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Campusgatan
har bytt namn till
Nyköpingsvägen

Gågatan i
Södertälje Centrum
får flera RÖKFRIA
ZONER. Rökning
tillåts i mitten av
gågatan.

Rökfritt i flera
utomhusmiljöer från
och med 1 juli 2019
Nu blir utomhusmiljöer bättre för barn och ungdomar samt de som inte vill
utsättsas för passiv rökning. Den 1 juli 2019 börjar en ny tobakslag att gälla.
Det betyder att det blir förbjudet att röka:
• I anslutning till kollektiva färdmedel,
så som perronger, busshållsplatser
och taxizoner
•E
 ntréer
•U
 teserveringar, både
permanenta och tillfälliga
• L ekplatser
• I nhägnade idrottsplatser
•P
 ublika evenemang

till allmänna platser för personer som är
överkänsliga för rök. Speciellt gäller det
barn, deras luftvägar är särskilt känsliga.
De som beslutat om lagen utgår från att
ett utvidgat rökförbud på vissa allmänna
platser utomhus gör platserna mer tillgängliga för personer som av olika skäl
inte vill eller bör utsättas för tobaksrök.

Den nya tobakslagen innebär att gågatan i
Södertälje Centrum kommer att ha en stor
del av rökfria zoner. De som vill röka kan
göra det i mitten av gågatan där det också
finns askkoppar att fimpa i.

Lagen påverkar även företagare som
säljer tobaksprodukter
Med anledning av den nya tobakslagen
måste alla handlare som säljer tobaksprodukter söka nytt tillstånd hos kommunen.
Även partihandlare som säljer tobaksvaror
till detaljhandeln måste söka nytt tillstånd.

Varför har riksdagen beslutat om en
ny tobakslag?
Det finns flera skäl till det. Bland annat därför att rökning begränsar tillgängligheten

Läs mer
Vill du veta mer om förändringarna
i tobakslagen? Läs mer på:
www.sodertalje.se/tobakslagen

Den 31 maj 2019 ändrades vägnamnet
Campusgatan till Nyköpingsvägen.
Därmed har Stadshuset en ny besöksadress:
Nyköpingsvägen 26. Kommunens postadress påverkas inte, utan är densamma:
Södertälje kommun, 151 89 Södertälje.
Campusgatan fick sitt namn i samband
med att Campus Telge inrättades i
Mariekällskolans gamla lokaler 1997.
Campus Telge har nu flyttat från lokalerna,
och finns på Kvarnbergagatan.

Trampbåtar i Maren
Hela sommaren, 28 juni - 10 augusti,
finns det trampbåtar och vattenbollar i
Maren, måndag–tisdag kl. 12.00,
torsdag–fredag kl. 12.00, lördagar kl. 10.00.
Onsdagar och söndagar stängt.

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

Se öppettider, kontaktuppgifter 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

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.
Biljettkassan har semesterstängt från 1 juli. Öppnar den
19 augusti. Biljetter kan köpas
på: Ticketmaster.se.
Biobiljetter kan köpas på:
Tickster.com.

För barn och unga
Sommarboken 2019
- Under ytan

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!
Om du har Instagram och läst
något du vill rekommendera,
ta en bild och använd taggen:
#sommarboken2019.
Du kan också följa oss på
Instagram. Där heter vi
@biblioteksodertalje
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STADSBIBLIOTEKET
Var med och skapa en undervattenvärld i biblioteket. Vi gör
vattenvarselser och annat
spännande som sedan sitter kvar
i biblioteket under sommaren.
Dela med dig av dina bästa boktips, vi gör bland annat boktrailers
och animationer. Var med i vårt
Sant-eller Falskt-tävling. Fika och
prata böcker med oss.
Tid: fredag 19 juli och 9 augusti
kl. 13.00–15.00.
Plats: Stadsbiblioteket,
Lunagallerian, Storgatan 15.
ENHÖRNA BIBLIOTEK
Vi boktipsar varandra om
böcker vi vill läsa eller läst under
sommarlovet och så pysslar vi
och experimenterar utifrån årets
tema Under ytan.
Tid: måndag 5 augusti och
12 augusti kl. 14.00–15.00.
Plats: Enhörna bibliotek,
Vallaskolan, Sandviksvägen 60.
HOVSJÖ BIBLIOTEK
Utflykt till sjön Måsnaren. Vi tar
med oss håv och lupp för att
undersöka vattnets varelser.
Begränsat antal platser.
Tid: onsdag 12 juli kl. 13.00–15.00.
Plats: Hovsjö biblotek, Hovsjö Hub,
Gröndalsvägen 1.

MÖLNBO BIBLIOTEK
Kom och fika och bokprata
om sommarens läsning.
Vi tipsar varandra om vad vi
läst i sommar.
Tid: onsdag 21 augusti
kl. 15.00–16.00.
Plats: Mölnbo bibliotek,
Mölnboskolan, Skolvägen 13.

F
 ilmvisning på temat Under
ytan, på bilioteket.
T
 id: fredag 9 augusti
kl. 13.00–15.00.
P
 lats: Hovsjö biblotek,
Hovsjö Hub.

HÖLÖ BIBLIOTEK
Pyssel, quiz och bokbubbel.
Tid: torsdag 8 augusti
kl. 12.00–13.00.
Plats: Hölö bibliotek, Hölöskolan.
JÄRNA BIBLIOTEK
Festlig avslutning för sommarboken i Järna med utställning av
sommarens alster. Bokprat om
sommarens läsning.
Tid: onsdag 14 augusti
kl. 15.00–16.30.
Plats: Järna bibliotek,
Storgatan 4, Järna.

Gårdsmusikanter som sprider
glädje och sång

Om du har Instagram och läst
något du vill rekommendera, ta
en bild och använd taggen:
#sommarboken2019.
Du kan också följa oss på
Instagram. Där heter vi
@biblioteksodertalje

Fredagskul

Nu startar Fredagskul på Hovsjö
bibliotek! Varje fredag hittar vi på
något roligt inför helgen, med
olika teman varje gång.
30 augusti–13 december.
Tid: fredag 30 augusti
kl. 14.00–16.00.
Plats: Hovsjö bibliotek,
Hovsjö Hub.

Konst- och textskola under
sommarlovet

T
 ipspromenad på temat Under
ytan. På fredagen lottar vi fram
en vinnare som får med sig ett
fint pris hem.
T
 id: måndag 15–fredag 19 juli
kl. 11.00–16.00.
G
 ör en kort stop motion-film
eller tipsa på annat sätt om
sommarens läsupplevelser.
T
 id: fredag 26 juli kl. 13.00–15.00.
P
 lats: Hovsjö biblotek, Hovsjö
Hub, Gröndalsvägen 1.

För äldre

Gårdsmusikanter är Kultur 365:s
satsning för feriearbetande
ungdomar. Ungdomarna besöker
enheterna inom äldreomsorgen
med glädje och musik. Vanligtvis
så går gårdsmusikanterna runt
på förmiddagarna på avdelningarna och spelar för individer eller
mindre grupper för att sedan på
eftermiddagarna spela inför en
större publik.
Anhöriga och vänner är
välkomna att besöka denna dag.
Angående tider och platser för
gårdsmusikanterna besök vår
hemsida www.sodertalje.se/
gardsmusikanterna

Boka handledning på
Stadsbiblioteket
© PONTUS ORRE

Öppettider

Här ser du var och när de olika
biblioteken i Södertälje har sina
träffar i sommar. Det blir lite
bokbubbel och pyssel men också
quiz, fika, spel och annat kul. Hitta
det som du tycker är roligt. Du är
välkommen till alla bibliotek.

© PIXABAY.COM

Bokträffar i juli och augusti:

Sommarlovsaktivitet för barn
mellan 6 och 15 år. Kom och
skapa konst och text med oss!
Tid: Vecka 30, 22–26 juli
kl. 13.00–17.00 med Angela Bravo,
konstnär.
Plats: Hovsjö Hub och Läslandet i
Lina Hage.
Kontakt:
sarah.floren@sodertalje.se

Låna instrument och
musiklärare

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.
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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

© PRESSBILD

Södertäljeartisten

Faia Younan är en av
fem kända personer

som är med i kampanjen
"Ingen kan göra allt
- men alla kan
göra något”

Vi tar hand om vår
omgivning!
Ingen kan gör allt
– men alla kan göra något!

Att inte skräpa ner, att ta hand
om miljön och att bry sig om våra
medmänniskor är ett stort steg
på vägen till att göra Södertälje
och världen en bättre plats
för alla.
Södertälje kommun, Telge
återvinning och Södertälje City
har just nu en kampanj i sociala
medier där fem kända personer
(dansaren Tobias Karlsson,
körledaren Gabriel Forss, artisten
Shirley Clamp, youtubern Daniel
Norberg och Södertäljeartisten
Faia Younan) lyfter dessa frågor
för att visa hur viktigt det är att
ta hand om vår omgivning –
både miljön och våra medmänniskor. Artisterna kommer
att framträda med ett medley
under Södertäljefestivalen
och Faia Younan med en
hel konsert.

Sommar på
Torekällberget
Lilltorpet

Mat- och pratrunda

Följ med djurskötarna och
lär dig mer om djuren.
Tid: lördagar, söndagar och
helgdagar kl. 11.00.
Plats: start vid skylten på
stallplan.

Pyssel och lek i Lillboden

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

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.

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: 9 och 14 aug.
Pris: 400 kr. Lunch medtages,
fika ingår.
Frågor och anmälan
skickas till:
catrin.nygårdh@sodertalje.se

Ponnyridning

Ta en tur på ett av våra
gotlandsruss.
Lördag & söndag
kl. 13.00–14.00.
Start vid mjölkpallen
på stallplan.
Pris: 40 kr. Endast förköp i
handelsboden.

Vad kan du göra?
• P
 locka fem skräp om dagen
• K
 ällsortera och ta hand om
naturens resurser
• V
 isa omtanke om dina
grannar
• M
 öta dina medmänniskor
med ett leende
Tillsammans skapar vi ett
hållbart Södertälje!
#allakangöranågot #skräpdig
Mer info:
http://bit.ly/skräpdig
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KVÄLLSFILMER I SOMMAR:
(vanliga biovisningar - 100 kr i
entré. Biljetter på tickster.com)
Fre 5 juli kl. 18.30: Stockholm
Ons 10 juli kl. 18.30: Midsommar
Ons 17 juli kl. 18.30: Lejonkungen

UTEBIO PÅ MARENPLAN

Nypremiär! Trappan vid Marenplan förvandlas till en biograf
under stjärnorna. Filmerna visas
lagom till solnedgången cirka
kl. 21.30 och redan från kl. 20.00
kommer området vakna till liv
med kringaktiviteter. Södertäljeborna fick säga sitt och valde
klassikern ”Grease” (11 juli) och
den nya publikfavoriten ”A Star is
Born” (25 juli). Ta med någon du
tycker om och njut av kvalitetsfilm
under bar himmel. Helt gratis!

Båtutflykter med Ejdern
LÖRDAG 6 JULI:
Birka (Tema: Vikingar på Birka),
Borgmästarudden, kl. 09.45
FREDAG 12 JULI:
Birka (Tema: Vikingar på Birka),
Borgmästarudden, kl. 09.45
LÖRDAG 13 JULI:
Birka (Tema: Vikingar på Birka),
Borgmästarudden, kl. 09.45
LÖRDAG 13 JULI:
Vildsvinsgille på Birka,
Borgmästarudden, kl. 17.00
LÖRDAG 20 JULI:
Birka–Adelsö,
Borgmästarudden, kl. 09.45
SÖNDAG 21 JULI:
Drottningholm–Stockholm,
Borgmästarudden, kl. 08.45
LÖRDAG 27 JULI:
Birka–Adelsö,
Borgmästarudden, kl. 09.45
LÖRDAG 27 JULI:
Vildsvinsgille på Birka,
Borgmästarudden, kl. 17.00
SÖNDAG 28 JULI:
Ekensberg Kafferep Enhörna
kyrka, Borgmästarudden,
kl 11.00
LÖRDAG 3 AUGUSTI:
Birka, Borgmästarudden, kl. 09.45
LÖRDAG 10 AUGUSTI:
Birka–Adelsö,
Borgmästarudden, kl. 09.45
FREDAG 16 AUGUSTI:
Surströmmingsresa,
Borgmästarudden, kl. 19.00
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LÖRDAG 17 AUGUSTI:
Birka-Adelsö,
Borgmästarudden, kl. 09.45
SÖNDAG 25 AUGUSTI:
Drottningholm–Stockholm,
Borgmästarudden, kl. 08.45
LÖRDAG 31 AUGUSTI:
Birka, Borgmästarudden kl. 09.45
Biljetter säljs på Södertäljebyrån
i första hand och eventuellt
resterande platser säljs på
bryggan före avgång. Biljetter kan
förbokas och köpas via telefon,
08-523 060 30 eller e-post:
turist@sodertalje.se, eller inne
på Södertäljebyrån på
Saltsjögatan 1.

BIO
ESTRAD

Gratis sommarlovsbio för
barn och ungdomar 6-15 år.
Medföljande vuxen och övriga
besökare köper biljett för
100 kronor på Tickster.com
Info och biljetter:
www.sodertalje.se/sommarbio

SOMMARLOVSBIO:
Fre 5 juli kl. 15.00:
Spiderman – Far from Home
Tis 9 juli kl. 15.00:
Klara Ko & Äppeltjuven
(svenskt tal)
Ons 10 juli kl. 15.00: Teen Spirit
Ons 17 juli kl. 15.00: Lejonkungen
Tors 18 juli kl. 15.00: Lejonkungen
(svenskt tal)

Inträde: Gratis
Tid: 11 och 25 juli kl. 21.30.
Plats: Marenplan, Södertälje.
Mer info: www.sodertaljecity.se
Arrangör: Södertälje Stadsscen
& Södertälje City

Bygglovs-drop-in tar
sommarlov

Bygglovs-drop-in-rådgivning i
Stadshusets reception tar
sommaruppehåll.
Öppnar igen måndag 19 augusti.

Fladdermuskväll
vid Linasjön
Följ med ut och upptäck fladdermössens fascinerande värld!
Fladdermuskännaren Richard
Vestin guidar oss i natten. Med
hjälp av fladdermus-detektorer
lyssnar vi på fladdermössens ljud.
En spännande aktivitet för hela
familjen! Ingen föranmälan,
ingen avgift. Ta med ficklampa!
Arrangör: Naturcentrum.
Kontaktperson: Mia Vävare
08-523 033 32
Tid: torsdag 22 augusti
kl. 19.30–ca 21.30.
Plats: Samling vid Lina
naturreservats parkering
(följ Linavägen från Ridskolan
förbi Trädgårn).

Digitalisering
Södertälje nominerade till
Sveriges Digitaliseringskommun 2019

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

E-tjänst för ekonomiskt
bistånd

Vet du om att du kan återansöka
om ekonomiskt bistånd digitalt?
Det enda du behöver är ett mobilt
bank-id och underlag i digital
form som styrker avsaknad av
ekonomiska tillgångar.
Mer information:
sodertalje.se/ekonomisktbistand
E-tjänst, Ekonomiskt bistånd:
https://service.sodertalje.se/
ekonomiskt-bistand
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Södertälje kommun är en av fem
kommuner som är nominerade
till utmärkelsen Sveriges
Digitaliseringskommun 2019.
Priset delas ut till den kommun
som har lyckats bäst med att
använda IT och digitaliseringens
möjligheter för att utveckla
verksamheterna, demokratin
och kommunen som helhet.
I slutet av april blev det klart att
Södertälje kommun var en av tio
kommuner som nominerats till
priset. Bakom nomineringarna
står Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL), Myndigheten
för digital förvaltning (DIGG),
Finansdepartementet, Vinnova,
IT & Telekomföretagen, PwC,
Telia och Kvalitetsmässan.
Utmärkelsen delas ut under
Kvalitetsmässans invigningsgala
på Göteborgsoperan den 12
november. Det blir tionde gången
priset delas ut. Övriga kommuner
som har nominerats till årets pris
är Karlskrona, Karlstad, Lidingö
och Umeå. Tidigare pristagare är
Kalix 2001, Nacka 2003, Malmö
2005, Umeå 2007, Falkenberg
2009, Upplands Väsby 2011,
Karlstad 2013, Helsingborg 2015
och Stockholm 2017.

© CARL-JOHAN DE GEER

Stadsvandringar

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.

Södertäje konsthall/portal
HÅKAN WENNSTRÖM
– NÄR MAN RITAR HÄSTAR
Måleri, teckning.
Utställningen pågår
18 maj– 8 september.
Tid: tisdag–fredag 12.00–18.00,
lördag 11.00–15.00.
Sommartider: 18 juni–17 aug
12.00–16.00, lördag 11.00-15.00.

älje Konstförening
Gamla Rådhuset/Södertälje
konstförening

huset,
Södertälje
huset, Stora
Stora Torget,
Torget, Södertälje
”VID FÖRSTA ÖGONKASTET”
Konstnärsbesök från New York;
Monika Camillucci, Nadia
Martinez, Poramit Thantapalit,
Cecilia Nelsson
Tid: vernissage lördag 24 aug
kl. 12.00–16.00. Utställningen
pågår till den 8 september.
Plats: Gamla Rådhuset,
Stora Torget.

sök
sökfrån New York
EXTRA VISNING UNDER
SÖDERTÄLJEFESTIVALEN
Visning av konsthallens aktuella
utställning. Cirka 20 minuter.
Tid: fredag 23 aug kl. 13.00,
lördag 24 aug kl. 13.00.

© MONIKA CAMILLUCCI, NAIDA MARTINEZ, PORAMIT THANTAPALIT, CECILIA NELSON

ta ögonkastet”
sta
ögonkastet”

es Schwartz
Schwartz
es

på

Under sommaren arrangeras en rad
stadsvandringarrunt om i kommunen, på
tisdagar och onsdagar.
TISDAG 2 JULI:
Vandring och visning i Ytterjärna, kl. 18.00
ONSDAG 3 JULI:
Flytande Stadsvandring, Borgmästarudden, kl. 18.00
TISDAG 9 JULI:
Rysshärjningarna 1719, Utsiktsplatsen på
Lagmansvägen, kl. 18.00
ONSDAG 10 JULI:
Springberget, Idala Café och Lanthandel, kl. 18.00
TISDAG 16 JULI:
Wendela - En modern 1800-talskvinna,
Wendela Hebbes hus, kl. 18.00
ONSDAG 17 JULI:
Glasberga Sjöstad, Glasberga p-plats, kl. 18.00
ONSDAG 24 JULI:
Vandring i Folkets park och husets historia,
Mölnbo Folkets hus, kl. 18.00

Södertälje Konstförening
ONSDAG 31 JULI:
Telgehus, Vid Katolska kyrkan, kl. 18.00

ONSDAG 7 AUGUSTI:
Syrentorpet Mörkö, Idala Café och Lanthandel kl. 18.00

Gamla Rådhuset, Stora Torget, Södertälje
TISDAG 13 AUGUSTI:
Sandviken Enhörna, Norrlöts handelsgård, kl. 18.00

Konstnärsbesök från New York

ONSDAG 14 AUGUSTI:
Saltskogs Gård och CF Liljevalchs, Saltskogs Gård, kl. 18.00
TISDAG 20 AUGUSTI:
Märkvärdiga kvinnor i Södertälje, Saltsjötorget, kl. 18.00

”Vid första ögonkastet”

ONSDAG 21 AUGUSTI:
Trädgårdsvandring i Ytterjärna, kl. 18.00
TISDAG 28 AUGUSTI:
Oktoberteatern 40 år, Vid teaterns entré, kl. 18.00
ONSDAG 29 AUGUSTI:
Kanalen, Mälarehamnen, kl. 18.00

Mer information:

www2.destinationsodertalje.se/sv/evenemang
Vid frågor: Kontakta Södertäljebyrån:
08-523 060 30.
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Bamse barnvakt

Wiktoria Johansson
© PRESSBILD

© PRESSBILD

Klockrent

Tobias Karlsson

Shirley Clamp

Kom och besök Södertäljefestivalen!

Hela helgen mellan fredag den 23:e till söndag den 25:e augusti förvandlas Södertälje City till ett festivalområde
– en plats där många världar möts! Det blir ett fullspäckat schema med välkända artister på scen, stort tivoli,
massor med aktiviteter och spännande matupplevelser. Alla är välkomna till Södertäljefestivalen - Fri entré!
BESÖK MATLUST-TORGET
Här kan du köpa ingredienser till din
matlagning eller färdiga rätter. Vi bjuder
på småskaligt mathantverk, hälsosamma
vegetariska eller veganska alternativ,
bakverk, bröd och mycket annat.
Välkommen att väcka din matlust på
Politikertorget i mitten av Storgatan!
ÅRETS ARTISTER PÅ STORA SCENEN
Här kan du bland annat se ett gemensamt uppträdande i hållbarhetens anda
med: Tobias Karlsson, Gabriel Forss,
Shirley Clamp, Daniel Norberg och Faia
Younan på lördagkvällen den 24 augusti.
Artisterna har samarbetat i en stor kampanj för Håll Södertälje Rent. Kampanjen
har kunnat följas på sociala medier
under hashtaggarna #SkräpDig och
#AllaKanGöraNågot. Faia Younan kommer också göra sin allra första Sverigekonsert sedan hennes stora genombrott!
Andra artister som gästar festivalen är:
Wiktoria Johansson, Klockrent! och
Imenella. Wiktora deltog nyligen i
Melodifestivalen, Klockrent! – alias Max
Huss – sjunger och rappar än så länge på
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Spotify och Imenella tog hem utmärkelsen
Årets Nykomling på Grammisgalan 2019.
Södertäljefestivalen kommer också
välkomna flera lokala talanger som
Kids of Revolution, Tomas Kaya, Nineb
Youk och Jeano! Ännu fler artister
avslöjas inom kort.
Håll dig uppdaterad på
www.södertäljefestivalen.se
– här presenterar vi löpande nya artister!

PIGGELOPPET
Är du mellan 4-12 år, med mycket spring
i benen? Kom och spring Piggeloppet
tillsammans med vår maskot Pigge
under Södertäljefestivalen.
Anmäl dig i Sydpoolen-tältet!.
BAMSE BARNVAKT
Festivalen gästas även av Bamse och
hans vänner, som sjunger och dansar för
de minsta på söndag 25 augusti kl. 11.00.
KOMMUNEN PÅ FESTIVALEN
I år hittar du Södertälje kommun på
Saltsjötorget. Eftersom vi firar Kanalåret
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satsar vi lite extra och du kommer att
möta flera av kommunens verksamheter.
För våra yngsta medborgare har vi ett
skapa-tält med pysselaktiveter och där
bjuds det också på sång och sagostunder. Kom och se dig själv i framtidens
Södertälje, eller varför inte i historisk miljö.
Vi håller även medborgardialoger och
talar cykling. Kom förbi, säg hej och lyssna
på några av alla de uppträdanden som
sker på scenen! Eller kom bara och häng i
vår chill-out!
För mer information om kommunens tält:
www.sodertalje.se/sodertaljefestivalen.
Tid: fredag den 23:e augusti 10.00–22.00,
lördag den 24:e augusti 10.00–22.00,
söndag den 25:e augusti 10.00–17.00.
OBS! Delar av festivalområdet kan
ha andra öppettider, se festivalens
webbplats.
Plats: Hela Södertäljes stadskärna.
ARRANGÖR: Södertälje City.
MER INFORMATION:
www.södertäljefestivalen.se,
www.facebook.com/sodertaljefestivalen
Instagram: @sodertaljefestivalen

Utflyktsmål i naturen
© MIKAEL GRENNARD

Vattentester

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.
Mer information:
www.sodertalje.se/dricksvatten

Det finns många utflyktsmål i
Södertälje kommuns vackra
natur. Upplev sjöar, våtmarker,
åar, skärgård, artrik flora och
djurliv, hagmarker, skogar och
mycket mer. Stigar, skyltar,
eldplatser, fågeltorn och fler
anordningar visar upp värdena
och gör områden tillgängliga
och lite extra trivsamma. Hela 24
stycken av utflyktsmålen är
skyddade som naturreservat.
Därutöver hittar du vandringsleder och härliga friluftsområden.
Ta till exempel Brandalsunds
naturreservat som ligger på
cykelavstånd från både Järna
och Södertälje. Du kan också ta
dig dit med båt och lägga till i
den skyddade naturhamnen i
Norrviken. Där hittar du vidsträckta sandstränder, en
pelarsal av mäktiga tallar och
en artrik hagmarksflora.
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Läs mer: Naturcentrum, Södertälje kommun har tagit fram en
utflyktsguide till naturreservat
och utflyktsmål i Södertälje. Du
kan läsa den digitalt på vår
webbsida: sodertalje.se/utflykt
På webbsidan finns även olika
foldrar med tips på vad du kan
upptäcka i de olika områdena.
Vill du ha foldern i pappersformat
kan du hämta den på Södertäljebyrån, Stadshuset eller skriva ut
den själv från webbsidan.

Sommarkonserter i City
Två torsdagskvällar i juli fylls Stora
Torget av musik och fest - med
två av Sveriges just nu största
live-akter! Sommarkonserterna
inleds med JLT, John Lindberg Trio
(4 juli) och fortsätter starkt med
Molly Sandén! (18 juli). Båda
konserterna kryddas med
förband och kringaktiviteter,
och är som vanligt helt gratis
att besöka.
Inträde: Gratis.
Tid: torsdagar 4 och 18 juli
kl. 17.00–20.00.
Plats: Stora Torget, Södertälje.
Mer information:
www.sodertaljecity.se
Arrangör: Södertälje City.

Vård

Närakut Södertälje

Öppet för barn och vuxna
alla dagar kl. 08.00–22.00.
Ingång från akutmottagningen på Erik Dahlbergs väg 14.
Telefon: 08-550 240 00
Telefontider: Måndagfredag: kl. 07.00–17.00.
Lördag, söndag och
helgdag: Ring 1177
Kostnad: Besöket kostar 200
kronor för vuxna, 18–85 år.
Kostnadsfritt för barn under
18 år och vuxna över 85 år.
Vid livshotande tillstånd
ring 112.

18

JULI

JULI

John Lindberg Trio
på Stora Torget

Molly Sandén
på Stora Torget
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Vi blickar
tillbaka

SOMMAR KICK-OFF
I CITY
Turistahemma-dag, basketspelande ungdomar, zumba-dansande
seniorer, RC-båtar i Maren och ett jubileumståg! Inte konstigt att
centrum fullkomligt vibrerade av energi lördagen den 18 maj.
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På Saltsjötorget arrangerades Södertäljes första Turistahemma-dag där
16 utställare inspirerade besökare
till att turista i sin egen stad. Att det
finns en stor variation av upplevelser
i Södertälje märktes tydligt och flera
besökare uttryckte att det var en av de
bästa upplevelserna med evenemanget.
”Nu har vi planerat in flera saker att
göra under semestern” berättade en av
besökarna. ”Flera av de här sakerna
hade jag ingen aning om! Fler såna här
evenemang där man kan upptäcka vad
som finns på ett sånt här lustfyllt sätt”
avslutar hon.

Nedanför Marentrappan var det ett
lugnare tempo och på vattnet i Inre
Maren seglade radiostyrda segelbåtar
fram och tillbaka. Båtarna var av
modellen Dragon Force 65 som tillhör
världens största RC-båtklass.

På Olof Palmes plats fanns världens
enda vintage kollo, Camp 65+ som med
olika inslag inspirerade seniorer till
att röra sig. Under dagen fanns flera
olika pröva-på aktiviteter som zumba,
gå-fotboll och rörelsebingo. Dessutom
kunde besökare njuta av härlig underhållning och musik av bl.a. Joseph Barabas och revyrävarna Owe Lidemalm
och Hans Qviström.

Mellan alla aktiviteterna åkte jubileumståget, ett litet ”tuff tuff-tåg” som
stannade på hållplatser längs med
Storgatan.

På Stora Torget var det full aktivitet
med Södertälje Streetbasket Festival.
Halva torget var förvandlat till basketplaner med läktare och tillhörande
sekretariat. Energin pumpade i takt
med musiken och runt planerna fanns
foodtrucks och hoppborgar.

En av höjdpunkterna under dagen var
firandet av Södertälje Kings SM-guld.
Laget åkte med jubileumståget från
Saltsjötorget och på Stora Torget mötte
upp ett hav av stolta Södertäljebor upp.
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Bakom alla aktiviteter stod ett stort
antal olika aktörer som tillsammans
skapade en fantastisk dag.
En bättre kick-off på sommaren i City
kunde inte fås. Nu är det sommar!

© KATARINA FORSGÅRDH

Attraktiva
Södertälje

FÖR
SÖDERTÄLJE
KOMMUN…
…är näringslivet och ett gott
företagsklimat en prioriterad
fråga. För att utveckla företagsklimatet och näringslivet
ytterligare görs bl.a. en
satsning för att på djupet lära
känna företagare och deras
upplevelse av kontakten med
kommunen. I ett kartläggningsarbete har 80 företagare
djupintervjuats gällande
deras dialog med kommunen
och 15 tjänstepersoner på
Södertälje kommun har även
de djupintervjuats. Intervjuerna kommer sen analyseras
och ligga till grund för det
fortsatta arbetet.

Destination Södertälje,
som är en del av Södertälje
kommun, och Näringslivsenheten arrangerar flera
evenemang för företagare.
Missa inte höstens!

FLERA SATSNINGAR PÅ
SÖDERTÄLJES NÄRINGSLIV
Ett hundratal personer deltog när årets Näringslivsforum gick
av stapeln i slutet av maj. Företagare, politiker och tjänstepersoner samlades för att tillsammans diskutera frågor kring
företagande i Södertälje.
Näringslivsforum är ett av flera
evenemang som årligen arrangeras
för att stärka näringslivet i Södertälje.
Syftet med Näringslivsforum är att
skapa ett forum för att företagare,
politiker och tjänstepersoner att mötas
och diskutera bl.a. företagsklimatet i
Södertälje. I år gavs information om
de nya satsningarna som gjorts från
Södertälje kommun för att ytterligare
stärka näringslivet, ex genom inrättandet av en politisk styrgrupp
för näringslivsutveckling.
Under våren har representanter från
den politiska styrgruppen och tjänstepersoner från Södertälje kommun
besökt företagare för att lära känna
företagarna och deras nutida och
framtida utmaningar. Det är också en
ambition till att stärka dialogen mellan
kommunen och företagare. Responsen

från företagare har varit väldigt
positiv och många har uppskattat att
näringslivsfrågor som företagsklimat
och samspel mellan kommun och
företagare verkligen satsas på.
En annan ny satsning är Södertäljes
första kompetens- rekrytering- och
utbildningsmässa som hölls i april.
På plats fanns 35 utställande aktörer
som tillsammans sökte 1575 tjänster
och erbjöd 1780 utbildningsplatser!
Kompetensförsörjningsfrågan är
för många företag en utmaning och
mässan är en aktivitet som görs inom
ramen för det området.
Det är mycket spännande som händer
och som är på gång. Klart är att när
vi möts, samtalar och delar med oss
av erfarenheter och förväntningar
bygger vi framtidens Södertälje på
allra bästa sätt!

Frukostklubben
Sex gånger per år arrangeras
Frukostklubben med syfte att
erbjuda en mötesplats för företagare för information och
inspiration. Frukostklubbarna
har olika teman varje gång.
Företagarluncher
Tillsammans med Företagarna
Södertälje/Nykvarn arrangerar Näringslivsenheten
Företagarlunch en gång per
månad. Företagarluncherna
riktas främst mot dig som är
företagare, men också du som
är intresserad av näringslivsfrågor i Södertälje. Du är
välkommen att mingla och
nätverka med politiker, högre
kommunala tjänstemän och
andra företagare
Södertälje Företagardag
8 november
Ta chansen att nätverka,
skapa nya affärsrelationer
och träffa nya kunder. Boka
en monter redan nu på
www.sodertaljeforetagardag.se

Följ Näringslivsenheten
för att ta del av information
och nyheter om företagande
och näringsliv:
Facebook:
Näringsliv Södertälje
Instagram:
naringslivsodertalje
LinkedIN:
Näringsliv Södertälje
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Månadens
förening

Om du vill vara
med i föreningen me
n inte
tycker om närkonta
kt och
gräsfläckar så kan du
stödja
klubben genom att bli
en supporter som kal
las
för en ”tjurskalle”
för 200 kr per år.

ÅRETS FÖRENING 2018!
Det var Södertälje Rugbyklubb som kammade hem den
ärofyllda titeln som årets förening 2018 under valborgsfirandet
i Stadsparken. Stort grattis!
Kom gärna ned till träningarna
Brunnsängs IP på tisdagar och
torsdagar från kl. 18.00 och känn på
stämningen. Alla är välkomna!

”Det var en fantastisk känsla när vi
vann årets förening, relationen med
kommunen har varit bra och det är
gott med ett erkännande av klubben.
Vi är en liten förening som har hamnat
i skuggan av dom stora klubbarna,
framförallt fotbollen.” Säger Hans
Austa, vice ordförande i Södertälje RK.

Rugby är kanske inte något som alla är
familjära med och kanske blandas ihop
med amerikansk fotboll – så här ligger
det till;

Södertälje Rugbyklubb har hemmaplan
på Brunnsängs IP och det finns ett lag
för alla, stora som små. Föreningen
har en växande ungdomsverksamhet
med både dam- och herrlag. 15-manna
herrlaget spelar i den högsta serien
och i 7-manna är de regerande svenska
mästare. De har deltagit i SM fyra år i
rad och vunnit två gånger, år 2016 och
2018. Damlaget har satsat på 7-manna
i år där fokus har varit på att lära sig
sporten, bygga laget på lång sikt och
ha kul på vägen.
Ibland bjuder de in till provträningar
för att locka fler att börja med rugby.
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Till skillnad från amerikansk fotboll har
Rugbyspelarna inte lika mycket skydd
på kroppen, men de tacklar å andra
sidan inte lika hårt. I rugbyn passar
spelarna bollen bakåt och i amerikansk
fotboll får du passa bollen framåt.
Hur spelar du då rugby? Jo, spelet
går ut på att 15 stycken spelare ska
få den ovala rugbybollen till andra
sidan planen genom att passa bakåt
eller i sidled. Spelet kommer igång
genom att ena laget sparkar bollen från
mittlinjen. Matcherna är två halvlekar
och 40 minuter långa vardera. Rugby
är en kontaktsport och spelarna måste
tåla lite hårda knuffar. Om en spelare
skadas hanteras detta under pågående
match, utan att blåsas av.
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Motiveringen till
Årets förening 2018:
© LIZA SIMONSSON

Det ärofyllda priset togs emot av
ordförande Peter Palmér och ungdomsansvarige Tomas Palmér och motiveringen från Södertälje kommun löd:

”Det här är föreningen som satt
Södertälje på kartan med en
sport som lever lite i skymundan av fotboll och ishockey. Det
är en Södertäljeförening som
tagit SM-guld ett flertal gånger.
Gemenskap och engagemang
är viktiga delar för dem i sitt
idrottsutövande. Föreningen
samverkar gärna med kommunen och andra föreningar och
vill se rugbyn växa som sport.”

Kanalåret
tipsar!

JÄRNA FESTIVAL ACADEMY och operagrupperna
DEN ANDRA OPERAN & KAMRATERNA
presenterar

19-28 juli 2019, Kulturhuset i Ytterjärna

Amasonernas Drottning
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Av: Maria Antonia Walpurgis
Regi: Ditte Hammar
I rollerna: Hanna Fritzson, Linnea Andreassen,
Lisa Thor, Linus Flogell & Wiktor Sundqvist
Biljettpris: 400 kr

Lördag 20e juli kl 17.00

KÖP SS
A
VALP
FESTI .100,FÖR 1 P TILL
A UP
SPAR 0,- kr
5.00
I sommar samlas över 70 fantastiska
artister i Ytterjärna för att skapa en
KAMMARMUSIKFESTIVAL utöver det
vanliga! Med vårt förmånliga festivalpass
kan du ta del av ÖVER 30 EVENEMANG
från OPERA och KAMMARMUSIK till
BARNKONSERTER och FAMILJEDAGAR.

FESTIVALPASS FÖR 1100.- (ord. 4.150.-), FÅ FÖRMÅNER VÄRDA 2.000.- OCH SPARA UPP TILL 5.000 kr!
Festivalpass och helgpaket samt enkelbiljetter till
de många evenemangen finns på Nortic.se eller
ring 0765 - 848 998 när det passar dig!

WWW.JARNAFESTIVALACADEMY.COM

UTDRAG FRÅN KOMMANDE PROGRAM:
3 juli: Flytande stadsvandring med Ejdern

28 juli: Kafferep på
Enhörna hembygdsmuseum

2
 3–25 augusti: Södertäljefestivalen

4 & 18 juli: Sommarkonsert
på Stora torget

 augusti: Anne-Lie Rydé,
1
Skansholmen

3
 1 augusti: Mölnbodagen

11 & 25 juli: Utomhusbio
vid Maren

 0 augusti: JAM Summer
1
session

19–28 juli: Järna
Festival Academy

 7 augusti: Bondens
1
marknad

7
 september: Folkmusikfestivalen

22–26 juli: Södertälje
International Football Cup

 7 augusti: Järna
1
Kulturfest

2
 8 september: SM i
Kringelbakning

3
 1 augusti: Lisa Nilsson,
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!
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Att göra i sommar:
Mer i juli 2019		
2
2
3
4
4
5
5
5
6
6

7
9
9

Båttur med Strömma: Birka,
Mälarehamnen kl. 12.45
Södertäljevandring:
Vandring och visning
i Ytterjärna, kl. 18.00
Södertäljevandring:
Flytande Stadsvandring,
Borgmästarudden kl. 18.00
Båttur med Strömma: Birka,
Mälarehamnen kl. 12.45
Sommarkonsert:
John Lindberg Trio,
Stora Torget kl. 17.00
Gratis Sommarbio:
Spiderman - Far from home,
Estrad kl. 15.00
Bio: Stockholm,
Estrad kl. 18.30
Opera pärlor, Idala café
och lanthandel kl. 19.00
Båttur med Ejdern: Birka
(Tema: Vikingar på Birka),
Borgmästarudden kl. 09.45
Konsert: Jan Johansen
med trio Anton Körberg
& Chris Andersen,
Skansholmen kl. 18.30
Båttur med Strömma: Birka,
Mälarehamnen kl. 12.45
Båttur med Strömma: Birka,
Mälarehamnen kl. 12.45
Gratis Sommarbio:
Klara Ko och äppeltjuven,
Estrad kl. 15.00

Mer i augusti 2019
1
1
2
3
3
3
3
4
4
6

Båttur med Strömma: Birka,
Mälarehamnen kl. 12.45
Anne-Lie Rydé,
Skansholmen kl. 18.30
Thomas Di Leva, Idala café
och lanthandel kl. 20.00
Båttur med Ejdern: Birka,
Borgmästarudden kl. 09.45
Södertäljevandring:
Flytande Stadsvandring,
Borgmästarudden kl. 18.00
Konsert: Sprängsten,
Skansholmen kl. 18.00
Konsert: BAO: Benny
Anderssons Orkester,
Tullgarns slott kl. 18.00
Båttur med Strömma: Birka,
Mälarehamnen kl. 12.45
Syrianska FC - Trelleborgs FF,
Södertälje Fotbollsarena
Båttur med Strömma: Birka,
Mälarehamnen kl. 12.45
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10
10
10
11
11

11
12
13
13
13
13
14
14

7
8
9
10
10
11
11
13
14

Södertäljevandring:
Rysshärjningarna 1719,
Utsiktsplatsen på
Lagmansvägen kl. 18.00
Gratis Sommarbio: Teen
Spirit, Estrad kl. 15.00
Södertäljevandring:
Springberget, Idala Café
och Lanthandel kl. 18.00
Bio: Midsommar,
Estrad kl. 18.30
Båttur med Strömma: Birka,
Mälarehamnen kl. 12.45
Konsert: Lasse Lindbom med
the Husbands. Gästartist:
Mats Ronander,
Skansholmen kl. 18.30
Utebio: Grease,
Marenplan kl. 21.30
Båttur med Ejdern: Birka
(Tema: Vikingar på Birka),
Borgmästarudden kl. 09.45
Båttur med Ejdern: Birka
(Tema: Vikingar på Birka),
Borgmästarudden kl. 09.45
Södertäljevandring: Oaxen,
Oaxens färjeläge kl. 12.05
Båttur med Ejdern:
Vildsvinsgille på Birka,
Borgmästarudden kl. 17.00
Konsert: Patrik Isaksson,
Skansholmen kl. 18.30
Båttur med Strömma: Birka,
Mälarehamnen kl. 12.45
Patriks Combo, Årby loge
Enhörna, kl. 19.00,
www.taljerevyn.nu

16 Båttur med Strömma: Birka,
Mälarehamnen kl. 12.45
16 Södertäljevandring:
Wendela - En modern
1800-talskvinna, Wendela
Hebbes hus kl. 18.00
17 Gratis Sommarbio:
Lejonkungen, Estrad kl. 15.00
17 Södertäljevandring:
Glasberga Sjöstad,
parkeringen kl. 18.00
17 Bio: Lejonkungen,
Estrad kl. 18.30
18 Båttur med Strömma: Birka,
Mälarehamnen kl. 12.45
18 Gratis Sommarbio:
Lejonkungen (svenskt tal),
Estrad kl. 15.00
18 Sommarkonsert: Molly
Sandén, Stora Torget kl.17.00
18 Konsert: Shirley Clamp,
Skansholmen kl. 18.30
18 Konsert: Diggilo,
Tullgarns slott kl. 19.00
19 Konsert: Kolonien, Idala café
och lanthandel kl. 20.00
19–28 Järna Festival Academy,
Ytterjärna Kulturhus
20 Båttur med Ejdern:
Birka-Adelsö,
Borgmästarudden kl. 09.45
20 Konsert: Active,
Skansholmen kl. 18.30
21 Båttur med Ejdern:
Drottningholm-Stockholm,
Borgmästarudden kl. 08.45

21 Båttur med Strömma: Birka,
Mälarehamnen kl. 12.45
22–26 Södertälje International
Fotball Cup, Olika arenor.
23 Båttur med Strömma: Birka,
Mälarehamnen kl. 12.45
24 Södertäljevandring:
Vandring i Folkets park
och husets historia, Mölnbo
Folkets hus kl. 18.00
25 Båttur med Strömma: Birka,
Mälarehamnen kl. 12.45
25 Konsert: Mikael Rickfors,
Skansholmen kl.18.30
25 Utebio: A Star is Born,
Marenplan kl. 21.30
26 En afton med Eddie Oliva,
Idala café och lanthandel
kl. 19.00
27 Båttur med Ejdern:
Birka-Adelsö,
Borgmästarudden kl. 09.45
27 Båttur med Ejdern:
Vildsvinsgille på Birka,
Borgmästarudden kl. 17.00
28 Båttur med Ejdern:
Ekensberg Kafferep Enhörna
kyrka, Borgmästarudden
kl 11.00
28 Båttur med Strömma: Birka,
Mälarehamnen kl. 12.45
30 Båttur med Strömma: Birka,
Mälarehamnen 12.45
31 Södertäljevandring:
Telgehus, Vid Katolska
kyrkan kl. 18.00

Södertäljevandring:
Syrentorpet Mörkö, Idala
Café och Lanthandel kl. 18.00
Båttur med Strömma: Birka,
Mälarehamnen kl. 12.45
Konsert: Björn Rosenström,
Idala café och lanthandel
kl. 21.00
Båttur med Ejdern:
Birka-Adelsö,
Borgmästarudden kl. 09.45
Konsert: Active,
Skansholmen kl. 18.30
Båttur med Strömma: Birka,
Mälarehamnen kl. 12.45
Assyriska FF - Tyresö FF,
Södertälje Fotbollsarena
kl. 17.00
Södertäljevandring:
Sandviken Enhörna,
Norrlöts handelsgård kl. 18.00
Södertäljevandring:
Saltskogs Gård och CF
Liljevalchs, Saltskogs Gård
kl. 18.00

16 Båttur med Ejdern:
Surströmmingsresa,
Borgmästarudden
kl. 19.00
16 Konsert: Eric Gadd, Idala
café och lanthandel
kl. 20.00
17 Båttur med Ejdern:
Birka-Adelsö,
Borgmästarudden kl. 09.45
18 Syrianska FC - Norrby IF,
Södertälje Fotbollsarena
20 Södertäljevandring:
Märkvärdiga kvinnor i
Södertälje, Saltsjötorget
kl. 18.00
21 Södertäljevandring:
Trädgårdsvandring
i Ytterjärna, kl. 18.00
23 Östen med resten - utan
resten, Årby loge Enhörna,
kl. 19.00, www.taljerevyn.nu
23–25 Södertäljefestivalen,
Södertälje centrum

25 Båttur med Ejdern:
Drottningholm-Stockholm,
Borgmästarudden kl. 08.45
25 Syrianska FC - Västerås SK
FK, Södertälje Fotbollsarena
25 Assyriska FF - Newroz FC,
Södertälje Fotbollsarena
kl. 17.00
27 Södertäljevandring:
Oktoberteatern 40 år,
Vid teaterns entré kl. 18.00
28 Södertäljevandring:
Kanalen, Mälarehamnen
kl. 18.00
31 Båttur med Ejdern: Birka,
Borgmästarudden
kl. 09.45
31 Konsert: Lisa Nilsson,
Idala café och lanthandel
kl. 20.00
31 Konsert: Amanda Ginsburg,
grammisvinnare i kategorin
Årets Jazz, Scandic Skogshöjd, Södertälje, kl. 19.00.
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