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Information  
till dig som bor i  
Södertälje kommun
MAJ 2019

Demokratifestivalen Hovsjö för alla, 25 maj

Kosläpp i Lina naturreservat, 4 maj Vernissage Carl Johan De Geer – Släkten och slavarna, 18 maj

©
 M

IK
AE

L 
LI

N
DE

N

EU-valet  26 maj
Att rösta är en demokratisk 
rättighet! Var med och påverka hur 
EU ska styras och vilka politiker 
som ska representera Sverige i 
Europaparlamentet de kommande 
fem åren. Du röstar på ett parti och 
du kan rösta på en viss person på 
partiets lista genom att sätta ett 
kryss.  Röstkort skickas med post 
till alla som har rösträtt, där det 
står i vilken vallokal du ska rösta.

Rösta i förväg:
Förtidsröstningen inleds den 8 maj 
och pågår fram till valdagen 26 maj. 
Du kan förtidsrösta i vilken 
röstningslokal som helst i landet, 
om du har med dig id-handling 
och röstkort.

Rösta på valdagen:
Du som vill rösta på valdagen ska 
gå till den vallokal som står på ditt 

röstkort. Det är enbart där eller i 
Lunagallerian du kan rösta. Ta med 
dig en ID-handling till vallokalen.

Du får rösta i EU-valet om du:
•   har fyllt 18 år senast på 

valdagen, 26 maj

•   är svensk medborgare och är eller 
har varit folkbokförd i Sverige

•   är medborgare i något av EU:s 
medlemsländer, men folkbokförd 
i Sverige och har anmält dig till 
röstlängden senast den 26 april

Borttappat röstkort går att 
nybeställa hos Södertälje kommun, 
Länsstyrelsen eller 
Valmyndigheten.

Mer information: 
www.sodertalje.se/eu-valet



Öppettider

Stadsbiblioteket och 
biblioteken i Enhörna, Hovsjö, 
Hölö, Järna och Mölnbo
Se öppettider och allt som 
biblioteken i Södertälje erbjuder på: 
www.bibliotek.sodertalje.se

Torekällbergets friluftsmuseum
Hela museet; området med djuren 
och Handelsboden är öppet 
mån–sön, kl. 10.00–16.00. 
www.torekallberget.se 

Södertälje konsthall
Tisdag–fredag kl. 11.00–19.00,
lördag kl. 11.00–15.00. Fri entré.
www.sodertalje.se/konsthallen

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

Estrads biljettkassa
Stadshusets entré (Biljettcentrum 
flyttade från stadsbiblioteket till 
Estrad 7 januari).
Öppet mån–fre kl. 11.00–15.00.

Prototypverkstad -  
Science Park

Utveckla dina idéer, 3D-printa 
prototyper eller skapa. Alla är väl-
komna – privatpersoner, forskare, 
anställda, egenföretagare och inno-
vatörer. För att få tillgång till verk-
staden behöver du gå en säkerhets- 
kurs som vi erbjuder vid varje 

öppettillfälle och vid utvalda datum. 
Det kostar ingenting.
Tid: Tisdagar kl. 14.00–17.00.
Torsdagar kl. 16.00–19.00.
Plats: Södertälje Science Park, 
Kvarnbergatan 12.
Mer information: www.sscp.se/ops

Utbildning

Ansök till Yrkeshögskolan i 
Södertälje

Du kan nu söka till de här utbild-
ningarna som startar hösten 2019.
• Logistiker, ansökan öppen 

20 mars–3 juni 
• Kvalitets- och processutvecklare, 

ansökan öppen 20 mars–3 juni
• Trädgårdsmästare, ansökan 

öppen 20 mars–5 maj
För mer information och ansökan: 
www.campustelge.se.

För mindre barn

Sångstund med Kanal-Vimsan

Tillsammans med Kanal-Vimsan 
sjunger vi plaskiga sånger om 
vatten, naturen och miljön. Passar 
barn 0–4 år och deras vuxna. 
Programmet är en del av Kanalåret. 
Cirka 30 min.
Hölö bibliotek: 
torsdag 9 maj kl. 14.30.
Hovsjö bibliotek: 
fredag 10 maj kl. 09.30. 
Järna bibliotek: 
torsdag 16 maj  kl. 14.30. 

Sagostund
För hemmavarande barn med deras 
vuxna. Vi läser böcker, berättar 
ramsor och sjunger tillsammans. 
Passar för barn 0–6 år. 
Tid: fredagar kl. 09.30–10.00. Fre-
dag 3 maj är sagostunden på arabis-
ka.
Plats: Hovsjö bibliotek, Hovsjö Hub.

För unga och vuxna

Stora bokbytardagen

Ta med dig en bok hemifrån och byt 
mot någon annan. En bok = en 
bytesbiljett. Högst 5 biljetter/ 
person. Lämna fr o m måndag 6 maj. 
Böckerna ska vara hela och rena.
Tid: torsdag 16 maj kl. 13.00–17.00.
Plats: Stadsbiblioteket.

Låna instrument och boka en 
musiklärare

Prova din musikalitet eller jamma 
ihop med några vänner. På ditt 
bibliotekskort kan du låna en 
trumpet, violin, gitarr, blockflöjt, 
tamburin eller saxofon. På Nova kan 
du boka musikläraren Jonathan 
Wettermark från Kulturskolan. Ett 
samarbete mellan Biblioteken och 
Kulturskolan i Södertälje.

För äldre

Sköna godingar med Zendraget
En turné på äldreboenden med 
sånggruppen Zendraget, som 
består av Joseph Barabas och 
Catharina Lindahl.  
Arrangör: Kultur 365, 
Södertälje kommun. 
Mer information: 
www.sodertalje.se/k365 
Tider och platser: 
Måndag 6 maj: kl. 11.00
Björkmossen och kl.14.00 på
Glasberga.
Tisdag 7 maj: kl. 11.00 Ljungbacken
och kl. 14.00 på Wijbacken.
Onsdag 8 maj: kl. 11.00 
Oxbackshemmet och kl. 14.00 på
Mariekällgården.
Fredag 10 maj: kl. 11.00 Artursberg
och kl. 14.00 på Lunaträffen.

Camp 65+ Världens enda 
vintage-kollo
Rörelsetips med Actic och 
Friskis&Svettis, ”Rörelse-bingo”, 
Gå-fotboll, prova på elcyklar, dansa 
till Joseph Barabas, spela schack, 
besök vår vintagebutik och ta en 
”Nyfika”. Revyrävarna från Tälje- 
revyn, Hans Qviström och Owe 
Lidemalm sjunger och snackar i det 
fria kl. 11.00. JOY Dance Crew 
framför dansnummer kl 13.00. 
Tid: lördag 18 maj kl. 10.00–14.00.
Plats: Olof Palmes plats, ovanför 
Marentrappan. 
Mer information: 
www.sodertalje.se/camp65
Arrangör: Kultur 365, Södertälje
kommun, Kanalåret 2019, Actic,
Friskis&Svettis, Cykelcenter, 
Jam/ABF Södertälje, Stockholms 
stadsmissionen och Södertälje 
fotbollsförening.

Maj på Torekällberget

Mat- och pratrunda med 
djuren, Pyssel och lek i 
Lekboden, Sagoläsning på 
Lilltorpet, Lek på Lilltorpet
Fullt med aktiviteter på 
Torekällberget i maj. Läs mer på 
www.torekallberget.se 

Blomstermarknad

Trädgårdsföreningar visar och säljer 
växter på torget.  
Tid: söndag 19 maj kl. 11.00–13.30. 
Plats: Torget i stadskvarteret på 
Torekällberget.

Kosläpp i Lina 
naturreservat

Kom och fira in våren med oss och 
korna i den vackra miljön kring 
Mora torp. Korna släpps klockan 
11.00.
Eldplatser finns där du kan grilla din 
egen mat. Naturcentrum 
på Södertälje kommun och lokala 
föreningar informerar och har roliga 
aktiviteter för hela familjen bland 
annat tipsrunda och tur med häst 
och vagn. 
Tid: lördag 4 maj kl. 10.00–13.30. 
Korna släpps ut kl. 11.00.
Plats: Lina naturreservat, Mora torp. 
Hitta hit: Buss 787, hållplats 
”Linavägen”. Parkering vid 
Södertälje ridklubb. Markerad 
skogsstig med röda brickor från 
parkering och busshållplats, 
ca 300 m. 
Kontakt: Carolina Hauck, 
08-523 012 88.

Campusgatan byter namn 
till Nyköpingsvägen

Den 31 maj 2019 ändras vägnamnet 
Campusgatan till Nyköpingsvägen. 
Därmed blir Stadshusets nya 
besöksadress: Nyköpingsvägen 26. 
Kommunens postadress påverkas 
inte, utan är densamma: Södertälje 
kommun, 151 89 Södertälje.
Campusgatan fick sitt namn i 
samband med att Campus Telge 
inrättades i Mariekällskolans gamla 
lokaler 1997. Campus Telge har nu 
flyttat från lokalerna, och finns på 
Kvarnbergagatan.

Kontaktcenter – en  
väg in till kommunen
Kontaktcenter hjälper dig 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. Från och med 
31 maj är adressen 
Nyköpingsvägen 26.

KONTAKTCENTER:
• Måndag–torsdag  

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

MAJ
2019

Läs informationsbladet digitalt och hitta tidigare nummer på www.sodertalje.se/informationsbladet
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Södertälje 
Streetbasket-Festival

Ungdomar möts i äkta streetbasket-
matcher i Södertälje Centrum. Se 
roliga matcher och prova på att spela 
själv i pauserna. För barnen finns 
hoppborg, ansiktsmålning och 
dans. Arrangeras av 
Centrumföreningen, Kanalåret 
2019, Telge AB och SBBK. 
Tid: lördag 18 Maj kl. 10.00–18.00. 
Plats: Stora Torget, Södertälje. 
Mer information: 
www.sodertaljecentrum.com

Författarbesök

Begränsat antal platser. Hämta 
fribiljett på biblioteket för att säkra 
din plats i förväg. 
Medarrangör: ABF Södertälje-
Nykvarn och Författarcentrum Öst.

ANNA RIMPELÄ - PÅ FINSKA

Anna Rimpelä on sekä kirjailija että 
stand up-koomikko. Hänen 
esikoisromaanistaan Pitkään meni 
ihan hyvin, joka mustan huumorin 
avulla kuvaa vanhenemisen 
haasteita, on tullut suuri menestys.
Kirjailijavierailu on suomen kielellä.
Anna Rimpelä är både författare och 
ståuppkomiker. Författarbesöket 
sker på finska. 
Tid: onsdag 8 maj kl. 18.00.
Plats: Stadsbiblioteket, Hörsalen.

Öring i Maren

Var med och se på den årliga 
utsättningen av öringssmolt när 
Stockholms Idrottsförvaltning 
kommer till Maren! Fisken släpps ut 
från lastbilen – direkt ner i de 
utvalda vattendragen. 
Tid: 8 maj kl. 13.00.  
Plats: Maren, Skillebyån, 
Bränningeån, Åbyån och Trosaån.
Håll utkik på: www.sodertalje.se 

Föreläsningar

Expertluncher
Varannan torsdag bjuder 
Stadsbiblioteket in en intressant 
expert. Du kan köpa sopplunch eller 
fika från kl. 11.30. Hämta fribiljett 
på biblioteket för att säkra din plats 
i förväg. 
Medarrangör: Folkuniversitetet.

SJÖFARTSVERKET OM 
MÄLARPROJEKTET

Kanalen i centrala Södertälje byggs 
om och fyller 200 år. Vad har 
kanalen haft för betydelse för 
staden? Hur påverkas miljön, 
ekonomin och transporterna av en 
ny kanal? Sjöfartsverkets 
representant berättar om 
Mälarprojektet. 
Tid: torsdag 2 maj kl. 12.00–12.45.
Plats: Stadsbiblioteket, Nova.

God man, förvaltare, 
framtidsfullmakt och fullmakt
God man, förvaltare, 
framtidsfullmakt och fullmakt. När 
behövs dessa? Vad skiljer dem åt? 
Hur fungerar det? Föreläsare: Maria 
Wastesson med kollegor från 
Överförmyndarnämndens kansli, 
Södertälje kommun. 
Arrangörer: 
Överförmyndarnämndens kansli 
och Anhörigstöd, Södertälje 
kommun. 
Fri entré. Ingen föranmälan krävs.  
Tid: tisdag 7 maj kl. 18.00 –19.30. 
Plats: Dirigenten, plan 1, 
Stadshuset.

Krimserie - Ann Törnkvist
På temat kriminalitet arrangeras 
under våren ett antal föreläsningar 
och workshops tillsammans med 
Hovsjö forum. Ann Törnkvist, som 
skrivit boken Följ Fucking Order 
kommer till Hovsjö bibliotek. Hon 
berättar om gängkriminalitet med 
Södertälje som utgångspunkt.
Tid: torsdag 9 maj kl. 18.00–20.00.
Plats: Hovsjö bibliotek, Hovsjö Hub.

Kulturlördag

Stadsbiblioteket, Södertälje 
konsthall, Kulturskolan/Nova och 
Lunagallerian arrangerar 
tillsammans kulturlördagar för hela 
familjen. Barnföreställningen har 
begränsat antal platser. Hämta 
fribiljett på biblioteket.

KULTURLÖRDAG 11 MAJ

Barnföreställning i Hörsalen: 
Lillasyster kanin

Storebror har lovat att passa sin 
syster, men det är inte så lätt. En 
humoristisk föreställning fritt 
tolkad efter en bok av Ulf Nilsson. 
Passar barn 2–6 år. Ca 40 min. 
Tid: lördag 11 maj kl. 11.30 och 
kl. 13.00.
Plats: Stadsbiblioteket, Hörsalen.

Skaparverkstad i konsthallen
Skaparverkstad med bildpedagogen 
Marzena Kapek. Vi återbrukar, 
målar, pysslar eller ritar. 
Tid: lördag 11 maj kl. 11.00–14.30.
Plats: Konsthallens bildverkstad.

KULTURLÖRDAG 25 MAJ

Barnföreställning i 
Lunagallerian: Rep & randigt
Med bas, fiol, rörelse och några 
snören leker Åsa och Petter fram en 
föreställning som alla kan förstå, 
oavsett vilket språk man talar. 
Passar barn 1–5 år och deras vuxna. 
Längd ca 30 min.
Tid: lördag 25 maj kl. 11.30 och 
13.00.
Plats: Lunagallerians gatuplan.

Skaparverkstad i konsthallen
Skaparverkstad med bildpedagogen 
Marzena Kapek. 
Tid: lördag 25 maj kl. 11.00–14.30.
Plats: Konsthallens bildverkstad.

Konstvisning

CARL-JOHAN DE GEER, LOUIS DE GEER 
OCH SLAVERIET
Visning av konsthallens aktuella 
utställning. Cirka 20 minuter. 
Tid: lördag 25 maj kl. 12.30 
och kl. 14.00.
Plats: Södertälje konsthall.

Nova
Mötesplats med öppen scen. Fika 
och träffas på Nova. Vill du uppträda 
på Caféscenen så står den redo för 
akustiska framträdanden.
Tid: lördag 25 maj kl. 11.00–15.00.

Läs informationsbladet digitalt och hitta tidigare nummer på www.sodertalje.se/informationsbladet
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• Orientalisk live-musik med 
Mezzopotelge

• Europaportalen med 
information om EU-valet

• En av Sveriges största R&B- 
artister, Cherrie, uppträder

• Politikerdebatt 
• Kanal-Vimsan med allsång för 

de minsta
• Framträdande av kulturpro-

jektet Livet Bitch!

• Stort rörelsefält med något 
för alla åldrar: hoppborg, 
hinderbana, klättervägg 
och bubble-ball!

• Musikuppträdande 
av El Sistema

• Gycklargruppen Bright Side 
jonglerar och slukar eld 

• 4D-läsning med 
Läsfrämjarinstitutet

• Gratis sockervadd till alla barn
• Dansuppvisning av 

Serbiska föreningen

Demokratifestivalen: 

HOVSJÖ FÖR ALLA 

En folkfest med ett stort utbud av underhållning för alla åldrar. 
Här kan Södertäljebor, lokala politiker och andra aktörer som 
arbetar i demokratins anda mötas för samtal. Ett arrangemang 

av Hovsjö Forum, Europa Direkt och Kanalåret.

Detta händer bland annat under festivalen:

Tid: lördag 25 maj 
kl. 12.00–18.00. 
Plats: Fontänparken, Hovsjö. 
Fri entré, alla aktiviteter under 
dagen är gratis!
Läs mer: www.sodertalje.se/
demokratifestivalen

Medarrangörer: 
Södertälje Kommun, 
Telge Hovsjö, Sörmlands- 
idrotten, Svenska Kyrkan, 
Studieförbundet Bilda och 
Hyresgästföreningen.
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Det blev snabbt fullbokat när Senior-
galan släppte nyheten att de skulle 
komma tillbaka till Södertälje för att 
arrangera en gala bara för seniorer. 
Initiativtagaren Georgis Touma 
startade galan för 5 år sedan efter 
att han kände att han ville ge något 
tillbaka till den generation som byggt 
upp vårt samhälle och som senare 
generationer har mycket att tacka för.

Så genom att jobba med sponsorer har 
han skapat en turnerande gala där 
seniorer bjuds på underhållning och 
kaffe och tårta.

Och vilken underhållning! Till den 
vanliga ensemblen hör Regnar Dahl-
berg som är konferencier och Towe 
Widerberg (känd från bland annat 
Streaplers), Åsa Sjödal och Roland 
Engdahl som tillsammans bjuder 
publiken på både skratt och härlig 
musik och i år var inget undantag där. 
Det som var speciellt i år var att Sten 
& Stanley gjorde tillställningen extra 
festlig genom att bland annat 

sjunga "Leende guldbruna ögon". 

Stämningen var hög i det fullsatta 
Trombon när Sten & Stanley spelade 
flera låtar från deras drygt 50-åriga 
karriär. Duon var senast här på 80- 
talet så det var många som väntat på 
att de skulle komma tillbaka. 

”Så roligt att en sån här sak görs 
och att dessutom få hit stora artister 
som Sten & Stanley är jätteroligt 
och betyder mycket för oss äldre” 
säger en besökare. 

Även duon berättade att de tyckte det 
var kul att vara tillbaka i Södertälje 
och extra roligt såklart att det är 
under jubileumsåret. 

”Det betyder mycket för oss att 
Södertälje kommun och Kanalåret 
kunde ordna så vi kunde ha med 
Sten & Stanley” säger Georgis Touma.

Medan Seniorgalan fortsätter turnén 
i Sverige så hoppas vi på att återses 
nästa år!

VILKEN FANTASTISK 
GALA FÖR SENIORER

Var: Trombon i Stadshuset

Hur: En show med uppträdanden av Sten & 
Stanley, Towe Widerberg, Åsa Sjödal, Roland 
Engdahl och som leddes av Ragnar Dahlberg

När: 9 april 2019

Arrangörer: 
Seniorgalan med stöd från Kanalåret 2019, 
Destination Södertälje och andra sponsorer

Den 9 april var Seniorgalan tillbaka i Södertälje för tredje året och 
den här gången med extra festliga inslag. Med anledning av att det 
är jubileumsår, Kanalåret 2019, var duon Sten & Stanley med och 
förgyllde dagen för Södertäljes seniorer. 

”Det är självklart att 
vi vill lyfta seniorer 
i Södertälje och det 
var kul att vi kunde 

bidra på det här 
sättet till att göra 

galan ännu festligare. 
Extra roligt var det 
att se seniorer från 
olika kulturer kom 

till galan.”

Ulf Westman, projekt- 
ledare Kanalåret 2019

Vi blickar 
tillbaka



Så beskrevs arbetet för Järnas destinationsutveckling när 
drygt 60 olika aktörer i början av mars samlades för att till-
sammans diskutera hur en hållbar destinationsutveckling i 
Järna kan se ut. En resa som bäst görs tillsammans!

EN DESTINATION 
I DESTINATIONEN

När ett område ska utvecklas till en 
destination, ett besöksmål, är det 
viktigt att det finns en gemensam 
ansats och vilja till utveckling, vilket 
frukostmötet verkligen vittnade om 
att det finns i Järna. Näringsidkare, 
tjänstepersoner, politiker och invånare 
var alla överens om att Järna kommer 
kunna utvecklas till ett fantastiskt 
besöksmål för besökare och invånare.

Det är många aspekter som är viktiga 
i arbetet, från infrastruktur och till-
gänglighet till utbudet av upplevelser, 
att det finns möjlighet för besökare 
att bo, äta och handla på platsen till 
marknadsföring.

”Därför är det viktigt att vi gör det 
här tillsammans” säger Cissi Grape, 
projektledare på Destination Södertälje 
som fortsätter ”i Järna finns redan 
otroligt mycket att bygga vidare på! 
Och det var jätteroligt att möta alla 
som kom på frukostmötet och riktigt 
kicka igång arbetet.” 

Järna har redan en stark identitet som 
en plats där hållbarhet och ekologiskt 
förhållningssätt står i fokus och med 
de redan starka varumärken som finns 

på platsen kan förutsättningarna inte 
vara bättre. 

Sussie Hansen är receptionsansvarig 
på Ytterjärna Kulturhus och hon 
berättar att det redan finns ett stort 
intresse på Järna och det som finns 
runtomkring.

Sussie är en del av nätverket 
Ytterjärna och enligt henne så är 
just samverkan och att göra det 
tillsammans, nyckeln för att lyckas 
med framför allt marknadsföringen 
av besöksmålet.

”Vi har sett att vi behöver bli 
varandras ambassadörer! Vi har en 
bred publik och krokar vi arm och 
marknadsför oss själva och helheten 
får vi en stark röst”.

Cissi Grape instämmer i det och menar 
på att arbetet i Järna nu kommer ta 
ännu mer fart med ex arbetet med 
vandringsleder och cykelleder såväl 
som campingmöjligheter och området 
i stort.

För mer information om arbetet, 
kontakta gärna Cissi Grape: 
08-523 047 27, cissi.grape@sodertalje.se 

Visste du att..

Restaurang sKåPMAT i Järna 
är med i White Guide, en 
prestigefylld restaurangguide 
som varje år bedömer 800 
restauranger runt om i 
Sverige. sKåPMAT ligger 
i Gula Villan och beskrivs 
som ett unikt och bohemiskt 
smakhak. Vill du veta mer 
kan du läsa mer på deras 
Facebook-sida med samma 
namn, där hittar du 
information om hur du 
bokar bord, hittar dit m.m.

Tre tips!

1. Strosa gärna runt i Järna 
centrum, sätt dig på ett café 
eller titta i de små butikerna. 
Här finns flera små caféer 
som erbjuder närproducerade 
bakverk och luncher. Bland 
butikerna hittar du både 
leksaker såväl som livsmedel 
och skor, allt i en mysig 
atmosfär.

2. I Ytterjärnas Trädgårds-
park kan du promenera runt 
och njuta av fantastiska 
planteringar som utvecklats 
ur det typiska sörmländska 
odlingslandskapet och det 
antroposofiska formspråket 
och har tillsammans skapat 
en trädgårdspark som är unik 
i Sverige. Trädgårdsparken 
består av ett femtiotal olika 
rumsbildningar och motiv. 
Varje år anordnas även olika 
evenemang i trädgårds- 
parken som Rosens dag eller 
Ljusfesten. Gå gärna in på 
www.ytterjarna.se och läs 
mer om trädgårdsparken.

3. Gula Villan ligger i centrala 
Järna och är ett kulturhus 
som drivs av en ideell 
förening. I huset bedrivs 
olika typer av verksamhet 
inom dans, musik, teater och 
skapande. Det hålls även olika 
typer av evenemang i huset 
och det finns möjlighet att 
hyra lokalerna.

För att veta mer, gå in på 
www.gulavillan.info.

JÄRNA 

Attraktiva 
Södertälje



Läslandet är en del av Läsfrämjar- 
institutets verksamhet där barnen får 
ta del av läsande och litteratur genom 
så kallad 4-dimensionell högläsning. 
Det innebär att en bok läses högt och 
även gestaltas genom improvisations- 
teater där barnen uppmuntras att 
interagera och medskapa gestalt-
ningen. Efter högläsningen fortsätter 
barn och vuxna att utforska och tolka 
boken genom pyssel, dans eller sång. 
Det innebär att barnen får träna ännu 
mer på att tolka texten de hört och 
få en djupare förståelse för texten. 
Då blir känslan av att läsningen något 
lekfullt och inspirerande, istället för 
något som kanske upplevts som tungt 
och lite jobbigt. 

Språket är en del av ett 
demokratiskt samhälle
Läsningen främjar språkutvecklingen 
som är en viktig del av att ett demo-
kratiskt samhälle, att ha ett utvecklat 
språk ger en möjlighet att uttrycka det 
en känner och tycker.

Barnen uppmuntras verkligen till att 
vara med och gestalta boken och sen 
på olika sätt arbetar vidare med den 
gör även att barnet får känna att deras 
åsikter och tankar är viktiga och att 
deras bidrag spelar roll. 

Läsfrämjarinstitutet började som 
ett projekt inom Assyriska Kultur- 
föreningen av bl.a. Marlen Eskander 
och då hette projektet Läsa för inte-
gration. 2018 övergick projektet till 
en egen organisation med namnet 
Läsfrämjarinstitutet men metoden 
heter fortfarande Läsa för integration 
och finns idag nedskriven i en metod-
bok som finns att köpa i den vanliga 
bokhandeln. Föreningen har idag åtta 
medarbetare, varav några är anställda 
och några är frilansande timanställda, 
som på tre olika plattformar välkomnar 
barn och deras vuxna. Därutöver 
håller de också utbildningar och 
inspirationsförläsningar för bland 
andra pedagoger och biblioteksmed-
arbetare. Hittills har ca 240 pedagoger 
deltagit i Läsfrämjarinstitutets metod-
utbildning och ca 260 personer har del-
tagit i deras inspirationsföreläsningar. 

Föreningens verksamhet är öppen för 
alla, såväl läsovana som läsvana och 
har årligen ca 6000 besök fördelat på 44 
veckor under året. Ungefär 800 böcker 
delas också ut årligen till besökarna, 
för att öka på bokbeståndet i hemmet. 

Barnen är i fokus i Läslandet men 
deras vuxna är också en viktig del för 
att skapa bestående läsvanor i hemmet. 
Därför hålls inspirerande och in- 

formerande samtal med föräldrar om 
vikten av läsande och att ge barnen 
möjlighet till olika uttryckssätt som 
konst, teater eller dans. Inga ”pekpin-
nar” används utan samtalet utgår från 
att alla har olika kompetenser och för-
mågor och att vi kan lära av varandra.

DE GER BARN ORDETS MAKT 
OCH EN ARENA ATT AGERA PÅ
Till Läslandet är alla välkomna! Här möts barn och vuxna från olika kulturer och med olika 
språk genom kulturella uttryck och där läsning står i fokus. Fast på ett annorlunda sätt.

Månadens 
förening

Det här 
visste du inte om 

Läsfrämjarinstitutet:
Föreningen och grundaren 

Marlen Eskander har vunnit 
flera olika utmärkelser.

I år fick Marlen Eskander 
Gulliverpriset som delas ut till 
någon som ”genom verksamhet 

av kritisk, teoretisk eller 
praktisk karaktär väsentligt 

bidragit till att öka förståelsen 
för barn- och ungdomsboken”.

Här hittar 
du Läslandet:

Lina Hage torsdagar kl. 17–19.
Hovsjö Hub lördagar kl. 13–15. 

Assyriska föreningen onsdagar kl. 17–19. 
Det är gratis och öppet för alla. Ingen föranmälan krävs. 

www.lfi.se 



   Maj–juni: Lunchdisko på 
Dansbanan

   4 maj: Kosläpp vid Mora 
torp, Lina hage

   5 maj: Familjekonsert med 
Södertälje Symfoniorkester 
och Kulturskolan

   18 maj: Sommar Kick-off i 
City med Turista hemma, 
Street Basket Festival, 
Camp 65+ och mycket mer

   22 maj: Vår- och sommar-
konsert med Södertäljes 
musikklasser 

   24–26 maj: Swedish 
Game fair

   25 maj: Demokratifestival

   6 juni: Nationaldagsfirande 
på Torekällberget

   15 juni: Snäckviken Race, 
Kappsegling på Linaviken

   16 juni: Tur med Ejdern till 
Enhörna hembygdsmuseum 
med tema ”Sjöfart”

   22 juni: Midsommarfirande 
på Torekällberget

   28–30 juni: 1800-talsveckan

   4 & 18 juli: Sommarkonsert 
på Stora torget

   11 & 25 juli: Utomhusbio 
vid Maren

   19–28 augusti: Järna 
Festival Academy

   23–25 augusti: Södertälje-
festivalen

KOMMANDE PROGRAM:

En del av Sommar 
Kick-off i City

Kanalåret 2019 firas med anledning 
av att Södertälje kanal fyller 200 år. 
Jubileumsåret fylls med evenemang, 
möten och samverkan.

- Ett år av extra allt!

Kanalåret 
tipsar!

För mer info om kommande programpunkter, besök www.kanalaret2019.se

TURISTA 
HEMMA-DAG

Saltsjötorget, 18 maj
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1 Nynningen, Oktoberteatern 
kl. 19.00

2 Kulturtillskott 12:12, 
Ytterjärna Kulturhus kl. 12.12

2-3  Skoleurytmifestival, 
Ytterjärna Kulturhus kl. 18.00

3 Internationella Harry Potter-
dagen, Hovsjö Bibliotek 
kl. 14.00

5 Södertälje FK - Huddinge, 
Östertälje IP B kl. 15.00

5 Assyriska FF - Värmbol, 
Södertälje Fotbollsarena 
kl. 16.00

5 Södertälje Symfoniorkester 
familjeföreställning, 
Estrad kl. 17.00

6 Bio: Ben is back, 
Estrad kl. 15.00

7 Bio: Ben is back, 
Estrad kl. 18.30

7 Pontus Carron, Ytterjärna 
Kulturhus kl. 19.00

8 Wendela Fine, Trombon 
kl. 12.00

8 Knut Fischer Bluesband, 
Hagabergs folkhögskola 
kl. 19.00

10 Fredagskul: rita med 
3D-penna, Stadsbiblioteket 
kl. 15.00

11 Metropolitanoperan: 
Karmelitsystrana, Estrad 
kl. 18.00

11 Västerås Sinfonietta, 
Ytterjärna Kulturhus kl. 19.00

12 Elises Salong – med Bob 
Hansson, Oktoberteatern 
kl. 16.00

12 Syrianska FC - Mjällby, 
Södertälje Fotbollsarena 
kl. 17.30

14 VISION(S), Estrad kl. 19.00
15 Stadshuskören, Trombon 

kl. 12.00
15 Södertäljebilder i anrik miljö, 

Torpa Pensionat kl. 18.30
17 Fredagsdans: Ankies, 

Trombon kl. 19.00
18 KAPiS, Estrad kl. 18.00
18 Turista Hemma-dagen, 

Saltsjö torget kl. 10.00
19 Södertälje FK - Värmbol, 

Östertälje IP B kl. 15.00

19 Assyriska FF - Motala, 
Södertälje Fotbollsarena 
kl. 16.00

19 Bolsjojbaletten Moskva: 
Carmen och Petruska, 
Estrad kl. 17.00

23 Kulturskolan – 
Dansföreställning, 
Estrad kl. 19.00

25 Fågelskådning för nybörjare, 
Lina naturreservat 
kl. 09.00–11.00

25 Dansföreställning J.A.M, 
Estrad kl. 13.00 och 17.00

25 Syrianska FC - BP, Södertälje 
Fotbollsarena kl. 16.00

26 J.A.M, Estrad kl. 13.00 och 17.00
30 Södertälje FK - Motala, 

Östertälje IP B kl. 15.00

Musik och scen

Soppteater: Nästan människa

En slags föreställning om livet, 
planeten och lite annat. Av och med 
Södertäljesonen Anders Lerner, 
tidigare chef för Luna kulturhus.
Soppa, bröd, kaffe och kaka serveras 
från kl. 13.30.
Tid: Lördag 4 maj kl. 14.00.
Plats: Trombon, Södertälje 
stadsscen.
Biljetter: 225 kr. 
www.ticketmaster.se 
Mer information: 
www.sodertalje.se/stadsscen 

Musikklassernas vårkonsert
Vårkonserten ”En stund på jorden” 
med Södertälje musikklasser, 
åk 4–9. Gäster är Klara Andén 
och Oscar Landgren, båda från 
Södertälje. Sånger om våren, 
miljön och hoppet om en framtid 
för vår jord.
 Tid: onsdag 22 maj kl. 19.00. 
Plats: Estrad, Södertälje stadshus.

Wendela Hebbes slutproduktion
Wendela Hebbegymnasiets 
dansinriktning visar årets slut- 
produktion. En föreställning med 
olika dansstilar. Eleverna har själva 
koreograferat och producerat före-
ställningen, under handledning av 
Lena Yngvesson och Tove Rådmark. 
Cirka 40 minuter, ej paus. 
Tid: tisdag 14 maj kl. 19.00. 
Plats: Estrad, Södertälje stadshus.

Wendela fine
Musikeleverna i årskurs tre gör en 
föreställning med blandade musik-
stilar i personliga tolkningar och 
arrangemang. Cirka 2 tim 15 min 
- inkl paus.  
Tid: torsdag 9 maj, kl 19.00. 
Plats: Estrad, Södertälje stadshus.

Konsert med MINA 
Novas sångfågel MINA gör solo- 
spelning med svängiga poplåtar. 
Alla åldrar välkomna, fri entré. 
Tid: onsdag 8 maj kl.17.00.
Plats: Caféscenen i Nova, 
Lunagallerian, plan 2.
Mer info: 
facebook.com/novasodertalje

Stöd och rådgivning

E-Tjänst för bygglov
Nu är det enklare att ansöka om 
bygglov, marklov, rivningslov och 
anmäla åtgärder som inte kräver lov, 

exempelvis installation av eldstad 
och Attefallshus. Via e-tjänsten 
guidas du som sökande genom hela 
processen fram till att ansökan är 
inskickad. Allt du behöver för att 
komma igång är e-legitimation och 
aktuella bygglovshandlingar. Alla 
obligatoriska handlingar som finns 
digitalt kan bifogas direkt med 
ansökan. Detta gör att hand- 
läggningen kan starta snabbare och 
löpa på smidigare. 
Läs mer: www.sodertalje.se/bygglov 
E-tjänst: 
www.service.sodertalje.se/bygglov

Konst och hantverk

Södertälje konsthall

VERNISSAGE CARL JOHAN DE GEER – 
SLÄKTEN OCH SLAVARNA
Carl Johan De Geer drar sig sällan för 
att ställa svåra frågor. Vad vet vi 
egentligen om Svensk kolonialism? 
På vilket sätt förändrar berättelsen 
vår syn på den svenska 
industrialismens fader och kan 
skuld gå i arv? Installation, 
skulptur, måleri.
Tid: lördag 18 maj kl. 13.00: 
Invigningstal av Helena Scragg, 
Norrköpings konstmuseum
Plats: Södertälje konsthall, 
Lunagallerian plan 2.
Utställningen pågår mellan 18 maj 
– 7 september.

Södertälje konsthall/portal

HÅKAN WENNSTRÖM – NÄR MAN 
RITAR HÄSTAR
Måleri, teckning.
Tid: tisdag-fredag kl. 11.00–19.00, 
lördag 11.00–15.00 (under maj 
månad). Utställningen pågår 
maj– september.

Södertälje konstförening, 
gamla rådhuset

ERIKA GRAPE ”UPHILL FOR ODDITIES”
Abstrakt måleri i akryl.
Tid: vernissage lördag 4 maj 
kl. 12.00–16.00
Utställningen pågår till 19 maj
Plats: Gamla Rådhuset, Stora torget.

Bioprogram

ESTRAD
Se månadens program på 
www.sodertalje.se/stadsscen

MÖLNBO BIO
I anslutning till att Harry 
Martinson-sällskapet firar sin 
årshögtid i Vårdinge visar Mölnbo 
Bio Aniara. Regissörerna, Pella 
Kågerman och Hugo Lilja, är på plats 
för ett samtal med publiken. 
Pris: 80 kr. 
Pensionär/studentrabatt: 40 kr.  
Tid: 5 maj kl. 14.00. 
Plats: Mölnbo Bio.


