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Södertäljes kommuns nya mötesplats invigd! 

 
Över förväntan! Så kan man sammanfatta intresset som Södertälje 
kommuns medborgare har visat för sitt nya stadshus. När portarna 
slogs upp för den stora invigningen ringlade en strid ström av 
människor in i huset och det var ett historiskt ögonblick för Södertälje 
kommun och Sverige. 
  
Redan på förmiddagen strömmade medborgare i Södertälje kommun, 
ambassadörer, representanter för föreningar, organisationer och näringslivet 
till för att medverka vid invigningen av stadshuset. Under hela dagen och 
kvällen besökte cirka 2 000 personer stadshuset. 
  
Alla besökare bjöds på kaffe, tårta och guidade turer och på kvällen var det 
Skandinavienpremiär för Södertäljeoperans uppsättning av den italienska 
operan La Wally. Invigningsceremonin innehöll specialskriven musik av 
tonsättaren John Lidström, dans och luftakrobatik. Musiken framfördes av 
Täljesymfonikerna och Södertälje kammarkör. 
 

Samlad förvaltning 

I nya stadshuset har sju förvaltningar, som tidigare varit utspridda på olika 
platser, samlats under samma tak. En närhet som redan visat sig underlätta 
arbetet betydligt vilket kommundirektör Ulla-Marie Hellenberg noterat. 
 
– Närheten gör att vi kan lösa många frågor när vi möts i huset. Stadshuset 
är en effektiv och smidig arbetsplats som hjälper oss att leva upp till vår 
värdegrund att sätta medborgaren först och ge mer än förväntat, sade Ulla-
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Marie Hellenberg när hon och Anders Lago vid invigningsceremonin fick ta 
emot nyckeln till stadshuset av Telge Fastigheter. 
 
- Stadshuset innebär även sänkta hyreskostnader och nästan en halvering av 
ytan för administration och ledning, säger Anders Lago, kommunstyrelsens 
ordförande. 
 

Teckningstävling 

Filippa Andersson som går i fyran på Blombackaskolan vann Telge 
Fastigheters teckningsstävling ”Mitt stadshus” och hennes verk kommer att 
hänga i foajén. 
 
- Teckningen lyser av framtidstro och hopp. Alla glada färger illustrerar 
Södertäljes roll som internationell huvudstad, sade LiseLott Nilsson, vd för 
Telge fastigheter när hon vid invigningsceremonin överlämnade teckningen 
till Anders Lago, kommunstyrelsens ordförande och Ulla-Marie Hellenberg, 
kommundirektör.
 
Mer information: 
Monika Larsson, kommunikationsdirektör, 08-550 224 50, 
monika.larsson@sodertalje.se.  
 
På www.sodertalje.se/press finner ni högupplösta bilder från invigningen. 
Där kan ni även se stadshuset växa fram i en film baserad på en 
webbkamera som har dokumenterat bygget: www.sodertalje.se/stadshus  
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