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Årets byggnadsverk
och renovering

VI ÄR
SÖDERTÄLJE

Lägg din röst på Årets byggnadsverk
2019 och Årets renovering 2019.
Tid: Röstning pågår mellan
den 10–27 oktober.
Mer information:
www.sodertalje.se/aretsbyggnad

BÖRJAN PÅ FORTSÄTTNINGEN!

5 OKTOBER

Vi är Södertälje
SÖDERTÄLJE CITY
början på fortsättningen
I år firar vi Kanalåret 2019 och det har hänt mycket!
Vinterfest, valborgsuppträdanden, teckningstävling, storbilds-TV i city, turneringen
Södertälje Open, turista hemma-dagen,
Södertälje festivalen, Folkmusikfestivalen, Så
byggde vi kanalen 1819, SM i kringelbakning
och mycket mer. Men året är inte slut och
mer ska hända, och den bästa starten är att
göra en hyllning till Södertälje och oss som
bor och verkar här. Vi kallar evenemanget för
VI ÄR SÖDERTÄLJE. Vi samlar många av de
som har bidragit till Kanalåret 2019 och tillför
en del nytt.

Tid: lördag 5 oktober, kl. 11.00–17.00.
Fri entré, öppet för alla.
Plats: Södertälje city, bland annat;
Stora Torget, Saltsjötorget, Marentrappan
och Stadsparken.
Mer information: www.kanalaret2019.se
Kanalåret 2019 firas med anledning
av att Södertälje kanal fyller 200 år.

Kanalåret 2019 firas med anledning av att Södertälje kanal
fyller 200 år. Jubileumsåret fylls med evenemang,
möten och samverkan. - Ett år av extra allt!

Yrkesutbildningsmässa 17 oktober
Vill du studera för att skaffa dig ett yrke
– detta är mässan för dig! Här får du
information om våra utbildningar, träffa
arbetsgivare och våra yrkesrådgivare.
Branscher som är med: vård och omsorg,
barn och fritid , restaurang och livsmedel,
bygg och anläggning, industriteknik, fordon
och transport, handel och service. Missa
inte Ferhat Baysals föreläsning om hur han
förverkligade sin yrkesdröm.
Tid: torsdag 17 oktober kl 10.00-14.00
Plats: Södertälje vuxenutbildning,
Västergatan 2
Arrangör: Vuxenutbildningen
Södertälje kommun.
Mer information: www.sodertalje.se/vux

Var med och påverka
i årets medborgar
undersökning
Är du en av de 4 100 utvalda Södertäljebor
som har fått årets attitydundersökning i
brevlådan? Den kommer från Södertälje
kommun genom Statistiska centralbyrån
och syftar till att kommunen vill veta mer
om hur invånarna i Södertälje ser på sin
kommun - för att kunna ge så bra service
som möjligt.
Vi hoppas att så många som möjligt tar
sig tid att svara på undersökningen, som
består av ett 80-tal frågor bland annat om
kommunen som en plats att bo och leva på.
Enkäten finns tillgänglig på svenska,
engelska, finska, spanska och arabiska.
S
 ista dagen att svara är den
29 oktober 2019.

Kontaktcenter –
din väg in till
kommunen
Här kan du få service på
svenska, arabiska, finska
och engelska. Kontaktcenter
finns i Stadshusets entré på
Nyköpingsvägen 26.
Måndag–torsdag kl. 08.00–17.00
Fredag kl. 08.00–15.00
Telefon: 08-523 010 00
E-post:
kontaktcenter@sodertalje.se

För hemmavarande barn med
deras vuxna. Vi läser böcker,
berättar ramsor och sjunger
tillsammans. Passar barn upp
till 5 år. Fredag 18 oktober är
sagostunden på arabiska.
Tid: fredag kl. 09.30–10.00.
Plats: Hovsjö bibliotek,
Hovsjö Hub.

Stadsbiblioteket och
biblioteken i Enhörna,
Hovsjö, Hölö, Järna och
Mölnbo
Järna bibliotek har nu öppet
på lördagar. Se öppettider,
kontaktuppgifter och allt
som biblioteken i Södertälje
erbjuder på:
www.bibliotek.sodertalje.se

Södertälje konsthall

Dan Höjer berättar om spöken,
hur det var att arbeta som privatdeckare och på Kamratposten,
om kärlek, äckligheter och
mycket annat som är intressant.
Programmet är en del av
Kanalåret 2019.
Tid: onsdag 16 oktober
kl. 17.30–18.30.
Plats: Järna bibliotek,
Storgatan 4, Järna.

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

Estrads biljettkassa
Stadshusets entré.
Öppet måndag–fredag
kl. 11.00–15. 00.

Melody Farshin
© CAROLINE ANDERSSON

Tisdag–fredag 12.00–18.00,
lördag 11.00–15.00, söndag
12.00-16.00. Fri entré.
www.sodertalje.se/
konsthallen

För barn och unga

MINIBIO
Stadsbiblioteket bjuder på filmvisning för barn mellan 2–5 år. En
kort film i lagom tempo. Antalet
platser är begränsat. Förskolor
behöver därför föranmäla sig till
stadsbiblioteket@sodertalje.se
för att alla ska få plats.
Tid: tisdag 15 oktober
kl. 09.30–10.30.
Plats: Stadsbiblioteket, Multinova.
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Författarbesök
Malou von Sivers
© PETER KNUTSON

BABYRYTMIK
Välkomna till att sjunga rim och
ramsor och att bara vara i en
språkstimulerande miljö. Passar
barn 0-1 år.
Tid: onsdagar kl. 10.00.
Plats: Stadsbiblioteket.

Kerstin Neumüller

Kerstin Neumüller har skrivit
boken Lappat & Lagat. Hon är
skräddaren med hemslöjdshjärta
som träffade en jeansnörd och
blev med jeansbutik. Programmet är en del av Kanalåret 2019.
Tid: onsdag 9 oktober
kl. 18.00–19.00.
Plats: Hölö bibliotek, Hölöskolan.

Föreläsningar
Expertlunch - Finska krigsbarn

Malou von Sivers är journalist,
moderator, föreläsare och känd
tv-profil. 2017 debuterade hon
som författare.
Tid: onsdag 2 oktober
kl. 18.00-19.00.
Plats: Stadsbiblioteket, Hörsalen.

Välkommen till mingel med förfriskningar i bibliotekets foajé. Vi
ser Svenska Akademiens tillkännagivande av 2018 och 2019
års nobelpristagare i litteratur i
direktsändning tillsammans.
Tid: torsdag 10 oktober
kl. 12.45–13.15.
Plats: Stadsbiblioteket, Foajén.

Friluftsliv
Svampguidning i Tunaskogen

© KERSTIN NEUMULLERR

© PONTUS ORRE

Morgonstund

SÅNGSTUND
Vi sjunger tillsammans.
Passar barn 0–6 år.
Tid: måndagar kl. 10.00.
Plats: Stadsbiblioteket.

Nobelmingel

Ståupp-komikern och förortskämpen Melody Farshin har skrivit
Mizeria, en brännande aktuell bok.
Med klockren jargong och tydligt
inifrånperspektiv skildrar hon två
gymnasieungdomars liv i en
miljonprogramsförort.
Tid: onsdag 30 oktober
kl. 18.00–19.00.
Plats: Stadsbiblioteket, Hörsalen.

KanalVimsan på turné

Vi sjunger plaskiga sånger tillsammans med KanalVimsan.
Passar barn 0–6 år och deras
vuxna. Programmen är en del av
Kanalåret 2019.
Enhörna bibliotek:
torsdag 3 oktober kl. 14.30.
Stadsbiblioteket:
fredag 4 oktober kl. 10.00.
Hovsjö bibliotek:
fredag 11 oktober kl. 09.30.
Järna bibliotek:
fredag 11 oktober kl. 11.00.

Ett samarbete mellan Hölö
bibliotek, Hölöskolan, Hölö-Mörkö
församling och Hölö fritidsgård
med ungdomsfrågor i fokus. För
föräldrar och andra intresserade.
Juventas ungdomsjour föreläser
om Hölöskolans värdegrundsarbete, vars syfte är att förebygga kränkningar och våld.
Tid: tisdag 22 oktober
kl. 18.00–20.00.
Plats: Hölöskolans matsal.

Arkan Asaad är född 1980 i den
kurdiska delen av Irak och kom
till Sverige 1984 med sin familj.
Debutromanen Stjärnlösa nätter
bygger på hans egna erfarenheter av att bli bortgift mot sin
vilja vid 18 års ålder.
Tid: onsdag 16 oktober
kl. 18.00–19.00.
Plats: Stadsbiblioteket, Hörsalen.

© MIKAEL LINDÉN

Öppet alla dagar
kl. 10.00–16.00. Fri entré.
www.torekallberget.se

Schysst uppväxt - Kärlek
börjar aldrig med bråk

Spöktango och annat
spännande med författaren
Dan Höjer
© CAROLINE ANDERSSON

Torekällbergets
friluftsmuseum

Arkan Asaad
© HUGO THAMBERT

Sagostund i Hovsjö

Öppettider

Anna Nehlin är doktor vid barnoch ungdomsvetenskapliga
institutionen på Stockholms
universitet. Under andra världskriget flyttades 70 000 barn
från Finland till Sverige. Hur var
samtidens syn på separationer
mellan föräldrar och barn? I samarbete med Folkuniversitetet.
Tid: torsdag 24 oktober
kl. 12.00–12.45.
Plats: Stadsbiblioteket, Nova.
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Välkommen till Tunaskogen i
Järna. Med på svampturen har vi
Hans Rydberg som är en riktig
expert på svamp och det mesta
som finns i skogen. Ta med
svampkorg, kniv och fika!
Plats: Tunaskogen i Järna.
Samling längs Tuna Industriväg
mitt emot Järna trä.
Tid: lördag 5 oktober
kl. 09.00-12.00.
Hitta hit: Pendeltåg till Järna
(gå ca 1 km). Parkering utanför
Järna trä.
Kontakt:
Mikael Lindén, 08-523 02520

Oktober på Torekällberget
ÖPPETTIDER OKTOBER–NOVEMBER
Landet med djuren:
alla dagar kl. 10.00–16.00.
Handelsbodshuset:
helger kl. 11.00–16.00.
Kulturlovet vecka 44 alla dagar.

SPÖKVANDRING
Finns det spöken i våra hus
och gårdar? Följ med på en
spökvandring.
Tid: mån–fre kl. 14.00.
Start vid väderkvarnen.
Pris: 50 kr. 20 kr under 18 år.
Endast förköp i handelsboden.
KVÄLL PÅ MUSEET
Torekällberget håller kvällsöppet i
husen kring torget. Res tillbaka i
tiden och upplev den lilla staden
under den mörka årstiden.
Tid: onsdag 30 oktober
kl. 16.00–20.00 runt den lilla
stadens torg.
HALLOWEENPYSSEL
Tema silhuetter.
Tid: alla dagar under höstlovet
kl 11.00–16.00 i handelsbodens
pysselrum.
MÖT DAGENS DJUR

Spökhus på Stora Torget
Det finns spöken utspridda i hela
huset så förbered dig på att bli
skrämd. Barn under 12 år ska ha
med sig vuxet sällskap in i huset.
Tid: 31 oktober kl. 17.00-20.00.
Fri entré.
Plats: Stora Torget, Södertälje.
Arrangör: Södertälje City och Ung
Fritid, Södertälje Kommun.

Kulturlördag 12 oktober
Stadsbiblioteket, Södertälje konsthall och Kulturskolan/Nova
arrangerar tillsammans några kulturlördagar för hela familjen.

Tamburinen

Skaparverkstad

Konsthallen arrangerar
skaparverkstad med bildpedagog Marzena Kapek.
Vi återbrukar, målar, pysslar
eller ritar.
Tid och plats: kl. 11.00–14.30,
Konsthallens bildverkstad.

© HAGEN

Kulturlovsprogram på
Torekällberget

Företagardagen
Södertäljes största företagsevent
går av stapeln den 8 november i
år. Syftet med Företagardagen i
Scaniarinken är att skapa en
plattform där Södertäljes
näringsliv kan nätverka, etablera
nya affärsrelationer och träffa
nya kunder. Varje år deltar ca 120
utställare och besöks av ca 2000
personer.
För mer information och
anmälan kontakta oss på
naringsliv@sodertalje.se eller
boka din monter direkt på
www.sodertaljeforetagardag.nu

En musikalisk teaterföreställning av Jens Linell om en pojke
och en tamburin. Men hjälp av
folkmusik och slagverk tar sig
en pojke genom många
utmaningar och faror. Passar
barn 4–8 år. Ca 35–40 min.
Tid: kl. 11.30 och kl. 13.00.
Plats: Stadsbiblioteket,
Hörsalen.

Mötesplats Nova

Träffas, fika och umgås på
Nova. Vill du uppträda på
Novas scen så står den
redo för akustiska framträdanden.
Tid och plats:
kl. 11.00–14.30, Nova,
Lunagallerian.

Tid: lördag 19 oktober kl. 19.00.
Plats: Trombon, Södertälje
stadsscen.

Musik och scen
Silent Hill: The Music –
Featuring Akira Yamaoka

Trollkarlen från Oz

Vintercyklisten
Kom och hälsa på dagens djur.
Klappa på och lär dig mer om
något av djuren på Berget.
Tid: måndag–fredag kl. 11.00
under höstlovet.
Plats: I stallet.

MAT- OCH PRATRUNDA
TILL DJUREN
Följ med djurskötarna och lär dig
mer om djuren.
Tid: lördag och söndag kl. 11.00.

Kulturlovet
Prova-på-verksamhet
- Kulturskolan
Barn och ungdomar i åldern 9–15
år kan prova olika aktiviteter,
till exempel musikinstrument,
dans och teater.
Anmälan: Senast 24 oktober.
Görs på: www.sodertalje.se/
kulturskolan
Tid: 28–31 oktober
kl. 10.00–14.30. Fri entré.
Plats: Kulturskolan
Västergatan 4, Södertälje.

Kulturlovsbio: Toy Story 4
Tid: onsdag 30 oktober
kl. 15.00 och kl. 18.30.
Plats: Estrad, stadshuset.

Naturpyssel på lovet
Tid: tisdag 29–torsdag 31 oktober
kl. 12.00–16.00.
Plats: Södertäljebyrån,
Saltsjötorget.

Vill du bli en av Södertäljes vintercyklister? Ansök nu! Att det går att
cykla på vintern bevisade 40
vintercyklister förra året. Nu har
ansökan öppnat för 2019–2020
års omgång. Förra året ordnade
Södertälje kommun kampanjen
Vintercyklisten för första gången.
Deltagarna rapporterade att de
blivit gladare, piggare och mindre
sjuka jämfört med tidigare vintrar
och nästan alla fullföljde ut
maningen. Om du blir utvald som
en av våra vintercyklister får du
bland annat dubbdäck inklusive
byte, startpaket för att underlätta
din vintercykling. För att få delta
ska du vara minst 18 år gammal
och vara bosatt i Södertälje kommun. Läs mer ochanmäl dig på
www.sodertalje.se/vintercyklist

Akira Yamaoka, den legendariska
kompositören bakom musiken
till spelserien Silent Hill, gör en
exklusiv konsert.
Tid: lördag 12 oktober kl. 19.00.
Plats: Estrad, Södertälje
stadsscen.

Öppen Scen
För dig som vill få utlopp för ditt
artisteri och utveckla dina scen
idéer. Vi uppmuntrar alla typer
av akter. Alla åldrar välkomna
att komma och lyssna, fri entré.
Mer information:
facebook.com/novasodertalje
Tid: 30 oktober kl.17.00
Plats: Caféscenen i Nova.
Lunagallerian, plan 2.

Moneybrother

”De é vi” som är Friskt Vatten

Tyck till om Södertäljes nya
cykelplan!
Den gamla cykelplanen är från
2013 och behövde uppdateras, så
därför har kommunen tagit fram
en ny cykelplan som beskriver hur
kommunen ska arbeta för att öka
cyklingen. På
www.sodertalje.se/cykelplan2019
kan du hitta den. Där står det
också hur du kan lämna in dina
synpunkter. Skicka in dina
synpunkter senast 15 oktober.

Södertäljeoperans succé från
2005 sätts upp igen. En barn- och
familjemusikal med musiken
komponerad av Giovanni
Impellizzeri, en härlig blandning
av olika musikstilar från opera till
musikal och jazz.
Tid: söndag 20 oktober kl. 15.00,
söndag 27 oktober kl. 15.00,
söndag 3 november kl. 15.00 och
söndag 10 november kl. 15.00.
Plats: Estrad, Södertälje
stadsscen.

© NICLAS BRUNZELL

PONNYRIDNING
Ta en tur på ett av våra
gotlandsruss.
Tid: alla dagar under höstlovet
kl. 13.00–14.00.
Pris: 40 kr, förköp i handelsboden.

Efter tre LP-skivor, två singlar
och närmare 40 år återuppstår
legendariska Södertäljeproggruppen Friskt Vatten för en
kväll. Det var tio år sen sist, och nu
är det dags att återknyta bekantskapen med Pelle Ahnlund, Håkan
Wannerberg, Göran Wiklund, Erik
Hansson och Stefan Lidström.

En slags krogshow utan krog
med Anders Wendin och Viktor
Brobacke samt musiker Johan
Persson. Föreställningen bygger
på Moneybrothers senaste skiva
”Det är dom dagarna jag vill
sjunga om”.
Tid: lördag 26 oktober kl 19.00.
Plats: Estrad, Södertälje
stadsscen.

Bio
Du hittar höstens bioprogram på
webben: www.sodertalje.se/estrad
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Konst och hantverk

Stöd och rådgivning

Södertälje konsthall/Portal:
PODER SUAVE/SOFT POWER –
ARPILLERAS
Salvador Allendekommitténs
ateljé i Södertälje av Cecilia
Valdes. Här möter du ett politiskt
engagemang uppburet av
kvinnor genom ”arpilleras”, textila
konstverk i en naivistisk stil som
är laddade med budskap.
Tid: 2 oktober–2 februari 2020.

Södertälje Konstförening
STAFFAN TOLSÉN, OLJEMÅLNINGAR

Tid: lördag 5 oktober
kl. 12.00–16.00 (vernissage)
Utställning t.o.m. söndag
20 oktober.
Plats: Gamla Rådhuset,
Stora Torget

ÅKE TÖRNQVIST, OLJA/AKRYL
OCH SKULPTURER
Tid: lördag 26 oktober
kl. 12.00 vernissage.

Nova
Konstgången i Nova
Utställning av Marta Sztorc.
”Human Anatomy”–
Linoleum tryck.
Tid: pågår 7–31 oktober.
Plats: Nova. Lunagallerian, plan 2.

Du som är anhörig, är över 65 år,
och som stödjer, vårdar och
hjälper en närstående i hemmet
kan få avlastning. Din närstående
ska kunna:
• sköta toalettbesök utan
hjälpmedel
• ha ett intellektuellt utbyte
av samvaron
• äta självständigt, då det
serveras fika.
Det bjuds in gäster som
underhåller:
1 oktober kl. 11.00: Teatergruppen
Berguvarna.
17 oktober kl. 13.00: Musikunderhållning med Sivans trio.
Tid: tisdagar kl. 09.00–12.00,
torsdagar kl. 13.00–16.00.
Plats: Mötesplatsen Lunaträffen,
Gästgivaregatan 5.
Mer information:
Läs under fliken Vad kan jag få
hjälp med på webben:
sodertalje.se/anhorigstod
Har du frågor: Lilian Silfversten,
08-523 020 99, lilian.silfversten@
sodertalje.se eller Camilla Lindahl,
08-523 020 07, camilla.lindahl@
sodertalje.se

Föräldraskap i Sverige - Kurs
Vid fem tillfällen i höst hålls en
föräldraskapskurs för utlandsfödda kvinnor. Kursen berör
frågor som skola, pojkar och
flickor. Kursen hålls av utbildade
kulturtolkar och doulor som talar
både svenska och arabiska.
Begränsat antal platser, anmäl
dig på Hovsjö bibliotek eller ring
08-523 044 26.
Tid: tisdag 15, 22 och 29 oktober
kl. 18.00–20.00.
Plats: Hovsjö bibliotek,
Hovsjö Hub.

Trafikkunskap på lätt svenska
Under åtta träffar studerar vi
trafikkunskap tillsammans.
Kursen sker på lätt svenska.
En är endast för kvinnor (startar i
oktober). Anmäl dig på
biblioteket eller via
stadsbiblioteket@sodertalje.se.
I samarbete med
Studieförbundet Bilda.
Tid: torsdagar kl. 15.00–16.30.
Den 5 september–24 oktober.
För kvinnor: torsdagar
kl. 16.45–18.15.
Plats: Stadsbiblioteket.

eMedborgarveckan 7–11 oktober
PAPPAS APPAR

EXPERTLUNCH ÖVERVAKNINGSSAMHÄLLET
© PIXABAY.COM

INTERNATIONELLA MOTSTÅNDSMUSEET 1978–2020
Södertälje konsthall visade utställningen Det internationella
motståndsmuseet ”Salvador
Allende”, 1978.
Hur tar sig konstnärer an frågan
om solidaritet och politiskt
engagemang idag?
Henrik Andersson, Angela Bravo,
Ricard Estay, Juan Pedro Fabra
Guemberena, Runo Lagomarsino,
Valeria Montti Colque, Rolando
Perez, Cristian Quinteros Soto,
Olof Sandahl, Mariana Silva.
Visning: 2 oktober–2 februari 2020.
Invigning: 1 oktober, vernissage
kl. 17.00–19.00.
Kl 18: Invigning av David Winerdal,
ordförande kultur- och fritidsnämnden. Joanna Sandell, chef
Södertälje konsthall och Paola
Zamora, curator, presenterar
utställningen.

Drop-in avlastning till dig som
är anhörig
© MOSTPHOTOS

Södertälje konsthall

Digital vecka på Stadsbiblioteket

Daniel Wieselberg som
grundat och driver den
populära webbsidan Pappas
appar vägleder oss till lärorika
och roliga appar för barn.
Tid: måndag 7 oktober kl. 13.00.
Plats: Stadsbiblioteket,
Hörsalen.

IT-DROP IN
Vill du lära dig att ladda ner
e-böcker, bli delaktig i sociala
medier, använda youtube eller
kanske kunna ringa dina
släktingar på Skype eller
WhatsApp? Personal från
biblioteket svarar på frågor.
Tid: måndag 7 oktober
kl. 15.00–16.00.
Plats: Stadsbiblioteket, Foajén.
KONSUMENTRÅDGIVNING
Hur handlar vi säkert på
webben? Konsumentvägledare från Kontaktcenter i
Södertälje ger handfasta.
Tid: tisdag 8 oktober kl. 11.00.
Plats: Stadsbiblioteket,
Hörsalen.
APPEN NATURKARTAN
Nu kan du upptäcka nya
vandringsleder i Södertälje
och hela Sverige med hjälp av
telefonen. Låt dig inspireras av
appen Naturkartan och få tips
om vandringsleder.
Tid: tisdag 8 oktober kl. 12.00.
Plats: Stadsbiblioteket,
Hörsalen.
DIGITAL DETOXING OCH DIGITALISERINGENS KONSEKVENSER
Forskaren Claes Thorén,
universitetslektor, problematiserar begreppet digitalisering
och tar upp fördelar och nackdelar med våra digitala liv.
Tid: tisdag 8 oktober
kl. 13.00–14.00.
Plats: Stadsbiblioteket,
Hörsalen.

Susanne Wigorts Yngvesson är
professor i etik vid Teologiska
högskolan Stockholm och
författare till boken Övervakad.
I det digitala samhället
kartläggs människors liv in i
minsta detalj.
Tid: torsdag 10 oktober
kl. 12.00–12.45.
Plats: Stadsbiblioteket, Nova.

UNGAS UTSATTHET PÅ NÄTET
Oliver Stenvall från Södertäljejourerna föreläser om unga
och nätet.
Tid: torsdag 10 oktober
kl. 18.00–19.00.
Plats: Stadsbiblioteket,
Hörsalen.
LÄR DIG SVENSKA ONLINE
Niss Jonas Carlsson från den
ideella föreningen Språkkraft
tipsar om bra appar och strategier för dig som vill lära dig, eller
lära ut, svenska.
Tid: fredag 11 oktober kl. 12.00.
Plats: Stadsbiblioteket,
Hörsalen.
SÖDERTÄLJES NYA
BERÄTTELSE-APP
Nu kan du ta med dig
Södertäljes historia i mobilen!
Personal från Södertäljebyrån
berättar om appen Storyspot,
en audioapp som samlar
historier om platser. Det går
också bra att lämna spännande Södertäljeberättelser.
Tid: fredag 11 oktober kl. 13.00.
Plats: Stadsbiblioteket,
Hörsalen.
Fler program kan ha tillkommit
i sista minuten. Titta in på
bibliotek.sodertalje.se för
senaste uppdateringar.
Digitala veckan arrangeras i
samarbete med
Folkuniversitetet.
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