
Södertälje sjukhus
Vi erbjuder högkvalitativ akut och planerad specialistvård  
inklusive förlossning.

Huvudentré: Rosenborgsgatan 6-10 
Tel 08-550 240 00  •  www.sodertaljesjukhus.se

Södertälje Park
ARCHERY TAG • BUBBLE FOOTBALL • PAINTBALL • BOULE  
FOTBOLLSGOLF • FRISBEEGOLF • PILBÅGSGOLF
KICKOFF • TEAMBUILDING • KONFERENS • MÖHIPPA • SVENSEXA 

Golfbanevägen 3 • Tel 08-410 03 721  •  www.sodertaljepark.se

Södertälje centrum
Södertälje centrum är en stadskärna i förvandling, en plats där världarna 
möts. Ett utbud med stora välkända kedjor och mindre unika butiker.  
Vill du koppla av med fin utsikt, shoppa och äta gott från världens alla  
hörn då är Södertälje platsen för dig.
Öppet: Måndag-fredag 10-19 • Lördag 10-16 • Söndag 11-16
sodertaljecentrum.com  •  info@sodertaljecentrum.com 
facebook.com/SodertaljeCentrum  •  instagram.com/sodertaljecentrum/

MARCUS WALLENBERG-HALLEN
Välkommen att uppleva Scanias besökscenter – Marcus Wallenberg-hallen. I våra nyrenoverade lokaler visar  
vi upp Scania på ett nytt sätt. Kom och lär dig mer om Scanias historia och se Scanias senaste produktprogram.

THE MARCUS WALLENBERG HALL
We welcome everyone to experience Scania’s visitor centre – Marcus Wallenberg Hall. In our newly renovated 
rooms, we present Scania in a new way. Come and learn more about the history of Scania and see Scania’s 
latest product line.
Öppet vardagar 08.30-17.00 (Ring innan besök då museet kan vara bokat för interna event.)
Vagnmakarvägen 2, Södertälje  •  Tel 08-553 825 00  •  receptionen.mwhallen@scania.com

Välkommen till Sydpoolen  
– Träning och äventyrsbad för hela familjen!
Sydpoolens äventyrsbad är en upplevelse för de som gillar vatten!  
Här finns allt från hissnande vågor, rutschbanor och strömkanal till  
bubbelpool och vattenleksaker. För dig som hellre vill träna erbjuder 
Actic allt från funktionell träning till gruppträning och Personliga tränare.
Välkommen!  Tel 08-554 428 00  •  actic.se

Södertälje Tourist Office: 
Saltsjögatan 1, Södertälje

+46 (0)8 523 060 30
www.destinationsodertalje.se

VÄLKOMMEN TILL SÖDERTÄLJE, 
PLATSEN DÄR VÄRLDARNA MÖTS

 Här förbinds Mälaren och Östersjön genom nordens 
största sluss i Södertälje kanal. Staden möter naturen och det 
traditionella möter det urbana, men en prägel av mångkultur 
som gör Södertälje till en färgstark plats. Här är det alltid 
något på gång. Evenemang, utställningar, stadsvandringar 
och många fina besöksmål. Ät en bit mat hos någon av alla 
våra restauranger med inspiration från hela världen eller 
shoppa i centrum med över 150 olika butiker, allt från 
småbutiker till de stora välkända kedjorna. I Södertälje finns 
något för alla, vare sig det gäller mat, shopping eller 
evenemang. Välkomna!

www.destinationsodertalje.se

WELCOME TO SÖDERTÄLJE, A 
PLACE WHERE WORLDS MEET

 Along the Södertälje canal. City meets nature and 
traditional meets urban, with a multicultural character that 
makes Södertälje a rich and colourful place. There’s always 
something happening here. Events, exhibitions, city tours 
and numerous excellent visitor attractions. Have a bite to eat 
in one of our many restaurants, drawing inspiration from 
around the world, or shop in the city centre with its choice of 
over 150 different shops, everything from small boutiques to 
the large well-known chains. Södertälje has something for 
everyone, whether it is food, shopping or events. Welcome!

www.destinationsodertalje.se
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Tom Tits Experiment – väck vildhjärnan i dig
Mitt i Södertälje finns lekfull naturvetenskap och teknik där allt är till för att  
prövas. Experimenten lockar oss att lära lite mer om teknik, fysik, matematik, 
naturgeografi, biologi, människan illusioner och mycket mer. Många sinnen  
tas i bruk och en hel del experiment upplever man helt enkelt med kroppen.
Börjar det kurra i magen finns det restaurang och café. Experiment att köpa  
med hem finns i experimentbutiken. Öppet året runt (park maj-september).
Storgatan 33 (cirka 10 minuters promenad härifrån) • Tel 08-550 225 00 • www.tomtit.se 
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Inceptum Media
Denna Informationstavla är producerad av Inceptum Media AB.

För bokning av plats på våra informationstavlor, kontakta oss: 
Tel 040-692 54 20, info@inceptummedia.se       
www.inceptummedia.se
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Tullgarns slott
Slottet blev år 1772 ett kungligt lustslott. Det iordningställdes för 
Gustav III:s bror, hertig Fredrik Adolf och delar av inredningen från 
denna tid finns fortfarande kvar. Öppet 1 juni–31 augusti,  
tis-sön kl 11-16. Öppet också lördagar och söndagar i maj och  
september, för aktuella öppettider se www.kungahuset.se/tullgarn
Tullgarns slott, Vagnhärad  •  Tel 08-551 720 11
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HAGABERG  
Folkhögskola – Konferens – Vandrarhem
Vi har 5 konferenslokaler och den största rymmer 200 personer. 
Konferera över dagen eller med övernattning och middag i vår 
trevliga restaurang.
Läs mer på www.hagaberg.fhsk.se

Välkommen till Apoteket

Ditt apotek i Kringlan Gallerian

Storgatan 4, Södertälje •  Tel 0771-450 450 •  www.apoteket.se

0771-450 450 
apoteket.se

1Välkommen till Folktandvården i Södertälje
Vi erbjuder tandvård till fast pris ”Frisktandvård” samt barntandvård,  
akuttandvård och tandvård för äldre.
Våra tandläkare har särskild utbildning inom kirurgi, implantat, kronor  
och broar samt hjälp till tandvårdsrädda – vi har lustgas.
Lovisinsgatan 3, plan 3     
Tel 08-123 158 00  •  www.folktandvardenstockholm.se
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5 Lantmännen Cerealia
Vi står för Bra mat från jord till bord. I Järna tillverkas många 
av våra välkända favoriter såsom AXA havregryn och müsli, 
Kungsörnen pasta, Gooh färdigrätter och START.

Läs mer om Lantmännen och Lantmännen Cerealia på  
www.lantmannencerealia.com
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Mötesplatsen för högre utbildning.
Campus Telge välkomnar alla som läser någon form av högre utbildning. 

Är du nyfiken på att plugga hos oss? Gå in på www.campustelge.se

Bra utbildning ger bra jobb!

5

Ladda ner Informationstavlan här

Södertälje Gästhamn
RESTUARANG / CAFÉ  •  SJÖMACK  •  BUTIK   
Öppet alla dagar 15 juni-15 aug kl 7:30-21:00
Följ oss på Facebook      och Instagram                                   

Saltsjögatan 21, Järnvägshamnen  •  Tel 0708-943945
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ARCHERY TAG BUBBLE FOOTBALL PAINTBALL

FOTBOLLSGOLF FRISBEEGOLF PILBÅGSGOLF

SOM PAINTBALL FAST MED PILBÅGE FOTBOLL MED EXTREM NÄRKONTAKT ADRENALINPUMPAD ACTION

GOLF MED FOTBOLL GOLF MED FRISBEE GOLF MED PIL OCH PILBÅGE

Information


