
Informationsbladet kan hämtas på flera olika platser i  
kommunen. Det går också att läsa digitalt. För mer information:

sodertalje.se/informationsbladet

… och mycket mer!

Södertälje konsthall

Vernissage Carl Johan De 
Geer – Släkten och slavarna
Installation, skulptur och måleri. 
Tid: Tisdagar i juni kl. 12.30. 
Utställningen pågår fram till 
den 8 september. Fri entré. 
Mer info: sodertalje.se/konsthallen

Historien vaknar till liv

1800-talsveckan på 
Torekällberget
Karusell, dockteater, musik, minitåg, 
torghandel och mycket mera.
Tid: fredag 28 juni–söndag 30 juni 
kl. 11.00–17.00. Plats: Torekällberget. 
Mer info: www.1800talsveckan.se

Djur och natur

Invigning av kustleden
Hör bland annat Naturcentrum och 
Ytterjärna Kulturcentrum berätta om 
vandringsleden. Mer info: 
sodertalje.se/naturevenemang 
Tid: lördag 1 juni kl. 11.00.
Plats: Ytterjärna Kulturcentrum

Håll koll på vad 
som händer 
i kommunen!
Tio gånger om året får alla kommunens invånare vårt  
Informationsblad. Det delas ut i brevlådan. Du får viktig  
information om olika kommunala verksamheter. Vi tipsar 
även om intressanta och roliga aktiviteter. Juninumret  
kommer den 25–26 maj. Läs bland annat om:

Juni 2019

Information till dig som bor i Södertälje kommun. Utgivare: Södertälje kommun

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

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.

”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.sode
rtalje.

se/na
tional

dage
n

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, torg- 

handel och mycket mera. 

Tid: fredag 28 juni–söndag 30 juni 

kl. 11.00–17.00.

Plats: Hela Torekällberget.

Mer information: www.1800t
alsve

ckan.
se

Nytt utseende på 

informationsbladet!

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 profil- 

typsnitt är Poppins och Merriweather, i 

informationsbladet används Poppins. Det 

finns även en färgpalett med 20 olika färger.

Mer info: www.sode
rtalje.

se/gr
afiskp

rofil

Nationaldagen på 

Torekällberget

Missa inte!

www.sodertalje.se/informationsbladet
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Firande på Torekällberget 
Dans kring midsommarstång, 
karusell, lotterier och mycket mera. 
Dansuppvisning kl. 14.00, stången 
reses kl. 15.00.
Tid: fredag 21 juni kl. 11.00–17.00.
Plats: Råby hage, Torekällberget.

Midsommar
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Nationaldagen

Firande på Torekällberget
Tal, musik och utdelning av S:t Ragnhildsmedaljen och Struerpokalen. 
Tid: torsdag 6 juni kl. 12.00–16.00. Fri entré. 
Plats: Råbyscenen, Torekällberget. Mer info: www.sodertalje.se/nationaldagen 
Med reservation för ändringar.
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Anteckning
stryk vernissage

aszazi
Markering
Ändra till:Visning tisdagar i juni kl. 12.30.


