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Författarbesök: Herman Geijer, 14 mars

© PRESSBILD

Digitalt museibesök på Livrustkammaren, 2 mars

Information
till dig som bor i
Södertälje kommun
MARS 2018
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© MAGNUS GÖTHLUND

Teater - Livet Bitch!, 8 mars

Finsk teater - Sykkeessä sydämen kahden, 2 mars

Workshop med genusfotografen, 8 mars

2

LIKA MEDBORGARSKAP

Hur har kvinnors villkor i
arbetslivet, demokratin och som
professionella yrkesutövare sett ut
historiskt? Christina Florin, professor emeritus, forskar om rösträtt,
medborgarskap och demokrati ur
ett genushistoriskt perspektiv.
Tid: 8 mars kl.12.00–12.45.
Plats: Stadsbiblioteket, Nova.

STADSBIBLIOTEKET
© PEXELS.COM
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programmet hittar du på
www.bibliotek.sodertalje.se

VÄRDERINGAR

Aktiviteter varje dag under
sportlovsveckan, med högläsning
och gemensamt skapande för att
smycka och få spännande miljöer
på biblioteket.
• 26 februari kl. 13.00–16.00
Måla och bygg lampskulpturer
till biblioteket.
• 27 februari kl. 13.00–15.00
Var med och dekorera ett av
barnavdelningens fönster.
• 28 februari kl. 13.00–15.00
Låt din siluett pryda biblioteket!
Gör din egen 1700-tals-selfies.
• 1 mars kl. 16.30–19.00
Filmkväll med Juventas,
för alla mellan 13–21 år.

KONTAKTCENTER:

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

Mer information:

www.bibliotek.sodertalje.se eller
Facebook: Biblioteken i Södertälje/
evenemang
HERMAN GEIJER

Herman Geijer guidar oss i att
överleva när en katastrof inträffar.
Tid: 14 mars, kl. 18.00–19.00
Plats: Stadsbiblioteket, Hörsalen.

Konsthallen
Tisdag–fredag kl. 09.00–19.00,
lördag kl. 11.00–15.00,
söndag 12.00–16.00.
Lunagallerians 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

Tips inför sportloven
På www.sodertalje.se/sportlov hittar
du tips på aktiviteter under sportlovsveckan 26 februari till 2 mars.
Sportlov på biblioteken
Här ser du ett urval av aktiviteterna
som biblioteken ordnar, hela

• 27 februari kl. 14.00–16.00
Maratonläsning av Harry Potter
och de vises sten.
• 28 februari kl. 15.30, 15.50 och
kl. 16.10 Lär dig avslappnings
övningar och meditation.
• 1 mars kl. 13.00–16.00 Måla och
bygg lampskulpturer till biblioteket.
• 2 mars kl. 15.00 Digitalt musei
besök på Livrustkammaren.
Sportlov på Torekällberget
Sportlovslediga barn kan delta på en
lektion i Lideby skola anno 1905, ta
en bild i fotoateljén med egen kamera
- hattar och sjalar finns att låna. Göra
pappersblommor i Pagelska gården,
pyssla och leka i Lillboden eller följa
med djurskötarna och få lära sig mer
om djuren. Fri entré, måndag-fredag
under lovet. Tider och mer information finns på: www.torekallberget.se

LINA NEIDESTAM

NANCY MALAVE

Digital inspirationsvecka
Lär dig att komma igång med
e-tjänster, din mobil eller surfplatta. Både nytta och nöje för
vuxna och barn.

Planerar du att bygga nytt
eller bygga till i sommar?
Tänk på att vara ute i god tid och
lämna in din ansökan så snart som
möjligt. 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:

Samtalserie för personer med
erfarenhet av psykostillstånd
Samtal i grupp för dig med egen
erfarenhet av psykostillstånd eller
för dig som är anhörig. Samtalen
kommer handla om psykoser,
mediciner, express emotion,
anhörigstöd, kognitiva funktionshinder, hjälpmedel, återhämtning
och arbetsrehabilitering. Social
psykiatriska enheten och psykiatricentrum Södertälje ordnar sex
kostnadsfria träffar. Deltagare
måste anmäla sig.
Mer information och anmälan:

www.sodertalje.se/samtal-om-psykos
Tid: torsdagar från 8 mars till 19
april, kl 18.00–20.00.
Plats: Nygården, Nygatan 4, 4 tr.
Anhörigstöd
Är du anhörig till någon som är
äldre, långvarigt sjuk eller har
funktionsnedsättningar av något
slag? Hos anhörigstöd kan du få
rådgivning och stöd genom enskilda
samtal, anhöriggrupper eller
tematräffar.

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

Stöd och rådgivning

www.sodertalje.se/bygglov

Lina Neidestam, född i Södertälje,
en prisbelönt serieskapare mest
känd för den feministiska humor
serien Zelda.
Tid: 28 mars kl. 18.00–19.00.
Plats: Stadsbiblioteket, Hörsalen.
© PAULINA WESTERLIND

Torekällbergets friluftsmuseum
Landet med hagar och djur,
alla dagar kl. 10.00–16.00.
Handelsboden och museihus
helger kl. 11.00–16.00.
Sportlov och påsklov alla dagar.
Fri entré. www.torekallberget.se

© LINA NEIDESTAM

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

Storyspot - Södertäljes
historia och fantastiska
berättelser i din mobil
Sitter du inne på en spännande
Södertäljehistoria? Dela med dig av
din berättelse om vår stad eller tipsa
andra om det bästa utflyktsmålet.
Storyspot är en ljudapplikation
där du kan lyssna på Södertäljes
historia från 800-talet fram till
nutid när du promenerar i Söder
tälje. Ladda ner Storyspot på App
Store eller Google Play.

Mer information:

HOVSJÖ BIBLIOTEK

Öppettider

Södertäljehistoria

www.bibliotek.sodertalje.se
Tid: 19–23 mars.
Plats: Stadsbiblioteket och
Hovsjö bibliotek.

© LIVRUSTKAMMAREN

AVVIKANDE ÖPPETTIDER:

• 29 mars, kl. 8.00–13.00
• 30 mars, stängt

Författarbesök
Författare talar om aktuella böcker
och sitt författarskap på.

© JAN-ÅKE ERIKSSON

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

Hur uppstår värderingar? Kan vi
byta eller följer de med oss till vi
dör? Träffa Madeleine Sultán
Sjöqvist som är religionsforskare.
Tid: 22 mars kl. 12.00–12.45.
Plats: Stadsbiblioteket, Nova.

heter det finns det idag för att klara
skolan bättre.
Tid: 22 mars kl. 18.00–19.00.
Plats: Hovsjö bibliotek, Hovsjö Hub.

Nancy Malave berättar hur det var
att på sextiotalet hamna i en spricka
mellan två språk och vilka möjlig

Mer information:

www.sodertalje.se/anhorigstod eller
kontakta oss så berättar vi vidare:

Kulturlördag 24 mars
Stadsbiblioteket, KulturskolanNova och Södertälje konsthall
i gemensamt arrangemang för
hela familjen. Tema: Vatten.

© PRESSBILD

Trafikverket ska modernisera
spåren och perrongerna ska bli
bredare och täckas helt av nya tak.
För resenärer som åker till och från
Stockholm och Gnesta kommer
ersättningstrafik sättas in i alla
riktningar.
Mer information: www.sodertalje.se/
ombyggnad-bangard

© ELIN COLLMO

BARNTEATER – NÅGON
KOMMER PÅ BESÖK

Konst

ÖPPEN SCEN PÅ NOVA

PROGRAM 5-9 MARS:
• Måndag:
Seminarium med brottsoffer,
kvinno- och ungdomsjouren.
• Tisdag:
Frukostföreläsning med
fackförbundet Kommunal
om ekonomisk jämställdhet,
seminarium med AntiVåldCenter och mansmottagningen om våld i nära relationer.
• Onsdag:
Elaine Eksvärd berättar
om härskartekniker samt
föreläsning med IKFF om
kvinnor i fredsprocessen.
• Torsdag:
Seminarium ”Zenobia, än sen

VERNISSAGE: TIDEN ÄR SOM EN VIND
- KARIN FROSTENSON 1960–2018
© KARIN FROSTENSSON (BESKUREN BILD)

KONSTVERKSTAD

Under jämställdhetsveckan kan du ta del av seminarier, panelsamtal,
föreläsningar och workshops med fokus på jämställdhet.
Temaveckan hålls i samband med internationella kvinnodagen.
Kampanjen #metoo präglar veckan. Anmälan, tid och plats för
evenemangen se: www.sodertalje.se/jamstalldhet

Södertälje konsthall
Här är ett urval av konsthallens
aktiviteter, fullständigt program
och mer information:
www.sodertalje.se/kultur-ochfritid/sodertalje-konsthall/
Facebook: Södertälje konsthall

Teater Slávas föreställning vänder
sig till barn mellan 2-5 år. Berättelser blandas med sånger, rörelser och
dans. Både barn och vuxna får vara
med, men bara om man vill.
Tid: kl. 11.30 och kl. 13.30.
Plats: Hörsalen
Måla självporträtt i vattenfärg och
prova på att marmorera papper.
Drop-in för stora och små barn upp
till 15 år.
Tid: kl. 11.00–14.30
Plats: Konsthallens bildverkstad

© EMMA SVENSSON

Jämställdhetsveckan

Södertälje pendeltågstation
stängs av från 30 april till
20 augusti

© PRESSBILD

För barn och vuxna

Trafik

© SAM MURAD

• Anhöriga till personer under 65 år
med funktionsnedsättning:
Ring 08-523 020 99
• Anhöriga till personer över 65 år:
Ring 08-523 019 09
• E-post: anhorigstod@sodertalje.se

Karin Frostenson arbetar bland
annat med serier och var med i
tidningen Puss. Vernissage med
musikunderhållning.
Tid: 17 mars kl. 13.00–15.00,
utställningen pågår till 26 maj.

då?” om kommunens
första satsning mot heders
relaterat våld och förtryck,
föreställningar med Livet
Bitch! och politikertorg, föreläsning på stadsbiblioteket
om rösträtten och utdelning
av jämställdhetspriset, workshop med genusfotografen.
• Fredag:
Panelsamtal om #metoo
#tystiklassen med exempel
från Soldalaskolans jämlikhets
arbete, peppfest för gäris och
icke-binäris i åldern 13-21,
därefter femmeklubb för
vuxna på Quality Hotel Park.

TORSDAGSSALONG

Karin Frostenson berättar om sitt
konstnärskap och visar sin ut
ställning Tiden är som en vind.
Tid: 22 mars kl. 17.30.
Plats: Konsthallen, Lunagallerian.

Uggleäventyr i skogen
Gå på en spännande kvällsvandring
och leta efter ugglor. Avslut vid
lägerelden där du kan grilla medhavd korv och äta matsäck och lär
dig mer om ugglor och lyssna på
deras läten. Ta med ficklampa med
nya batterier, matsäck och fika
Mer information: Mia Vävare,
08-523 033 32,
www.sodertalje.se/naturevenemang
Tid: 14 mars, start kl. 18.30–19.00.
Plats: Naturskolan, Södertälje.
Hitta hit: Buss 787, hållplats
”Naturskolan”. Parkering finns
vid Naturskolan.

Bordercrossing

Bordercrossing är en turnerande
världsutställning som bygger på
filosofin i Reggio Emilia som
Södertälje kommuns kommunala
förskolor hämtar inspiration ifrån.
Utställningen vänder sig till barn
och vuxna i alla åldrar, där det
analoga möter det digitala med
hållbar utveckling som fokus.
Gratis och ingen anmälan behövs.
Mer information och öppettider:

www.sodertalje.se/bordercrossing
Tid: 1 mars–27 april
Plats: Mariekällskolan,
Mariekällgatan 3

© PETER NILSSON (BESKUREN BILD)

Fika och träffas på Nova.
Vill du uppträda på Novas caféscen så står den redo för akustiska
framträdanden.
Tid: kl. 11.00–15.00.
Plats: Nova.

Invigning av Skogen
Invigning av konstverket Skogen
som återuppförs på Södertälje
stadshus. Tal av kommunstyrelsens
ordförande Boel Godner (S). Lenny
Clarhäll, skulptör, presenterar sitt
konstverk. Anna Bohman Enmalm,
ordförande i kultur- och fritidsnämnden (S) och Eric Drougge,
modellen till den flöjtspelande
pojken i konstverket, står för
underhållning. Södertälje Konstförening
Gamla Rådhuset, Stora Torget, Södertälje
Tid: 10 mars kl. 13.00.
Plats: Stadshuset,
1.
Peter plan
Nilsson
Akvarell
”Fåglar & landskap”
Södertälje Konstförening

Tid: Vernissage 10 mars

kl. 12.00–16.00, utställningen
pågår till 25 mars.
Plats: Gamla Rådhuset, Stora Torget.

För unga
Nova har aktiviteter för unga,
här ser du ett urval, läs mer på
www.facebook.com/novasodertalje
• Mensslöjd- Pyssla i tamponger/
bindor. Under pysslandet snackar

vi om mens, normer och ideal
tillsammans med Juventas
ungdomsjour. För ungdomar
15–25 år. Material ingår, fri entré.
Mer information:

www.juventasungdomsjour.se
Tid: 8 mars, drop-in kl. 16.00–18.00.
Plats: Verkstan i Nova Lunagallerian
• Temavecka: ”Vägg & fönster”

© Peter Nilsson

Peter Nilsson, naturmålaren från
Öland,
V E R N Ivisar
S S A Gakvarellmålningar.
E
Mer
information:
lördag
10 mars

www.facebook.com/
kl. 12-16
Södertälje-Konstförening
© Peter Nilsson

Utställningen pågår t.o.m. söndagen den 25 mars 2018
Öppettider: tisdag – torsdag 12 - 14, fredag – söndag 12 - 16

Skapa dekorationer för fönster
och väggar. För ungdomar 15–25
år, material ingår fri entré.
Tid: 12–16 mars, drop-in
kl.13.00–19.00.
Plats: Verkstan i Nova.
Lunagallerian.

Södertälje kommun
151 89 Södertälje

Paikka/Plats: Estrad Kaupingintalo/

Musik och scen

Stadshuset Campusgatan 26.

Mer information:

Kejsarn av Portugallien
© SÖREN VILKS

Här är några tips på vad som händer
på Södertälje stadsscen. Vårens
program och mer information hittar
du på: www.sodertalje.se/stadsscen.
Se även kalendariet på baksidan.

© MAGNUS GÖTHLUND

Sykkeessä sydämen kahden Gemensamma hjärtslag

Lauluesitys, joka perustuu kuviteltuun rakkausrunokirjeenvaihtoon
Eino Leinon ja L. Onervan välillä.
Sångföreställning baserad på en
fiktiv utväxling av kärleksbrev
mellan diktaren Eino Leino och
författarinnan L. Onerva (pseud.)
Esitys on suomeksi, tekstataan
ruotsiksi. Spelas på finska,
svensk text.
Aika/Tid: 2/3 klo/kl. 19.00.

Vincenzo Bellini. Ett fantastiskt
framförande av det kända dramat.
www.sodertaljeoperan.se
Tid: 11 mar, kl. 16.00.
Plats: Estrad, Södertälje Stadshus
Pris: 325 kr, pens 295 kr,
ungd och stud 225 kr.

Politikerhörna

Selma Lagerlöfs klassiska berättelse
framförs av Riksteatern. Pjäsen
handlar om den fattige torparen Jan
i Skrolycka som hyser en sällan
skådad faderskärlek till sin dotter.
Tid: 7 mars kl. 19.00.
Plats: Estrad, Södertälje Stadshus
Pris: 250 kr, pens 225 kr,
ungdom/studerande 195 kr.
Romeo och Julia
– SödertäljeOperan
Etablerade operaartister och en
intressant skara av unga duktiga
solister från Operahögskolan tar sig
an operan ”Romeo och Julia” av

PÅ STADSBIBLIOTEKET

Tema ungdomar Vad gör Södertälje
till en bra stad att växa upp i?
Träffa och ställ frågor till folkvalda
politiker i kultur- och fritids
nämnden 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 mars 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 mars kl. 17.30–19.00.
Plats: Hölö bibliotek i Hölöskolan.
JÄRNA

Välkommen till politikerhörna
och öppet hus om utvecklingen
av Rönnvägen i Järna. Här har du
möjligheten att delta i dialog och
diskutera med politiker från Järna
kommundelsnämnd.
Mer information: www.sodertalje.se
Tid: 7 mars kl. 16.00–19.00.
Plats: Tavestaskolan,
Rönnvägen 7, Järna.

Påsklov
I nästa nummer får du information
om olika påskaktiviteter. Men boka
redan nu in de här datumen:
• Pynta björkriset på Stora torget,
27 mars kl. 9.30–11.00 - alla barn
är välkomna.
• Påskäggsjakt i centrum, 29 mars
kl. 14.00 start vid Politikertorget
– alla barn är välkomna.

Kalendarium, mars 2018
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Kulturtillskott 12:12,
Ytterjärna Kulturhus kl. 12.12
Sportlovsbio: Pelle Kanin,
Estrad kl. 13.00, 15.00 & 18.30
Tina Quartey,
Ytterjärna Kulturhus kl. 19.00
Soppteater – Djävla Mansfolk!,
Trombon kl. 14.00
Din jävla Fegis, Estrad kl. 19.00
Bio: Pelle Kanin,
Mölnbo Folkets hus kl. 14.00
Bolsjojbaletten, Moskva,
ger Flames of Paris,
Estrad kl. 16.00
SSK-Almtuna IS,
Scaniarinken kl. 16.00
Bio: Snön är alltid vit på
Landsort, Estrad kl. 18.30
Logopeddagen – Språk
utveckling, Stadsbiblioteket
kl. 16.30
Logopeddagen – Dyslexi,
Stadsbiblioteket kl. 17.15
Babben Larsson –
Expedition Babben,
Ytterjärna Kulturhus kl. 19.00

6

Kings-Nässjö basket,
Täljehallen kl. 19.04

7

SSK-IK Pantern,
Scaniarinken kl. 19.00

8

Livet Bitch! – Dom där tjejerna,
Estrad kl. 10.00 & 14.00

9

How to become Swedish in 60
minutes, Estrad kl. 19.00

9

Västanå teater - Bortbytingen,
Ytterjärna Kulturhus kl. 19.00

10 Kings-Borås Basket,
Täljehallen kl. 17.04
10 Metropolitanoperan ger
Semiramis, Estrad kl. 19.00
11 Hendon Band,
Frälsningsarmen kl. 11.00
11 Söndagsdans: Micke Ahlgrens,
Trombon kl. 17.00
13 Bio: Lady Bird, Estrad kl. 18.30
14 Artister från Medis 5,
Trombon kl. 12.00
14 Pannkakstårtan – Pettson &
Findus, Estrad kl. 18.00
15 Ung Utan Pung – Varför så
extrem?, Estrad kl. 19.00

16 Trio Skandinavia,
Ytterjärna Kulturhus kl. 19.00
17 Kungliga operan ger Aida,
Estrad kl. 15.00
17 Telge Basket-Luleå Basket,
Täljehallen kl. 15.00
17 Kanalbandet,
Trombon kl. 16.00
18 Södertälje Symfoniorkester
Mozart, Haydn och Schuberts
5:or, Estrad kl. 17.00
19 Bio: Tårtgeneralen,
Estrad kl. 15.00
19 Johan Norén – Stressad,
Estrad kl. 19.00
20 Kings-Uppsala Basket,
Täljehallen kl. 19.04
21 Arne Ericson Hot five,
Trombon kl. 12.00
21 Filosoficafé – Vad är tid,

23 Lill-Babs och Ulf Johansson
Werre, Estrad kl. 19.00
23 Fredagsdans: Music men,
Trombon kl. 19.00
24 Dansa Samba med mig –
hyllning till Cornelis,
Estrad kl. 19.30
25 Lottas musikcafé,
Stadsbiblioteket kl. 13.30
25 Bio: Amatörer,
Stadsbiblioteket kl. 19.00
25 De redan Frälsta,
Estrad kl. 19.00
26 Bio: En sista semester,
Estrad kl. 15.00
26 Södertälje Filmstudio:
Den okända flickan,
Estrad kl. 18.30
28 Forever Young,
Trombon kl. 12.00
31 Metropolitanoperan ger Cosí
Fan Tutte, Estrad kl. 19.00
1-2 Stallaktiviteter, Johannisbergs
gård Hölö kl. 10.00

Stadsbiblioteket kl. 17.30
21 Bio: The Party,
Mölnbo Folkets hus kl. 19.00
23 Fredagskul – Programera en
robot, Stadsbiblioteket kl. 15.00

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