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Information  
till dig som bor i  
Södertälje kommun
MAJ 2018

Kosläpp i Lina naturreservat, 12 maj

Sommarskoj i Södertälje kommun Vill du jobba som valinformatör? Ansök senast 14 maj
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Fira Nationaldagen 
på Torekällberget
Traditionsenligt firande med tal, 
musik inslag och utdelning av S:t 
Ragnhilds utmärkelsen och Struer
pokalen. Det finns spännande 
aktivi teter på hela museiområdet 
mellan klockan 12.00–16.00. 
Välkomna!
Tid: 6 juni.
Mer information:  
www.sodertalje.se/nationaldagen

Traditional celebrations featuring  
speeches, musical contributions 
and the awarding of the St Ragnhild 
medal and the Struerpokalen sport 
prize. There will be a range of excit
ing activities going on throughout 
the museum site between 12.00 and 
16.00. Welcome!
Time: 6 June.
More information:  
www.sodertalje.se/nationaldagen

Perinteistä kansallispäivää viete
tään Torekällbergetillä. Ohjelmas
sa mm. juhlapuheita, musiikkia 
sekä S:t Ragnhildpalkinnon ja 
Struerpokaalin jako. Mukavaa 
toimintaa koko museoalueella 
kello 12.00–16.00. Tervetuloa!
Aika: 6 kesäkuuta.
Lisätietoja:  
www.sodertalje.se/nationaldagen

إحتفاالت تقليدية تتميز بإلقاء الخطب والعزف 
املوسيقي ، إىل جانب منح ميدالية سانتا 

راغنهيلد، وجائزة سرتوير بوكالني الرياضية 
.  إغتنم الفرصة إلستكشاف مايض سودرتاليا 
يف هذا اليوم، حيث سيكون هناك مجموعة 

من األنشطة املمتعة التي ستقام يف أرجاء 
موقع املتحف بدًءا من الساعة 12.00 ظهراً 

وحتى الساعة 04.00 عرصاً. نرحب بالجميع. 
الوقت: 6 يونيو 

للمزيد من املعلومات: 
www.sodertalje.se/nationaldagen
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Öppettider

Biblioteken i Södertälje
Se öppettider, kontaktuppgifter och 
allt som biblioteken i Södertälje 
erbjuder på:
www.bibliotek.sodertalje.se

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

Konsthallen 
Tisdag–fredag kl. 9.00–19.00, 
lördag kl. 11.00–15.00.
Lunagallerian.  
Fri entré.  
www.sodertalje.se/konsthallen

Södertäljebyrån
Måndag–fredag kl. 10.00–18.00. 
Saltsjögatan 1, tfn: 08–523 060 30
Epost: turist@sodertalje.se 
www.destinationsodertalje.se

AVVIKANDE ÖPPETTIDER:
Stängt: 1 och 10 maj.

Årets blomsterprakt

Årets blomster i staden
Vårblommorna som tittar upp ur 
jorden under maj är i toner av rosa, 
vitt och gult. Sommarblommorna 
som kommer runt midsommar går i 
färgerna rött, vitt och blått.
Mer information:
www.sodertalje.se/stad-och-trafik/
lekplatser-och-parker

Föreläsningar

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

LEK ISTÄLLET FÖR BRÅK

Lek mer! Lisa Mannberg pratar om 
boken och ger praktiska tips för en 
roligare och mindre konfliktfylld 
vardag med barn.
Tid: 3 maj kl.12.00–12.45
Plats: Stadsbiblioteket, Nova.

BOKTIPS INFÖR SOMMAREN

Biblioteketarierna Åsa och Emelie 
går igenom vårens nya böcker och 
tipsar om böcker som inte fått den 
uppmärksamhet de förtjänar.
Tid: 17 maj kl. 12.00–12.45.
Plats: Stadsbiblioteket, Nova.

För 65+

CAMP 65+  Vintage-kollo

Man behöver inte mata duvor när 
man blivit senior, man kan jaga dem. 
Välkommen till världens första 
vintagekollo! Centrum fylls med 
roliga, involverande och sociala 
aktiviteter för seniorer i alla åldrar, 
hälsor, bakgrunder och livssituatio
ner. Kostnadsfri aktivitet.
Mer information: www.sodertalje.se/ 
camp65, Facebook: Kultur 365
Tid: 24 maj kl. 10.00–14.00
Plats: mellan Stora Torget och 
Saltsjötorget i Södertälje centrum

Utbildning

Utbilda dig till logistiker eller 
trädgårdsmästare
Nu kan du söka till yrkeshögskole
utbildningarna: logistiker och 
trädgårdsmästare. Kursstart augusti 
och september 2018. Ansökan till 
yrkeskhögskolan Södertälje/ 
Campus Telge ska vara inne:
• 6 maj för dig som är intresserad  

att gå linjen trädgårdsmästare, 
ekologi och entreprenörskap 

• 11 juni för dig som vill söka till 
linjen logistiker 

Mer information:  
www.campustelge.se

Barn och vuxna

Kosläpp i Lina naturreservat

Fira in våren med kosläpp, tur  
med häst och vagn, tipsrunda och 
natur aktiviteter. Två eldplatser för 
grillning av mat du själv tar med. 
Aktiviteterna är gratis och  
anordnas av Naturcentrum.
Mer information: www.sodertalje.se/ 
naturevenemang, Facebook:  
Natur och friluftsliv i Södertälje
Tid: 12 maj kl. 10.00–13.30.  
Kosläppet kl. 11.00
Plats: Mora torp i Lina naturreservat 
Hitta hit: Buss 787 hållplats Lina
vägen. Parkering vid Södertälje rid
klubb. Följ ledmarkerad skogsstig med 
röda brickor från parkering och buss
hållplats, promenad ca 300 meter.

Torekällberget

• Mat- och pratrunda. Följ med 
djurskötarna och lär dig mer om 
djuren. Start vid skylten på stallplan. 
Tid: lördag, söndag och helgdagar 
kl. 11.00.

• Lilltorpet - Fantastisk lekmiljö  
för barn. Lek i torpet, hoppa i 
halmen och klappa djuren i hagen 
eller lyssna på sagor. Öppnar för 
säsongen 1 maj.  
Tid: maj–september,  
dagligen kl. 10.00–16.00.

• Sagoläsning på Lilltorpets loge. 
Sagostund i halmen. Vid fint väder 
sitter vi ute på någon mysig plats. 
Tid: maj helger 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. I pysselrummet kan du 
tillverka fina strutar och paket. 
Tid: maj dagligen kl.10.00–16.00.

Växtbytardag

Trädgårdsföreningar visar,  
byter och säljer växter på torget. 
Tid: 20 maj kl. 11.00–13.30.
Plats: Torget i stadskvarteret,  
Torekällberget.

Kulturlördag 26 maj
Tema: Äventyr 
Stadsbiblioteket, Södertälje  
konsthall och KulturskolanNova  
i gemensamt arrangemang för  
hela familjen.

BARNTEATER PETRAS PRICK 

Dockteatern Tittut har dramatiserat 
Maria Nilsson Thores populära 
bilderbok om Petra och hennes 
prick. Eller är pricken egentligen  
sin egen? Vill den inte vara hos Petra 
längre? För att få en envis prick att 
stanna måste den få bestämma lite 
själv. Kommer den då tillbaka – ja,  
då har man en riktig vän. Passar för 
barn från 2–6 år.
Tid: kl. 11.30 och kl. 13.00.
Plats: Hörsalen, Stadsbiblioteket

KONSTVERKSTAD

Sommaräventyr  Vi gör tittskåp  
på temat sommar med vår pedagog 
Isabel Fahlén. Vi inspireras av som
maren som vi längtar efter.  Dropin 
för stora och små barn upp till 15 år. 
Tid: kl. 11.00–14.30.
Plats: Konsthallens bildverkstad, 
Lunagallerian.

LÖRDAGSÖPPET

Fika och träffas på Nova. Vill du 
uppträda på caféscenen? Den står 
redo för akustiska framträdanden.
Tid: kl. 11.00–15.00.
Plats: Nova, Lunagallerian.

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: 08523 010  00 
• Epost: kontaktcenter@

sodertalje.se

AVVIKANDE ÖPPETTIDER:
• 1 och 10 maj, stängt
• 9 maj, dag före röd dag,  

08.00–13.00

MAJ
2018

©
 M

IK
AE

L 
G

RE
N

N
AR

D

©
 L

OV
E 

LA
N

N
ER

©
 P

IX
AB

AY
.C

OM



Allmän förskola 
Du som inte har ditt barn i förskola 
sedan tidigare kan ansöka om en 
avgiftsfri plats i allmän förskola för 
ditt barn i åldern 3–5 år. Om du vill 
ha ditt barn i förskolan mer än 525 
timmar per år, måste du betala 
barnomsorgsavgift för den tiden. 
Mer information och ansökan:  
www.sodertalje.se eller ring  
Kontaktcenter 08532 010 00 

För unga

Harry Potter-dagen
Fira internationella Harry Potter
dagen på Hovsjö bibliotek. Bli  
sorterad i ett elevhem, gör en  
trollstav och lär dig trollformler.  
Vi kör även maratonläsning av 
”Harry Potter och de vises sten” 
under eftermiddagen.
Tid: 2 maj kl. 13.00–17.00.
Plats: Hovsjö bibliotek, Hovsjö Hub.

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

Prova på och lär dig skapa  
pappersblommor.  
Tid: 21 maj  1 juni, vardagar,  
dropin kl.13.00–19.00.

• Prova-på. Kreativ workshop med 
kulturskolans konstpedagoger.  
Tid: 14 maj, dropin  
kl.16.00–19.00.

• Utställning. Viona Thillenius  
visar färgrika målningar.  
Tid: invigning 15 maj kl. 17.00, 
utställningen pågår till 20 juni. 
Plats: Konstgången i Nova,  
Lunagallerian.

• Modevisning. Textil/design 
elever, från Vackstanäsgymnasiet 
åk 1–2, visar egna kreationer. 
Tid: 30 maj kl. 17.00. 
Plats: Hörsalen Nova,  
Lunagallerian.

Filmkväll för unga

Titta på film tillsammans med 
Juventas ungdomsjour, efteråt 
pratar vi om filmen. Vi bjuder på 
fika. För ungdomar mellan 13–21  
år. I samarbete med Juventas  
ungdomsjour.
Tid: 3 maj kl. 16.30–19.00. 
Plats: Multinova.

Miljö

Tillsammans för ett rent, snyggt och 
tryggt centrum! 
Mer information:  
www.sodertalje.se/hsr

Årlig fiskeutsättning i Maren
Var med och se på den årliga ut
sättningen av öringssmolt! Fisken 
släpps ut från lastbilen – direkt ner i 
de utvalda vattendragen. Sportfisket 
ska bevaras och den naturliga repro
duktion ska främjas här i Södertälje.
Tid: Maj, för tid och datum, håll 
utkik på www.sodertalje.se eller 
Facebook: Södertälje kommun   
Plats: Maren, Skillebyån och  
Vaskabäcken.
Mer information:  
www.facebook.com/fiskevard

För vuxna

Stora bokbytardagen

Ta med dig en bok hemifrån och  
byt mot någon annan. En bok = en 
bytesbiljett. Högst 5 biljetter/person.
Lämna in från måndag 14 maj. 
Tid: 16 maj kl. 1218.
Plats: Stadsbiblioteket.

IT-drop in på Stadsbiblioteket 
och Hovsjö bibliotek
Här får du hjälp med digitala verk
tyg, ladda ner appar, låna eböcker 
etc och göra inställningar och 
säkerhets kopior. Ta gärna med din 
egen mobil, surfplatta eller dator. 

Tid: tisdagar kl. 15.00–17.00.
Plats: Stadsbiblioteket, Luna
gallerian och Hovsjö bibliotek,  
Hovsjö Hub.

Klädbytardagar i Hölö

Ta med hela, rena och fräscha  
klädesplagg du inte använder  
längre och byt ut mot ett nytt.  
Ett klädesplagg = en bytesbiljett. 
Tid: 24 april –3 maj, tisdag 12–16, 
onsdag 12–19 och torsdag 12–16. 
Plats: Hölö bibliotek, Hölöskolan. 

Musik och scen

Södertälje stadsscen
På stadsscenen kan du lyssna på 
musik, dansa eller titta på teater  
och film. Programmet finns på: 
www.sodertalje.se/stadsscen.  
Prenumerera på nyhetsbrev  
och få tips till din epost. 

Rockbox
Elever från kulturskolans pop och 
rockensembler spelar med kultur
skolans lärarband som förband.
Tid: 28 maj, Lärarband kl. 17.00, 
Rockbox kl. 18.00.
Plats: Hörsalen Nova, Lunagallerian.

Familjekonsert
Kulturskolan och Södertälje  
Symfoniorkester bjuder in till en 
härlig sommarfest där unga och 
gamla möts i musikens tecken.  
Fri entré.
Tid: 27maj kl. 17.00–19.15.
Plats: Estrad, Stadshuset.
Mer information och datum  
för fler konserter:  
www.sodertalje.se/kulturskolan.

#detkanblivadsomhelst
Dansföreställning med  
Kultur skolans danselever

Tid: 31maj kl. 19.00, 2x45 min,  
paus 20 min.
Plats: Estrad, Stadshuset
Biljettpris: Vuxen 100 kr, barn 
under 18 år 50 kr, biljetter säljs på 
Luna Biljettcentrum, ticnet.se, 
Ticketmaster och i kassan innan 
föreställningen.

ELSIS-festivalen
El Sistema i Södertäljes har en egen 
festival med konserter runt om i 
Södertälje. Olika ensembler spelar 
runt om i Södertälje centrum och  
en konsert i Hovsjö centrum med 
korvgrillning, brännboll och  
musikaliska aktiviteter. Passar  
alla åldrar och det är fri entré.
Tid och plats: 26 maj kl. 12.00–
14.00 i Södertälje centrum,  
kl. 15.00 i Hovsjö centrum.

Teaterfestival

Fullspäckade dagar fyllda av teater. 
10 teaterföreställningar av teater
grupper från hela Sverige samt 
lokalt gästspel med Livet Bitch! från 
Södertälje. Festivalen bjuder även på 
workshops, seminarium och teater
samtal. Biljetter säljs som festival
pass eller till enskild föreställning. 
Mer information:  
www.atrfestivalen.se,  
Facebook: Södertälje teateramatörer
Tid: 9–13 maj.
Plats: Oktoberteatern,  
Spinnrocken och Estrad.

Snart sommarlov

Sommarskoj i Södertälje

Är du mellan 6–15 år och bor  
i Södertälje kommun?  Under  
sommaren arrangeras spännande 
och roliga aktiviteter just för dig!  
Det finns aktiviteter som passar alla. 
Alla aktiviteter är gratis men vissa 
kräver föranmälan. Kika runt och 
välj ut dem du vill prova. Sen kan du 
börja längta efter sommaren!
Det finns två sajter fyllda med  
aktiviteter och mer information:
www.sodertalje.se/sommarskoj 
– Sajten är öppen från 23 april,  
olika datum för sista anmälan.
www.sommarskoj.telge.se  
– Sajten öppnar 2 maj och sista 
datum för anmälan 18 maj.  
Här finns 18 roliga läger.
Nytt för i år  sommarskoj är gratis!
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Kalendarium, maj 2018

2 Stadshuskören,  
Trombon kl. 12.00

2 Politikerhörna,  
Stadsbiblioteket kl. 17.00

2 Politikerhörna,  
Järna Bibliotek kl. 17.00

2 Högt i Stjärnehimlen,  
Hagaberg Folkhögskola kl. 
19.00

3 Expertlunch - Lisa Mannberg, 
Stadsbiblioteket kl. 12.00

3 Kulturtillskott 12:12,  
Ytterjärna Kulturhus kl. 12.12

3 Torsdagssalong: Tiden är som 
en vind, Luna Konsthall kl. 
17.00

5 Musethica, Ytterjärna  
Kulturhus kl. 19.00

6 Syrianska – Västerås, Söder-
tälje Fotbollsarena kl. 16.00

7 PRO-dans, Allaktivitetshuset 
Saltskog kl. 14.00

7 Bio: The Post, Estrad kl. 15.00
8 Hur levde vi på 1600  

till 1800-talet?,  
Folkuniversitetet kl. 18.00

8 Bio: The Post, Estrad kl. 18.30

9 Fredrik Westin – Jag är pappa 
till Stålmannen, Ytterjärna 
Kulturhus kl. 8.45

9-13 ATR Teaterfestival,  
Oktoberteatern, Spinnrocken 
och Estrad

12 Premiär! Båttur med S/S Ejdern 
– Birka, Borgmästarudden kl. 
9.45

12 Naturupplevelsedag med 
ko-släpp, Lina Naturreservat  
kl. 10.00

12 Södertälje FK – Eskilstuna, 
Östertälje IP kl. 15.00

13 Södertälje FK – IK Viljan, 
Östertälje IP kl. 15.00

13 Assyriska – Nyköping,  
Södertälje Fotbollsarena kl. 
16.00

15 F.E.A.R. – dansföreställning, 
Estrad kl. 19.00

16 Charlotta von Zweigbergk, Ha-
gaberg Folkhögskola kl. 19.00

16 Södertälje FK - Nyköping, 
Östertälje IP kl. 19.00

17 News55 Senior,  
Täljehallen kl. 10.00

17 Skaparverkstad med Kultur-
skolan, Café Nova kl. 15.00

18 Fredagsdans: Ankies,  
Trombon kl. 19.00

19 Båttur med S/S Ejdern – Birka, 
Borgmästarudden kl. 9.45

19-20 J.A.M årliga dansshow, 
Estrad kl. 13.00 & 17.00

19 Stadsvandring med S/S Ejdern, 
Borgmästarudden kl. 18.00

19-20 Såsom i Järna – En lovsång 
till livet!, Ytterjärna Kulturhus 
kl. 19.00

20 S/S Ejdern - Öppen båt vid kaj, 
Borgmästarudden

20 Syrianska - Umeå, Södertälje 
Fotbollsarena kl. 16.00

21 Kaj Pollak: Konsten att bli 
åttio, Ytterjärna Kulturhus kl. 
8.45

22 Vårkonsert med Jan Johansen 
och Kören, Oktoberteatern  
kl. 19.00

24 KAPIS, Estrad kl. 19.00
25-27 Swedish Game Fair, Tull-

garns Slott och Slottspark kl. 
9.00

25 Skoleurytmi festival 2018, 
Ytterjärna Kulturhus kl. 18.00

26 Båttur med S/S Ejdern – Birka/
Adelsö, Borgmästarudden kl. 
9.45

26 Dockteater - Petras prick, 
Stadsbiblioteket kl. 11.30 & 
13.00

26 Södertälje FK - Värmbol, 
Östertälje IP kl. 15.00

26 Skoleurytmi festival 2018, 
Ytterjärna Kulturhus kl. 15.00

26 Södertälje FK – Carlstad 
United, Östertälje IP kl. 15.30

27 Södertälje Symfoniorkester 
– Intåg i sommarhagen,  
Estrad kl. 17.00

27 Assyriska - Sollentuna,  
Södertälje Fotbollsarena kl. 
17.00

29 Vårkonsert, Estrad kl. 19.00
31 #detkanblivadsomhelst,  

Estrad kl. 19.00

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

Stöd och rådgivning

Bli god man
Är du intresserad att åta dig upp
draget som god man? En god man 
gör stor insats för personer som av 
olika anledningar behöver stöd och 
hjälp i ekonomiska och personliga 
frågor. Är du intresserad och vill 
veta mer, skicka ett mejl till: 
overformyndarnamnden@
sodertalje.se

Politikerhörna

PÅ STADSBIBLIOTEKET
Tema: Jämställd idrott -  
Hur ska alla få lika möjligheter  
att ta del av idrotten? 
Träffa och ställ frågor till folkvalda 
politiker i kultur och fritidsnämn

den och diskutera Södertäljes  
framtid inom kultur och fritid.  
Vi bjuder på fika. 
Tid: 2 maj kl. 17.00–18.30.
Plats: Stadsbibliotekets foajé.

JÄRNA 
Diskutera och ställ frågor till  
politiker från Järna kommundels
nämnd, om vad du tycker är viktigt.
Tid: 2 maj kl. 17.00–18.30.
Plats: Järna bibliotek, Storgatan 4. 

Konst och hantverk

Konstutställning
Kulturskolans elever i konst  
ställer ut. Fri entré.
Tid: Vernissage 30 maj kl. 17.00–
19.00 utställningen pågår till 1 juni.
Plats: Galleri Kretsen, öppettider 
12.00–16.00.

Södertälje Konsthall 
Mer information och  
fullständigt program:  
www.sodertalje.se/konsthallen
och www.facebook.com/
sodertaljekonsthall

VILL DU VETA MER OM  
KONSTHALLENS UTSTÄLLNINGAR?

Följ med på en kostnadsfri visning 
av pågående utställning. Varje tisdag 
kl. 12.30 under utställnings
perioden hålls en visning på cirka 
30 minuter. Fram till 26 maj visas  
Tiden är som en vind   
Karin Frostenson 1960–2018. 

Södertälje Konstförening
Håll dig uppdaterad om konst
föreningen på Facebook:  
Södertälje-Konstförening

UTSTÄLLNING
Måleri, digitala bilder och  
installation av Arnold Bunge
Tid: Vernissage 28 april  
kl. 12.00–16.00, utställningen  
pågår till den 13 maj.
Plats: Gamla Rådhuset, Stora Torget.

Val 2018

Vill du jobba som valinformatör? 

Vad är det och vad gör man?  
Svaret hittar du på:  
www.sodertalje.se/valinformator
Ansök senast 14 maj.

Södertälje röstar – 9 september

Vill du veta när och var du kan 
rösta? Eller i vilka olika val du kan 
rösta? Du hittar information på 
kommunens valwebbsida:  
www.sodertalje.se/val2018
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