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

sodertalje.se/informationsbladet

… och mycket mer!

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. Vårt december– 
januarinummer kommer 23–24 november. Läs bland annat om:

Dec 2019/jan 2020

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

Julstämning 

– Vi gör om det igen!

Fira in julen med julbuffé och underhållning. 

Alla över 70 år är välkomna och bjuds på 

mat och underhållning. Allt är kostnadsfritt, 

endast dryck tillkommer.  Julstämning är 

något vi skapar tillsammans!

Arrangör: Södertälje kommuns Kultur 365 

och Moshe Kucukkaya, med hjälp av 

donationer från privatpersoner och företag. 

Tid: söndag 15 december 

kl. 12.30–16.30. Endast en sittning.

Plats: Quality Hotel Park,  

Saltsjötorget i Södertälje.

   För mer information och anmälan: 

Senast 5 december på: 

www.sodertalje.se/julstamning eller 

kommunens Kontaktcenter

Tomten har gömt julklappar i Södertälje City! 

De kan innehålla både överraskningar och 

fina erbjudanden från företagen i City.  

Jakten går av stapeln lördag 7 december 

kl. 12.00. Klapparna finns ute på stan mellan 

Saltsjötorget och Stora Torget. Följ Södertälje 

City på sociala medier för mer ledtrådar när 

dagen närmar sig. God jul!

Tid: lördag 7 december kl. 12.00.

Plats: Södertälje City.

   För mer information: 

sodertaljecity.se Kontaktcenter –  

din väg in till 

 kommunen

Här kan du få service på 

svenska, arabiska, finska 

och engelska. Kontaktcenter 

finns i Stadshusets entré på 

Nyköpingsvägen 26.  

Måndag–torsdag kl. 08.00–17.00

Fredag kl. 08.00–15.00

Telefon: 08-523 010 00 

E-post: 

kontaktcenter@sodertalje.se

www.sodertalje.se/informationsbladet

Gunhild Carling & 

Carling Family Band

Gunhild Carling är en av vårt lands största 

och mest folkkära jazzartister som har hela 

världen som sin arbetsplats. Hon kommer till 

Estrad där hon framträder med hela sin 

musikaliska familj. Det bjuds på både musik 

och högklassiga varietéinslag.

Tid: fredag 10 januari, kl. 19.00.

Plats: Estrad, Södertälje stadsscen

   För mer information: 

www.sodertalje.se/stadsscen

Klappjakt i 

Södertälje City

Stadsbiblioteket

Kulturlördag 7 december
Södertälje konsthall, Stadsbiblioteket och Kulturskolan Nova arrangerar 
Kulturlördagar tillsammans. Tid: 7 december. Barnteater: kl. 11.30 och kl. 13.00. 
Skaparverkstad: kl. 11.00–14.30. Uppträdanden och fika på Luna: kl. 11.00–14.30.
Mer info: www.bibliotek.sodertalje.se

Luciamingel
Luciatåg med elever från Södertälje 
musikklasser, Rosenborgskolan. Vi 
bjuder på pepparkakor och glögg. 
Tid: fredag 13 december kl. 13.00.
Plats: Stadsbiblioteket, foajén. 
Fri entré.

Torghandel och julstök i husen
Upplev julen i småstaden på 
1800-talet. Tid: Söndag 1 och 
8 december kl. 11.00–16.00 med 
luciatåg den 8 december.
Plats: Torekällbergets friluftsmuseum.
Läs mer på: www.torekallberget.se

Musik och scen Jul på Torekällberget
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Södertälje City

Gömda julklappar i City
Leta julklappar som gömts mellan 
Saltsjötorget och Stora Torget. Följ 
Södertälje City på sociala medier för 
mer ledtrådar när dagen närmar sig.
Tid: lördag 7 december kl. 12.00.
Plats: Södertälje City. 
Mer info: www.sodertaljecity.se

Nominera senast 15 december
Vet du någon som gjort något för 
att förbättra tillgängligheten för 
personer med funktionsnedsättning?
Tid: Vi vill ha din nominering senast 
den 15 december 2019. Läs mer 
och nominera: www.sodertalje.se/ 
tillganglighetsutmarkelsen

Vem ska få årets

tillgänglighets- 
utmärkelse?


