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Dansföreställningen "I mellan", 6 april
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Melanie Scholtz med Peter Asplund och Claes Crona Trio, 13 april

Information
till dig som bor i
Södertälje kommun
APRIL 2019
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Valborg med Hoffmaestro, 30 april

Äggjakt på biblioteket, 17 april

Teater Frankenstein, Södertälje stadsscen, 3 april

KONTAKTCENTER:

• Måndag–torsdag
kl. 08.00–17.00
• Fredag kl. 08.00–15.00
• Telefon: 08-523 010 00
• E-post:
kontaktcenter@sodertalje.se

Öppettider
Stadsbiblioteket och
biblioteken i Enhörna, Hovsjö,
Hölö, Järna och Mölnbo
Se öppettider och allt som
biblioteken i Södertälje erbjuder på:
www.bibliotek.sodertalje.se
Torekällbergets friluftsmuseum
Området med djuren öppet
mån–sön, kl. 10.00–16.00.
Handelsboden öppen lör–sön
kl. 11.00–16.00, påsklovet
alla dagar kl. 11.00–16.00.
www.torekallberget.se

Med start hösten 2019 går det att
läsa den nya yrkeshögskoleutbildningen "Kvalitets- och
processutvecklare” på Campus
Telge. En utbildning för dig som vill
arbeta med att analysera, utveckla,
förenkla och höja kvaliteten hos
verksamhetsprocesser.
Samtidigt startar även en ny omgång
av utbildningen till logistiker, med
fokus på strategi och ledarskap.
Båda utbildningarna har en stark
arbetslivsanknytning och innehåller studieperioder av lärande i
arbete genom kurser helt förlagda
på företag.
För mer information och ansökan:

www.campustelge.se
Ansökningstid: 20 mars–3 juni 2019.
Plats: Campus Telge,
Kvarnbergagatan 12.
Södertäljes nya kompetensmässa på Science Park
Mässan riktar sig till dig som vill
byta karriär, hitta nytt jobb
eller vidareutbilda dig. Här får du
möjlighet att träffa och prata med
intressanta arbetsgivare. 40–50
utställare är på plats. Arrangör:
Destination Södertälje.
Tid: lördag 6 april kl. 11.00–14.00.
Plats: Södertälje Science Park,
Kvarnbergagatan 12.

För mindre barn
Sångstund med Kanal-Vimsan

Södertälje konsthall
Tisdag–fredag kl. 11.00–19.00,
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
www.destinationsodertalje.se
Estrads biljettkassa
Stadshusets entré (Biljettcentrum
flyttade från stadsbiblioteket till
Estrad 7 januari).
Öppet mån–fre kl. 11.00–15.00.

Hölö bibliotek:

torsdag 4 april kl. 14.30.
Hovsjö bibliotek:

fredag 5 april kl. 09.30.
Järna bibliotek:

torsdag 25 april kl. 14.30.
fredag 26 april kl. 10.00.

Allmän förskola
Du som inte har ditt barn i förskola
sedan tidigare kan ansöka om en
avgiftsfri plats i allmän förskola för
barn i åldern 3–5 år. Om du vill ha
ditt barn i förskolan mer än 525
timmar per år, måste du betala
barnomsorgsavgift för den tiden.

Valborg med Hoffmaestro

Catharina Wrååk, som skriver
böcker under pseudonymen Jo
Salmson, kommer till Hovsjö och
håller i skrivövningar och fantasiträning. Catharina har skrivit flera
böcker inom fantasygenren, men
även böcker som utspelar sig i förortsmiljö. Passar dig som är 9–13 år.
Tid: Fredag 26 april kl. 14–16.
Plats: Hovsjö bibliotek, Hovsjö Hub.

Årets vårfirande är också kick-off
för Kanalåret 2019. Ett traditionsenligt Valborg med extra-allt.
Upplev tivoli, food trucks, körsång,
vårtalare, majbrasa i vattnet och
mycket mer! För att kicka igång
våren och Kanalåret riktigt
ordentligt kommer Hoffmaestro
och spelar live vid Stadsparken!
Fri entré.
Tid: 30 April kl. 19.00–21.00.
Plats: Stadsparken och
Borgmästarudden, Södertälje.

Harry Potter-frossa
Gör din egen trollstav på internationella Harry Potter-dagen och ta reda
på vilket elevhem du passar i med
hjälp av sorteringshatten – Hufflepuff, Gryffindor, Ravenclaw eller
kanske Slytherin?
Tid: fredag 26 april kl. 15.00.
Plats: Stadsbiblioteket, Multinova.

Mer information:

facebook.com/sodertaljecentrum

Författarbesök
Lyssna till inbjudna författare som
talar om aktuella böcker och om sitt
författarskap i Hörsalen.
Begränsat antal platser. Hämta
fribiljett på biblioteket för att säkra
din plats i förväg.
Medarrangör: ABF SödertäljeNykvarn och Författarcentrum Öst.

För äldre
Ny seniorbutik i centrum
Kultur 365 öppnar en ny, tillfällig
butik i Södertälje centrum som
vänder sig till seniorer. Butiken ska
bjuda på analoga och digitala varor,
tjänster och upplevelser. Här får du
information från föreningar,
kommunen och företag. Butiken
erbjuder personlig rådgivning eller
intressanta föredrag, om trygghet,
hälsa, kultur, minnen och framtid.
Som besökare kan du handla second
hand, titta på gamla Södertäljefilmer, få hjälp med teknik i din
mobil, surfplatta eller prova VRglasögon, uppleva vårt konstgalleri
och njuta av en fika med andra.

Arne Dahl - Jan Arnald

Författaren och litteraturvetaren
Jan Arnald skriver sina populära
deckare om A-gruppen under
pseudonymen Arne Dahl.
Tid: onsdag 10 april kl. 18.00–19.00.
Plats: Stadsbiblioteket, Hörsalen.

Mer information:

Tillsammans med Kanal-Vimsan
sjunger vi om vatten, naturen och
miljön. Passar barn 0–4 år och deras
vuxna. Programmet är en del av
Kanalåret. Cirka 30 min.

Stadsbiblioteket:

Utbildning

Skrivövning med Jo Salmson
(Catharina Wrååk)
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Kontaktcenter – en
väg in till kommunen
Kontaktcenter hjälper dig
eller slussar dig vidare till rätt
person i kommunen. De kan ge
service på svenska, arabiska,
finska och engelska och finns
i Stadshusets entré på
Campusgatan 26.

Ny utbildning på Yrkeshögskolan i Södertälje

Valborg

Sagostund
För hemmavarande barn med deras
vuxna. Vi läser böcker, berättar
ramsor och sjunger tillsammans.
Passar för barn 0–6 år.
Tid: fredagar kl. 9.30–10. Fredag 5
april är sagostunden på arabiska.
Plats: Hovsjö bibliotek, Hovsjö Hub.

www.sodertalje.se/butik
(program kan även hämtas hos
kontaktcenter i Stadshuset).
Facebook: kultur 365
Tid: måndag 1 april till fredag
5 april, kl. 10.00–15.00.
Plats: f.d. Önskabutiken,
Storgatan 2, Södertälje centrum.

Ge förslag på litterära
skyltar 2019
Vilken författare med Södertäljeanknytning borde ha en litterär
skylt? Mejla oss ditt förslag
senast 30 april:
stadsbiblioteket@sodertalje.se
Eller skicka förslag med post till:
Luna kulturhus/Stadsbiblioteket,
151 83 Södertälje.
Läs mer på:

www.sodertalje.se/litteraraskyltar

Lena Israelsson
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För unga och vuxna

www.sodertalje.se eller ring
Kontaktcenter 08-532 010 00.
© CATO LEIN

R
P
A 0 19

Mer information och ansökan:

Lena Israelsson är en av våra mest
uppskattade trädgårdsprofiler.
Tid: onsdag 24 april kl. 18.00–19.00.
Plats: Stadsbiblioteket, Hörsalen.

Läs informationsbladet digitalt och hitta tidigare nummer på www.sodertalje.se/informationsbladet

Föreläsningar

Påsklovsaktiviteter

Expertluncher
Varannan torsdag bjuder Stadsbiblioteket in en intressant expert.
Du kan köpa sopplunch eller fika
från kl. 11.30. Hämta fribiljett på
biblioteket för att säkra din plats i
förväg.
Medarrangör: Folkuniversitetet.

(13–21 april)

DJURSKÖTARE FÖR EN DAG

Barn 8-12 år får prova på livet
som djurskötare på Torekällberget under en dag. Vi samlas
klockan 8 och ger djuren
frukost. Under dagen fortsätter
vi pyssla med djuren, borstar på
hästarna och tar en tur med
häst och vagn. Barnen tar med
sig egen lunch.
Tid: tisdag 16 april och torsdag
18 april kl. 08.00–14.00.
Plats: Torekällberget vid djuren.
Pris: 400 kr. Anmälan görs till:
catrin.nygardh@sodertalje.se
OBS! Begränsat antal platser.
Vid för få deltagare ställs
programmet in.

Påskharen har gömt ägg i Södertälje! Med överraskningar och
fina erbjudanden från företagen
i Centrum. Äggen göms mellan
Saltsjötorget och Stora Torget.
Följ @SödertäljeCentrum på
sociala medier för mer ledtrådar
när dagen närmar sig.
Tid: torsdag 18 april kl. 12.00
och 15.00.
Plats: Södertälje Centrum.
Mer info: facebook.com/
SodertaljeCentrum

Påsklov på Torekällberget
Öppettider påsklovet:
Landet med djuren: alla dagar
kl. 10.00–16.00, Handelsboden: alla dagar kl. 11.00–16.00.
Fri entré.
Läs mer: www.torekallberget.se
Här är delar av programmet:

Påsklovsbio
MÖLNBO BIO:
SHAZAM!
Tid: söndag 14 april och onsdag

17 april kl. 19.00.

ESTRAD, STADSHUSET:

Tid: långfredag, påskafton,

påskdagen kl. 13.00, 13.45
och 14.30.
Plats: Ekhdalsstugan, snett
bakom krukmakeriet.
PÅSKPYSSEL
Tid: alla dagar under påsklovet

kl. 11.00–16.00.

DRAKTRÄNAREN 3
Tid: 15 april kl. 12.30.
ASTERIX: DEN MAGISKA DRYCKEN
Tid: 16 april kl. 12.30 och 15.00.
DRÖMPARKEN
Tid: 17 april kl. 12.30 och 15.00.

Astra Zenecas kommunikationsdirektör Jacob Lund.
Tid: torsdag 18 april kl. 12.00–12.45.
Plats: Stadsbiblioteket, Nova.
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Under temat kriminalitet arrangeras
under våren ett antal föreläsningar
och workshops tillsammans med
Hovsjö forum. Mehdi Adnan om
livet som kriminell.
Tid: torsdag 4 april kl. 18.00–20.00.
Plats: Hovsjö bibliotek, Hovsjö Hub.
www.bibliotek.sodertalje.se.
Tech Stalk på Science Park
Tech Stalk vänder sig till alla som
är intresserade av teknologier och
trender inom teknologier av olika
slag. www.sscp.se/techstalk/
Tid: onsdagar kl. 16.30-17.30.
Plats: Södertälje Science Park
(i trappan). Kvarnbergagatan 12.

Årets vårblommor

I filmerna talar alla svenska.
Biljetter: 110 kr, kan köpas via:
www.tickster.com

MAT- OCH PRATRUNDA TILL DJUREN
Tid: alla dagar under påsklovet

kl. 11.00.
Plats: start vid skylten på
stallplan.

Kom och pynta björken som
ska göra staden påskfin. Vi
dekorerar den med tovade
ullägg och fjädrar från förra
året. Ta gärna med eget pynt.
Mer information:

Mona Falck, 08-523 065 47,
mona.falck@sodertalje.se
Tid: 16 april kl. 10.00–12.00.
Plats: Stora torget,
Södertälje centrum

Skaparverkstad
Skaparverkstad med bildpedagogen
Marzena Kapek.
Tid: kl. 11.00–14.30.
Plats: Konsthallens bildverkstad.
Mötesplats med öppen scen
Vill du uppträda på Caféscenen
så står den redo för akustiska
framträdanden.
Tid: kl. 11.00–15.00.
Plats: Nova.
Kulturlördag 27 april
BARNFÖRESTÄLLNING:
DEN UNDERBARA PUMPAN

Den underbara Pumpan är skriven
av ordkonstnären Lennart Hellsing.
Passar 2–6 år. Cirka 30 min.
Tid: kl. 11.30 och kl. 13.00.
Plats: Stadsbiblioteket, Hörsalen.
Skaparverkstad
Skaparverkstad med bildpedagogen
Marzena Kapek.
Tid: lördag 27 april kl. 11–14.30.
Plats: Lunagallerians gatuplan.

ESTRAD
Se månadens program på
www.sodertalje.se/stadsscen

Pynta världens största påskris

ÄGGJAKT

Millimetermannen är en föreställning om glädjen att bygga,
använda fantasin och lösa problem.
Passar barn 5–9 år. Ca 30 min.
Tid: kl. 11.30 och kl. 13.00.
Plats: Stadsbiblioteket, Hörsalen.

Bioprogram

Plats: Handelsboden.

Leta påskägg i våra hus och
gårdar. Karta och pennor finns
att hämta i Handelsboden.
Tid: alla dagar under påsklovet
kl. 11.00–16.00.
Plats: Handelsboden.

Barnföreställning:
Millimetermannen

JACOB LUND OM ASTRAZENECA

Krimserie - Mehdi Adnan

DRÖMPARKEN (SV TAL)
Tid: Långfredag kl. 14.00.
DUMBO (LIVE ACTION)
Tid: söndag 21 april kl. 14.00.

KASPERTEATER MED
GUSTAV GÄLSING

Stefan Bengtsson från Södertälje
Ornitologiska förening.
Tid: torsdag 4 april kl. 12.00–12.45.
Plats: Stadsbiblioteket, Nova.

Äggjakt på biblioteket

Påskharen har gömt sina ägg
bland våra hyllor. Hjälp oss att
leta och måla sen ditt upphittade ägg.
Tid: onsdag 17 april
kl. 15.00–18.00.
Plats: Hölö bibliotek.

KULTURLÖRDAG 13 APRIL

STEFAN BENGTSSON OM
FÅGELSKÅDNING
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Bygg ett eget bihotell
Vi visar dig bland annat hur du
gör ett bihotell och bivattnare
för att få bina att trivas och
lockas till din trädgård.
Tid: onsdag 17 april,
kl. 13.30–15.00.
Plats: Järna bibliotek,
Storgatan 4, Järna.

Stadsbiblioteket, Södertälje konsthall, Kulturskolan/Nova och Lunagallerian arrangerar tillsammans
kulturlördagar för hela familjen.
Barnföreställningen har begränsat
antal platser. Hämta fribiljett på
biblioteket.

© KAI KANGASSALO

Påskäggsjakt i centrum

Kulturlördag

Snart är det dags för årets vårblommor. I slutet av april kommer
urnorna runt om i centrum att fyllas
med årets vårplanteringar. Temat i
år är vitt och gult med bland annat
narcisser, gyllenlack, penséer och
vivor i olika gula och vita nyanser.
Rabatterna i år går i rosa och vitt
med bland annat rosa hyacinter
och tulpaner, vita narcisser och
limegrön klocklilja, penséer och
spetsmössa. Rabatterna blommar i
mars och april.

MÖLNBO BIO
BLACK PANTHER
Tid: onsdag 3 april kl. 19.00
FÅGELFÅNGARENS SON
Tid: söndag 7 april och

onsdag 10 april kl. 19.00.
THE FAVOURITE
Tid: söndag 21 april kl. 19.00.
ROMA
Tid: söndag 28 april kl. 19.00.

Läs informationsbladet digitalt och hitta tidigare nummer på www.sodertalje.se/informationsbladet

Vi blickar
tillbaka

Vad: Vinterfest på Stora
torget, det första större
evenemanget inom
Kanalåret 2019
När: 14 februari 2019

Hur: 17 utställare,
live-musik
Arrangörer:
Södertälje Centrumförening
och Kanalåret 2019

LYCKAD VINTERFEST
PÅ STORA TORGET
”Precis såna här evenemang är det som Södertälje behöver fler av! Lite
mindre, mysiga där man både kan äta, prova saker och lyssna till musik.
Dessutom så finns ju allt sånt redan här, vi behöver inte köpa in nåt!”
Summering från en mycket nöjd besökare.

Flera timmar innan det officiella
öppnandet av Vinterfesten var det
många Södertäljebor som stannade och
undrade vad det var som var på gång
på Stora torget.
Under Vinterfesten på Stora torget
bjöds Södertälje på live underhållning,
isskulptering och ett varierat utbud
från de olika aktörerna som sålde olika
produkter i sina bodar. Allt med stark
lokal förankring.
”I Södertälje finns en otrolig blandning
av aktörer, stora och små, företag
och föreningar, så för oss var det en
självklarhet att Vinterfesten skulle
spegla det!” säger Ulf Westman,
projektledare för Kanalåret 2019.
Hos utställarna kunde besökarna äta
gott, köpa lokalt producerat hantverk
och testa olika aktiviteter. En av utställarna som var med var Eva Melin
som representerade ”Slöjd i Södertälje”

som sålde hantverk från flera olika
slöjdare i Södertälje.
”Intresset för våra produkter var jättestort” berättar Eva. ”Det var jättekul
att vara med i det här evenemanget
för det kändes verkligen som att det
var hög kvalitet vilket är otroligt
viktigt. När flera olika föreningar och
företag möts med allt från mat, kokböcker, slöjd och mycket annat skapas
en bra möteplats där alla är välkomna.
Det ger en känsla av inkludering.”
Mitt på Stora torget fanns Julia Adzuki,
konstnär i bla isskulptering som genom
sitt skapande inspirerade att prova på
att skulptera i is, en aktivitet som var
mycket populär.
Nu är bodarna nedplockade och utvärdering har gjorts med utställarna
och alla inblandade känner att det här
är något att bygga vidare på.

”Gensvaret vi fått
från både besökare och
utställare är väldigt
positiv och vi är
fantastiskt glada och
stolta över alla deltagare
som tillsammans skapade
Vinterfesten med både
bredd och kvalitet.
Centrum lyser verkligen
upp av den här typen av
evenemang och det känns
som att vi hittat något att
bygga vidare på.”
Lena Raattamaa,
Centrumföreningen

Attraktiva
Södertälje

SÖDERTÄLJEBYRÅN
Visste du att..
Du som förening/företag kan
låna Södertäljebyråns lokal
för att ha en workshop, möte
eller temadag? Det finns
gratis wifi och möjlighet att
vara upp till 70 personer.
Kontakta Linda Färggren
för mer information:
linda.farggren@sodertalje.se
08-523 069 31

Södertäljebyrån tipsar!
1. Åk med en av de många
båtturer som går till och från
Södertälje. Antingen med
Ejdern eller med Strömma.
”Att en solig dag njuta av
Södertäljes kustlinje är en
helt fantastisk upplevelse!”

EN BYRÅ FÖR ALLA
Var kan du ena dagen vara på en utställning för att nästa
dag köpa biljetter till Ejdern och få tips på andra härliga
utflykter för att veckan därpå delta på ett möte som en
förening arrangerar?
– Jo, på Södertäljebyrån så klart!
Södertäljebyrån har koll på allt som
händer på platsen Södertälje, från
evenemang, sevärdheter och besöksmål. Både för besökare och för
Södertäljeborna själva.
”När södertäljebor kontaktar oss för
att få tips på vad man kan hitta på i
helgen eller under semestern känns
det lite extra rolig eftersom vi kan
hjälpa till att visa vad som finns här
och som de sen kan visa vidare för
sina vänner och bekanta. Här finns
så mycket men vi märker att det är
mycket i Södertälje som Södertäljeborna själva inte känner till” säger
Linda Färggren, t.f chef för
Södertäljebyrån.
De märker även att frågorna om
vad som finns på platsen har ändrat
inriktning senaste åren, från att
handla om vad som finns att se undrar

besökarna nu vad det finns att göra
och uppleva.
”Vi får en del ganska specifika frågor,
ex var det en besökare som undrade
om det finns grottor att besöka”
berättar Linda.
När Linda och hennes medarbetare
inte inspirerar till att upptäcka
Södertälje arrangeras temaveckor
med olika teman. Temaveckorna
arrangeras antingen av Södertäljebyrån själva eller i samverkan med
en annan aktör i Södertälje. En uppskattad temavecka var ”Smaka på
Södertälje” där olika matproducenter
ställde ut på Södertäljebyrån och bjöd
på sina mathantverk. En annan temavecka mycket populär var Återbruks
julmarknaden som arrangerades
tillsammans med Weda Återbruk.

2. I Ytterjärna kan du
antingen äta ekologisk och
närproducerad mat, bada
i havet eller promenera i
otroligt vackra omgivningar
och njuta av lugnet. ”I hela
området runt Ytterjärna
händer det jättemycket just
nu och det finns otroligt
mycket att uppleva och
göra!”
3. På Mörkö finns två
spännande slott att besöka
och ett tips i tipset är att ta
färjan till Oaxen ute i skärgården där du både kan njuta
av en vacker natur med en
rik och spännande flora eller
besöka det gamla kalkbrottet
som finns där. ”Hit är det inte
så många Södertäljebor som
åker men har man tillgång
till bil är detta verkligen en
pärla i Södertälje.”
Och för den som blev nyfiken
på om det finns grottor att
besöka i Södertälje, tipsar
Södertäljebyrån om naturreservatet Grottberget i Hölö.

Håll koll på info:
Facebook:
Instagram:

Södertäljebyrån
sodertaljebyran

Månadens
förening

KLUBBEN DÄR
ALLA FÅR VARA MED
Påsken närmar sig och i idrottshallar runtom i Södertälje är det
full aktivitet när Södertälje största årliga idrottsliga händelser
går av stapeln, Södertälje Basketboll Klubb, SBBKs Scania Cup.
Under fyra dagar kommer de bästa
lagen från Norden i åldersgruppen
12–19 år att göra upp i det som kommit
att bli en inofficiell nordisk mästerskap
i basket.
På SBBK börjar planeringen redan
hösten innan, vilket inte är så
konstigt eftersom arrangemanget
totalt omfattar ca 3000 personer, från
spelare, domare, familjemedlemmar
och funktionärer som alla ska äta,
sova och transporteras mellan
matcher och idrottshallar.
”Det är klart att det är mycket logistik
att ordna med men det är så otroligt
roligt att SBBK och därmed Södertälje
blivit kända för att ordna den här
cupen som har rykte om sig att vara
så välordnad.” säger Erik Lindell från
SBBK som projektleder cupen.
Erik berättar hur de inför och under
cupen samarbetar med flera aktörer i
Södertälje, från hotell och vandrarhem
till att låna bussar för transporter och
hyr in matlagning till alla deltagare.
”På det sättet påverkar ett sånt här
stort evenemang så många fler än bara
vi som arrangör, vi är beroende av alla
andra som vi samarbetar med för att
det ska kunna bli så bra som möjligt.”
fortsätter Erik.

SBBK anordnar även en annan stor
cup på hösten, Telge Open. Även om
Scania cup är den största elitcupen
som SBBK anordnar så är deras
Telge Open som anordnas på hösten
egentligen större till antalet deltagare.
Telge Open är en öppen cup dit vilka
lag som vill kan anmäla sig och som
sist hade hela 225 lag som deltog.
Lagen i Telge Open kommer främst
från Sverige medan majoriteten av
lagen i Scania Cup kommer från
andra nordiska länder.
SBBK har som enda svenska klubb
vunnit 8 raka SM-guld. Men det är
inte bara elitlagen som gjort att
SBBK är känt inom basket-Sverige
utan även deras breda ungdomsverksamhet och det är just
kombinationen av elit och bredd
som gjort klubben så framgångsrik.
För SBBK är det viktigt att alla ska
som vill ska kunna spela basket,
oavsett om det är med elitfokus
eller för nöjes skull. Klubben har
även startat ”Basket Special” som är
en verksamhet för barn och ungdomar
med funktionsvariationer.
Kärleken till idrotten och att det ska
vara roligt är grunden till all deras
verksamhet.

Fakta SBBK
Klubben har drygt 1 000
medlemmar och 800 aktiva
spelare i varierande åldrar
från fyra till ca 40 år.
50 olika lag med ca 75 ledare.
Dam- och herrlag har varit i
högsta serien sen 1970-talet.
Drygt 120 SM-guld för juniorer,
killar och tjejer.
Mesta mästare med totalt 23
SM-guld för dam- och herrlag.

Det visste du inte
om SBBK:
SBBK bedriver, tillsammans
med Södertälje kommun, en
fritidsgård som är öppen för
alla ungdomar mellan 12-16 år.
Fritidsgården, Mötesplats
Täljehallen, ligger precis
bredvid Täljehallen och varje
dag kommer ca 50 ungdomar.
Fritidsgården har en inriktning
mot idrott och hälsa men en
behöver inte vara medlem i
SBBK eller spela basket för att
få komma, alla välkomna!

Kanalåret
tipsar!

SENIOR

SÖDERTÄLJE

Grattis alla pensionärer,
Seniorgalan är bara för er!

Towe Widerberg
Musik

Ragnar Dahlberg
Konferencier

Georgis Touma
Initativtagare

Mer information hittar ni på
www.seniorgalan.se

I år gästas
vi även av
Sten & Stanley!

Seniorgalan
9 april, Stadshuset

PRELIMINÄRT PROGRAM VÅREN 2019:
6 april
Kompetensmässa
18–22 april
Scania cup

30 april
Valborg med Hoffmaestro
och Kick off för Kanalåret 2019

1
 8 maj
Turista hemma-dag, Street basket-festival,
Camp 65+
2
 5 maj
Demokratifestival
1
 6 juni
Tur med Ejdern till Enhörna
hembygdsmuseum med tema ”Sjöfart”

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!

Södertälje kommun
151 89 Södertälje

Tension – dansföreställning
med Art of spectra

Teater Frankenstein
2018 var det 200 år sedan Mary
Shelleys roman Frankenstein gavs
ut. Det firar Teater Barbara med den
skrämmande och tidlösa berättelsen
om läkarstudenten Victor
Frankenstein.
Biljetter: www.ticketmaster.se
Tid: onsdag 3 april kl. 19.00.
Plats: Estrad, Södertälje stadsscen.

© CARL THORBORG

Musik och scen

VANSINNETS HISTORIA –
KUDZANAI CHIURAI
Visning: tisdagar kl. 12.30 (2, 9 och

23 april). Utställningen pågår till
den 27 april.

Om resan som kom att ligga till
grund för det Assyriska samhället i
Södertälje. Utställningen pågår till
den 27 april.
Södertälje konstförening

© JOHN JAMAL GILLE COLUMBUS

SARA FLODÉN
Tid: 30 mars–14 april

kl. 12.00–16.00.
Plats: gamla Rådhuset, Stora torget.

Grafikens hus: Fast forward
- en konstfestival för unga

Melanie Scholtz med Peter
Asplund och Claes Crona Trio
Melanie Scholtz har vunnit ett
flertal priser som jazzsångerska och
kompositör. Med sig som gäst har
hon Södertäljesonen Peter Asplund,
tillsammans med Claes Crona Trio.
Biljetter: www.ticketmaster.se
Tid: lördag 13 april kl. 18.00.
Plats: Estrad, Södertälje stadsscen.

Bli god man

VÄGEN TILL SVERIGE – ASSYRISKA
FÖRENINGEN I SÖDERTÄLJE BERÄTTAR

Dansföreställning I mellan

Vibrerande dancehallföreställning
om styrka, syskonskap och
tillhörighet.
Biljetter: www.ticketmaster.se
Tid: lördag 6 april kl. 19.00.
Plats: Estrad, Södertälje stadsscen.

Stöd och rådgivning

Danskompaniet Art of Spectra och
koreografen Peter Svenzon - nästan
våldsam men exakt dans möter
videokonst och ofta egenkomponerad elektronisk musik.
Biljetter: www.ticketmaster.se
Tid: lördag 27 april kl. 19.00.
Plats: Estrad, Södertälje stadsscen.

Konst och hantverk
Södertälje konsthall
Öppettider i april: tisdag–fredag
kl. 11.00–19.00, lördag 11.00–
15.00. Påsk: Skärtorsdag 18 april
kl. 11.00–17.00. (Långfredag 19 och
Påskafton 20 april stängt)

Gillar du street art, grafik, konstaktivism, mode och teater? Välkomna
till konstfestivalen Fast Forward för
unga mellan 15 och 25 år.
Tid: 26–27 april.
Plats: Lunagallerian, se tider på
www.grafikenshus.se

Vill du göra vardagen lättare för en
medmänniska? Bli god man och gör
en stor insats för personer som av
olika anledningar behöver stöd och
hjälp i ekonomiska och personliga
frågor. Det finns även behov av
förvaltare. Är du intresserad och
vill veta mer, skicka ett mejl till:
overformyndarnamnden@
sodertalje.se
Mer information:

www.sodertalje.se/godman
E-tjänst för bygglov
Ansök om bygglov, marklov, rivningslov och anmäl åtgärder som
inte kräver lov, exempelvis installation av eldstad och Attefallshus.
Via e-tjänsten guidas du genom
processen fram till att ansökan är
inskickad. Allt du behöver är e-legitimation och aktuella bygglovshandlingar. Alla obligatoriska
handlingar som finns digitalt kan
bifogas med ansökan. Detta gör
att handläggningen kan starta
snabbare och löpa på smidigare.
Läs mer: www.sodertalje.se/bygglov
E-tjänst:

service.sodertalje.se/bygglov

Läs informationsbladet digitalt och hitta tidigare nummer på www.sodertalje.se/informationsbladet

Kalendarium, april 2019
1
2
3
4
5
6
6
7

7

Bio: Colette, Estrad kl. 15.00
Bio: Colette, Estrad kl. 18.30
Låt kärleken slå rot,
Trombon kl. 12.00
Kulturtillskott 12:12,
Ytterjärna Kulturhus kl. 12.10
Rysk afton med
Dragonerna, Estrad kl. 19.00
Södertälje FK - IFK Aspudden/
Tellus, Fotbollsarenan kl. 16.00
Musethica, Ytterjärna
Kulturhus kl. 19.00
Soppteater: Donald Högberg
- Mitt liv som man, Trombon
kl. 14.00
Assyriska FF - Assyriska IF
Norrköping, Fotbollsarenan
kl. 16.00

8
8
9
9
10
10
11

12
13

14

Bio: The wife, Estrad kl. 15.00
Samefolk, Estrad kl. 18.30
Samefolk, Estrad kl. 15.00
Bio: The wife, Estrad kl. 18.30
Lästringe låtar,
Trombon kl. 12:00
Sofia Gospel, Hagabergs
folkhögskola kl. 19.00
Özz Nûjen & Måns Möller
- Världens historia, Estrad kl.
19.30
Shan Atci - #backaframåt,
Estrad kl. 19.00
Melain Scholtz med Peter
Asplund och Claes Crona Trio,
Estrad kl. 18.00
Syrianska FC - Varbergs BoIS
FC, Fotbollsarenan kl. 17.30

14 Kinesisk eurytmi, Ytterjärna
Kulturhus kl. 19.00
15 Bio: Cold war, Estrad kl. 15.00
15 Föreläsning om biodling, Järna
bibliotek kl. 17.30
16 Bio: Cold war, Estrad kl. 18.30
17 Glen Gary, Trombon kl. 12.00
17 Gör din egen hudkräm, Järna
bibliotek kl. 17.30
18–22 Scania Cup, olika arenor i
Södertälje
21 Assyriska FF - Huddinge IF,
Fotbollsarenan kl. 16.00
22 Södertälje FK - Assyriska IF
Norrköping, Fotbollsarenan
kl. 15.00

22 Söndagsdans: Donnez,
Trombon kl. 17.00
23 Bio: Vice, Estrad
kl. 15.00 & 18.30
24 Jambalaya, Trombon kl. 12.00
24 Krial, Hagabergs folkhögskola
kl. 19.00
26 Fredagsdans: Reminders,
Trombon kl. 19.00
27 Barnteater: Den underbara
pumpan, Stadsbiblioteket
kl. 11.30 & 13.00
28 Syrianska FC – GAIS,
Fotbollsarenan kl. 17.30
28 Orfei Drängar, Ytterjärna
Kulturhus kl. 19.00
29 Bio: Beskyddarna, Estrad
kl. 15.00 & 18.30
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