
Håll koll på  
vad som händer 
i kommunen!
Tio gånger om året får alla kommunens invånare vårt  
Informationsblad. Det delas ut i brevlådan. Du får viktig  
information om olika kommunala verksamheter. Vi tipsar 
även om intressanta och roliga aktiviteter. Majnumret  
kommer den 27–28 april. Läs bland annat om:

Informationsbladet kan hämtas på flera olika platser i  
kommunen. Det går också att läsa digitalt. För mer information:

sodertalje.se/informationsbladet

… och mycket mer!

Södertälje Streetbasket-Festival
Se matcher, prova på att spela. För 
barnen finns hoppborg, ansiktsmålning 
och dans. Tid: lördag 18 maj kl. 10.00–
18.00. Plats: Stora Torget, Södertälje. 
Mer info: www.sodertaljecentrum.com

Djur och natur
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Demokratifestivalen Hovsjö för alla, 25 maj

Kosläpp i Lin
a naturreservat, 4 maj

Vernissage Carl Jo
han De Geer – Släkten och slavarna, 18 maj
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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 fö
rväg:

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
.sode

rtalj
e.se/

eu-v
alet

Demokratifestivalen

Hovsjö för alla
Folkfest med uppträdanden, aktiviteter och underhållning för alla åldrar.
Tid: lördag 25 maj kl. 12.00–18.00. Plats: Fontänparken, Hovsjö. Fri entré, 
alla aktiviteter är gratis! Läs mer: www.sodertalje.se/demokratifestivalen

Södertälje konsthall

Vernissage Carl Johan De Geer 
– Släkten och slavarna
Installation, skulptur och måleri. 
Tid: lördag 18 maj kl. 13.00. Utställning-
en pågår fram till den 7 september.
Plats: Södertälje konsthall. Fri entré.

Var med och påverka

EU-val 26 maj
Röstkort skickas  till röstberättigade 
mellan den 2–8 maj. Förtidsröstning 
pågår mellan den 8–26 maj. 
Mer info: www.sodertalje.se/eu-valet

Kosläpp i Lina naturreservat
Eldplatser finns där du kan grilla, aktivite-
ter för hela familjen. Tid: Lördag 4 maj 
kl. 10.00-13.30. Korna släpps ut kl. 11.00. 
Plats: Lina naturreservat, Mora torp.

Streetbasket
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