
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 oktobernummer 
 kommer 28–29 september. Läs bland annat om:

Oktober 2019

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

VI ÄR 

SÖDERTÄLJE

BÖRJAN PÅ FORTSÄTTNINGEN!

5 OKTOBER 

SÖDERTÄLJE CITY

Kanalåret 2019 firas med anledning av att Södertälje kanal 

fyller 200 år. Jubileumsåret fylls med evenemang,

möten och samverkan. - Ett år av extra allt!

I år firar vi Kanalåret 2019 och det har hänt mycket! 

Vinterfest, valborgsuppträdanden, teck-

ningstävling, storbilds-TV i city, turneringen 

Södertälje Open, turista hemma-dagen, 

Södertälje festivalen, Folkmusikfestivalen, Så 

byggde vi kanalen 1819, SM i kringelbakning 

och mycket mer.  Men året är inte slut och 

mer ska hända, och den bästa starten är att 

göra en hyllning till Södertälje och oss som 

bor och verkar här. Vi kallar evenemanget för 

VI ÄR SÖDERTÄLJE. Vi samlar många av de 

som har bidragit till K
analåret 2019 och tillför 

en del nytt. 

Tid: lördag 5 oktober, kl. 11.00–17.00. 

Fri entré, öppet för alla.

Plats: Södertälje city, bland annat; 

Stora Torget, Saltsjötorget, Marentrappan 

och Stadsparken.

Mer information: www.kanalaret2019.se 

   Kanalåret 2019 firas med anledning 

av att Södertälje kanal fyller 200 år. 

Vi är Södertälje - 

början på fortsättningen

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

Var med och på verka 

i årets medborgar-

undersökning

Är du en av de 4 100 utvalda Södertäljebor 

som har fått årets attitydundersökning i 

brevlådan? Den kommer från Södertälje 

kommun genom Statistiska centralbyrån 

och syftar till a
tt kommunen vill veta mer 

om hur invånarna i Södertälje ser på sin 

kommun - för att kunna ge så bra service 

som möjligt. 

Vi hoppas att så många som möjligt tar 

sig tid att svara på undersökningen, som 

består av ett 80-tal frågor bland annat om 

kommunen som en plats att bo och leva på. 

Enkäten finns tillgänglig på svenska, 

engelska, finska, spanska och arabiska.

   Sista dagen att svara är den 

29 oktober 2019.

Yrkesutbildnings- 

mässa 17 oktober

Vill du studera för att skaffa dig ett yrke 

– detta är mässan för dig! Här får du 

information om våra utbildningar, träffa 

arbetsgivare och våra yrkesrådgivare. 

Branscher som är med: vård och omsorg, 

barn och fritid
 , restaurang och livsmedel, 

bygg och anläggning, industriteknik, fordon 

och transport, handel och service. Missa 

inte Ferhat Baysals föreläsning om hur han 

förverkligade sin yrkesdröm

Tid: torsdag 17 oktober kl 10.00-14.00

Plats: Södertälje vuxenutbildning, 

Västergatan 2

Arrangör: Vuxenutbildningen 

Södertälje kommun. 

Mer information: www.sodertalje.se/vux

Årets byggnadsverk 

och renovering 

Lägg din röst på Årets byggnadsverk  

2019 och Årets renovering 2019.

Tid: Röstning pågår mellan  

den 10–27 oktober.

Mer information:  

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

Kanalåret

Vi är Södertälje - början på fortsättningen
Vi samlar många av de som har bidragit till Kanalåret 2019 och tillför  
en del nytt. Tid: lördag 5 oktober, kl. 11.00–17.00. Fri entré, öppet för alla.  
Plats:  Södertälje city, bland annat; Stora Torget, Saltsjötorget,  
Marentrappan och Stadsparken. Mer information: www.kanalaret2019.se

Vintercyklisten

Nu kan du ansöka!
Förra året ordnade Södertälje 
 kommun kampanjen Vinter cyklisten. 
Nu kan du ansöka om att bli en 
vinter cyklist! Läs mer och anmäl dig 
på: www.sodertalje.se/vintercyklist

Digitalisering

eMedborgarveckan
Det arrangeras bland annat 
 före läsningar, rådgivning och IT-
drop-in. Se bibliotek. sodertalje.se  
för aktuell info. Tid: Den 7–11 oktober.  
Plats: Stads biblioteket.

Utbildning

Yrkesutbildningsmässa
Här får du information om våra 
utbildningar, träffa arbetsgivare och 
yrkesrådgivare. Tid: torsdag 17 oktober 
kl 10.00-14.00. Plats: Södertälje vuxen-
utbildning, Västergatan 2 Arrangör: 
Vuxenutbildningen Södertälje. Mer 
information: www.sodertalje.se/vux

Svampguidning 
Svamptur med experten  
Hans Rydberg. Ta med svampkorg,  
kniv och fika! Plats: Tunaskogen i 
Järna. Samling längs Tuna Industri- 
väg mitt emot Järna trä. Tid: lördag  
5 oktober kl. 09.00-12.00. Kontakt:  
Mikael Lindén, 08-523 02520.
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