
Information  
till dig som bor i  
Södertälje kommun
FEBRUARI 2018

Hållbart mingel på Södertälje Science 
Park, 31 januari, 1 och 2 februari

Barnteater – Jag är ett träd, 24 februari

Nya KTH Södertälje bjuder in till öppet hus i nya lokaler, 3 februari

Södertälje Science Week är för dig som är intresserad av forskning, 
innovation, utveckling och högre utbildning. Kom och invig nya 
Södertälje Science Park under en spännande vecka!
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Soppteater – Doktor glas, 22 februari



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

FEB 
2018

Öppettider

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  
helger kl. 11.00–16.00. Fri entré.  
www.torekallberget.se 

Konsthallen 
Tisdag–fredag kl. 9.00–19.00, 
lördag kl. 11.00–15.00,  
söndag 12.00–16.00. Luna-
gallerians 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

Information från  
kommunen

Digital anslagstavla
Kommunens nya digitala anslags-
tavla ersätter den fysiska anslags-
tavlan i stadshuset och annonsering 
som bland annat anslår tillkännagi-
vanden av justerade protokoll, 
protokoll från kommunfullmäktiges 
sammanträden, delegationsbeslut 
och kungörelser från kommunen. 
Från och med nu finns informatio-
nen på den digitala anslagstavlan. 
Förändringen görs utifrån den nya 

kommunallagen som trädde i kraft  
1 januari 2018, där kravet på annon-
sering i lokala tidningar och på 
fysisk anslagstavla upphört. 
Mer information:   
www.sodertalje.se/anslagstavla

Föreläsningar

Bibliotekets expertluncher
Varannan torsdag bjuder Stads-
biblioteket in en expert som talar 
om ett specifikt ämne. Föredraget är 
i Nova intill biblioteket. Du kan köpa 
lunch eller fika i Nova från kl. 11.30. 
Begränsat antal platser. Hämta 
fribiljett på biblioteket för att säkra 
din plats i förväg. I samarbete med 
Folkuniversitetet.

HJÄRTATS MAT 

Fredrik Nyström forskar om risk-
faktorer för hjärt-kärlsjukdomar, 
fetma och diabetes. Han undersöker 
hur blodsockerreglering, blodfetter, 
bukfetma och andra riskfaktorer 
påverkas av vad vi äter och dricker 
och hur vi tränar eller fryser. I sam-
arbete med Folkuniversitetet.
Tid: 8 februari kl. 12.00–12.45.
Plats: Stadsbiblioteket, Nova.

HUR SKAPAR MAN EN  
ATTRAKTIV STADSKÄRNA?

Vad är Södertäljes utmaningar?  
Pia Nelson Önfelt, projektledare för 
Rent, snyggt och tryggt i Södertälje 
centrum och Ajosa Lagumdzija, chef 
för centrumföreningen, berättar.
Tid: 22 februari kl. 12.00–12.45.
Plats: Stadsbiblioteket, Nova.

Författarbesök
Inbjudna författare talar om aktuella 
böcker och om sitt författarskap.

MATTIAS GARDELL 

Mattias Gardell, en av Sveriges 
främsta forskare på radikal-
nationalistisk terrorism. I boken 

Den ensamme terroristen förklaras 
hur terror kan förstås och bekämpas 
i ett samhälle där sociala medier 
snabbt och lätt knyter samman 
människor i hela världen. I sam-
arbete med ABF Södertälje-Nykvarn.
Tid: 14 februari kl. 18.00–19.00
Plats: Stadsbiblioteket, Hörsalen.

CATHARINA INGELMAN-SUNDBERG

Böckerna om Pensionärsligan har 
nått stora framgångar både i Sverige 
och internationellt. Romansviten 
inleds med Kaffe med rån, om  
pensionärerna som rånar banker  
för att ge pengar till fattiga. Boken 
har översatts till 25 språk och ges  
ut i 40 länder. I samarbete med  
ABF Södertälje-Nykvarn.
Tid: 28 februari kl. 18.00–19.00
Plats: Stadsbiblioteket, Hörsalen.

Jämställdhetspriset

Nominera till  
jämställdhetspriset 2018
Känner du en person, förening eller 
ett företag i Södertälje som arbetar 
aktivt med jämställdhetsfrågor? 
Då kan du nominera de till jäm-
ställdhetspriset. Skicka nominering 
senast den 18 februari. Ange namn 
på den person/förening/företag som 
du vill nominera samt en motivering. 
Mejla nomineringen till 
utredarenheten@sodertalje.se eller 
skicka med post till Utredarenheten, 
Södertälje kommun, 151 89 Söder-
tälje, märk kuvertet ”Jämställdhets-
priset”. Skriv även ditt eget namn 
och hur vi kan nå dig. Priset delas ut 
av Södertälje kommun och Telge,  
på internationella kvinnodagen  
8 mars på stadsbiblioteket mellan kl. 
12.00–13.00.
Mer information:  
www.sodertalje.se/jamstalldhetspriset

Sportlov

Under sportlovet anordnas många 
aktiviter för lediga barn, här ser du 
ett urval. Biblioteken har sportlovs-
tema Hur ser ditt drömbibliotek ut, 
program finns att hämta från vecka 
4. Du hittar fler aktiviteter på www.
sodertalje.se/sportlov.

Animationsworkshop  
på Konsthallen
Lär dig animera och inspireras av 
utställningen Tänk om jag hade en 
snabel. För dig mellan 10–15 år.  
Gratis! Anmälan till  
sarah.floren@sodertalje.se
Tid: 28 februari–2 mars  
kl. 13.00–15.00.
Plats: Konsthallens bildverkstad, 
Lunagallerians mellanplan .

Sportlovsdagar med Telge
Prova på basket, skridskor, gymnas-
tik, volleyboll, fotboll, teater, cykel 
och ridning under sportlovet.  
Telge bjuder på tre spännande  
dagar för barn mellan 6 och 15 år. 
Allt är kostnadsfritt men ridningen 
behöver du anmäla dig till. 
Mer information:  
www.telge.se/sportlov

Sportlovsaktiviteter på  
Hovsjö Bibliotek
Gå på ett digitalt museibesök på 
Livrustkammaren, maratonläsning 
av Harry Potter och de vises sten 
(del 1), mindfulness och avslapp-
ning, vi reser ut i världen med hjälp 
av verktyget Geo-guesser, spök-
vandring och pyssel med medeltids-
tema. Aktiviteterna riktar sig till  
alla från skolåldern och uppåt.  
Fri entré, alla är välkomna. 
Mer information:  
Facebook: Biblioteken i Södertälje. 
Digitala anslagstavlan utanför 
Hovsjö Bibliotek eller ring  
08-523 044 26 från och med  
15 februari.
Tid: 24 februari–3 mars,  
bibliotekets ordinarie öppettider.
Plats: Hovsjö Bibliotek, Hovsjö Hub.

Sportlov på Torekällberget

Här finns mycket att göra för  
sportlovslediga barn. Bli kreativ i 
handels bodens pysselrum. Lek 
handelsbod i Lillboden. Klappa 
fåren i klapphagen och kom djuren 
lite närmre under mat- och prat-
rundan till djuren. 
Öppettider sportlovet:
Området med djuren, mån–sön,  
kl. 10.00–16.00.
Handelsbodshuset, mån-sön,  
kl. 11.00–16.00.
Program vecka 9:
• Pyssel och lek i Lillboden 

Tid: Alla dagar kl. 11.00–15.45. 
Plats: Handelsbodshuset.

• Klappa fåren i hagen 
Tid: Alla dagar kl. 10.00–16.00. 
Plats: Klapphagen. 

• Mat- och pratrunda till djuren  
Följ med djurskötarna och lär 
dig mer om djuren. 
Tid: Alla dagar kl. 11.00. 
Start: Vid skylten på stallplan.

• Djurskötare för en dag 
Barn mellan 8–12 år kan prova på 
livet som djurskötare under en 
dag. Barnen tar med egen lunch. 
Mellis ingår. Pris 400 kr. Enbart 
förbokning. Frågor och anmälan 
till lisa.lonnman@sodertalje.se 
Datum: 26 och 28 februari 
Mer information:  
www.torekallberget.se
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Träna Svenska 

Öva dig på att prata svenska med 
Stadsbibliotekets och Röda Korsets 
samtalsgrupper. 
Mer information:  
www.facebook.com/södertälje-
stads-rödakorskrets
Tid: måndagar kl. 17–18.45,  
tisdagar kl. 13-15 och 17–18.45, 
onsdagar kl. 15.30–17.30.
Plats: Samling vid grupprummen, 
Stadsbiblioteket.

För barn och vuxna

Prova-på-konsert 

Kulturskolan och Södertälje  
symfoniorkester bjuder in alla i 
klass 2 och 3 med föräldrar till en 
konsert där ni får lyssna på symfoni-
orkester och träffa Kulturskolans 
lärare. Alla får provspela instrument 
och vara med om andra äventyrliga 
aktiviteter! Fri entré.
Tid: 10 februari kl. 14.00–15.45.
Plats: Trombon, Stadshuset,  
Campusgatan 26.

Kulturlördag 24 februari 
Stadsbiblioteket, Kulturskolan- 
Nova och Södertälje konsthall i 
gemensamt arrangemang för hela 
familjen. Tema: Skogen 

BARNTEATER - JAG ÄR ETT TRÄD

Vad skiljer oss människor från 
träden? Har träden känslor? Vad 
säger skogen? UusiTeatteri bjuder 
på en konstgjord naturupplevelse 
där barnen själva är med och skapar. 
Publiken får härma naturen och 
dess funktioner i en associativ resa. 
Passar för barn 2–6 år.
Tid: kl. 11.30 och kl. 13.30.
Plats: Hörsalen, Stadsbiblioteket.

KONSTVERKSTAD

Workshop: Magiska skogen - 
Vi målar skog och växter med  
pastellkritor på svart papper,  
inspirerade av utställningen Tänk 
om jag hade en snabel. Drop-in för 
stora och små barn upp till 15 år.

Tid: kl. 11.00–14.30.
Plats: Konsthallens bildverkstad.

Familjedag vid  
Tveta Friluftsgård

Träffa Brandförsvaret som demon-
strerar livräddning, scouterna visar 
sitt vinterläger, Friluftsfrämjandet 
ordnar skid- och skridskolopp, 
iskälke samt korvgrillning, Natur-
skyddsföreningen har tipsprome-
nad och Södertälje-Nykvarn 
Orientering erbjuder skidspår och 
skridskobana samt servering med 
våfflor, smörgåsar med mera. Om 
det varken finns snö eller is ställs 
evenemanget in.
Program:
• Kl. 12.00 Mullelopp på skidor.
• Kl. 13.00 Livräddnings-

demonstration.
•  Kl. 13.30 Lilla Vikingarännet  

på skridsko.
Mer information:  
www.friluftsframjandet.se/
sodertalje
Tid: 18 februari kl. 11.00–14.00.
Plats: Tveta friluftsgård.

Vinterfiske från Måsnarens 
frusna vatten
Prova på vinterfiske med Natur-
centrum, Södertälje kommun och 
Södertälje Amatörfiskeklubb. Fiske-
material finns att låna på plats. Ta 
gärna med mat/fika, varma kläder 
och något att sitta på.  Gratis och 
passar alla åldrar. Vid dålig is ställs 
aktiviteten in.
Mer information:  
www.sodertalje.se/naturevenemang 
eller Facebook: Natur och friluftsliv 
i Södertälje.  
Tid: 11 februari kl. 10.00–13.00.
Plats: Ormön, strax norr om  
Eklundsnäsbadet vid Måsnaren.

För unga

Filmkväll med Juventas
Vi ser en film tillsammans med 
Juventas ungdomsjour och pratar 
om den efteråt. Vi bjuder på fika. 
Passar dig som är 13–21 år. Gratis.
Tid: 1 februari, kl. 16.30-19
Plats: Multinova

Gärizdagen 
En dag med fokus på tjejerna. Här 
finns dansworkshop, möjlighet att 
ta schyssta profilbilder till sociala 
medier, piffa till naglar och annat 
kul. Lyssna på föreläsning av polisen 
Alexandra Goncalves Alm som 
jobbat med förebyggande arbete i 
Rosengård. Aktiviteterna riktar sig 
till alla tjejer (om du är född som tjej 
eller definierar dig som tjej) från 13 
år och uppåt. Det är gratis och du 

bjuds på något lättare att äta. Arrange-
ras av Hovsjö Forum, Hovsjö Sport-
klubb och Sörmlandsidrotten i 
samarbete med studieförbundet Bilda.
Mer information: 
Facebook: Hovsjö Forum 
Instagram: Hovsjö sportklubb
Tid: 3 februari, kl. 12.00–17.00.
Plats: Hovsjö Hub.

Pärla plattor
Temavecka på Nova, skapa pärl-
plattor och ställ ut i miniutställning. 
Kostnadsfri aktivitet för unga  
mellan 15–25 år. 
Mer information:  
Instagram: @novasodertalje
Tid: Vardagar vecka 7 och 8,  
drop-in mellan kl. 13.00–19.00.
Plats: verkstan i Nova, Lunagallerian

Konst och hantverk

Södertälje konsthall 
För fullständigt program på 
 konsthallen läs här:  
www.sodertalje.se/kultur-och-
fritid/sodertalje-konsthall/  
och www.facebook.com/
sodertaljekonsthall

TÄNK OM JAG HADE EN SNABEL 

En underfundig utställning för stora 
och små. Owe Gustafson, känd för 
animeringarna till Fem myror är fler 
än fyra elefanter. Här presenteras 
hela hans konstnärskap. Interaktiv 
lekmiljö för barn. Utställningen 
pågår fram till 4 mars. 
• Korta visningar av utställningen: 

Tid: 6, 13 och 20 februari kl. 12.30.
• Torsdagssalong: Owe Gustafson 

visar utställningen och berättar 
om sitt konstnärskap. 
Tid: 1 februari kl. 17.30

• Fredagssalong: 
Välkommen till en jazzkväll -  

livemusik med inspiration från 
Owe Gustafsons skapande.  
Tid: 16 februari kl. 19.00. 
Plats: Konsthallen, Lunagallerian.

Buss på konsten
Konstnärerna Börje Frykenstam och 
Cia Östberg i arrangemanget Buss på 
konsten. Åk med bussar från Gamla 
Rådhuset, Stora Torget och vidare 
till Saltskogsgård, Galleri Zebra och 
Galleri Kretsen, för att titta på konst. 
Pris 60 kr för busstur, kaffe med 
dopp och konstlotteri.
Mer information:  
www.facebook.com/ 
södertälje-konstförening
Tid: Vernissage 10 februari 
kl.12.00–16.00, utställningen  
pågår till 25 februari.
Plats: Gamla Rådhuset, Stora Torget.

Föreläsningsserie med  
Ulf Wagner 
Gratis föreläsningsserie med  
konstnären och konsthistorikern 
Ulf Wagner.
• 6 februari kl. 19.00 - Färg och 

färgupplevelse i 1900-talets konst.
• 13 februari kl. 19.00 - Vägar till  

det absoluta - den abstrakta  
konstens pionjärer.

• 20 februari kl. 19.00 - Att måla  
det osedda - Hilma af Klint

• 27 februari kl. 19 - Vad är det jag 
ser - Om seendets gåta 

Mer information: www.kretsen.info
Plats: Galleri Kretsen,  
Gamla Flickskolan, Orionkullen.

Sport

Bollsskola med  
Södertälje handboll
Lär dig bollkontroll, bli kompis med 
bollen, bollekar och barnhandboll 
med Södertälje handboll i Wasa 
Sporthall. Flickor och pojkar  
födda 2008 - 2010 är välkomna  
att delta. Gratis att prova-på två 
gånger, därefter är priset 200 kr  
för hela vårterminen. 
Tid: söndagar från 21 januari till  
29 april, kl. 9.30–11.00.
Mer information:  
www.sodertaljehandboll.se
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NU RÄKNAR VI NER TILL 
öppningen av Södertälje Science Park

scienceweek.se

Den 31 januari öppnar Södertälje Science Park, en unik satsning mellan 
näringslivet, högskola och samhället. Samtidigt öppnar nya KTH Söder-
tälje, med 1 200 studieplatser. För att fira och uppmärksamma detta 
bjuds alla intresserade in till en hel programvecka som fokuserar på  
forskning, innovation, utveckling och högre utbildning.

Under Science Week den 31 januari –  
4 februari arrangeras aktiviteter på temat 
innovation, forskning och utveckling.  
Under inspirerande seminarier och work-
shops berättar Scania, AstraZeneca och 
många fler  om sina framtidsinitiativ.  
KTH ger inspirations föreläsningar och 
forskare berättar om sina områden  
utifrån hållbar produktion. 

Kommunen berättar om framtids planerna 

för Södertälje. Vissa aktiviteter är öppna för 

alla, och andra är för special inbjudna gäster. 

Science Week arrangeras av Södertälje 

Science Park tillsammans med Scania, 

AstraZeneca, KTH, Acturum och Södertälje 

kommun. Hela programmet finns  

tillgängligt på scienceweek.se. 

n Vad är Södertälje Science Park? 
Södertälje Science Park är en inter-
nationell samverkansmiljö för forsk-
ning, innovation och utbildning inom 
hållbara produktionsflöden. 

På  Södertälje Science Park kan 
aktörer från näringsliv, akademi och 
samhälle tillsammans driva bransch-
överskridande forsknings- och ut-
vecklingsprojekt. Här kan till exempel 
forskare, företagare, studenter, entre-
prenörer, projektledare, specialister, 
kreatörer och politiker träffas. 

– Södertälje Science Park kommer att 
påverka Söder tälje väldigt mycket, 
säger stads direktör Rickard Sundbom. 
Genom öppnandet av Science Park 
kommer utvecklingen av kunskaps
staden Södertälje ta fart. Till sammans 
med våra världs  ledande aktörer Scania, 
AstraZeneca och KTH visar vi att Söder
tälje är ett expansivt om råde för före
tagande, innovation, forskning och 
högre utbildning. Utbyggnaden av 

norra stadskärnan där 
Snäckviken kommer 
bli en fantastik stadsdel 
med såväl boende som många arbets
platser. Samhällsengagerade fastighets
ägare som till exempel Acturum är 
viktiga för utvecklingen av staden. 
Tillsammans betyder det att Södertälje 
blir mer attraktivt, både för medborgare 
och att vi långsiktigt kan attrahera den 
kompetetens som staden behöver.

UTBYGGNADEN AV NORRA STADSKÄRNAN

Södertälje Science Park
Kvarnbergagatan 12

Från centrum (15 min)
Storgatan »  Ta vänster  
på Astrabacken.

Från centrum (5 min)
Buss 754, 759, 780, 787  
till Astrabacken.



Alla aktiviteter är gratis!

Kom ihåg att anmäla dig på:

www.scienceweek.se/program
Läs fullständigt program på webben!

Onsdag 31 januari

• Forskning inom hållbar 
produktions utveckling vid KTH. 
Frukostseminarium med två av KTH 
Södertäljes professorer. 
TID: 8.00–10.00.

• On the way to Automated  
Heavy-Vehicle Platooning, Scania. 
TID: 8.00–09.00. 
PLATS: Scania, hörsal byggnad 260.

• Vad är kvalitet? Nätverket  
kvalitet, förädling, en del av 
MatLustprojektet. 
TID: 8.00–10.00, frukost från 07.30.

• Forskning som stöd för hållbar 
stadsutveckling, Samhällsbyggnads
kontoret. Kommunen planerar för  
20 000 nya bostäder – en halv stad  
i staden – på 20 år. Här hjälper  
forskning kommunen att planera  
för ett hållbart byggande.  
TID: 8.30–10.00.

• En framtid i rörelse, Volkswagen 
Group Sverige fokus på framtids
frågor som eldrift, laddning och 
självkörande bilar 
TID: 8.30–10.00.

• Mentor Eget Företag – för dig som 
vill bli eller behöver en mentor. 
TID: 11.30–13.00.

• Digital och fysisk testbädd för 
produktionslogistik vid KTH. 
TID: 11.30–13.30.

• Industriregionen Stockholm och 
framtida kompetensförsörjning. 
TID: 12.00–13.15, inkl lunch.

• Den smarta skräpkorgen. Hör och se 
hur smart infrastruktur kan bidra till 
en renare och trevligare stad. Söder
tälje kommun och EWF ECO bjuder in 
till seminarium. 
TID: 12.30–14.45.

• Digitalisering – hur ska företag 
möta utmaningarna? 
TID: 14.00–16.00.

• Tablett, inhalator, spruta eller spray, 
AstraZeneca. Du är unik och din 
medicin likaså. I vilken form du får 
ditt läkemedel beror oftast på var i 
kroppen det tas upp. 
TID: 15.15–16.00.

• Kom igång med digital kompetens 
och programmering i skolan!  
Xcenter, Tom Tit, Inicio/KTH. 
TID: 15.30–17.00.

FÖR BARN:

• Bygg en katapult av ett sugrör. 
TID: 10.00–17.00. 
PLATS: Tom Tit, inträde.

Torsdag 1 februari

• Rätt kompetens i rätt tid.  
Frukostseminarium om hur du kan 
kompetenssäkra ditt företag genom 

samarbete med yrkeshögskolan. 
TID: 07.30–10.45.

• ”Va! Finns KTH i Södertälje?”  
Hör om satsningen.  
TID: 08.00–9.30.  
(Även 3 februari kl. 12.00–13.30).

• Scania One – Scanias digitala 
positionering. Om smarta digitala 
tjänster och verktyg som förbättrar 
vardagen för de som sköter en  
fordonsflotta eller kör en av dem. 
TID: 08.00–09.00,  
frukostmacka från 07.30.

• Hållbar produktion – Scanias  
principdrivna leansystem (SPS). 
TID: 08.00–09.00. 
PLATS: Scania, Marcus Wallenberg Hall.

• Smart Truck and Bus Production Lab, 
Scania. Besök labbet och se virtuell 
träning, människa och robotsam
arbete samt arbetsinstruktioner i 
smarta glasögon. 
TID: 08.30–09.30, 10.00–11.00,  
13.00–14.00 och 14.30–15.30. 
PLATS: Scania Mälardalens  
Tekniska Gymnasium.

PROGRAM – ALLA ÄR VÄLKOMNA
Under fyra dagar kan du se Södertälje Science Park och nya KTH Södertälje från  
insidan. Här bjuds på ett fullspäckat program med fokus på forskning,  
innovation och högre utbildning.

Allt är gratis! Här är ett urval av aktiviteter.  
Se hela programmet och anmäl dig på www.scienceweek.se

Välkommen!

Alla aktiviteter  hålls på Södertälje Science Park om inget annat står  i programmet



Alla aktiviteter är gratis!Kom ihåg att anmäla dig på:www.scienceweek.se/program

scienceweek.se

Ta chansen att besöka nya KTH här i Södertälje. Vi bjuder på 
musik, aktiviteter, visningar och föreläsningar. Du kan träffa 
studie vägledare, KTHstudenter samt komma in bakom  
”kulisserna” och se hur det är att arbeta och studera på  
KTH Södertälje.

KTH Södertälje har flyttat in till nya lokaler och antalet studen
ter kommer nu att kunna dubbleras till 1200, forskningen har 
utökats och två professorer är knutna till KTH i Södertälje. En ny 
forskningsmiljö byggs upp inom forskningsområdena industri
ell driftsäkerhet, produktionslogistik och produktionsledning, 
vilka tillsammans bidrar till en hållbar industri. Allt i nära sam
arbete med bland andra Scania och Astra Zeneca.

Kl. 11.30 – 11.40:
• Södertälje Science Park – vad gör ni?
Kl. 12.00: 
• Satsningen i Södertälje, KTH. Jan Wikander,  

professor och skolchef samt Kristina Palm,  
doktor och prefekt berättar om satsningen  
på Södertälje och nya KTH.

Kl. 13.00:
• Inte som du tror, KTH. Är det som du tror? 

Claes Hansson, universitetsadjunkt i håll
bar produktionsutveckling, föreläser om 
teknik, studier och ingenjörer

Kl. 11.00 – 15.00:
• Lena och Rita, våra studievägledare,  

svarar på dina frågor tillsammans med  
våra studenter.

•  Visningar av huset, KTH.
•  Bygg din egen robot med Inicio – Drop in.
•  Remaking of Reproduction med  

Grafikens Hus – Drop in.
•  Flow Time – Trender, teknik och annat  

aktuellt med Thomas de Ming.
•  Öppet i prototypverkstan.
•  Prova på VR 360 grader, live 

sändning, ljuddesign, 3D,  
med Xcenter.

Kl. 13.00–15.00:
• Bowling med roboten 

Ozobot på Tom Tits.

Välkommen till nya KTH i Södertälje!
ÖPPET HUS LÖRDAG 3 FEBRUARI KL. 11.00-15.00

Drop in, du 

behöver inte 

anmäla dig.

• Hur skapar vi framtidens hållbara 
livsmedelssystem, MatLust. 
TID: 09.00–16.00, hållbar fika  
och lunch!

• Challenges of sustainable  
production, KTH. 
TID: 11.00–13.00.

• Forskning & utveckling  
Acturum Biovation. 
TID: 12.00–13.00.

• Hur skapar man en hållbar  
läkemedelsfabrik? AstraZeneca. 
TID: 15.15–16.00.

• Hur bygger vi framtidens infra-
struktur med säkra lösningar, PEAB, 
Trafikverket, ESIC, Stanley Security, 
Södertälje kommun. 
TID: 10.00–12.00, fika från 09.30.

• Hållbar utveckling i din organisa-
tion, Helix Competence Center, KTH. 
Vi tar forskningen till en konkret nivå. 
Hur man kan utveckla sin organisa
tion mot ökad hållbarhet och höja 
produktivitet och kvalitet, och få 
utslag i personalekonomiska siffror. 
TID: 13.00–16.00.

• Whatslocal - följ med på en entre-
prenörsresa utanför komfortzonen, 
Coompanion. Hör hur visionen drivit 
dem att utmana gängse regler i en 
bransch där storbolagen äter up
pstickare till frukost. Konkreta råd 
varvas med med framåtblick om 
framtidens effektiva lokalsamhällen 
med dynamiska priser och delning
sekonomi. 
TID: 14.00–15.00.

• Kommersialisering av innovationer  
UIC/Destination Södertälje. Innova
tiva framtidsföretag delar med sig 
av sin resa från idé till kommersiell 
produkt. 
TID: 15.00–17.00.

• Workshop- Programmera enkelt – 
från förskola till vuxenutbildning. 
TID: 15.30–17.00.



Alla aktiviteter är gratis!

Kom ihåg att anmäla dig på:

www.scienceweek.se/program

FÖR BARN
• Bygg en katapult av ett sugrör. 

TID: KL. 10.00–17.00. 
PLATS: Tom Tit, inträde.

Fredag 2 februari

• Paneldiskussion med professor 
Monica Bellgran kring industrialiser
ing och uppskalning av nya produkter. 
TID: 08.00–10.00.

• Teknik i skolan, hur kan din 
verksamhet vara en resurs? 
Nu utvecklas skolans teknikämne och 
lärare erbjuds kompetensutveckling. 
En workshop om hur din verksam
het skulle kunna vara en resurs för 
samverkan med skolan och Tom Tits 
Experiment. 
TID: 09.00–10.00.

• Framtidens städer och regioner  
 Telge Bostäder/Telge Hovsjö. 
TID: 09.00–10.30.

• Trafikstrategi för en hållbar framtid 
TID: 09.00–11.30,  
lunch efter seminariet.

• SLL Innovation – vårdar medar-
betarnas idéer. Exempel på innova
tion i vården och uppmuntran av 
interna initiativ. 
TID: 10.00–11.00.

• Great place to work – olika  
karriärvägar på AstraZeneca. 
TID: 11.30–12.30.

• Smart factories in South Korea  
and Sweden – national efforts  
and company examples, KTH. 
TID: 11.30–13.30.

• Come and try 3D Motion Tracking 
Technologies! KTH. Teknik som ofta 
används i film, spel och sport
industrin används mer och mer  

inom industrin. Studenter från  
Sungkyunkwan University visar  
annorlunda teknik. På engelska. 
TID: 13.30–15.00, inkl lunch.

• Att attrahera talang, entreprenörer, 
investeringar och evenemang till en 
plats. Destination Södertälje. Silicon 
Valley är en plats många kan relatera 
till, men finns det fler goda exem
pel, som Södertälje kan relatera till? 
Vad krävs för att attrahera talang och 
kapital? Helena Nordström, TEDx
talare och en av Sveriges främsta 
experter inom platsmarknadsföring. 
TID: 13.00–15.00.

• VR glasögon och GoPro i en läke-
medelsfabrik, Astra Zeneca.  
Så skapar AstraZeneca framtidens  
fabrik med digitala hjälpmedel.  
Vi använder oss av både VR
glasögon, GoPro och internet. 
TID: 15.15–16.00.

FÖR BARN
• Bygg en katapult av ett sugrör. 

TID: 10.00–17.00. 
PLATS: Tom Tit, inträde.

Lördag 3 februari

• KTH ÖPPET HUS, för program  
se separat annons. 
TID: 11.00-15.00.

FÖR BARN
• Bygg en katapult av ett sugrör. 

TID: 10.00–17.00. 
PLATS: Tom Tit, inträde.

• Bowla med roboten Ozobot. 
TID: 13.00 -15.00. 
PLATS: Tom Tit, inträde.

Söndag 4 februari

• I Södertälje får du plats! 
Rekryterings mässa. Är du ingenjör 
och arbetar inom system, IT,  

produktion, logistik, underhåll, 
utveckling och projektledning kan 
jobbet för dig finnas hos några av 
Södertäljes attraktiva arbetsgivare. 
TID: 13.00–16.00. 
PLATS: Tom Tits.

FÖR BARN
• Bowla med roboten Ozobot. 

TID: KL. 13.00 -15.00. 
PLATS: Tom Tit, inträde.

Anmälan och fullständigt program  
på www.scieneceweek.se  
Med reservation för ändringar.

HÅLLBART MINGEL 
PÅ SÖDERTÄLJE 
SCIENCE PARK
Ta med dig vänner och arbets
kamrater på mingel. Dropin, 
du behöver inte anmäla dig. 
Alkoholfria drycker och snacks 
finns att köpa i caféet. 

31 januari, 1 och 2 februari,  
kl. 16.00–19.00.

www.scienceweek.se

AKTIVITETER
– ALLT ÄR GRATIS
n Södertälje Science Park –  

vad gör ni? Rundvandring 
och information i nybyggda 
Södertälje Science Park och 
nya KTH Södertälje.

n Konstworkshop med  
Grafikens Hus. Konstnären 
Jens Evaldsson med inbjudna 
gäster. Prova grafiktryck, 
gör egna papper, testa 3d 
scanning och printa, Zbrush
modellering, teckna, måla 
och trycka. Drop in – först  
till kvarn!

n Bygg din egen robot med 
Inicio. Drop in.

n Flow Time – Trender, 
teknik och annat aktuellt.

n Öppet i prototypverkstan!

n Prova på VR 360 grader, 
livesändning, ljuddesign och 
3D med Xcenter

Med reservation för ändringar. 
Läs mer på scienceweek.se



Södertälje kommun 
151 89 Södertälje

INFORMATION TILL BOENDE I SÖDERTÄLJE KOMMUN • UTGIVNING: Tio nummer per år • FINNS OCKSÅ ATT LÄSA PÅ: www.sodertalje.se. POSTADRESS: Södertälje kommun, 151 89 Södertälje.  
GATUADRESS: Campusgatan 26, Södertälje. TELEFON: 08523 010 00. REDAKTÖR: Åsa Ibrahim. REDIGERING OCH LAYOUT: Ryter kommunikationsbyrå AB.  
TRYCK: Åtta.45. DISTRIBUTION: SDR. Informationsblad kan hämtas i Stadshusets reception. FÅR DU INTE INFORMATIONSBLADET? Kontakta oss på info@sodertalje.se.  
Den här trycksaken är klimatkompenserad hela vägen från tryck till distribution av Svensk Direktreklam. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och förändringar.

1 Kulturtillskott 12:12,  
Ytterjärna Kulturhus kl. 12.12

1 Torsdagssalong - Owe  
Gustasson, Konsthallen 
Lunagallerian kl. 17.30

2 Täljerevyn – 2018,  
Estrad kl. 19.00

3 Kungliga Operan, Stockholm, 
ger Askungen, Estrad kl. 15.00

3 Täljerevyn – 2018,  
Estrad kl. 19.00

3 Virpi Pahkinen - Deep Time, 
Ytterjärna kulturhus kl. 19.00

4 Täljerevyn – 2018,  
Estrad kl. 16.00

4 Coco (Sv. tal), Mölnbo  
Folkets Hus,  Bio kl. 14.00

4 Euforia, Mölnbo Folkets Hus, 
Bio kl. 19.00

6 Guidad visning “Tänk om jag 
hade en snabel”, Konsthallen 
Lunagallerian kl. 12.30

7 Kaktuspop, Trombon kl. 12.00
7 Euforia, Mölnbo Folkets Hus, 

Bio kl. 19.00
9 Täljerevyn – 2018,  

Estrad kl. 19.00

9 Dans: Take five,  
Trombon kl. 19.00

10 Täljerevyn – 2018,  
Estrad kl. 15.00

10 Metropolitanoperan  
ger Kärleksdrycken,  
Estrad kl. 18.00

10 Kristina Winiarski & Pontus 
Carron , Ytterjärna kulturhus  
kl. 19.00

11 Täljerevyn – 2018,  
Estrad kl. 16.00

11 Fifty Shades Freed, Mölnbo 
Folkets Hus, Bio kl. 19.00

12 Pro-Måndagsdans,  
Allaktivitetshuset  
Saltskog kl. 14.00

13 Guidad visning “Tänk om jag 
hade en snabel”, Konsthallen 
Lunagallerian kl. 12.30

14 Swingtime – Glimrande  
musik från jazzens guldålder,  
Trombon kl. 12.00

14 Fifty Shades Freed, Mölnbo 
Folkets Hus, Bio kl. 19.00

15 Kulturhistoriska föreningen 
fyller 100 år, Trombon, kl 13.00

16 Täljerevyn – 2018,  
Estrad kl. 19.00

16 Jazzkväll med inspiration  
från Owe Gustafsons skapande, 
Konsthallen Lunagallerian  
kl. 19.00

17 Spela aldrig Mozart!  
Pingstkyrkan kl. 16.00

17 Täljerevyn – 2018,  
Estrad kl. 15.00

17 Looptok feat. Maja & Cirkör, 
Ytterjärna kulturhus kl. 19.00

18 Täljerevyn – 2018,  
Estrad kl. 16.00

18 Dans: Matz Bladhs,  
Trombon kl. 17.00

18 Hjärtat, Mölnbo Folkets Hus, 
Bio kl. 19.00

20 Guidad visning “Tänk om jag 
hade en snabel”, Konsthallen 
Lunagallerian kl. 12.30

21 Jambalaya, Trombon kl. 12.00
21 Hjärtat, Mölnbo Folkets Hus, 

Bio kl. 19.00
23 Dans: Gideons,  

Trombon kl. 19.00

24 Metropolitanoperan ger La 
Bohème, Estrad kl. 18.30

25 Solsidan - Filmen Dagbio, 
Mölnbo Folkets Hus, Bio kl. 
14.00

25 Phantom Thread, Mölnbo 
Folkets Hus, Bio kl. 19.00

26/2-4/3 Experimentvagn, 
såpbubbelshow m.fl. sport
lovsaktiviteter, Tom Tits 
Experiment kl. 10.00

26 Pro-Måndagsdans, Allaktivi
tetshuset Saltskog kl. 14.00

27 Guidad visning “Tänk om jag 
hade en snabel”, Konsthallen 
Lunagallerian kl. 12.30

28 Som elden är min själ,  
Trombon kl. 12.00

28 Phantom Thread, Mölnbo 
Folkets Hus, Bio kl. 19.00

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

Kalendarium, februari 2018

Musik och scen

Här är ett tips på vad som  
händer på Södertälje stadsscen. 
Vårens program hittar du på : 
www.sodertalje.se/stadsscen 
Se även kalendariet nedan.

Soppteater

Olycklig kärlek, ensamhet och 
moraliska grubblerier är tidlösa 
teman som Hjalmar Söderberg tar 
upp i Doktor Glas. I Drömfabrikens 
teatersällskaps uppsättning möter  
vi Tommy Hjernerth i rollen som 
Doktor Glas. Regi: Kersti Olin.  
Ca 1 tim. Ej paus. 
Tid: 22 februari kl. 12.00,  
soppa serveras från 11.30.

Plats: Trombon, Stadshuset,  
Campusgatan 26.
Biljetter: 150 kr för teater,  
soppa, bröd, kaffe och kaka.

Stöd och rådgivning

Planerar du att bygga nytt  
eller bygga till i sommar? 

Tänk då på att vara ute i god tid. 
Under våren får vi in många ansök-
ningar och under sommar och 
semestertider har vi lägre beman-
ning vilket kan medföra längre 
handläggningstider. Lämna därför 
in din ansökan så snart som möjligt. 
Börja gärna redan nu med att 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

Anhöriggrupp
Är du anhörig och har närstående 
med beroendeproblematik eller 
psykisk ohälsa? Gå med i vår 
anhörig grupp. Här får du kunskap, 
stöd och verktyg samt tillfälle att 
dela erfarenheter med andra an-
höriga. Ingen anmälan krävs, kom 
och gå som du vill. Sekretess råder.
På träffarna pratar vi om:
• Ökad kunskap om beroende-

personligheten
• Medberoende/Express emotion
• Missbruk och psykisk ohälsa
• Gränssättning
• Känslobearbetning
• Ökad kunskap om psykisk ohälsa
Mer information:  
Ring Lies Viström, anhörigkonsu-
lent mot missbruk, 08-523 019 09 
eller Marie Brithell, anhörig-
konsulent mot psykisk o hälsa, 
08-523 062 14. 
Tid: varje onsdagkväll kl. 17.30–
19.00 fram till den 13 juni.
Plats: Träffen, Nygatan 4.

Politikerhörna

PÅ STADSBIBLIOTEKET
Kulturutbudet - Hur ska ett 
blomstrande föreningsliv främjas? 
Här kan du träffa och ställa frågor 
till dina folkvalda politiker i kultur- 
och fritidsnämnden och diskutera 
Södertäljes framtid inom kultur och 
fritid. Politikerna berättar om sina 
tankar och samlar in förslag och 
idéer. Vi bjuder på fika. 
Tid: 7 februari 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: 7 februari kl. 17.30–19.
Plats: Hölö bibliotek i Hölöskolan.

PÅ JÄRNA BIBLIOTEK 
Träffa dina folkvalda politiker i Järna 
kommundelsnämnd. Berätta om vad 
du tycker är viktigt och ställ frågor.
Tid: 7 februari, kl. 17.00–18.30.
Plats: Järna bibliotek, Storgatan 4.


