolitanoperan ger
Askungen, Estrad kl. 19.00

Fler evenemang och
mer information:
www2.destinationsodertalje.se/sv/
evenemang
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