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Information  
till dig som bor i  
Södertälje kommun
JULI–AUGUSTI 2018

Målarverkstad, 12 juli 1800-talsveckan, 29 juni–1 juli

Båtturer med S/S Ejdern och Strömma Medborgarbandet, politisk kabaré, 29 augusti
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Öppettider

Biblioteken i Södertälje
Se sommarens öppettider, kontakt-
uppgifter och allt som biblioteken  
i Södertälje erbjuder på:
www.bibliotek.sodertalje.se

Luna biljettcentrum  
sommartider
• 22 juni–12 augusti: stängt.
• 13–31 augusti måndag–fredag  

kl. 11.00–15.00.
Vi hänvisar biljettkunder till 
 Södertäljebyrån när Luna biljett-
centrum är stängt.

Torekällbergets friluftsmuseum
Juni: alla dagar kl. 10.00–16.00. 
Fri entré. www.torekallberget.se 

Konsthallen sommartider
Tisdag–fredag kl. 09.00–19.00,  
lördag kl. 11.00–15.00.
Fri entré.
www.sodertalje.se/konsthallen

Södertäljebyrån
Måndag–fredag kl. 09.00–18.00.
Lördag–söndag kl. 10.00–14.00.
Saltsjögatan 1, telefon: 08-523 060 30.
E-post: turist@sodertalje.se 
www.destinationsodertalje.se

Årets blomsterprakt

Årets blomster i staden
Årets sommarblommor är i färgerna 
rött, vitt och blått. Några exempel  
på växter som kommer är lejongap, 
chokladskära och riddarsporre.
Mer information:  
www.sodertalje.se/stad-och-trafik/
lekplatser-och-parker

Jämställdhet

Södertälje kommun deltar  
i årets Europrideparad
Den 4 augusti deltar Södertälje 
kommun i årets Europrideparad i 
Stockholm. Paraden är en del av 
Euro Pride, en stor folkfest som 
innehåller samtal, debatter och 
nätverkande för en starkare kamp 
för lika rättigheter i samhället.
Detta är första gången Södertälje 
kommun som hel organisation 
deltar i prideparaden. Årets Euro 
Pride går av stapeln mellan 27 juli 
och 19 augusti och arrangeras av 
Stockholm Pride, som tillsammans 
med West Pride i Göteborg är värd 
för Euro Pride. 
Tid: Prideparaden, lördag 4 augusti 
2018. Paraden startar klockan 13.00.
Plats: Paraden startar vid Stads-
huset i Stockholm, och slutar vid 
EuroPride Park på Östermalms IP.
Mer information:  
www.stockholmpride.org

Barn och vuxna

Målarverkstad

Låt kreativiteten flöda och följ med 
oss utanför biblioteket för att måla. 
Vi har allt material som behövs. 
Passar dig som är 7 år och uppåt.
Tid: torsdag 12 juli kl. 13.30–15.30.
Plats: Hovsjö bibliotek, Hovsjö Hub.

Pop-up bibliotek på  
Gula Villan i sommar

Under sommaren kan du som  
ännu inte hunnit låna dina böcker 
på biblioteket besöka vårt tillfälliga 
pop-up bibliotek på Gula Villan.  
Där finns böcker som passar både 
stor och liten och du behöver inte  
ha något lånekort. Du lånar, läser 
och ställer tillbaka boken när du är 
klar. Pop-up biblioteket är tillgäng-
ligt när Gula Villan har öppet.
Tid: 1 juli–31 augusti,  
onsdag–lördag kl. 15.00–22.00 
(stängt v.29–30).
Plats: Gula Villan,  
Turingegatan 9, Järna.
Mer information:  
www.gulavillan.info
Arrangör: Järna bibliotek.

IT-drop in I Hovsjö
Det här kan vi hjälpa till med:
• låna e-böcker, ladda ner  

e-ljudböcker och se e-film.
• ladda ner olika appar och visa  

hur de fungerar.
• visa hur du gör olika inställningar 

och hur du säkerhetskopierar.
Ta gärna med din egen mobil,  
surfplatta eller dator.
Tid: 22 augusti–12 december,  
onsdagar kl. 16.00–17.00.
Plats: Hovsjö bibliotek, Hovsjö Hub.

Torekällberget

MAT- OCH PRATRUNDA 
Följ med djurskötarna och lär dig 
mer om djuren. 
Plats: Start vid skylten på stallplan.
Tid: lördag–söndag kl. 11.00.
OBS! Inställt under 1800-tals veckan 
(helgen 30 juni–1 juli).

LILLTORPET – FANTASTISK  
LEKMILJÖ FÖR BARN 
Lek i torpet, hoppa i halmen  
och klappa djuren i hagen.
Tid: öppet alla dagar kl. 10.00–16.00.

SAGOLÄSNING PÅ LILLTORPETS LOGE
Sagostund i halmen. Vid fint väder 
sitter vi ute på någon mysig plats.
Tid: juni–augusti alla dagar  
kl. 14.30.

PYSSEL OCH LEK I LILLBODEN
Lek handelsbod i lekrummet,  
handla och sälj varor, väg och  
lasta, baka kringlor i det lilla  
köket, rita och pyssla. 
Tid: maj–september alla dagar  
kl. 10.00–16.00.

Sommar med Läsa för  
integration – gratis

Läsa för integration gör läs- och 
teateraktiviteter med barn 3–11 år. 
Vi lockar fram läslusten genom 
teater, pyssel, sång, dans, talkshow 
m.m. Alla kan delta, oavsett tidigare 
kunskaper. Vi fikar tillsammans  
och barnen får böcker. 
Mer information:  
www.lasaforintegration.se
www.facebook.com/lasaforintegration 
Tid och plats: 27 juni–15 augusti,
onsdagar kl. 13.00–15.00 i Hovsjö 
Hub, Gröndalsvägen 1.
Torsdagar kl. 13.00–15.00 i Lina 
Hage, Porslinsvägen 2B.

Dinosauriesommar på Tom Tits
Fram till den 28 augusti kan du i 
parken möta 19 dinosauriemodeller 
i verklig storlek som dessutom låter 
och rör sig. En av dinosaurierna 
mäter 14 meter och fem av  
dinosaurierna väger ett ton.
Mer information:  
www.tomtit.se/aktuellt/
dinosauriesommar/

1800-talsveckan på Torekäll-
berget – fri entré för alla!

Historien vaknar till liv! Följ med på 
en magisk resa tillbaka i tiden och 

Kontaktcenter – en  
väg in till kommunen
Behöver du ställa en allmän 
fråga till kommunen? Kontakt-
center, 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.

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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smaka, prova och känn historien 
tillsammans med skådespelare och 
hantverkare på Torekällberget. Det 
kommer att finnas ett riktigt ånglok, 
karusell, dockteater, loppcirkus, 
varieté, musik, skattjakt, historiska 
lekar, torghandel och mycket mera.
Mer information: 
www.1800talsveckan.se
Tid: fredag 29 juni–söndag 1 juli  
kl. 11.00–17.00.
Plats: Torekällberget. 
Pris: fri entré för alla!
Arrangör: friluftsmuseet  
Torekällberget.

Piggeloppet på Södertälje-
festivalen

Alla barn är välkomna att delta. 
Barnen får springa tillsammans med 
Pigge! Tävlingen kommer att delas 
upp i olika åldersgrupper för att alla 
ska kunna delta efter egen förmåga. 
Tid: söndag 26 augusti kl. 10.00.
Plats: start på Marenplan.
Anmälan: Anmälningar tas emot  
i Actics tält på Järnagatan under 
fredagen och lördagen.
Mer information:  
www.södertäljefestivalen.se
Arrangör: Actic i samarbete med 
Södertäljefestivalen

Ha roligt på Kulturskolan i höst!
Sång och musik, film, konst och 
dans – vad tycker du är roligast? 
Höstens kurser börjar vecka 35  
och 36. Anmälan öppnar torsdagen 
den 23 augusti kl. 15.00.
Mer information:  
www.sodertalje.se/kulturskolan

För 65+

Gårdsmusikanter i  
äldreomsorgen i sommar
Det blir ett möte över generations-
gränserna när feriearbetande  
ungdomar bjuder på sång och  
musik i äldreomsorgen, helst  
utomhus om vädret tillåter.  
Musik är bra för människan!
Tid och plats:  kl. 10.00–15.00.
30 juli: Mariekällgården.
8 augusti: Wijbacken.
9 augusti: Artursbergs  
korttids boende.
11 augusti: Glasberga.
14 augusti: Ljungbacken.
Mer information:  
www.sodertalje.se/
gardsmusikanterna

Alla pensionärers dag
En dag i folkparken för dig som är 
65+. Dans med Kent Lindén som 
spelade med Larz Kristerz, gäst-
spelar gör musikern Göran Wiklund. 
Det blir självklart pilkastning, mini-
golf, tombola, chokladhjul och 
varmkorv i parken. Fri entré.
Tid: tisdag 21 augusti kl. 13.00–16.00.
Plats: Nykvarns Folkets park.
Mer information:  
www.sodertalje.se/k365
Arrangör: Kultur 365 i Södertälje 
kommun, kultur och fritid  
i Nykvarns kommun, och 
pensionärs organisationerna.

Återbruk

Sommarens loppisar i  
Södertälje centrum

I sommar är det loppis i Södertälje 
centrum på lördagar jämna veckor. 
Tid: kl. 10.00–15.00 lördagarna  
14 och 28 juli, 11 augusti samt  
8 och 22 september.
Plats: Stora torget i  
Södertälje centrum.
Mer information:  
www.meraloppis.se

Weda återbruk
Handla miljösmart i sommar  
hos secondhandbutiken  
Weda Återbruk.
Tid: tisdag–fredag kl. 12.00–17.00.
Plats: Wedavägen 3C.
Mer information:  
www.sodertalje.se/secondhand,  
www.facebook.com/wedaaterbruk

Sommarlov

Sommaröppet på  
fritids gårdarna
Kom förbi och se vad kompisarna 
har för sig, bara prata lite, träffa  
nya vänner. Hos oss händer det 
alltid något. 
Mer information:  
www.sodertalje.se/kultur-och-
fritid/ung-i-sodertalje/ungfritid/
oppettider/

Nova sommar

I sommar har alla sommarlovslediga 
barn möjlighet att möta nya och 
gamla vänner och ta del av ett stort 
utbud av aktiviteter. Vill du läsa, 
skapa, spela, dansa eller prata  
med kompisar? Aktiviteterna  
är kostnadsfria.
Mer information:  
www.sodertalje.se/sommarskoj
Tid: tisdag–fredag, 19 juni–27 juli,  
kl. 13.00–19.00. Stor avslutnings-
fest 27 juli!
Plats: Nova i Lunagallerian.
Arrangör: Ung Fritid, Kulturskolan 
Nova och Biblioteken i Södertälje.

Sommarboken 2018 
Sommarboken är en läs- och  
skrivklubb för dig som är 6–16 år. 

Biblioteken i Södertälje  
ordnar bokträffar i sommar där  
du kan prata böcker, pyssla, rita 
och träffa kompisar. Det kvittar  
hur lite eller hur mycket du läser.  
Alla får vara med! 

STADSBIBLIOTEKET: 
Tid: onsdag 4 juli kl. 14.00-15.00

ENHÖRNA BIBLIOTEK: 
Tid: torsdag 9 augusti  
kl. 13.00–15.00.

HOVSJÖ BIBLIOTEK: 
Tid: torsdagarna 5 juli och 26 juli  
kl. 13.00–16.00.

HÖLÖ BIBLIOTEK: 
Tid: onsdag 29 augusti  
kl. 15.00–17.00.

MÖLNBO BIBLIOTEK: 
Tid: måndag 13 augusti.  
kl. 13.00–14.00.

Mer information:  
www.bibliotek.sodertalje.se gå 
vidare till Barn – Sommarboken.

Starka tjejer
Du som är tjej får möjlighet att 
tillsammans med andra tjejer  
jobba för att stärka självkänslan, 
göra hälsosamma val i livet och 
finna din egen styrka. Ni arbetar 
tillsammans i grupper med olika 
teman och avslutar i höst med en 
mässa, av tjejer för tjejer. 
Tid: fram till oktober.
Plats: Södertäljes fritidsgårdar.
Mer information:  
www.sodertalje.se/sommarskoj

Simskola
Tänk på vattensäkerheten – lär dig 
simma! Ha roligt och simma med 
Södertälje simsällskap i sommar, 
det kan finnas platser kvar. Eller 
anmäl dig till höstens kurser.
Mer information: www.sss.se
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Föreläsningar

Livslust och livsverk – om 
kvinnorna i ätten Bernadotte
Tullgarns slott har utställning och 
en föreläsning om hur kvinnorna  
i den svenska kungafamiljen har 
levt. Vad gjorde de? Hur var det  
att komma från ett annat land  
och gifta in sig i kungahuset och 
representera Sverige?
Mer information:  
www.kungligaslotten.se/
kalendarium/evenemang/ 
livslust-och-livsverk

Författarbesök Ann Törnkvist 

Ann Törnkvist berättar om sin bok 
”Följ fucking order – liv och död i 
skuggan av Södertäljemaffian”.  
Det är en intensiv skildring av vad 

som händer när våld och rädsla  
får styra – och av vilka förödande 
konsekvenser det kan få.
Tid: 30 augusti kl. 17.00–18.00.
Plats: Hovsjö bibliotek, Hovsjö Hub.

Svenska kyrkan

Sommarkafé på Lindängen
Hembakade tårtor och kakor  
i vacker trädgård eller i mysig  
gemenskap inomhus. Alla är  
välkomna!
Tid: kl. 18.00–20.00 onsdagarna  
1, 8, 15 och 22 augusti.
Plats: Grödingevägen 19.
Mer information:   
www.hagaberg.nu

Sommarkafé i Lina kyrka
Kaffe och hembakat till själv-
kostnadspris och någon program-
punkt. Alla är välkomna!
Tid: kl. 13.00–14.30 alla  
torsdagar i juli.
Mer information:  
www.svenskakyrkan.se/sodertalje

Sommarkafé i Brunnsängs kyrka
Träffa nya och gamla vänner. Kom 
och gå som du vill. Alla är välkomna!
Tid: kl. 10.00–13.00 tisdagar 3,  
10, 17 och 24 juli samt 21 augusti 
och torsdagar 5, 12 och 19 juli  
samt 23 augusti.
Mer information:  
www.svenskakyrkan.se/sodertalje

Utflykter 

Semester i Södertälje?
Det finns mycket att se och göra  
i kommunen, och en hel del är 
faktiskt gratis. Besök något av våra 
fina naturreservat eller ta ett dopp 
på någon badplats. I kalendariet på 
sista sidan hittar du till exempel 
stadsvandringar, fotbollsmatcher, 
konserter och båtturer. 
Mer information: 
www.destinationsodertalje.se

Båtutflykter från Södertälje 
med S/S Ejdern och Strömma

I sommar kan du till exempel åka 
direkt från Södertälje till Vikinga-
staden Birka på Björkö.
Mer information:  
www.destinationsodertalje.se/
se-gora/s/fler-batutflykter- 
fran-sodertalje
www.ejdern.org
Plats: Boka på Södertäljebyrån, 
Saltsjögatan 1.

Djur och natur

Djurskötare för en dag
Pröva på att vara djurskötare för  
en dag! Barn 8–12 år får hjälpa till 
med djurskötarnas alla sysslor,  
mysa med djuren, åka häst och  
vagn eller rida på våra ponnyer.
Deltagare: 12 barn per dag,  
ålder 8–12 år.
Tid: kl. 08.00–14.00 tisdag 7  augusti 
eller onsdag 8 augusti.
Pris: 400 kr, fika ingår.  
Ta med egen lunch.
Mer information:  
frågor och anmälan skickas till  
johanna.hjorter@sodertalje.se

Fladdermuskväll vid Linasjön

När skymningen faller vaknar 
fladder mössen och ger sig ut på jakt. 
Det är spännande att upptäcka dem 
och lära sig mer om dessa flygande 
nattdäggdjur. Fladdermusguiden 
Richard Vestin leder vår spaning. 
Med hjälp av detektorer kan vi höra 
fladdermössens olika läten, och vi  
får också lära oss om hur de lever. 
Aktiviteten är kostnadsfri och passar 
för alla åldrar. Ta med egen pann-
lampa eller ficklampa. 
Tid: lördag 25 augusti  
kl. 20.00–22.00.
Plats: Samling vid Lina natur-
reservats parkering kl. 20.00  
(längs Linavägen, bredvid Växt-
huset). Cykla gärna eller åk buss 
 787 till hållplats ”Linavägen”, 
där efter promenad ca 300 m  
till parkeringen.
Mer information:  
Mia Vävare, tel 08-5230 3332.
Arrangör: Naturcentrum.

Vet du var det finns  
fladdermöss? Tipsa oss!

Fladdermöss bor ofta i äldre bygg-
nader eller ihåliga träd. I sommar 
inventerar kommunerna på Söder-
törn fladdermöss, och vi behöver 
din hjälp för att ta reda på var de 
finns. Genom att ta reda på var 
fladdermössen bor och letar mat 
kan vi lära oss hur vi kan bevara  
de olika arterna. 
Mer information:  
www.ecocom.se/tipsa-om-
fladdermuskolonier
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Valet 2018

SÖDERTÄLJE
RÖSTAR 9 SEPTEMBER

Södertälje röstar – 9 september
Var med och påverka hur Södertälje kommun och Sverige ska styras 
under kommande mandatperiod (fyra år). Att gå och rösta är en demo-
kratisk rättighet. Den 9 september 2018 är det dags att välja politiker 
till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige. 

RÖSTA I FÖRVÄG
Från och med den 22 augusti är det möjligt att förtidsrösta.  
Du kan förtidsrösta i vilken röstningslokal som helst i landet.  
Du måste ha med dig ditt röstkort och identitetskort för att rösta i 
förväg. I röstningslokalen finns valsedlar och kuvert till valsedlarna.

RÖSTA FRÅN UTLANDET
Är du utomlands under valperioden kan du brevrösta, gå till en 
ambassad eller ett konsulat för att rösta.

DU FÅR RÖSTA I RIKSDAGSVALET OM DU: 
• fyllt 18 år senast på valdagen, 9 september 2018.
• är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.

DU FÅR RÖSTA I KOMMUN- OCH LANDSTINGSFULLMÄKTIGE OM DU:
• fyllt 18 år senast på valdagen den 9 september 2018.
• är svensk medborgare eller medborgare i något annat land - och 

har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, och är 
folkbokförd i Södertälje kommun. Du behöver alltså inte vara 
svensk medborgare för att få rösta i valet till kommun- och 
landstingsfullmäktige.

• är medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i 
Island eller Norge och är folkbokförd i Södertälje kommun.

• du kan få hjälp att rösta i vallokalen om du behöver det, till exempel 
om du är funktionshindrad eller gammal. Du kan också utse ett 
bud som röstar i ditt ställe, om du inte kan ta dig till vallokalen alls. 
Det är särskilda rutiner som gäller när man röstar med bud.

MER INFORMATION PÅ VALWEBBEN
Södertälje kommun har en särskild webbsida där vi samlar viktig 
information om valet. Du hittar även texter på lätt svenska, länkar till 
filmer och kan läsa om olika aktiviteter som arrangeras inför valet. 
Under juni-juli kommer vi lägga till valmyndighetens information 
som finns på ett stort antal olika språk.
Mer information: www.sodertalje.se/val2018

Bo och bygga

Nominera till årets byggnads-
verk och årets renovering
Har du förslag på projekt i Söder tälje 
som du stolt vill visa upp? Bygg-
nadsverket eller renoveringen som 
du nominerar ska vara färdigställd 
mellan januari 2016 och juni 2018. 
Syftet med utmärkelserna är att 
uppmärksamma god bebyggelse och 
uppmuntra till varsam renovering. 
En jury kommer att utse  vinnarna 
och priset delas ut på Södertälje-
galan den 9 november.
Tid: Ge ditt förslag senast  
den 31 juli!
Plats: Posta din nominering till 
Södertälje kommun, Sbk, Enheten 
Bygglov, 151 89 Södertälje eller 
mejla den till bygglov@sodertalje.se

Passar ditt hus för solceller?

Varje timme träffas jordens yta  
av mer solenergi än vad vi samman-
lagt konsumerar på ett helt år!  
Den energin kan tas tillvara för 
uppvärmning eller för att producera 
el. Med hjälp av solkartan kan du se  
hur mycket solenergi som når ditt 
tak och göra en bedömning av om 
det är lämpligt att installera sol-
fångare eller solceller. Sök efter  
ditt hus och klicka på taket så får  
du fram hur stor potentialen för 
solel respektive solvärme är.  
Sol kartan hittar du på  
www.energiradgivningen.se/solkartan
Mer information:  
www.energiradgivningen.se
Kontakt: Vill du komma i kontakt 
med oss på Energi- och klimat-
rådgivningen? Mejla  
info@energiradgivningen.se  
eller ring 08-29 11 29.

Information till dig som  
har egen dricksvattenbrunn
Har du egen dricksvattenbrunn 
behöver du själv kontrollera  
vattnets kvalitet. Miljökontoret  
och Livsmedelsverket rekommen-
derar att du tar prov på ditt dricks-
vatten minst vart tredje år. 
Mer information:  
www.sodertalje.se/dricksvatten

Bygglovs-drop-in tar  
sommaruppehåll
Öppnar igen måndag 20 augusti,  
kl. 16.00–18.00. 

Boinfo har sommarstängt
Boinfo ger dig kunskap och tips  
om var och hur du kan leta bostad i 
Södertälje. Ingen föranmälan krävs. 
Tid: tisdagar kl. 10.30–11.30, 
sommar stängt 10, 17 och 24 juli.

Plats: entrén i Södertälje Stadshus.
Mer information:  
www.sodertalje.se/bo-och-bygga/
soka-bostad

Konst och hantverk

Mellanrummets mekanismer
Boktrycket förenar konstnärerna 
Tova Fransson och Liv Strands 
konstpraktiker. De använder  
tekniken på skilda sätt, samtidigt 
som de båda bryter mot bok tryckets 
traditionella regler.
Tid: 11 maj–12 augusti 2018,  
öppet dygnet runt.
Plats: Konstfönstret, Köpmangatan 1.
Mer information:  
www.grafikenshus.se

Konstutställning – the future 
was at her fingertips
En utställning om cyberfeminism 
och teknikhistoria med 0s+1s  
Collective: Sonia Hedstrand,  
Anna Kinbom och Rut Karin  
Zettergren från Sverige, samt  
Choterina Freer från Storbritannien.
Tid: 9 juni–25 augusti.
Plats: Södertälje konshall.

Jubileumsutställning –  
Södertälje konsthall 50 år
Vi visar verk ur Södertälje  
kommuns konstsamling: måleri,  
teckning, skulptur, foto, textil.
Tid: 9 juni–25 augusti.
Plats: Södertälje konsthall.

Södertälje konsthall 
Mer information:  
www.sodertalje.se/kultur-och-
fritid/sodertalje-konsthall
www.facebook.com/
sodertaljekonsthall

Södertälje konstförening
Håll dig uppdaterad om konst-
föreningen på Facebook:  
Södertälje – konstförening

Kontaktfamiljer

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 med-
människans intresse och önskemål  
i fokus, som att göra olika sociala 
aktiviteter tillsammans. Vi ser  
gärna att du är över 18 år.
Mer information:  
www.sodertalje.se/omsorg- 
och-socialt-stod/du-behovs
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Adam Tensta

Black Jack

Drakbåtsrace

Kom och besök Södertäljefestivalen!
Sista helgen i augusti förvandlas centrum under tre dagar till ett festivalområde – en plats där världarna möts!  
Det blir ett fullspäckat schema med välkända artister på scen, tivoli och massor med aktiviteter och matställen.  
Södertäljefestivalen riktar sig till alla Södertäljebor. Fri entré.

PROVA OLIKA SPORTER I STADSPARKEN
Stora som små kan träffa stadens idrotts-
föreningar och prova på olika sporter och 
idrotter i Stadsparken. Hitta din nya tränings-
form, eller kanske dina dolda talanger? 

BESÖK MATLUST-TORGET 
Utställare från hela regionen erbjuder hållbar 
kvalitetsmat. Här hittar du småskaligt mat-
hantverk, foodtrucks, hälsosamma alternativ , 
bakverk, bröd och mycket, mycket annat. 
Välkommen till Ekdalsgatan, mellan Stora 
torget och tivolit. 

NÅGRA AV ÅRETS ARTISTER
Stora scenen är på Stora torget och där kan du 
bland annat se Linda Pira, Lisa Ajax, Ricky 
Rich, Mares, Adam Tensta och Black Jack.  

Vill du ha mer information om årets artister 
så kan du besöka festivalens webbsida.

DRAKBÅTSRACE 
Årets race är dubbelt så spännande och roligt, 
eftersom det är dubbelt så många lag som 
deltar! Var på plats och heja fram lagen, och  
ta del av den unika show som de bjuder på. 

KOMMUNENS TÄLT PÅ FESTIVALEN 
I kommunens tält får du veta mer om vad som 
händer i Södertälje, i år med fokus på demo-
krati och Södertälje centrum, vi håller dialog 
om gågatan (Storgatan). Möt tjänstepersoner 
från olika kommunala verksamheter och 
Södertäljes lokala politiker, gör din röst hörd 
och diskutera utmaningar och visioner för 
Södertälje. Du hittar oss på Järnagatan,  
ovanför Marentrappan.

MER INFORMATION: 
Varje vecka fram till festivalen presenteras 
nyheter på festivalens webbplats  
www.södertäljefestivalen.se

Facebook: Södertäljefestivalen 
Instagram: Södertäljefestivalen
Tid: fredag den 24 augusti 10.00–20.00,
lördag den 25 augusti 10.00–20.00,
söndag den 26 augusti 10.00–17.00.
OBS! Delar av festivalområdet kan ha andra 
öppettider, se festivalens webbplats.

Plats: Stora torget och centrum.
Arrangör: Södertälje Centrumförening.
Kontakt: sodertaljefestivalen@onemotion.se

Linda Pira

Mares

Ricky Rich

Lisa Ajax
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Vård

Närakut Södertälje 
Öppet för barn och vuxna alla 
dagar kl. 08.00–22.00. Ingång 
från akutmottagningen på Erik 
Dahlbergs väg 14. Vid livs-
hotande tillstånd ring 112.

Musik och scen

Södertälje stadsscen
På stadsscenen kan du lyssna på 
musik, dansa eller titta på teater  
och film. Prenumerera på nyhetsbrev 
och få tips till din e-post.  
Mer information: 
www.sodertalje.se/stadsscen 

Maffiga sommarkonserter
Top Cats spelar modern rockabilly 
och Kaliffa spelar poppig hiphop-
reggae. Allsång och förband värmer 
upp publiken på dessa folkfester  
som är kostnadsfria och öppna  
för alla.
Tid: 5 juli kl. 17.00 allsång,  
kl. 18.00 förband, kl. 19.00 Top Cats.
19 juli kl. 17.00 allsång, kl. 18.00 
förband, kl. 19.00 Kaliffa.
Plats: Stora torget.
Mer information:  
www.sodertaljecentrum.com

"Birgit 100 ÅR" –  
en hyllningskonsert
Birgit Nilsson (1918–2005) var  
en av 1900-talets största klassiska 
sångerskor. Hennes fantastiska röst 
och stora musikalitet hyllades av 
både kritiker och publik. Under  
flera decennier var Birgit Nilsson  
den ledande dramatiska sopranen  
i världen och en legendarisk  

Wagnertolkare. Hon sjöng allt  
från Mozart till operor av Richard 
Strauss och Giacomo Puccini.
Sopran: Noora Karhuluoma
Orgel och piano: Martin Olsson
Tid: söndag 8 juli kl. 20.00.
Plats: S:ta Ragnhilds kyrka.

I folkton

Linnea Ehrnlund, sång, och Olof 
Oscarson, piano, framför svensk 
folkmusik i egen tappning.
Tid: söndag 22 juli kl. 20.00.
Plats: S:ta Ragnhilds kyrka.

Färgat av fagott
Konsert med vinnaren av solist priset 
2016 Sebastian Stevensson på fagott, 
och Asuka Nakamura, piano.
Tid: söndag 12 augusti kl. 20.00. 
Plats: S:ta Ragnhilds kyrka.

Klassiska pärlor
Konsert med Kristin Malmborg, 
cello, och Martin Olsson, orgel  
och piano.
Tid: söndag 26 augusti kl. 20.00.
Plats: S:ta Ragnhilds kyrka.

Kabaré med Medborgarbandet 

Vad innebär det att vara med-
borgare? Måste man vara med-
borgare? Har man bara rättigheter 
eller har man också skyldigheter? 
Medborgarbandet önskar ge hopp 
och framtidstro till Sveriges väljare 
under valåret 2018. I denna rykande 
aktuella politiska kabaré levererar 
Medborgarbandet sylvassa drama-
tiska texter med humor, extravagans 
och engagemang. Ett tiotal med-
verkande bidrar till myllret på 
 scenen med ett liveband, artister  
och akrobater, kända och okända 
med viljan att lyfta kollektivet.  
Med på scen finns bland annat  
sångerskan Nina Persson.
Tid: onsdag 29 augusti kl. 19.00.
Plats: Estrad.
Mer information:  
www.medborgarbandet.se
www.ticketmaster.se
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Kalendarium juli–augusti 2018
Fler evenemang och mer information: www2.destinationsodertalje.se/evenemang

Juli

29/6–1/7 1800-talsveckan,  
Torekällberget kl. 11.00

1 Assyriska FF–FC Linköping City,  
Södertälje Fotbollsarena  
kl. 17.00

3 Södertäljevandring,  
Biologiska muséet kl. 18.00

4 Sommarboken, läs och  
skrivarverkstad på Stads-
biblioteket kl. 14.00

4 Södertäljevandring vid 
Berghusgrottan,  
samlingsplats Idala café  
och lanthandel kl. 18.00

4 Adorena & Carl Erik Thörn samt 
Trio med Bumba, Idala café & 
lanthandel kl. 19.00

5 Sommarkonsert med Top Cats, 
Stora torget kl. 17.00

7 Båttur med Ejdern till Birka, 
Borgmästarudden kl. 09.45

8 Båttur med Ejdern till  
Drottningholm-Stockholm, 
Borgmästarudden kl. 08.45

8 Syrianska FC–Sandvikens IF, 
Södertälje Fotbollsarena,  
kl. 16.00

10 Södertäljevandring, samlings-
plats vid färjeläget på Oaxen 
kl. 18.00

11 Södertäljevandring,  
Biologiska muséet kl. 18.00

12 Målarverkstad,  
Hovsjö bibliotek kl. 13.30

13 Båttur med Ejdern till 
Skanssundet, Borgmästar-
udden kl. 10.15

13–18 Järna Festival Academy, 
Ytterjärna Kulturhus kl. 11.00

13 En afton med Eddie Oliva, 
Idala café & lanthandel  
kl. 19.00

14 Båttur med Ejdern till Birka, 
Borgmästarudden kl. 09.45

14 Assyriska FF–BK Forward, 
Södertälje Fotbollsarena  
kl. 18.00

17 Södertäljevandring, tema 
Kusen – en buse och hans 
backe, samlingsplats utsikts-
platsen på Lagmansvägen  
kl. 18.00

21 Båttur med Ejdern till Birka, 
Borgmästarudden kl. 09.45

21 Pernilla Andersson, Idala café 
& lanthandel kl. 20.00

22 Båttur med Ejdern till  
Drottningholm-Stockholm, 
Borgmästarudden kl. 08.45

14 Loppmarknad, Stora torget  
kl. 10.00

19 Sommarkonsert med Kaliffa, 
Stora torget kl. 17.00

22 Syrianska FC–Team TG FF, 
Södertälje Fotbollsarena  
kl. 16.00

24 Södertäljevandring,  
Folkets hus Mölnbo kl. 18.00

28 Båttur med Ejdern till Birka-
Adelsö, Borgmästar udden  
kl. 09.45

28 Loppmarknad,  
Stora torget kl. 10.00

29 Båttur med Ejdern till  
Ekensberg Överenhörna,  
Borgmästarudden kl. 11.00

31 Södertäljevandring vid 
kanalen, samlingsplats 
Mälarehamnen kl. 18.00

Augusti

4 Båttur med Ejdern till Birka, 
Borgmästarudden kl. 09.45

4 Södertälje FK–Mewroz FC, 
Östertälje IP kl. 16.00

4 Södertäljevandring tema 
Ejdern, samlingsplats  
Borgmästarudden kl. 18.00

5 Båttur med Ejdern till Oaxen, 
Borgmästarudden kl. 09.45

7 Södertäljevandring tema 
skulpturer, samlingsplats 
Sydpoolen kl. 18.00

8 Södertäljevandring tema 
stadskärnans utveckling, 
samlingsplats stationshuset i 
Södertälje Centrum kl. 18.00

9 Sommarboken, läs och  
skrivarverkstad på Enhörna 
bibliotek kl. 13.00

10 Björn Rosenström och  
"Det jävla bandet", Idala  
café & lanthandel kl. 21.00

11 Båttur med Ejdern till Birka, 
Borgmästarudden kl. 09.45

11 Loppmarknad,  
Stora torget kl. 10.00

12 Södertälje FK–IFK Haninge, 
Östertälje IP kl. 15.00

13 Sommarboken, läs och  
skrivarverkstad på Mölnbo 
bibliotek kl. 13.00

14 Södertäljevandring,  
biologiska muséet kl. 18.00

15 Södertäljevandring, tema  
Alla dessa fantastiska Tälje-
kvinnor, samlingsplats St:a 
Ragnhilds kyrka kl. 18.00

17 Surströmmingsresa med 
Ejdern, Borgmästarudden  
kl. 19.00

18 Båttur med Ejdern till  
Birka-Adelsö, Borgmästar-
udden kl. 09.45

18 Barnens hinderbana,  
Bårstad IP kl. 10.00

19 Assyriska FF–Karlslunds IF 
HFK, Södertälje Fotbollsarena 
kl. 16.00

21 Södertäljevandring, tema  
C F Liljevalchs hem, Saltskogs 
gård kl. 18.00

22 Södertäljevandring, tema 
Oktoberteatern – en teater-
saga, Oktoberteatern kl. 18.00

24-26 Södertäljefestivalen, 
Södertälje centrum kl. 10.00

25 Båttur med Ejdern till Birka, 
Borgmästarudden kl. 09.45

25 Södertälje FK–IK Sleipner, 
Östertälje IP kl. 15.00

26 Båttur med Ejdern till  
Stockholm, 200-årsjubileum 
för ångbåtstrafiken, 
Borgmästar udden kl. 08.00

26 Syrianska FC–Rynninge IK, 
Södertälje Fotbollsarena  
kl. 16.00

28 Södertäljevandring, tema 
spökvandring i Enhörna, 
samlingsplats Överenhörna 
kyrka kl. 18.00

29 Sommarboken, läs och  
skrivarverkstad på Hölö 
bibliotek kl. 15.00

29 Södertäljevandring, tema 
Ännu fler märkvärdiga  
Tälje-kvinnor, samlingsplats 
Saltsjötorget kl. 18.00

29 Medborgarbandet, Estrad  
kl. 19.00


