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Nytt utseende på
informationsbladet!

Nationaldagen på
Torekällberget
Traditionsenligt firande med tal, musik
och utdelning av S:t Ragnhildsmedaljen
och Struerpokalen. Det finns spännande
aktiviteter på hela museiområdet.
Konferencier: Helena Hellström,
tillförordnad kultur- och fritidschef,
Södertälje kommun. Ceremoni för nya
svenska medborgare kl. 12.00 på
dansbanan i Råby.

Från och med den 31 maj 2019 har Södertälje
kommun en moderniserad grafisk profil.
Därmed får informationsbladet ett nytt
utseende. Några av förändringarna är; det
grafiska objektet vågen tas bort och ersätts
av nya grafiska ikoner som kan användas i
kommunens kommunikation. Nya profiltypsnitt är Poppins och Merriweather, i
informationsbladet används Poppins. Det
finns även en färgpalett med 20 olika färger.
Mer info: www.sodertalje.se/grafiskprofil

”GlenGary” spelar från kl. 13.00–14.00.
Tal och ceremonier kl. 14.00–15.00.
Fri entré. Välkomna!
Tid: 6 juni kl. 12.00–16.00.
Plats: Råbyscenen, Torekällberget.
Mer information:
www.sodertalje.se/nationaldagen
Med reservation för ändringar.

1800-talsveckan
på Torekällberget
– fri entré för alla!

28–30 juni vaknar historien till liv! Följ med
på en magisk resa tillbaka i tiden och smaka,
prova och känn historien. Det kommer att
finnas karusell, dockteater, loppcirkus,
varieté, musik, minitåg, luftakrobat, torghandel och mycket mera.
Tid: fredag 28 juni–söndag 30 juni
kl. 11.00–17.00.
Plats: Hela Torekällberget.
Mer information: www.1800talsveckan.se

Kontaktcenter –
din väg in till
kommunen

De kan ge service på svenska,
arabiska, finska och engelska
och finns i Stadshusets entré på
Nyköpingsvägen 26. Från och
med den 31 maj 2019 ändras
vägnamnet Campusgatan till
Nyköpingsvägen. Därmed byter
Stadshuset besöksadress
från Campusgatan till
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

Stadsbiblioteket och
biblioteken i Enhörna,
Hovsjö, Hölö, Järna och
Mölnbo

Sommarboken 2019 –
Under ytan

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

Torekällbergets
friluftsmuseum

Torekällberget, även
handelsboden, Lilltorpet och
cafét är öppet kl. 10.00–16.00
alla dagar juni–augusti.
www.torekallberget.se

Södertälje konsthall

Tisdag–fredag kl. 12.00–18.00,
lördag kl. 11.00–15.00.
Sommartider: 18 jun–18 aug:
Tis–fre kl. 12.00–16.00, lördag
kl. 11.00–15.00. Fri entré.
www.sodertalje.se/
konsthallen

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
(Biljettcentrum flyttade från
stadsbiblioteket till Estrad
7 januari). Öppet mån–fre
kl. 11.00–15.00.

Utbildning
Ny utbildning på Yrkeshögskolan i Södertälje

Med start hösten 2019 går det
att läsa den nya yrkeshögskoleutbildningen ”Kvalitets- och
processutvecklare” på Campus
Telge. För mer information och
ansökan: www.campustelge.se.
Ansökningstid:
20 mars–3 juni 2019
Plats: Campus Telge,
Kvarnbergagatan 12.

Träna svenska

Vill du öva dig på att prata
svenska? Välkommen till Stadsbiblioteket och Röda Korsets
samtalsgrupper.
Vi samlas vid grupprummen.
Röda Korset i samarbete med
Stadsbiblioteket.
Tid: måndag 3 juni och tisdag
4 juni kl. 17.00–18.45.
Plats: Stadsbiblioteket,
Lunagallerians mellanplan.
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Sommarboken är en läs- och
skrivklubb som vänder sig till dig
som är 6–16 år. Årets tema är
Under ytan. Biblioteken i Södertälje ordnar bokträffar i sommar
där du bland annat kan prata
böcker, pyssla, rita och träffa
kompisar. Det kvittar hur lite eller
hur mycket du läser. Hämta ditt
eget sommarbokspaket!

STADSBIBLIOTEKET
Om det regnar ses vi inne i
gallerian.
Tid: fredag 7 juni kl. 14.00–17.00.
Plats: Utanför eller inne i
Lunagallerian.
ENHÖRNA BIBLIOTEK
Kom till Friluftsgården i Enhörna
för att hämta ditt sommarbokspaket och spring Serieterrängen
om du vill.
Tid: 3 juni klockan 17.30–18.30.
Plats: Friluftsgården i Enhörna.
HÖLÖ BIBLIOTEK
Fika med utdelning och uppstart
på biblioteket.
Tid: onsdag 29 maj kl. 13.00–17.00.
Plats: Hölö bibliotek, Hölöskolan,
Eriksbergsvägen 9.
HOVSJÖ BIBLIOTEK
I samband med Demokratifestivalen i Hovsjö delar biblioteket ut Sommarboken. Fiska upp
din bokpåse ur en fiskedamm och
sätt dig en stund i vår bok-oas.
Tid: lördag 25 maj kl. 12.00–18.00.
Plats: Fontänparken, Hovsjö.
JÄRNA BIBLIOTEK
Vi ses på Klockartorget där vi
delar ut Sommarbokspåsar.
Tid: onsdag 12 juni kl. 11.00–15.00.
Plats: Klockartorget.

bland annat boktrailers och
animationer. Var med i vårt
”Sant-eller falskt-tävling”.
Tid: fredag 28 juni kl. 13.00–15.00.
Plats: Stadsbiblioteket,
Lunagallerian.

VI SKAPAR PÅ TEMAT UNDER YTAN
OCH SMYCKAR BIBLIOTEKET
Tid: tisdag 11– fredag 14 juni
kl. 11.00–16.00.
Plats: Hovsjö bibliotek, Hovsjö hub.
GÖR EN KORT STOP MOTION-FILM
Gör en film eller tipsa på
annat sätt om sommarens
läsupplevelser.
Tid: fredag 21 juni kl. 13.00–15.00.
BOKBUBBEL OCH BOKSPEL
Tid: tisdag 4 juni kl. 11.00–12.00.
Plats: Hölö bibliotek, Hölöskolan,
Eriksbergsvägen 9.
TÄVLINGAR OCH MYSTISKA
KODER
Tid: tisdag 25 juni kl. 12.00–13.00.
Plats: Hölö bibliotek, Hölöskolan,
Eriksbergsvägen 9.
SKAPA UNDERVATTENSVARELSER
PÅ BIBLIOTEKET
Tid: måndag 17 juni kl. 15.00–19.00,
tisdag 18 juni kl. 13.00–17.00,
onsdag 19 juni kl. 15.00–19.00,
torsdag 20 juni kl. 13.00–17.00.
Plats: Järna bibliotek,
Storgatan 4, Järna.
Läs mer om Biblioteken i Södertälje på bibliotek.sodertalje.se
Om du har Instagram och läst
något du vill rekommendera, ta
en bild och använd taggen:
#sommarboken2019.

Konst- och textskola under
sommarlovet

Bokträffar i Juni:

SKAPA UNDERVATTENSVÄRLD
Var med och skapa en undervattensvärld i biblioteket, som
sedan sitter kvar i biblioteket
under sommaren. Dela med dig
av dina bästa boktips, vi gör

Båtturer med Ejdern
Ångfartyget S/S Ejdern är redo för
ytterligare en säsong på Mälaren.
Från och till Borgmästarudden,
Södertälje centrum.
Lördag 1 juni Ångans dag,
tur till Mariefred, kl. 08.45.
Lördag 8 juni tur till Birka, kl. 09.45.
Onsdag 12 juni tur till Riddarholmen, Stockholm, kl. 09.45.
Lördag 15 juni tur till Birka och
Adelsö, kl. 09.45.
Söndag 16 juni Sjöfartens dag,
tur till Enhörna, kl. 11.00.
Lördag 29 juni tur till Birka, kl. 09.45.

BOKTIPS OCH UNDER YTANEXPERIMENTERING
Vi boktipsar varandra om böcker
vi vill läsa eller läst under
sommarlovet och så pysslar
vi och experimenterar utifrån
Under ytan.
Tid: måndag 17 juni kl. 14.00–15.00.
Plats: Enhörna bibliotek,
Vallaskolan.

MÖLNBO BIBLIOTEK
Fika med utdelning och uppstart
på biblioteket.
Tid: onsdag 5 juni kl. 11.00–18.00.
Plats: Mölnbo bibliotek,
Mölnboskolan.
Här ser du var och när de olika
biblioteken i Södertälje har sina
träffar i sommar. Det blir mycket
bokbubbel och pyssel men också
quiz, fika, spel och annat kul. Du är
välkommen till alla bibliotek.

Låna instument och
musiklärare
© PEXELS.COM, MAX LÅKE

Öppettider

För barn och unga

Sommarlovsaktivitet för barn
mellan 6 och 15 år. Kom och skapa konst och text med oss!
Tid: Vecka 26, 24–28 juni kl 13–16
med Valeria Montti Colque,
konstnär.
Vecka 30, 22–26 juli kl 13–17 med
Angela Bravo, konstnär.
Plats: Hovsjö Hub och Läslandet i
Lina Hage.
Kontakt: sarah.floren@sodertalje.
se Anmälan senast 14 juni
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Prova din musikalitet eller jamma
ihop med några vänner. På ditt
bibliotekskort kan du låna en
trumpet, violin, gitarr, blockflöjt,
tamburin eller saxofon. På Nova
kan du boka musikläraren
Jonathan Wettermark från
Kulturskolan. Ett samarbete
mellan Biblioteken och
Kulturskolan i Södertälje.

Boka handledning på
Stadsbiblioteket

Behöver du hjälp med att komma
igång med din surfplatta, telefon
eller dator? Vill du sitta i lugn och
ro med en handledare? Du
kan boka upp till 45 minuters
individuell handledning utan
kostnad. Du kan till exempel
få lära dig om källkritik, hur du
laddar ner e-böcker, använder
appar, e-post och sociala
medier. Prata med personalen på
Stadsbiblioteket och få ett bokningsformulär eller skicka e-post
till: stadsbiblioteket@sodertalje.se

Juni på Torekällberget
Dans på Torekällberget

Möt sommaren på Berget,
för personer med funktionsnedsättning. Alla är välkomna.
Allsång med Lotta ArvidssonEklind och orkester. Det säljs fika,
läsk och korv med mera.
Tid: fredag 14 juni, kl. 18.30–21.00.
Plats: Torekällberget,
Råbyscenen
Entré: 50 kr. kontant på plats.
Lyssna av vår telefonsvarare från
kl. 13.00, om vädret.
Tel: 073 730 72 89 (FUB´s telefon)
Arrangör: Södertälje kommun.

Invigning av kustleden

1800-talsveckan på Tore
källberget – fri entré för alla!

28–30 juni vaknar historien till liv!
Då går årets 1800-talsvecka av
stapeln på Torekällberget i
Södertälje. Följ med på en magisk
resa tillbaka i tiden och smaka,
prova och känn historien. Det är
friluftsmuseet Torekällberget som
arrangerar veckan med skådespelare och hantverkare. Det
kommer att finnas karusell, dockteater, loppcirkus, varieté, musik,
minitåg, luftakrobat, torghandel
och mycket mera.
Veckan inleds 24 juni–27 juni med
gratis visningar, tema 1800-tal.
Mer information:
www.1800talsveckan.se
Tid: fredag 28 juni–söndag 30 juni
kl. 11.00–17.00.
Plats: Hela Torekällberget.
Pris: Fri entré för alla!

Lilltorpet

Midsommarafton på
Torekällberget

Traditionellt midsommarfirande
med dans kring midsommarstång, folkdans, karusell, lotterier,
smakprov av Sorundatårta och
mycket mera.
Dansuppvisning kl. 14.00
Stången reses kl. 15.00
Tid: fredag 21 juni kl. 11.00–17.00.
Plats: Råby hage på
Torekällberget
Pris: Vuxna 60 kr. 6–17 år 20 kr.
Gratis under 6 år.

Mat- och pratrunda

Student 2019

Följ med djurskötarna och lär dig
mer om djuren.
Tid: lördagar, söndagar och
helgdagar kl. 11.00. (OBS! Inställt
midsommarafton och 1800talsveckan, helgen 29–30 juni).
Plats: start vid skylten på
stallplan.

Pyssel och lek i Lillboden

Lek och lär i handelsbodens
lekrum. Stå bakom handelsbodsdisken och sälj karameller. Köp
frukt och grönt vid det lilla
marknadsståndet. Lasta varorna i
hästkärran. Lek att du bakar
kringlor och pepparkakor i
kringelgummans kök.
Tid: maj–september alla dagar
kl. 10.00–16.00.
Plats: Handelsbodshuset.

I år har kommunen valt att fira
våra studenter genom att bjuda
dem till en lunch i Stadshuset den
12 juni. Efter lunchen går studenterna från Stadshuset till Stadsparken där vänner och anhöriga
får möjlighet att fira med dem.
Tiderna då studenterna går från
Stadshuset mot Stadsparken,
som ligger mellan Saltsjögatan
och pendeltågsstationen Södertälje centrum.
Tid: den 12 juni 2019,
kl. 12.15 Torekällgymnasiet,
kl. 12.45 Wendela Hebbegymnasiet,
kl. 13.15 Täljegymnasiet samt
Foucault.
Mer information:
www.sodertalje.se/studenten/

Lilltorpet fyller 25 år! Fantastisk
lekmiljö för barn. Lek i torpet,
hoppa i halmen och klappa
djuren i hagen.
Tid: juni-aug öppet alla dagar
kl. 10.00–16.00, sagoläsning varje
dag kl. 14.30.
Temaveckor 15 juli–30 augusti.
Mer information:
www.torekällberget.se

Vattentester

Årets sommarblommor

Djurskötare för en dag

Testa på att vara djurskötare för
en dag! Barn 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.
Tid: 13 och 14 juni,
samt 9 och 14 aug.
Pris: 400 kr. Lunch medtages,
fika ingår.
Frågor och anmälan skickas till:
catrin.nygårdh@sodertalje.se

Var med och invig Kustleden –
en vandringsled som knyter
samman Farstanäs, Ytterjärna
och Yttereneby. Leden är cirka 12
km lång och havet är alltid nära.
Klockan 11.00 klipps bandet och
Hanna Klingborg, ordförande i
Järna kommundelsnämnd, håller
tal. Naturcentrum på miljökontoret, Södertälje kommun och
Ytterjärna Kulturcentrum berättar
mer om leden och de vackra
områdena som den passerar.
För mer information:
www.sodertalje.se/
naturevenemang eller på
facebook: ”Natur och friluftsliv i
Södertälje”.
Tid: lördag 1 juni kl. 11.00.
Plats: Ytterjärna Kulturcentrum.
Hitta hit: Parkering vid Ytterjärna
kulturcentrum. Buss 784, hållplats
”Kulturcentrum Järna”.

Under juni kommer vårplanteringarna att bytas ut mot sommarblommor i urnorna och
rabatterna i centrum. Årets tema
är ett färgsprakande återbruk
från 2014. Färgerna kommer att
gå i bland annat rött, violett,
orange, gult och svart i olika
kombinationer.

Om du har egen brunn rekommenderar miljökontoret och
Livsmedelsverket att du provtar
ditt dricksvatten minst vart tredje
år. Analysera gärna både mikrobiologiska och kemiska parametrar inklusive radon, bly och
arsenik om du bor i ett riskområde. Anlita ett ackrediterat vattenlaboratorium vid provtagning.
De kan hjälpa dig analysera ditt
dricksvatten. Be gärna anlitat
laboratorium att skicka en kopia
på analysresultatet till Miljökontoret i Södertälje kommun.
För mer information:
www.sodertalje.se/dricksvatten
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Vi blickar
tillbaka

Attraktiva
Södertälje

Utvecklingsområden i centrum
Vad: Valborg med Hoffmaestro, officiell kick-off
för Kanalåret 2019
Hur: Traditionellt valborgsfirande som byggdes
på med partybandet Hoffmaestro på scenen

När: 30 april 2019
Arrangörer:
Södertälje City tillsammans med
Kanalåret 2019

VALBORG – KANALÅRET
KICKADES IGÅNG ORDENTLIGT!
Stadsparken var fylld med glada människor i alla åldrar när både våren och
Kanalårets invigning firades på valborg. Med partybandet Hoffmaestro på
scenen fullkomligt vibrerade hela området av energi.
Stämningen var på topp redan när
tivolit började sättas och flera foodtrucks ställdes upp tidigare på dagen,
trots att vädret inte var det bästa.
Men ju närmare firandet blev himlen
klarare och klarare och framåt kvällen
sken solen och valborgsfirandet fick
den bästa inramningen möjligt, som
byggdes på ytterligare med ballonger
och välkomstbågar som besökarna
möttes av på väg in i Stadsparken.
Dessutom välkomnades de av extra
många funktionärer och trivselvärdar
som fanns på plats under kvällen.
Allt för att skapa en så härlig stämning
som möjligt.
Kvällen började med traditionellt
valborgsfirande där Södertälje
kommuns årliga idrottspriser delades
ut av kommunstyrelsens ordförande
Boel Godner och stadsdirektören
Rickard Sundbom.
Årets idrottsförening 2018 blev
Södertälje Rugbyklubb, årets ledare
2018 blev Peter Axtelius från Södertälje

Simsällskap och årets initiativ 2018 fick
Södertälje Ridklubb för sin verksamhet
”Vuxen i stallet” som verkar för att en
god hästhållning och gott kamratskap i
stallet för alla barn och ungdomar.
Södertälje kammarkör sjöng stämningsfullt in våren och majbrasan, som
tändes på en flotte i vattnet utanför
Borgmästarudden, filmades och visades
på en storbildskärm för de tusentals
människor som samlats vid den stora
scenen som byggts upp.
Årets vårtalare var Alin Khatchadourian
och Florence Melkemichel, grundare
av Södertälje Streetbasket Festival som
tillsammans höll ett inspirerande tal till
våren och Södertälje.
Kvällen leddes från scenen av jubileumsgeneralen Ulf Westman och när
Ulf välkomnade bandet Hoffmaestro
upp på scenen visste jublet inga
gränser. Stadsparken fullkomligt
vibrerade av energi och glädje och
när bandets hit ”Highway man”
började spela var det ingen som kunde

stå still. Unga och gamla, barn och
vuxna hoppade och dansade under
konserten som verkligen gjorde årets
valborg till det hetaste på länge!

”För Kanalåret 2019
var valborg den officiella
invigningen så det
kändes väldigt roligt
att ge Södertäljeborna
ett valborgsfirande med
extra mycket drag. Nu
är Jubileumsåret i full
gång. Och det kommer
att bli många fler
spännande evenemang
framöver under året”.
Ulf Westman, projektledare Kanalåret 2019

ÅRETS
STADSKÄRNA
Organisationen Svenska
Stadskärnor utser varje år
utmärkelsen Årets Stadskärna som går till en svensk
stad som genom samarbete
mellan privata och offentliga
aktörer gjort störst framsteg
i förnyelsen av sitt centrum.
För att kunna bli nominerad
till Årets Stadskärna behöver
staden först uppfylla kriterierna i en kvalitetsmärkning
som omfattar styrning,
samverkan, struktur och
åtgärdsprogram. Arbetet med
kvalitetsmärkningen brukar
ta minst tre år.

Tre tips för att
följa utvecklingen i
Södertälje centrum!

SÅ UTVECKLAR VI
SÖDERTÄLJE CENTRUM
Ingen har väl missat att det är många saker på gång
i Södertälje centrum?
Det byggs nya bostäder på flera platser
i stadskärnan och området utvidgas åt
norr och söder. Nya butiker etablerar
sig och flera hotell ska öppna.
Dessutom arrangeras flera olika
evenemang i stadskärnan, från påskäggsjakter till konserter, som skapar
liv i stadskärnan.
I flera år har arbetet pågått med att
utveckla stadskärnan på olika sätt,
det byggs flera hundra bostäder, det
skapas promenadsstråk, parker och
mycket mer för att skapa en mer attraktiv stadskärna. Hela stadskärnan
kommer växa, från Södertälje Science
Park i norr till Nyköpingsvägen i söder.
Det är ett intensivt arbete som pågår
på flera olika ställen, bl.a. ska gågatan
få ett ansiktslyft med ny beläggning,
belysning och möblering.
Samtidigt som det fysiska i stadskärnan förändras och utvecklas pågår

ett omfattande arbete för att utveckla
stadskärnans innehåll, t.ex. saker att
göra och uppleva. Även det här har
det arbetats med i flera år men i år
har näringsidkare, kommun och
fastighetsägare valt att tillsammans
ta ett krafttag om arbetet.
”Vi har beslutat att satsa på att bli
Årets Stadskärna 2023” berättar Aljoša
Lagumdžija, centrumchef i Södertälje.
”För att kunna utveckla stadskärnan
behöver vi jobba tillsammans och då
är det bra med ett gemensamt mål.
Vi har stort arbetet framför oss, men
arbetar vi strategiskt, långsiktig och
framförallt tillsammans kommer vi nå
vårt delmål. ”
Resan mot att bli Årets Stadskärna
påbörjades officiellt i februari med en
ordentlig kick-off där både politiker,
näringsidkare, fastighetsägare och
tjänstepersoner från kommunen deltog.

1. Södertälje City
www.sodertaljecity.se
Här kan du följa arbetet för
att bli Årets stadskärna 2023.
Här kan du även få information om evenemang som är på
gång i centrum och erbjudanden som är aktuella.
2. Södertälje växer – en portal
på www.sodertalje.se där
du kan följa alla byggprojekt
i stadskärnan och på andra
platser i kommunen). Här kan
du följa utvecklingen i staden
mot att bygga 20 000 nya
bostäder på 20 år.
3. På skyltar runt om i
centrum kan du på plats
ta del av det som byggs och
som är på gång. Vi berättar
mer om stadskärnans utveckling, både bakåt och
framåt. Du hittar skyltningen
i gamla Önskabutikens
fönster på Storgatan och
på väggar på plan 1 vid
ingången till parkeringsdäcket i Lunagallerian.

Månadens
förening

Kanalåret
tipsar!

Öppet hus!
Tisdag–fredag

mellan kl. 10.00–13.00!
Ta med egen dator elle
r
låna föreningens.
Plats: Gästgivaregatan 5, plan 5

VAD ÄR DET DÄR MOLNET
SOM ALLA PRATAR OM?
Dagens utveckling går fort och har en inte kunskap om alla nya
moderniteter är det lätt att känna sig lite utanför i samhället.
Därför har föreningen Seniorer lär Seniorer IT grundats för att
erbjuda alla en chans att hänga med
SeniorNet Södertälje är en av 45
klubbar i Sveriges riksförbund. Utbudet
anpassas efter medlemmarna i varje
klubb och i Södertälje så träffas de i
Lunaträffen på Gästgivaregatan 5.
Syftet med föreningen är att seniorer
ska lära andra seniorer om digital
kommunikation och internet. Det är
också en bra möjlighet att få bättre
kontakt med barn och barnbarn som
rör sig i helt andra kanaler än tidigare.
Hos SeniorNet kan du bl.a. lära dig mer
om BankID, Swisch och det senaste
operativsystemet Windows 10.
För vissa specifika kurser tas det ut
en avgift och som endast är för medlemmar. Medlemsavgiften är 250kr per
år och som medlem får du mycket hjälp
med att förstå IT-världen. Du får också
träffa andra glada nyfikna pensionärer.
Det digitala användandet har ökat mer
och mer för varje år som går. Vi går
mot ett kontantlöst samhälle och fast
telefon är snart ett minne blott. Vissa
vill inte ge sig in i den digitala världen
för att det är svårt och kan inte lägga

en stor del av sin pension på en dyr
apparat som bara står och samlar
damm medan andra kämpar för att få
grepp om det som så många pratar om.
”Äsch, jag förstår ingenting. Det är
lika bra att jag håller mig utanför det
där. Min väninna har en telefon som
hon får bilder på barnbarnen på och
det hade ju varit trevligt.” sa Maila
Andersson när vi frågade henne om
hennes syn på det nymodiga. Det
finns dock en vilja att bli modern och
vi pratar även om en enklare touchtelefon. Däremot var hennes man
Sigvard, mer intresserad av datorer
och skrev mycket av sina texter
digitalt. Datorn står fortfarande kvar
i lägenheten men används inte längre
efter att han gick bort. Men skulle hon
få lite guidning i användandet så
skulle hon nog kunna tänka sig att
börja använda den.
Många seniorer känner sig överväldigade av det digitala. Det är
svårt att hänga med i den snabba
takten och därför finns SeniorNet
där för att hjälpa dig

1800-talsveckan
28–30 juni, Torekällberget

Det här
visste du inte om
SeniorNet:

KOMMANDE PROGRAM:

De firar sitt 20-årsjubileum i år.
De tar gärna emot gamla
datorer till sin verksamhet.
Ca 240 st personer är
medlemmar i Södertälje.
Du behöver inte ha en egen
dator, det finns att låna.

6 juni: Nationaldagsfirande
på Torekällberget

4 & 18 juli: Sommarkonsert
på Stora torget

 6–28 juli: Swedish Open
2
Footgolf

15 juni: Snäckviken Race
16 juni: Tur med Ejdern
till Enhörna hembygdsmuseum med tema ”Sjöfart”

 1 & 25 juli: Utomhusbio
1
vid Maren

28 juli: Kafferep på
Enhörna hembygdsmuseum

19–28 juli: Järna
Festival Academy

 0 augusti: JAM Summer
1
session

22 juni: Midsommarfirande
på Torekällberget

22–26 juli: Södertälje
International Football Cup

23–25 augusti: Södertäljefestivalen

28–30 juni: 1800-talsveckan

 6 juli: En afton med Eddie
2
Oliva, Idala trädgårdsscen

För mer info om kommande programpunkter, besök www.kanalaret2019.se

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

Konst och hantverk
Södertälje konsthall
CARL JOHAN DE GEER – SLÄKTEN
OCH SLAVARNA

Carl Johan De Geer drar sig sällan
för att ställa svåra frågor. Vad vet
vi egentligen om Svensk kolonialism? Installation, skulptur, måleri.
Tid: utställningen pågår mellan
18 maj–8 september.
Plats: Södertälje konsthall,
Lunagallerian plan 2.
Visningar: tisdagar i juni kl. 12.30.

Södertälje konsthall/portal
HÅKAN WENNSTRÖM – NÄR MAN
RITAR HÄSTAR
Måleri, teckning.
Utställningen pågår
18 maj– 8 september.

Kulturskolan Nova
UTSTÄLLNING - FLOWER GARDEN
En utställning där 3 unga
konstnärer visar upp
blomstrande konstverk. Alla
åldrar välkomna, fri entré.
För mer information:
www.facebook.com/
novasodertalje
Invigning: 3 juni kl. 17.00.
Pågår: 3–20 juni.
Plats: Konstgången i Nova.
Lunagallerian, plan 2.

Stöd och rådgivning
E-tjänst för bygglov

Nu är det enklare att ansöka om
bygglov, marklov, rivningslov och
anmäla åtgärder som inte kräver
lov, exempelvis installation av
eldstad och Attefallshus. Via
e-tjänsten guidas du som
sökande genom hela processen
fram till att ansökan är inskickad.
Allt du behöver för att komma
igång är e-legitimation och
aktuella bygglovshandlingar.

Mer i juni 2019		
1
2

Invigning av Kustleden,
Ytterjärna Kulturcentrum
kl. 11.00
Assyriska FF–Södertälje FK,
fotbollsarenan kl. 17.00

Alla obligatoriska handlingar
som finns digitalt kan bifogas
direkt med ansökan. Detta gör
att handläggningen kan starta
snabbare och löpa på smidigare.
Läs mer:
www.sodertalje.se/bygglov
E-tjänst:
https://service.sodertalje.se/
bygglov

Hagabergs Kapell. Anna Bohm
spelar piano och sjunger, Lotta
Franzén spelar fiol och Bengt
Jonasson spelar bas. Fri entré.
Tid: söndag 30 juni kl. 18.00.
Plats: Hagabergs Kapell,
Erik Dahlbergs Väg 60.

Bygglovs-dropin tar
sommarlov

Samling på Berget

Bygglovs-drop-in-rådgivning i
Stadshusets reception tar sommaruppehåll. Tid: Sista tillfället för
rådgivning före sommaren är 17
juni, kl. 16.00–18.00. Öppnar igen
måndag 19 augusti.

E-tjänst för ekonomisk bistånd
Vet du om att du kan återansöka
om ekonomiskt bistånd digitalt?
Det enda du behöver är ett mobilt
bank-id och underlag i digtial
form som styrker avsaknad av
ekonomiska tillgångar.
För mer information:
sodertalje.se/ekonomisktbistand
E-tjänst, Ekonomiskt bistånd:
https://service.sodertalje.se/
ekonomiskt-bistand

Musik och scen
Novas sommaravslutning

Vi kör Öppen Scen och bjuder på
massvis med framträdanden.
Alla åldrar välkomna, fri entré.
För mer information:
www.facebook.com/
novasodertalje
Tid: 19 juni kl. 17.00.
Plats: Caféscenen i Nova.
Lunagallerian, plan 2.
Vill du uppträda? Anmäl dig i
förväg till nova@sodertalje.se.

Musikmässa med körsång
Lyssna på Hagabergskörens
vackra sång till piano och
flöjtspel. Fri entré.
Tid: söndag 2 juni kl. 11.00.
Plats: Hagabergs Kapell,
Erik Dahlbergs Väg 60.

Musikgudstjänst med
folkmusik

”Den Gud gav en sång är rik”
framförs i det hemtrevliga

6

Nationaldagsfirande,
Torekällberget kl. 12.00
8 Syrianska FC - Östers IF,
fotbollsarenan kl. 18.00
14 Syrianska FC–Jönköpings
Södra IF, fotbollsarenan
kl. 19.00

För äldre
En lekfull utflykt för dig som är
65+. Sjung med Åsa Dellham
som plockar fram godbitar från
bland annat Siw Malmqvists
repertoar, lyssna på gårdsmusikanter, möt barn som
leker gamla lekar och spela i
kägelbanan.
Tid: Tisdag 25 juni kl. 13.00-15.00.
Plats: Torekällbergets friluftsmuseum. Ingen föranmälan
krävs, fri entré.
Arrangör: Kultur 365 och
Torekällberget.

Stadsvandringar

• Badorten, Stora torget
Samling: Stora Torget,
Södertälje centrum
Tid: tisdag 25 juni
• Berghusgrottan,
Idala café, Mörkö
Samling: Idala café och
lanthandel
Tid: onsdag 26 juni
Läs mer på:
www2.destinationsodertalje.se/
sv/evenemang
Vid frågor: Kontakta
Södertäljebyrån: 08-523 060 30.

Bio på Estrad
Kvällsfilmer

Biljett 100 kronor, köps på
www.tickster.com.
14 juni kl. 18.30: Men in Black
International
17 juni kl. 18.30: Rocket Man
18 juni kl. 18.30: Rocket Man
28 juni kl. 18.30: Yesterday

Gratis sommarlovsbio för
barn och ungdomar 6–15 år

Under sommaren arrangeras
en rad stadsvandringar i
kommunen. De börjar alltid
kl. 18.00.
• Vandring och visning av
Ytterjärna
Samling: Entré vid Kulturhuset
Tid: tisdag 4 juni
• Biologiska muséet,
Erik Dahlbergs väg
Samling: Entré vid Museet
Tid: onsdag 5 juni
• Kyrkogårdsvandring,
Överenhörna kyrka
Samling: Vid Överenhörna kyrka
Tid: tisdag 11 juni
• Wendela Hebbes hus,
Marenplan
Samling: Wendela Hebbevillan,
Vetterg 4
Tid: onsdag 12 juni
• Levande och döda i S:ta
Ragnhild, S:ta Ragnhilds kyrka
Samling: S:t Ragnhilds kyrka
Tid: tisdag 18 juni
• Kusens backe, Utsiktsplatsen
Lagmansvägen
Samling: Utsiktsplatsen på
Lagmansv
Tid: onsdag 19 juni

Boka gratisbiljett på
www.tickster.com från 48 timmar
innan visning – använd koden
SOMMARBIO.
Medföljande vuxen och övriga
besökare köper biljett för
100 kronor. Läs mer om filmerna
och aktuella åldersgränser på:
www.bioguiden.se
14 juni kl 15.00: Men in Black
International
17 juni kl 15.00: Mysteriet om
Herr Länk (svenskt tal)
18 juni kl 15.00:
X-men – Dark Phoenix
19 juni kl 15.00: Booksmart
20 juni kl 15.00: Husdjurens
hemliga liv 2 (svenskt tal)
24 juni kl 15.00: Godzilla 2 –
King of the Monsters
25 juni kl 15.00: Detective Pikachu
26 juni kl 15.00: Aladdin
27 juni kl 15.00: Aladdin
(svenskt tal)
28 juni kl 15.00: Blinky Bill
filmen (svenskt tal)
Plats: Bio Estrad, Södertälje
stadsscen, Nyköpingsvägen 26
(Södertälje stadshus)
Läs mer på: www.sodertalje.se/
kultur-och-fritid/sommarskoj/
gratis-sommarbio/

15 Snäckviken race, kappsegling Linaviken kl. 13.30
17 Assyriska FF–
IFK Aspudden-Tellus,
fotbollsarenan kl. 17.00
22 Midsommarfirande,
Torekällberget kl. 11.00

28–30 1800-talsveckan,
Torekällberget
kl. 11.00
30 Arameisk-Syrianska IF
- Assyriska FF,
fotbollsarenan
kl. 17.00
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