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Information  
till dig som bor i  
Södertälje kommun
JULI–AUGUSTI 2017

Sommarkonserter och allsång, torsdagar i juli 1800-talsveckan, 30 juni–2 juli

Båtturer med S/S Ejdern Spela teater med Livet Bitch!

©
 P

rE
SS

Bi
Ld

©
 P

rE
SS

Bi
Ld

©
 A

h
m

Ed
 K

h
Ai

ry

©
 P

rE
SS

Bi
Ld

©
 P

Er
 m

yr
Eh

Ed



Utflykter

Södertälje stadsvandringar
Stadsvandring i grupp med kunniga 
guider som berättar om staden och 
dess historiska platser. Nya spänn
an de teman på årets stadsvandringar. 
Teman för vandringarna hittar du i 
kalendariet på baksidan av bladet.
Tid: Varje tisdag och onsdag  
kl. 18.00, sluttiderna varierar  
beroende tema.
Plats: Olika samlingsplatser  
beroende på tema, se kalendariet.
Mer information:  
www.destinationsodertalje.se

K-märkta ångfartyget  
S/S Ejdern

Åk med S/S Ejdern, ett av världens 
äldsta ångfartyg. Turer till Birka, 
Adelsö, Drottningholm och Marie
fred. Nyhet: Badresor till Farstanäs, 
10 och 11 juli, kostnadsfritt för barn 
upp till 18 år. 
Tid: Se kalendariet på baksidan.  
för datum och destinationer
Plats: Borgmästarudden.
Mer information:  
www.destinationsodertalje.se

Fladdermusnatt vid Linasjön
Fira internationella fladdermus
natten och spana efter fladdermöss 
vid Linasjön! Naturcentrum på 
Södertälje kommun anordnar aktivi
teten och guiden Richard Vestin 
vägleder oss i mörkret. Till vår hjälp 

har vi detektorer som gör att vi kan 
höra fladdermössens olika ljud. Ta 
med ficklampa eller pannlampa.
Tid: 26 augusti 20.00–22.00.
Plats: Lina naturreservat. Samling 
vid reservatsparkeringen längs 
Linavägen (bredvid växthuset). Buss 
787 till hållplats ”Linavägen”, däri
från ca. 300 meters promenad 
till parkeringen.
Mer information:  
Kontakt Mia Vävare 08523 033 32 
eller besök www.facebook.com/
naturochfriluftslivisodertalje/

För barn och unga

Sommarboken 2017 

Sommarboken är en läs och skriv
klubb som vänder sig till dig mellan 
616 år. Biblioteken i Södertälje 
ordnar träffar 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! 
Mer information: Läs om sommar
boken och alla träffar på www.
bibliotek.sodertalje.se gå vidare till 
Barn – Sommarboken. Följ Biblio
teken i Södertälje på Instagram. Där 
heter vi @biblioteksodertalje. Under 
sommaren lägger vi upp boktips  
och annat kul på temat  
#sommarbokensödertälje.

Sommarboksfinal
Vi avslutar sommaren med en  
extra rolig avslutningsträff vecka 35. 
Vi bjuder på fika och alla barn som 
kommer får en bokpresent. 
• Mölnbo bibliotek:  

28 augusti kl. 14.00–16.00.
• Hölö bibliotek:  

30 augusti kl. 14.00–18.00.
• Enhörna bibliotek:  

31 augusti kl. 14.00–16.00.
• Stadsbiblioteket:  

1 september kl. 14.00–16.00.

Hovsjö sommarbibliotek 

För dig mellan 6–16 år, men både 
yngre och äldre är alltid välkomna. 
Här finns tidningar, ljudböcker, 
pyssel, böcker, spel, högläsning och 
mycket mer! Alla aktiviteter är gratis.
Tid: Måndag–fredag kl. 12.00–
17.00, till och med 11 augusti.
Plats: Hovsjö bibliotek, Hovsjö Hub, 
Gröndalsvägen 1.

Avslutning med Klang och Jubel! 
Med trummor och akrobatik tar  
Teater Sláva över gator och torg. 
Med sånger från många länder,  
och ett fartfyllt utspel i hela känslo
registret! Alla barn och ungdomar 
bjuds in att prova sitt mod, och 
fantasin är hedersgäst.  
Föreställningen Klang och jubel 
passar hela familjen och är rolig, 
spännande och vacker. 
Tid: 11 augusti kl. 13.00–15.00.
Plats: Hovsjö bibliotek, Hovsjö Hub, 
Gröndalsvägen 1.

Öppettider

KONTAKTCENTER:
• Måndag–torsdag  

kl. 08.00–17.00
• Fredag kl. 08.00–15.00
• Telefon: 08523 010 00. 
• Epost: kontaktcenter@

sodertalje.se

Sommaruppehåll för 
bygglovs-drop-in 
Bygglovsdropin rådgivning 
tar sommaruppehåll. Nästa 
gång du kan träffa oss, i  
Stadshusets reception,  
är måndag 21 augusti.

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

Under sommaren kan det vara 
ändrade öppettider på några 
bibliotek medan följande har 
sommarstängt: Hölö, Enhörna 
och Mölnbo har stängt 3 juli–6 
augusti. Järna bibliotek har 
stängt 10 juli–13 augusti.  
Luna biljettcentrum har stängt 
1 juli– 6 augusti och lördagar 
stäng i augusti. Cafe Blå har 
stängt 26 juni–30 juli.

Torekällbergets  
friluftsmuseum
Öppet alla dagar juli–augusti 
kl. 10.00–17.00. Handels
boden och museihus är öppna 
alla dagar kl. 11.00–17.00.  
Fri entré.  
Mer information:  
www.torekallberget.se

Konsthallen  
Tis–Fre kl. 11.00–19.00,  
Lör kl. 11.00–15.00.  
Söndag: stängt.
Lunagallerians mellanplan.  
Fri entré.  
Mer information:  
www.sodertalje.se/konsthallen 
Facebook: www.facebook.com/
sodertaljekonsthall

Södertäljebyrån 
Juli–augusti, öppet måndag–
fredag kl. 09.00–18.00,  
helger kl. 10.00–14.00.  
Telefon: 08–523 060 30.  
Epost: turist@sodertalje.se 
www.destinationsodertalje.se 
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Vloggverkstad  
- gör kortfilm för nätet 

Gör din egen kortfilm. Tillsammans 
skriver vi manus, filmar och klipper 
ihop filmen som du sedan kan pub
licera på nätet. Biblioteket plockar 
fram scenkläder och rekvisita.  
Vi har allt material som behövs.
Tid: 13 juli och 3 augusti  
kl. 13.00–15.00.
Plats: Hovsjö bibliotek, Hovsjö Hub, 
Gröndalsvägen 1.

Sommar på Tom Tits

Under sommaren blir det fullt med 
aktiviteter! Här finns massor att titta 
på för alla åldrar, från 2 år och uppåt. 
De allra minsta barnen kan prova 
många experiment som är byggda  
i lagom höjd. Varje dag kan du se 
häftiga experiment utföras vid den 
rullande experimentvagnen, håll 
utkik efter en orange blinkande  
lampa! Du kan till exempel se såp
bubbelshower och delta i Tom Tits 
Rymdskola. Det finns flera åk
attraktioner att prova på i parken 
utomhus. Du kan bland annat cykla 
på en lina över parken och snurra 
runt i Centrifugen. Läs mer om allt 
spännande som händer på Tom Tits 
på: www.tomtit.se

Sommarkul

Alla Södertäljes barn ska ha rätt till 
en upplevelserik sommar med roliga 
aktiviteter. Här presenterar vi några 
av dem. Läs mer om allt kul som 
händer i sommar på  
www.sodertalje.se/sommarkul.  
Följ #sommarkul på sociala medier, 
Ung fritid på Instagram: @ungfritid 
#ungfritidsommar och på  
Facebook: www.facebook.com/
ungfritidsodertalje

Simskola med SSS
Vill du förbättra din simförmåga 
eller lära dig simma i sommar? Passa 
då på att gå i Södertälje Simsällskaps 
kostnadsfria simskola i sommar. 
Passar för dig som är 9–15 år. 
Tid: Vecka 26–31 (26 juni till 6 
augusti) måndag till fredag.  
Undervisningen startar kl. 10.00, 
11.00 och 12.00 och pågår ca 60 

minuter. Poolen är därefter öppen 
för allmänheten från kl. 14–17. 
Anmälan/deltagande: Drop in  
för barn i åldern 9–15 år. Det är 
gratis och ingen föranmälan krävs. 
(Vid många deltagare förbehåller  
vi oss att begränsa grupperna i 
förhållande till antal ledare och 
bassängens kapacitet, och tillämpar 
då först till kvarn principen). 
Plats: Utomhuspoolen, Bårsta IP, 
Ängsgatan 33.
Mer information:  
www.sss.se eller kontakta klubbchef 
Andreas Jonerholm, 070777 52 20, 
andreas@sss.se

Naturvetenskap på  
enkel svenska 
Gillar du teknik, uppfinningar och 
experiment? Du kanske aldrig har 
varit på det fantastiska Tom Tits 
Experiment förut? Då är det här 
definitivt grejen för dig. På enkel 
svenska får hela familjen veta mer 
om utställningarna på Tom Tits 
Experiment. Vi provar också att 
experimentera tillsammans.  
Därefter upptäcker ni utställningen 
på egen hand. Aktiviteten är ett 
samarbete mellan Läsa för inte
gration och Tom Tits Experiment. 
Kostnadsfritt! Anmälan till  
info@lasaforintegration.se,  
begränsat antal platser som lottas 
ut. Aktiviten vänder sig till familjer, 
minst 1 vuxen per 3 barn. Barn 
under 12 år får inte vistas i  
utställningen utan vuxen. 
Tid: Söndagar kl. 10.00–18.00  
under hela sommarlovet
Plats: Tom Tits Experiment,  
Storgatan 33, Södertälje  
Mer information:  
www.sodertalje.se/sommarkul

Hyr flytväst på brandstationen

Ska du ut på sjön i sommar men 
saknar flytväst? Då kan du hyra en
på brandstationen. De finns i alla
storlekar och hyrs ut per dag eller 
vecka. Alla heltidsbrandstationer 
lämnar ut och tar emot flytvästar 
dagligen kl. 10.00–22.00. 
Pris:
• 10 kr per dygn/flytväst
• 50 kr per vecka/flytväst
Ring i förväg när du vill komma  
och hyra flytväst. Stationen kan 
 vara obemannad vid larm. Telefon
numret till Södertörns brandf
örsvarsförbundsväxel är 08721 22 
00. De kopplar dig vidare till din  
närmaste brandstation. Brand
stationen i Södertälje ligger bredvid 
Stadshuset, adress Campusgatan 30.

Konst och utställningar

Södertälje konsthall

Sommarutställning med  
Ulf Trotzig (1925–2013).  
Måleri och kolteckning. Fri entré.
Tid: 21 juni–12 augusti.  
Öppettider: tisdag–fredag  
kl. 11.00–19.00, lördag kl. 11.00–
15.00, söndag och måndag stängt. 
Plats: Södertälje konsthall,  
Lunagallerians mellanplan.
Mer information: www.sodertalje.se/
konsthallen, www.facebook.com/
sodertaljekonsthall

Gränslös grafikfestival 
Med olika bakgrund och tillhörandes 
skilda konstnärliga skolor har 15 
konstnärer under en sexmånaders
period träffats på Södertälje konst
närskrets för att arbeta med grafik.  
I samband med Södertäljefestivalen 
invigs Gränslös grafikfestival med 
bland annat öppen grafikworkshop 
mitt i stan, konstnärssamtal och ny 
utställning på Södertälje konsthall 
där den grafik som producerats visas 
ihop med verk av Francis Alÿs och 
Knut Stahle. Detta är startskottet för 
en återkommande grafikfestival i 
Södertälje. Medverkande konst
närer: Francis Alÿs, Hans Asplund, 
Mats Blomqvist, Mussie Estefanos, 
Shabnam Farae, Soud Habbi, Ritva 
Hansson, Rami Khoury, Fia Kviss
berg, Jan Manker, Ulrika Moberg, 

Göran Pettersson, Maud Probst, 
Olof Sandahl, Vartanoush Sarkis,  
Nidal Sawas, Knut Stahle.
Tid: Invigning 25 augusti med  
vernissage och program på  
Södertälje konsthall, ”pröva på 
grafik” i Grafikens Hus tält på  
Storgatan samt Södertälje konst
närskrets grafikverkstad i Gamla 
Flickskolan. Utställningen på konst
hallen är öppen den 25 augusti–24 
september. Fri entré. Arrangörer:  
Ett samarbete mellan Södertälje 
konsthall, Grafikens Hus, Södertälje 
konstnärskrets och Saltskog gård.
Plats: Södertälje konsthall,  
Grafikverkstan Gamla Flickskolan 
(Södertälje konstnärskrets),  
Grafikens Hustält på Storgatan.
Mer information: 
www.grafikenshus.se/
www.sodertalje.se/kultur-och-
fritid/sodertalje-konsthall/
www.facebook.com/
sodertaljekonsthall/

Grafikens Hus - utställning 
Kringlans konstfönster
En myllrande färgexplosiv  
ut ställning med konstnären  
Fredrik Lindqvist, där det är  
djuren som är huvudpersonerna. 
Grafikens Hus och Telge Fastigheter 
har ett långsiktigt samarbete för  
att erbjuda konst till alla och ge 
Södertälje centrum ett extra  
lyft i Kringlans Konstfönster.  
Tid: Vernissage den 16 augusti   
kl. 16.00 på Köpmangatan 1.  
Utställningen är öppen  
16 augusti–29 oktober.
Plats: Kringlans Konstfönster. 
Köpmangatan 1, Södertälje Centrum.
Mer information:  
www.grafikenshus.se  
www.facebook.com/grafikenshus/ 
Instagram: grafikenshus
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Hitta din favoritsport 

Tillsammans med Fornhöjdens IF 
får du lära dig grunderna i fotboll, 
bandy, volleyboll, basket, bränn  
boll, rugby och många fler sporter.  
Dessutom träffar du nya sport  
tokiga kompisar. Varje aktivitets  
dag av slutas med korvgrillning.
Anmälan: dropin, det är gratis  
och ingen föranmälan behövs.  
Alla barn bjuds på grillad korv  
i slutet på varje  aktivitetsdag.
Plats: Fornhöjdens fotbollsplan, 
Högåsvägen 33, Södertälje.
Tid: Vecka 27–32 (3 juli– 9 augusti), 
måndag–onsdag kl. 13.00–17.00.
Mer information:  
www.sodertalje.se/sommarkul  
eller kontakta Fornhöjdens IF, 
martin_kesenci@hotmail.com

Make it up! 

Missa inte sommarens mest kreativa 
kulturevent för sommarlediga i alla 
åldrar med musik, teater, SFactor 
(läs mer här intill), nagelkurser, 
generationsmöten och många andra 
aktiviteter. Allt är kostnadsfritt! 
Make it up är ett samarbete mellan 
Kultur 365, Livet bitch!, Mezzopo
telge, Täljerevyn och Södertälje 
Teateramatörer.
Tid: 7 till 18 augusti.

Plats: Vi åker runt med buss i  
bostadsområdena vecka 32 och  
i centrala Södertälje vecka 33. 

TURNÉSCHEMA:
• 7 augusti: Hovsjö kl. 13.30.
• 8 augusti: Geneta kl. 10.00,  

Blombacka kl. 14.00.
• 9 augusti: Enhörna kl. 10.00,  

Saltskog kl. 14.00.
• 10 augusti: Järna kl. 10.00,  

Hölö kl. 14.00.
• 11 augusti: Västergård kl. 10.00, 

Pershagen kl. 14.00.
• 14 augusti: Lina Hage kl. 10.00,  

Ronna kl. 14.00.
• 15 augusti: Brunnsäng kl. 10.00, 

Fornhöjden kl. 14.00.
• 16, 17 och 18 augusti:  

Södertälje centrum 10.00–16.00.

S-FACTOR - en talangjakt  
för Södertäljebor

Alla har talang! Är du Södertäljes 
nya stjärna och vill visa upp dig på 
Södertäljefestivalen den 27 augusti? 
Besök då någon av platserna under 
Make it upturnen (turnéchema i 
notisen här ovanför). Vi söker dig 
som är mellan 8–16 år, över 65 år 
eller en duo mellan ungdomar och 
pensionärer. Har du ett speciellt 
partytrick, ett halsbrytande sång
nummer eller ett trick med din 
hamster som får människor att 
skratta, gråta eller säga ”wow” – kom 
och var med i talangjakten! Under 
Make it upturnén spelar vi in din 
talang och väljer sedan ut några 
stycken som får uppträda på  
Södertäljefestivalen.
Mer information: www.makeitup.nu

För barn och vuxna

Läsa för integration 

Barn och föräldrar läser, gestaltar 
genom teater eller genom att rita, 
måla, skapa och sporta tillsammans. 
Vi träffas en gång i veckan under 2 
timmar där vi alltid bjuder på fika 
för stora och små.
Tid: Varje tisdag under sommar
lovet, kl. 13.00–15.00.
Plats: Hovsjö Hub.
Mer information: www.facebook.com/
lasaforintegration

1800-talsveckan - fri entré!

Följ med på en magisk resa tillbaka  
i tiden! Torekällberget arrangerar 
veckan med skådespelare och  
hantverkare. På plats finns ett riktigt 
ånglok, varieté, kasperteater,  
loppcirkus, musik, akrobat och 
torghandel med mera. 
Tid: 30 juni–2 juli kl. 11.00–17.00.
Plats: Torekällbergets  
frilufts museum.
Mer information: 
www.1800talsveckan.se

Lilltorpet  
Fantastisk lekmiljö förbarn. Lek i 
torpet, hoppa i halmen och klappa 

djuren i hagen. Du kan också leka inte 
nudda marken och lyssna på sagor.
Tid: Juli–augusti alla dagar  
kl. 10.00–17.00.
Plats: Lilltorpet,  
Torekällbergets friluftsmuseum.

Sagoläsning på Lilltorpet
Följ med in i sagans värld.  
Sagostund i halmen på Lilltorpets 
loge. Vid fint väder sitter vi ute på 
någon mysig plats.
Tid: Juli–augusti alla dagar kl. 14.30.
Plats: Lilltorpet,  
Torekällbergets friluftsmuseum.

Pyssel och lek i Lillboden 

I pysselrummet kan du göra strutar 
och paket som kan användas i leken. 
Instruktioner finns på plats, eller låt 
fantasin flöda fritt. Lek affär i 
handels boden och sälj karameller, 
köp frukt och grönt vid det lilla 
marknadsståndet och lasta varorna  
i hästkärran. 
Tid: Juli–augusti alla dagar  
kl. 11.00–16.45.
Plats: Handelsbodshuset,  
Torekällbergets friluftsmuseum.

Sommarlek
Sommarlek i Lina kyrka. Vi leker, 
pysslar och sjunger tillsammans. 
Inom och utomhus aktiviteter  
finns för äldre syskon. Ingen  
för anmälan behövs. Lunch: Gratis 
för barn, vuxna 30 kr. 
Tid: Drop in, onsdagar 21 juni till  
9 augusti kl. 09.30–14.00.
Plats: Lina Kyrka,  
Tegelbruksvägen 6, Södertälje.
Mer information:  
www.svenskakyrkan.se/sodertalje

Kulturskolan i Södertälje

Sommarlovsaktiviteter 
För barn 9–15 år (olika åldrar  
beroende på aktivitet). Aktivite   terna 
består av bland annat av Little Kids 
Rock, mekanisk orkesterstafett, 
sommarskoj för ungdomar inom 
särskolan, LajLaj, Fornhöjden,  
dans i Hölöskolan, musikläger  
för El Sistema.
Mer information:  
kulturskolan.sodertalje.se och  
www.sodertalje.se/sommarkul

Anmälan till höstens kurser 
öppnar och terminsstart
Kurserna är för barn och ungdomar 
upp till 20 år. Anmälan öppnar 
måndag 21 augusti, kl. 15.00.  
Terminen startar måndag–fredag 
vecka 35 (28 augusti–1 september).
Mer information: 
kulturskolan.sodertalje.se
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Jam Summer Session
Kulturskolan tävlar med dansgrupp 
i Jam Summer Session. Fri entré.
Tid: 11–12 augusti, kl.14.00–19.00.
Plats: Täljehallen. 

Öppet hus
Kom och prova på musik, dans, 
konst, film och teater. Fri entré.
Tid: Torsdag 24 augusti, 
kl. 16.00–19.00. 
Plats: Kulturskolan Västergård.

Teater med Livet Bitch!

Södertäljetjejer se hit! Livet 
Bitch! gör ny föreställning
Gillar du att stå på scen eller är 
nyfiken på hur det är? Identifierar 
du dig som tjej och är mellan 13–25 
år och vill vara med i uppsättningen 
till den nya föreställningen ”Dom 
där tjejerna”? Skicka din intresse
anmälan till: info@livetbitch.se 
senast i slutet av augusti. Repe
titionerna börjar i september och 
föreställning ”Dom där tjejerna” har 
premiär den 25 november på Estrad. 
Tid: Tisdagar kl. 16.00–19.00  
med start 22 augusti. Fler dagar  
och föreställningsdatum kommer  
(gäller repetitioner för de som  
ska stå på scen).  
Plats: Gamla flickskolan,  
Västra Kanalgatan 2.

Lär dig scenografi
Om du inte vill stå på scenen men är 
intresserad av konst, film och teater 
kom och lär dig scenografi! kom på 
workshop som leds av Grafikens hus 
tillsammans med Livet Bitch! i höst. 
Vi kommer jobba med video
konstnären Roxy Farhat och ses  
vid 6 tillfällen (datum ej bestämt än).  
Är du intresserad skicka en anmälan 
till: sophia.persson@grafikenshus.se

Mer information: www.livetbitch.se 
och på Instagram @livetbitch 

Att vara med i Livet Bitch! är gratis, 
det enda som krävs är närvaro och 
engagemang. Inga förkunskaper 
inom kultur eller kunskaper i  
svenska språket krävs för att delta.

Hållbarhet

Weda Återbruk

Hållbar sommaraktivitet – handla 
miljösmart i Weda återbruks 
secondhand butik. Här får både 
människor och prylar en andra chans.
Tid: Måndag–fredag kl. 12.00–17.00 
Hela sommaren. 

Plats: Weda Återbruk,  
Wedavägen 3C.
Mer information:  
www.sodertalje.se/secondhand, 
www.facebook.com/wedaaterbruk

Världsbroderidagen

 

Fira världsbroderidagen med  
Tokbrodöserna! Söndagen den 30 
juli från klockan 12.00 och några 
timmar framåt firar vi broderiets 
dag på Kulturhusets café i Järna.  
Är du intresserad och vill veta mer 
om broderi? Alla som vill prova på 
att brodera är självklart välkomna 
att fira dagen tillsammans med oss.
Tokbrodöserna är en lokal broderi
förening i Södertälje som ses första 
tisdagen i varje månad för att  
brodera och fika tillsammans.
Tid: 30 juli, kl. 12.00.
Plats: Kulturhusets café i Järna.
Mer information:  
www.broderiakademin.nu

Djur och natur

Ponnyridning 
Ta en tur på vårt gotlandsruss.  
Pris 40 kr per tur. Betalas kontant  
på plats eller förköp med kort i 
handelsboden. Ponnyridningen  
är inställd 1–2 juli under 
1800talsveckan. 

Tid: Lördagar och söndagar  
kl. 13.00–14.00.
Plats: Start vid mjölkpallen,  
stallplan på Landetområdet,  
Torekällberget.

Mat- och pratrunda 
Följ med djurskötarna och lär  
dig mer om djuren.
Tid: Lördagar och söndagar  
kl. 11.00.
Plats: Landet med djuren på  
Torekällbergets friluftsmuseum. 
Start vid skylten på stallplan.  

Djurläger på Torekällberget 

Tillsammans med andra djur
intresserade barn och ungdomar får 
du under fem dagar prova på livet 
som djurskötare. Under veckan 
kommer vi även att leka gammel
dags lekar, kika in i våra historiska 
hus, spela kägelspel, leka på Lill
torpet och mycket annat skoj. På 
Torekällberget bor det hästar, kor, 
får, getter, grisar, kaniner, höns  
och gäss som vi lär känna.
Deltagare: 12 barn/vecka,  
ålder 8–12 år.
Tid: Vecka 27 och 32.  
Måndag–fredag kl. 09.00–15.00. 
Pris: Vecka 27 och 32: 2 000 kr.  
Ta med egen lunch, vi bjuder på 
mellanmål.
Frågor och anmälan skickas till:  
lisa.lonnman@sodertalje.se

Djurskötare för en dag

Testa på att vara djurskötare för en 
dag! Barn mellan 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/dag, ålder 8–12 år.
Pris: 400 kr. Ta med egen lunch,  
vi bjuder på fika. 
Tid: 15 augusti kl. 08.00–14.00. 
Frågor och anmälan skickas till:  
lisa.lonnman@sodertalje.se

Sport och fritid

Telge stadslopp 

Södertäljes egen löparfest med en 
bana som tar löparen genom ett 
sommarvackert Södertälje. I år går 
stadsloppet den 24 och 27 augusti. 
Planera in datumen! Kvällsloppet på 
fem kilometer går den 24 augusti 
och barn och ungdomsloppen, på 
750 meter, går under Södertälje
festivalens familjedag den 27  
augusti. Arrangör är Södertälje IF. 
Tid: 24 augusti stadslopp kl. 18.30, 
27 augusti barn och ungdomsloppen
Plats: Start och mål på Marenplan, 
Södertälje centrum.  
Mer information: 
www.telgestadslopp.se
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25 augusti: Nano Omar

26 augusti: Arja Saijonmaa

25 augusti: En unik trio - Staffan hellstrand, Stiko Per Larsson & The moniker

Kom och besök Södertäljefestivalen!
Sista helgen i augusti är det dags för Södertälje festivalen. det är en stadsfestival där Södertälje 
centrum under tre dagar förvandlas till ett festivalområde. det blir ett fullspäckat schema med 
välkända artister på scen och massor med aktiviteter och matställen. Södertäljefestivalen  
riktar sig till alla Södertäljebor. Fri entré.

SMAKA PÅ SÖDERTÄLJE

Nytt för i år är ”Smaka på Södertälje”. På  
plats möter du ett brett utbud av Södertäljes 
restauranger och närodlande gårdar. Prova  
på olika maträtter och kanske hittar du din 
nya favoriträtt? 
Tid: 25–26 augusti kl. 11.00–19.00,  
27 augusti  kl. 10.00–16.00

DRAKBÅTSRACE

Deltagarna tävlar mot varandra i omgångar i 
uppdelade heat. De slutliga tre bästa tiderna 

tar sig till den stora finalen. För att göra  
tävlingen ännu roligare utmanas även  
de tävlande i bästa utklädnad och show. 
Tid: 26 augusti, start kl. 10.00. 
Plats: Stenvalvsbron (prel.) mellan Slussen 
och Strandgatan, Maren.

NÅGRA AV DE KLARA ARTISTERNA:

Nano Omar, Benjamin Ingrosso,  
Mojje, FO&O, Arja Saijonmaa,  
Staffan Hellstrand, Stiko Per Larsson  
och The Moniker. 

ARRANGÖR:

Södertälje Centrumförening i samarbete 
med Södertälje kommun.

VI ÄR PÅ PLATS!
Kom till kommunens tält på Södertälje
festivalen. Vi berättar bland annat om hur  
vi har utvecklat staden det senaste året  
och vad som ska göras framöver.

MER INFORMATION:
• www.södertäljefestivalen.se
• www.facebook.com/sodertaljefestivalen

27 augusti: mojje

26 augusti: Karin Westerberg

27 augusti: FO&O

26 augusti: Benjamin ingrosso



65+

Folkparksdag för 65+
Du som är 65+ har nu chansen att 
vara med om en minnesvärd folk
parksdag. Vi har aktiviteter som 
pilkastning, underhållning, mini
golf, tombola, chokladhjul och 
varmkorv. Eller dansa till tonerna  
av dansbandet "Edwings”. Kultur 
365 vill bjuda på en minnesvärd d 
ag för glädje, vänskap och kulturen, 
på ”Alla pensionärers dag”.

Arrangör: Kultur 365, Södertälje 
kommun, Nykvarns kommun och 
pensionärsorganisationerna.
Tid: 21augusti kl. 13.00–17.00.  
Fri entré.
Plats: Nykvarns Folkets Park.
Mer information:  
www.sodertalje.se/k365

Musik

Sommarkonserter och  
Allsång på Stora Torget
Sommarkonserterna kommer 
tillbaka till Södertälje Centrum i år 
igen. Nytt är barnaktiviteter, allsång 
och den nya platsen: Stora Torget i 
Södertälje. Det blir fyra sommar
konserter, alla torsdagar i juli.  
Fri entré och alla är välkomna!
Tid: Barnaktiviteter kl. 17.00,  
allsång kl. 18:00, konsert med  
en artist kl. 19.00.
Plats: Stora Torget i  
Södertälje Centrum.
Mer information:  
www.sodertaljecentrum.com
Arrangör: Destination Södertälje, 
Södertälje Centrumförening,  
Södertälje kommun.

AKTUELLA ARTISTER:
• Peg Parnevik – 6 juli
• LarzKristerz – 13 juli
• Ulrik Munther – 20 juli 
• Adrijana – 27 juli

Trubadurkvällar vid  
Tullgarns slott  

Tullgarn är en park för alla, med ett 
kungligt slott att besöka, lövteater, 
biologiska dammar och slingrande 
stigar. Under sommaren arrangeras 
vildsvinskvällar varje fredag och 
trubaduren Ulf Westman under
håller den 8, 15 och 20 juli i  
samband med grillkvällarna.
Tid: 8, 15 och 20 juli,  
kl. 18.00–21.00.
Plats: Tullgarn slott 
Mer information:  
www.tullgarnsvardshus.com

Kontaktfamiljer/personer

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.

HAR DU FRÅGOR KONTAKTA OSS:
• Kontaktsekreterare inom barn och 

vuxna med funktionsnedsättning: 
Satu Viitannen, 08523 063 79 
eller satu.viitanen@sodertalje.se 
Natalia Tagaeva, 08523 023 57

• Kontaktsekreterare inom  
missbruk och psykiatri: 
Anne Andersson, 08523 020 90 

Mer information och  
ansökningsblanketter:  
www.sodertalje.se/omsorg-och-
socialt-stod/du-behovs/

Svenska kyrkan

Sommarlek
Sommarlek i Lina kyrka med öppen 
förskola. Vi leker, pysslar och sjung
er tillsammans. Inom och utomhus 
aktiviteter finns för äldre syskon. 
Lunch: Gratis för barn, vuxna 30 kr. 
Ingen föranmälan behövs.
Tid: Drop in, onsdagar  
5 juli–9 augusti kl. 09.30–14.00.

Plats: Lina Kyrka,  
Tegelbruksvägen 6, Södertälje.
Mer information:
www.svenskakyrkan.se/sodertalje

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:  
www.sodertalje.se eller ring  
Kontaktcenter 08532 010 00. 

Södertälje sjukhus 

BB/förlossning och akut-
mottagningen öppnar 28 
augusti på Nya Södertälje 
sjukhus
Den 28 augusti kl 07.00 öppnar 
förlossningen/BB och akut
mottagningen med nya entréer  
på en ny adress: Erik Dahlbergs väg 
14. Parallellt flyttar operations och 
intensivvårdsavdelningen in och i 
septem ber öppnar medicin och 
geriatrik  mottagningen i sina nya 
lokaler. Ny och ombyggnationerna 
gör att Södertälje får ett av landets 
modernaste sjukhus med ökade 
möjligheter att uppfylla invånarnas 
framtida behov av vård.  

Mer information:  
www.sodertaljesjukhus.se eller 
www.1177.se eller ring 1177 för 
vägledning till rätt vård.

Stad

Information till dig som har 
egen dricksvattenbrunn
Har du egen dricksvattenbrunn?  
I så fall behöver du själv kontrollera 
vattnets kvalitet. Miljökontoret och 
Livsmedelsverket rekommenderar 
att du tar prov på ditt dricksvatten 
minst vart tredje år.  
Mer information:  
www.sodertalje.se/dricksvatten

Nyfiken på Södertälje?

Vårt Södertälje 2017
Vårt Södertälje är ett  
magasin för dig  
som vill 
veta mer –  
oavsett om  
du har levt i 
Södertälje i 
hela ditt liv 
eller precis  
har flyttat hit.  
I magasinet kan  
du läsa om vad 
kommunen har   
att erbjuda, hur  
vi använder våra 
gemen samma 
resurser och hur du 
som medborgare  
kan påverka och göra din röst hörd. 
Från och med början av juli, kan du 
hämta Vårt Södertälje gratis på  
flera platser i kommunen, som 
exempelvis kommunens bibliotek, 
Söder täljebyrån, Stadshuset,  
Torekällbergets friluftsmuseum  
och Campus Telge. Magasinet  
finns även att ladda ner på  
www.sodertalje.se/vartsodertalje

Peg Parnevik uppträder i Södertälje den 6 juli.

2017
Vårt Södertälje

 EN TIDNING OM SÖDERTÄLJE KOMMUN • UTGÅVA 2017

GOD HÄLSA PÅ 

LIKA VILLKOR

Sid 37–39

UPPTÄCK

SÖDERTÄLJE

Södertäljebyrån tipsar 

om besöksmålen. Sid 6ETT STARKT

NÄRINGSLIV

Södertälje satsar på 

företagsklimatet. Sid 40

VAD GÖR EN 

KOMMUN?

Så funkar det och så 

kan du påverka. Sid 14

BYGGANDE 

I FOKUS
Södertälje växer. 

Sid 43–53
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Juli

1 Båttur S/S Ejdern:  
Södertälje-Birka,  
Borgmästarudden kl. 09.45

2 Båttur S/S Ejdern:  
Södertälje-Stockholm, 
drottningholm, Borg-
mästarudden kl. 08.45

2 Koranyi & Friis Johansson 
Öppningskonsert, ytterjärna 
Kulturhus kl. 16.00

4 Kammarmusik Joacob  
och Peter med gäster,  
ytterjärna Kulturhus kl. 19.00

5 Stadsvandring:  
Vykorts vandring,  
Södertälje stadshus kl. 18.00 

6 Sommarkonsert: Peg Parnevik, 
Stora torget kl. 17.00

7 En afton med Eddie Oliva, 
idala café kl. 19.00

8 Trubadur & Trosabon  
Ulf Westman bjuder på 
"Memory lane" & MusikQuiz, 
Tullgarn slott kl. 18.00

9 En skolvägsvandring,  
hur skolvägar såg ut  
för längesen, Enhörna  
hembygdsmuseum kl. 14.00

11 Stadsvandring: Florence som 
föddes i Florens för 200 år 
sedan blev Oaxens starka 
kvinna, Färjeläget på Oaxen  
kl. 18.00

12 Konserter på Idalas sommar-
scen: Pernilla Andersson,  
idala Café kl. 20.00

13 17:00 Sommarkonsert: Larz 
Kristerz, Stora torget kl. 17.00

14 Båttur S/S Ejdern:  
Södertälje-Birka  
(Tema vikingar på Birka),  
Borgmästarudden kl. 09.45

15 Trubadur & Trosabon  
Ulf Westman bjuder på 
"Memory lane" & MusikQuiz, 
Tullgarn slott kl. 18.00

16 Musikquiz, idala Café kl. 17.00
18 Stadsvandring: På 

Borgmästar’ns tid,  
Gamla rådhuset kl. 18.00

19 Sommarlek med öppen 
förskola, Lina Kyrka kl. 09.30

20 17:00 Sommarkonsert: Hemlig 
artist, Stora torget kl. 17.00

21 Pubkvällar på Idala: Kjell Åke 
ring, idala Café kl. 17.00

22 Trubadur & Trosabon  
Ulf Westman bjuder på 
"Memory lane" & MusikQuiz, 
Tullgarn slott kl. 18.00

23 Musikquiz, idala Café kl. 17.00
24 Steampunk teater,  

Tom tits kl. 12.00
25 Stadsvandring: En annorlunda 

stadsvandring i Ytterjärna, 
Kulturhuset ytterjärna kl. 14.00

26 Sommarlek med öppen 
förskola, Lina Kyrka kl. 09.30

27 Sommarkonsert: Adrijana, 
Stora torget kl. 17.00

28 Pubkvällar på Idala: The 
Beemers, idala Café kl. 17.00

29 Fotbollsmatch: Syrianska FC 
– Helsingborgs IF, Södertälje 
Fotbollsarena kl. 16.00

30 Vernissage Linda Sjöqvist, 
idala Café kl. 12.00

Augusti

1 Stadsvandring: Skulptur-
vandring i centrala Södertälje, 
Sydpoolens entré kl. 18.00

2 Konserter på Idalas sommar-
scen: Björn Rosenström,  
idala Café kl. 21.00

3 Fältvandring – Jorden och 
klimatet, Järna kl. 17.00

4 Guldvaskning,  
Parken Tom Tits kl. 11.00

8 Stadsvandring: 21 juli 1719 
– en av de värsta dagarna i 
Täljes historia, Sankta  
ragnhilds kyrka kl. 18.00

9 Stadsvandring: Engsholms 
slott, Engsholms parkering  
kl. 18.00

11 Pubkvällar på Idala: Felicia V, 
idala Café kl. 17.00

12 Båttur S/S Ejdern:  
Södertälje-Birka,  
Borgmästarudden kl. 09.45

13 Vernissage Lars Isaksson & 
Bergliot Kvarnare, kl. 12.00

15 Stadsvandring: En vandring  
i staden, utanför Södertälje-
byrån kl. 18.00

16 Stadsvandring: En vandring på 
Torekällberget - Södertälje förr 
i tiden, Torekällberget kl. 18.00

18 Båttur S/S Ejdern:  
Surströmmingsresa,  
Borgmästarudden kl. 19.00

19 Rocken Roll Picknick,  
mölnbo Folkets hus kl. 16.00

20 Fotbollsmatch:  
Syrianska FC – Östers IF, 
Södertälje Fotbollsarena

22 Stadsvandring: Wendela 
Hebbe som pionjär inom 
journalistik och litterärt 
salongsliv på 1800-talet, 
Wendela hebbes hus kl. 18.00

23 Stadsvandring: Oktober-
teatern – en teatersaga, 
Utanför oktoberteatern  
kl. 18.00

25-27 Södertäljefestivalen,  
Södertälje centrum

26 Båttur S/S Ejdern:  
Södertälje-Birka,  
Borgmästarudden kl. 09.45

27 Enhörna Marknad, Enhörna 
hembygdsmuseum kl. 12.00

29 Stadsvandring: Signe Hebbe 
med tyngdpunkt på opera och 
skådespeleri, Wendela hebbes 
hus kl. 18.00

30 Stadsvandring: Biologiska 
museet, Erik dahlbergs väg 1-3 
kl. 18.00

Juli–augusti

30/7-5/8 Trädgårdsveckan,  
ytterjärna kl. 10.00

Augusti–september

25/8-24/9 Utställning:  
Gränslös Grafikfestival, 
Södertälje Konsthall

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

Kalendarium, juli–augusti 2017

Välj gymnasieskola

VAD ÄR DET BÄSTA MED  
DIN GYMNASIESKOLA?
I Södertälje finns fem kommunala 
gymnasieskolor med nationella 
program och olika inriktningar. 
I varje informationsblad presenterar 
vi nu en elev från respektive skola 
som berättar vad han/hon gillar  
med sin skola och sitt program. 

Jessica Wretling, 
Wendela Hebbe gymnasiet.

Vilket program går du på?
–  Samhällsvetenskapliga program
met med inriktning medier, infor
mation och kommunikation. 
Vad är det bästa med din skola?
–  Att jag kan vara mig själv och får 
möjligheten att utvecklas som per
son. Här är man alltid välkommen, 
alla accepteras, oavsett vem du är.
 

Vad är det bästa med ditt  
gymnasieprogram?
–  Jag lär mig olika datorprogram, 
hur stor roll media har i samhället 
och hur man ska tänka och agera  
vid medierelaterade situationer.  
Vi lär oss att skriva texter, filma  
och redigera. Mitt program är brett  
och högskoleförberedande, vilket  
är väldigt bra. Det ger mig större 
möjlighet att lyckas med fortsatta 
studier efter gymnasiet.  
Läs mer: Du hittar mer information, 
och kan läsa hela intervjun med 
Jessica på: www.sodertalje.se/
wendelahebbegymnasiet

Jobba i Södertälje kommun

VILL DU BLI EN AV OSS? 
Det finns mer än 300 olika typer  
av tjänster i Södertälje kommun.  
Du vet säkert att vi anställer lärare, 
undersköterskor och social
sekreterare. Men visste du att vi 
även anställer arkitekter, jurister 
och scentekniker? Just nu har vi 
särskilt behov av socialsekreterare, 
lärare och ingenjörer. 

Du hittar alla våra lediga jobb på:  
www.sodertalje.se/ledigajobb 
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