MADE BY STRENGNÄS. ETT programblad för strängnäs stad från CENTRUMFÖRENINGEN MITT STRÄNGNÄS.

MADE BY
STRENGNÄS
#2019

Mitt
Sträng
näs

FIRA NATIONALDAGEN
I STRÄNGNÄS
VÅRMARKNAD, höstmarknad
och julmarknad
STRÄNGNÄS
Segelsällskap 100 år

SOMMARENS DRAMATISERADE
STADSVANDRINGAR

UPPLEV STRÄNGNÄS UTBUD,
BILDNING, KULTUR OCH HISTORIA

STRÄNGNÄS DOMKYRKA ÄR ÖPPEN
FÖR ALLA, VARJE DAG

Välkommen till Strängnäs
– en HISTORISK STAD vid Mälaren.
STRÄNGNÄS EN HISTORISK STAD MED ETT PERFEKT LÄGE MITT I MÄLARDALEN OCH I STOCKHOLMSREGIONENS OMEDELBARA NÄRHET. Strängnäs

stadsbild domineras av den vackra domkyrkan och staden är sedan
1100-talet biskopssäte. Idag förenas här kultur, historia och bildning
precis som det gjort under många hundra års tid. De historiskt intressanta byggnaderna runt domkyrkan är väl bevarade och stadskärnan,
domkyrkoberget och hamnen är idag i högsta grad levande områden
med sina vackra miljöer, sin aktiva stifts- och församlingskyrka, gymnasieelever och mötesplatser.
  REDAN INNAN KRISTENDOMEN kom till Sverige så var Strängnäs och
öarna i Mälaren viktiga mötesplatser för vikingarna. Vid kristendomens
intåg i regionen byggdes i Strängnäs både ett kloster och en domkyrka
vilket medförde att Strängnäs tidigt blev ett viktigt andligt, kulturellt
och administrativt centrum. Vid klostret i Strängnäs fattades beslut
om grundandet av Uppsala universitet på 1400-talet. Det var också i
Strängnäs som Sverige föddes som enad nation, år 1523 när Gustav
Vasa valdes till kung, just vid Strängnäs domkyrka, den 6 juni.
   Bildning var tidigt av stor betydelse för staden och i Roggeborgen
grundades år 1626 Sveriges andra gymnasieskola. Idag har Strängnäs
två gymnasieskolor med nära anknytningar till Uppsala universitet och
gymnasieelever från hela regionen söker sig till skolstaden Strängnäs.
IDAG FINNS HÄR ETT AKTIVT NÄRINGSLIV och engagerade invånare som
skapar en vital stad. Senast i raden av exempel är utbildningen Culinary
Craft som arbetar med mathantverk och råvaror från Mälardalen, enligt
måltidsakademien, en av Sveriges mest innovativa och spännande utbildningar för besöksnäringen. Kom och upptäck Strängnäs där kultur och
historia möter modern shopping, restauranger och caféer. Här är nära
till allt plus ett stort utbud av aktiviteter i staden som du kan läsa om i
detta programblad.
Väl mött i Strängnäs, 2019!
önskar Mitt Strängnäs
     WELCOME TO STRÄNGNÄS – a historic city situated by the lake Mälaren. With its beautiful cathedral and strategic location in the middle
of Mälardalen, this town early on became a meeting place for both
trade and church as well as education. Strängnäs became a bishop’s seat
already in the 1100s and it was also here that Sweden was born as one
united nation in the year of 1523 when Gustav Vasa was elected king at
the Strängnäs Cathedral. Today, this exciting history is united with the
present and future opportunities of shopping and events all year round.
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16 mars
Föredrag: Ett halvt år, ett helt liv.
Kl. 13.00–14.00 på Arsenalen.
Arrangör: Arsenalen.

23 MARS		
Mariamusik med domkyrkokören.
Kl. 16.00 i domkyrkan.
Arrangör: Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö.

29–30 MARS
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Spar tid och miljö:

HANDLA HEMMA!
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16 FEBRUARI
Föredrag: Det svarta järnet.
Kl. 13.00–14.00 på Arsenalen.
Arrangör: Arsenalen.

28 FEBRUARI – 2 MARS
Invigningsfest i Galleria Präntaren.
Arrangör: Galleria Präntaren.
		

3 mars

Handla hemma-weekend.
Fredag kl. 15.00 – lördag kl. 15.00
i Strängnäs stadskärna.

6 april
Föredrag: Fältprästen – en udda
figur i försvaret.
Kl. 13.00–14.00 på Arsenalen.
Arrangör: Arsenalen.

11 APRIL
Föredrag: Jord för odling
i kruka och trädgård.
Kl. 18.30 på Multeum.
Arrangör: Strängnäs
Hemträdgårdsförening.

13 APRIL

5 mars

Föreställningen: Säg Algots det
räcker!
Kl. 16.00 i Paulinska salen.
Arrangör: Strängnäs Riksteaterförening.
		

Föredrag: Tiden före kungavalet
1523.
Kl. 18.30 i Djäknehallen.
Arrangör: Gustav Vasa Föreningen.

SMOLs dubbeltävling i orientering.
Vid Edeby, Tosterön.
Arrangör: SMOL.

9 mars		

18 April

Innebandycup.
Start kl. 09.00 på Thomas Arena.
Arrangör: WorldClass.

Föreställningen: Fogelstad – fem
kvinnor, fem viljor, en tanke.
Kl. 12.00 på Multeum.
Arrangör: Strängnäs Riksteaterförening.

f
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK!
FACEBOOK.COM/MITT STRÄNGNÄS

13–14 APRIL

Påskfest på Skärtorsdagen.

26–27 april
Handla hemma-weekend.
Fredag kl. 15.00 – lördag kl. 15.00
i Strängnäs stadskärna.

30 april

17–19 maj

21 juni		

Valborgsfirande.
Start kl. 19.00 på Visholmen.
Arrangör: Strängnäs Scoutkår.

Allsvenskan i segling.
På Ulvhällsfjärden utanför
Ångbåtsbron.
Arrangör: Strängnäs Segelsällskap,
Europaskolan och Svenska Seglarförbundet.

Midsommarfirande.
Från kl. 12.30 på Visholmen.
Arrangör: Strängnäs Gille.

30 april
Konstparken Ulvhälls Hällar
öppnar för säsongen.
Vid Ulvhälls Herrgård.
Arrangör: Ulvhälls Hällar.

4 MAJ		

Jonas Hofer and The Bopping Cats.
Kl. 16.00–18.00 på Thomas Arena.
Arrangör: Studiefrämjandet.

7 maj

		
Therese Domisch informerar inför
valet till EU-parlamentet.
Kl. 18.30 i Djäknehallen.
Arrangör: Gustav Vasa-Föreningen.

10 maj
Föreställningen: Alex i underlandet.
Kl. 19.00 på Thomas Arena Teater.
Föreställningen ges även 11/5 och
12/5 kl. 16.00.
Arrangör: Strängnäs Kulturskola.

11 maj

18–19 maj		
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4 maj 		

Strängnäs Vårmarknad
med inriktning på Mat och Måltid,
Vår och Trädgård.
Kl. 10.00–15.00 på Gyllenhjelmstorget.

Dramatiserade stadsvandringar
startar för säsongen.
Torsdagar under sommaren med
start från kl. 18.30 i Ugglans park.
Arrangör: Föreningen för Dramatiserade Stadsvandringar.

FOTO:

Strängnäsrundan på cykel.
Start kl. 10.00 på IP Vasavallen.
Arrangör: Strängnäs Cykelklubb.

18 maj

27 juni		

KULTUR 19.
Arrangör: Strängnäs kommun.

24–25 maj
Handla hemma-weekend med
modevisning.
Fredag kl. 15.00 – lördag kl. 15.00
i Strängnäs stadskärna.

25 MAJ
Arsenalens Familjedag.
På Arsenalen.
Arrangör: Arsenalen.

31 MAJ
Tillfällenas dag.
Lagerrensning i butikerna
kl. 10.00–18.00.

6 juni

29 juni
Guidade turer i Strängnäs startar
för säsongen.
Lördagar under sommaren med
start kl. 14.00 på Gyllenhjelmstorget.

29 juni		
Visning av Grassagården startar för
säsongen.
Lördagar under sommaren
kl. 12.00–15.00 på Grassagården.
Arrangör: Strängnäs Gille.

Strängnäs Gilles dag.
Arrangör: Strängnäs Gille.

Nationaldagsfirande i Strängnäs.

11 maj

6 juni		

Föredrag: Med Melker Becker.
Kl. 13.00–14.00 på Arsenalen.
Arrangör: Arsenalen.

Premiär Vasaspelet.
Kl. 19.00 utanför domkyrkan.
Arrangör: Föreningen Vasaspelet.

17–18 maj

15 juni		

29 juni

Näringslivsdagen 2019.
På Svenska Hem Arena.
Arrangör: Företagarna SträngnäsMariefred i samarbete med
Strängnäs kommun.

Premiär för utomhusteater: Madicken.
Kl. 18.30 på Grassagården.
Föreställningen ges även 16/6, 17/6,
18/6, 23/6, 24/6, 25/6 och
26/6 kl. 18.30.
Arrangör: Strängnäs Kulturskola och
Strengnäs Arbis.

Visning av
Kvarnen startar för säsongen.
Lördagar under sommaren
kl. 12.00–15.00 i kvarnen.
Arrangör: Strängnäs Gille.
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29 juni		

Handla hemma-weekend med
kultur- och historiedag.
Kl. 12.00–22.00 i Strängnäs stadskärna.

29 juni		
Sommarfestival i Gula Rosorna.
I Gula Rosorna.
Arrangör: Gula Rosorna.

1 juli

		
Premiär för Livat i holken.
Kl. 18.30 i Ugglans park.
Även 8/7, 15/7, 22/7, 29/7.
Arrangör: Studiefrämjandet.

6 juli		

3 augusti			

31 Augusti		

Strängnäs Familjedag.
Kl. 10.00–17.00 i Strängnäs
stadskärna.
Arrangör: Mitt Strängnäs
och World Class.

Handla hemma-weekend med
nostalgidag.
Kl. 10.00–15.00 i Strängnäs
stadskärna.

17 augusti		
Strängnäs Stadslopp.
Start Västervikstorget.
Arrangör: SMOL.

22 augusti		
Sommarkonsert.
Kl. 18.00 i Ugglans park.
Arrangör: Studiefrämjandet och
Strängnäs kommun.

24 augusti

		
Mälardagen.
Kl. 11.00–15.00 i Västerviken.
Arrangör: Studiefrämjandet.

24 Augusti		
Bo Setterlind-dagen.
Kl. 17.00 i Bo Setterlinds park.
Arrangör: Strängnäs Gille.

30 Augusti		
Anna Kruse och Stina Ekblad.
Kl. 19.00 i Strängnäs domkyrka.
Arrangör: Scenkonst i Sörmland,
Strängnäs kommun och Strängnäs
domkyrkoförsamling med Aspö.

Fordon i rörelse.
På Arsenalen.
Arrangör: Arsenalen.

			

FOTO: PERNILLA
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31 Augusti		
30-åsjubileum för
Galleria Präntaren.

7 september
Kvarndagen.
Arrangör: Strängnäs Gille.

8 september		
Arsenalens Uppvisningsdag.
På Arsenalen.
Arrangör: Arsenalen.

28 september		
Handla hemma-weekend med
skördefest.
Kl. 10.00–15.00 i Strängnäs
stadskärna.

12 oktober

		
Strängnäs Höstmarknad.
I Strängnäs stadskärna.
Arrangör: IK Viljan.

25–26 oktober		
Handla hemma-weekend.
Fredag kl. 15.00 – lördag kl. 15.00
i Strängnäs stadskärna.

29 NOvember

5 december

Black Friday.
Galleria Präntaren håller öppet
kl. 08.00–18.00.

Arsenalens Julmarknad.
På Arsenalen.
Arrangör: Arsenalen.

29–30 november		9 december
Handla hemma-weekend.
Fredag kl. 15.00 – lördag kl. 15.00
i Strängnäs stadskärna.

Grötfest.
Kl. 18.00 på Grassagården.
Arrangör: Strängnäs Gille.

1 december

14 december

Adventskonserter.
Kl. 16.00 och 18.00 i Strängnäs
domkyrka.
Arrangör: Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö.

Strängnäs Julmarknad.
Kl. 10.00–15.00 på
Gyllenhjelmstorget.
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GUIDADE VISNINGAR
Mitt Strängnäs erbjuder guidade
turer i Strängnäs på lördagar under
perioden 29 juni t.o.m. 3 augusti. Du
får höra många spännande historier
om bland annat domkyrkan, klostret
och intressanta personligheter. Vad
sägs om Gustav Vasa, gamla biskopar
och Augusta Widebeck? Hör historier och skrönor från förr berättas
av Guideföreningen i Strängnäs/
Mariefred.
PLATS: Start på Gyllenhjelmstorget.
TID: Lördagar kl. 14.00 (visningen är
kostnadsfri och tar ca 1 timme).
Övriga tider kan stadsguide bokas
via Strängnäs turistinformation.
Telefon: 0152-297 90
E-post: turism@strangnas.se

     Guided tours of the city
center, every Saturday during the
period of June 29th and August
3rd. Tours are starting at 2pm from
Gyllenhjelmstorget.
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DRAMATISERADE
STADSVANDRINGAR
Om du vill uppleva Strängnäs historia på nära håll är de dramatiserade
stadsvandringarna ett måste. En
stadsvandring är en promenad genom stadens äldsta delar och genom
vår historia. Här får du möta Augusta Widebeck, biskop Rogge och
självaste Gustav Vasa. Dessutom får
du höra de intressanta historierna
kring de olika byggnaderna runt
domkyrkan, var dominikanerkonventet från 1200-talet låg och hur
det kan ha varit då Strängnäs brann
1871. Föreningen Dramatiserade
Stadsvandringar i Strängnäs arrangerar dramatiserade stadsvandringar
under perioden 27 juni t.o.m. 1
augusti.
TID: Torsdagar från kl. 18.30.
PLATS: Start i Ugglans park.
BILJETTER: Biljetter säljs i förväg på
Hallins Optik, Trädgårdsgatan 7,
+46 (0)152-175 65.

     Dramatized City tours every
Thursday during the period of
June 28th to August 2nd. Tours are
starting at 6.30pm from Ugglans
Park. Pre-purchase tickets at Hallins
Optic, +46 (0)152 175 65.

STRÄNGNÄS GREETERS
En greeter är en stolt Strängnäsbo
som gärna visar vad du vill se i staden och sina personliga ”smultronställen”. Boka din greeter gratis via
Strängnäs turistinformation.
TELEFON: +46 (0)152 297 90
E-POST: turism@strangnas.se

     Strängnäs Greeters can be
booked for private tours through
the Strängnäs tourist information.
Phone: +46 (0)152 297 90, email:
turism@strangnas.se

VASASPELET
Gustav Vasa valdes till kung i
Strängnäs år 1523 för snart 500 år
sedan. Det var en stor händelse för
Strängnäs och för hela nationen!   
   Vasaspelet är en föreställning
som gjorde stor succé i Strängnäs
sommaren 2017 och 2018. Det är
stadens egna invånare som tillsammans med professionella skådespelare, både bygger och framför
föreställningen, som tar avstamp i
kungavalet 1523. Det var ju faktiskt
då som vår nation föddes på riktigt.
   Kom och se Vasaspelet, vid domkyrkan i Strängnäs, under försommaren. Premiären i år är den 6 juni.
Arrangör är Föreningen Vasaspelet
i Strängnäs och föreställningar ges
även 7, 9, 12, 14 och 15 juni.
TID: Kl. 19.00. Obs! den 9 juni kl.
16.00.
PLATS: Utomhusscen vid domkyrkans södra vägg.
BILJETTER: Biljetter säljs via Ticketmaster, Hallins Optik och vid entrén
till spelet.
      Vasaspelet is a performance
that takes off in the election of Gustav
Vasa as King 1523. Vasaspelet gives
performances June 7th, 9th, 12th,
14th, 15th, at 7pm outside the
cathedral. Tickets are sold via
Ticketmaster, Hallins Optik and at
the entrance to the show.

Handla
hemmaweekends i
Strängnäs

SHOPPING I STRÄNGNÄS!

Strängnäs är en charmig småstad vid Mälaren med
många personliga butiker. Här finner du även ICA
Bengtssons med fisk- och köttdisk, en välsorterad bokhandel samt Galleria Präntaren mitt i staden som erbjuder
ett stort utbud av butiker och service. På torget finns hotell
med pub och restaurang samt caféer som utgör stadens
naturliga mötesplatser. Här är det nära till allt med ett
modernt och serviceinriktat centrum som möter kultur
och historia mitt i stadskärnan.

ILLA EKLUND
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VÄLKOMMEN TILL MAT OCH MÅLTID
I STRÄNGNÄS
Strängnäs har ett brett utbud av restauranger, caféer och
matställen av olika kategorier i stadskärnan, kring Gyllenhjelmstorget, Ugglans Park och i hamnen. Alla kan hitta
sitt favoritställe bland välkända restaurangnamn och mat
från olika kulturer. Några ställen erbjuder dessutom pub
och musikunderhållning.
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BÅTTRAFIK TILL OCH FRÅN STRÄNGNÄS
Under perioden 27 juni t.o.m. 11 augusti erbjuds följande båtturer:

FRÅN STRÄNGNÄS TILL BIRKA.

FRÅN STRÄNGNÄS TILL DROTTNING-

Torsdagar avgång från Strängnäs
kl. 10.40, åter i Strängnäs kl. 16.30.
Söndagar avgång från Strängnäs
kl. 10.50, åter i Strängnäs kl. 18.10.
Pris, vuxen 425 kr. Priset inkluderar
entré och guidning på Birka.
Båt: M/S Havsörnen, som är tillgänglighetsanpassad.

HOLM.

   UNDER PERIODEN 3 JUNI T.O.M. 9   

Söndagar avgång från Strängnäs kl.
10.50, åter i Strängnäs kl. 18.10.
Pris: vuxen 345 kr. Priset inkluderar
båtresa.
Båt: M/S Havsörnen, som är tillgänglighetsanpassad.

   SEPTEMBER, VARANNAN MÅNDAG.

FRÅN STRÄNGNÄS TILL MARIEFRED/

Obs! Enkel resa.
Söndagar avgång från Strängnäs
kl. 10.50.
Pris, vuxen 345 kr.
Båt: M/S Havsörnen, som är tillgänglighetsanpassad.

FRÅN STRÄNGNÄS TILL STOCKHOLM.
GRIPSHOLM ALTERNATIVT TAXINGE
NÄSBY.

Fredagar avgång från Strängnäs kl.
11.10, åter i Strängnäs kl. 16.30.
Pris, vuxen 225 kr. Priset inkluderar
båtresa.
Båt: M/S Havsörnen, som är tillgänglighetsanpassad.

   RÄKKRYSSNING FRÅN STRÄNGNÄS.

   Varannan måndag avgång från   
   Strängnäs kl.19.00, åter i
   Strängnäs kl. 22.00.
   Pris, vuxen 395 kr.
   Båt: M/S Havsörnen, som är
  tillgänglighetsanpassad.

MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA
ÄNDRINGAR. Till

alla priser kommer
en bokningsavgift om 15 kr/person.
BOKNING: www.rederimalarstaden.se
ARRANGÖR: Rederi Mälarstaden.
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18 MAJ
VÅRMARKNAD
LÖRDAGEN DEN 18 MAJ ÄR DET

i Strängnäs, med
inriktning på Mat, Måltid, Vår och
Trädgård. Kom och njut av en marknad med smak- och doftupplevelser,
lokalproducerade råvaror och färdiglagad mat. Trädgårdstips, växter,
plantor samt vårens första primörer
och blommor erbjuds också. Stadens uteserveringar har öppnat för
säsongen och delar av butikerna
flyttar ut på gatan. Välkommen till
Strängnäs stadskärna för att uppleva
goda dofter, spännande smaker och
härlig vårkänsla!

VÅRMARKNAD

     ON SATURDAY MAY 18TH THE
kicks off in
Strängnäs, focusing on local foods,
meals, spring and garden. The city’s
outdoor seating has opened for the
season and parts of the shops move
out on the streets. Welcome to
Strängnäs city center to experience
amazing scents, exciting flavours and
wonderful spring feeling!
YEARLY SPRING MARKET

12 OKTOBER
HÖSTMARKNAD

Strängnäsbor i ”förskingringen” kommer hem för att uppleva den stora
folkfesten.
Idrottsklubben Viljan driver evenemanget sedan 1957. Det är Strängnäs största fotbollsförening som
genom åren utvecklat marknaden till
att bli en av de mest attraktiva marknaderna i Sverige. Passa också på
att besöka Axels Nöjesfält, Sveriges
största kringresande tivoli! Välkommen att besöka Strängnäs marknad,
en fest för både barn och vuxna!
     STRÄNGNÄS FALL MARKET
happens on the second Saturday
in October, dating back to ancient
times and has become one of the
most attractive markets in Sweden!
Join the more than 30,000 visitors
and 300 market vendors that come
here every year. Since 1957 the
market has been organized by the
local sports club IK Viljan, Strängnäs
largest football club.
Take the opportunity to visit Axel’s
amusement park, Sweden’s largest
traveling carnival.

god och närproducerad julmat, fint
hantverk som kransar, julpynt och
mycket mer. Njut av en kopp varm
glögg eller kaffe, medan du strövar
bland stånden, till härlig julmusik.
Eldkorgar sprider också ljus och
värme för frusna händer.
  UNIKA JULKLAPPAR hittar du hos
gymnasieelever som driver UF-företag. De finns på plats och säljer sina
egna produkter. Även i Strängnäs
domkyrka är det julmarknad, med
hantverk, hembakat bröd, äppelmust, godis och Rättvisemärkt, allt
till förmån för medmänniskor i
världen och här hemma. En riktigt
god jul önskar Mitt Strängnäs!
       A CHRISTMAS CARD IN REALITY!

That is what Strängnäs’ town center
with its magnificent cathedral resembles at Christmas time. On December 14th, the traditional Strängnäs
Christmas Market opens. It will fill
the entire square, Gyllenhjelmstorget, with market vendors that
serve up tasty and locally produced
Christmas food, Christmas decorations, crafts and much more. There
will also be a Christmas market in
the cathedral. Mitt Strängnäs wishes
you all a Merry Christmas!

14 DECEMBER
JULMARKNAD
SOM ETT JULKORT – FAST I VERKLIG-

Det är Strängnäs stad med
sin ståtliga domkyrka vid jultid. Här
finns den perfekta inramningen till
advents- och julförberedelser av
flera slag. Den 14 december är det
Strängnäs julmarknad, med allt du
kan önska för att få den genuina julkänslan. Kl. 10.00 börjar dagen, med
välkomsttal och trumpetfanfar på
Gyllenhjelmstorget. Hela torget fylls
av marknadsknallar som dukar upp
HETEN!

DEN ANDRA LÖRDAGEN I OKTOBER

Då är det
Strängnäs marknad, ett riktigt stort
evenemang som lockar 30 000
besökare från både när och fjärran.
Över 300 marknadsknallar kommer
då till staden och bygger sina marknadsstånd i stadens centrala delar.

ÄR DET DAGS – VARJE ÅR!

DAGEN BETRAKTAS OCKSÅ SOM
DEN STORA HEMVÄNDARDAGEN,

då

FOTO: PERN

ILLA EKLUND
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Nationaldagen
STADENS
BUTIKER HAR
ÖPPET KL.
10.00–15.00

FOTO: PERNILLA EKLUND

nationaldagen den 6 juni
och Vasaveckorna
DEN 6 JUNI BLEV NATIONALDAG ÅR
1983, efter

att i nästan 100 år ha
firats som svenska flaggans dag.
Nationaldagen firas till minne av
att Gustav Vasa valdes till kung i
Strängnäs den 6 juni 1523, men
också för att 1809 års regeringsform
stadfästes det datumet. GUSTAV
ERIKSSON VASA blev vald till kung
vid Strängnäs domkyrka. Man vet
inte helt säkert var det skedde eller
riktigt hur det gick till men man
vet att det var den 6 juni 1523 i
Strängnäs!

DEN 6 JUNI ÅR 1809 skrev

Karl XIII
under den nya regeringsformen. Reformen innebar att det gustavianska
enväldet ersattes med en grundlag
enligt maktdelningsprincipen. Det
betydde att landet skulle styras av
en lagstiftande makt, en verkställande makt och en dömande makt.
Enligt den principen styrs Sverige
än i dag.

     JUNE 6TH IS THE NATIONAL DAY
OF SWEDEN. Come and celebrate
in Strängnäs! It was right here that
Gustav Vasa was elected king, on
June 6th, 1523. He was the first
monarch of the House of Vasa and
has been labelled the founder of
modern Sweden. National Day
honors the memory of this event
but also because the country took
on a new form of government, on
June 6th, 1809. A warm welcome
to celebrate June 6th with us here
in Strängnäs!
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Program
TISDAG 4 JUNI

NATIONALDAGEN

Lundchförläsning på Multeum: Klostrens historia.
Föredrag om Domkyrkobergets utveckling.

VÄLKOMMEN ATT FIRA
NATIONALDAGEN I STRÄNGNÄS!

ONSDAG 5 JUNI

MUSIK FRÅN DOMKYRKANS TORN kl. 09.00 av en
mässingsensemble ur Kulturskolans blåsorkester
spelar under ledning av Mats Åke Häggbom.
KONSERT MED KULTURSKOLANS BLÅSORKESTER

under ledning av Mats-Åke Höggbom. Kl. 12.15
i Ugglans park.
NATIONALDAGSFIRANDE KL. 13.00 I UGGLANS PARK.

Det är Strängnäs kommun som bjuder på musik,
tal och firande.
HANTERKSMÄSSA arrangeras

av Invitesträngnäs kl.
10.00--16.00 på Västervikstorget.

DOMKYRKAN HAR ÖPPET kl. 10.00–16.00

visning kl. 14.00.

GUIDAD TUR I STADEN med

lenhjelmstorget.

med

start kl. 14.00 på Gyl-

UTSTÄLLNING AV ILLUSTRATIONERNA ÖVER VASA-TIDEN visas i domkyrkans vapenhus av Gustav Vasa-

Föreningen.

GRASSAGÅRDEN HAR ÖPPET

visas av Strängnäs Gille.

Lunchförläsning på Multeum: 1500-talets klädedräkt.
Föredrag om 1500-talet i Strängnäs av förre
biskopen Jonas Jonsson.
TORSDAG 6 JUNI (NATIONALDAGEN)

Premiär för Vasaspelet. Jan Persson, Kilenkrysset
spelar Gustav Vasa.
FREDAG 7 JUNI

Vasaspelet.

LÖRDAG 8 JUNI

Temavisning på Gripsholms slott.
Konsert och uppträdande av Romeo & Julia-kören
på Gripsholms Slott.
SÖNDAG 9 JUNI

Temavisning på Gripsholms slott.
Vasaspelet (eftermiddagsföreställning kl.16.00).
MÅNDAG 10 JUNI

Visning av Roggebiblioteket
kl. 15.00, 16.00 och 17.00.
OBS! Begränsat antal platser.
TISDAG 11 JUNI

kl. 12.00–15.00 och

PREMIÄR FÖR VASASPELET kl. 19.00

kyrkan.

STADENS BUTIKER HAR ÖPPET

utanför dom-

kl. 10.00–15.00.

vasaveckorna
LÖRDAGEN 1 JUNI

Föredrag av Sverker Sörlin,
professor i idéhistoria
kopplat till då och nu.
ONSDAG 12 JUNI

Vasaspelet. Världsmästaren i orientering,
Strängnässonen Jörgen
Mårtensson spelar Gustav Vasa.
FREDAG 14 JUNI

Vasaspelet.

Temavisning på Gripsholms slott.
Aktiviteter och föredrag i Vårfruberga.
Operakonsert med Charlotta Huldt.

LÖRDAG 15 JUNI

SÖNDAGEN 2 JUNI

SÖNDAG 16 JUNI

Temavisning på Gripsholms slott.
Historiskt teaterspel om järnhanteringen som
initierades av Karl den IX i Skottvångs gruva.
MÅNDAGEN DEN 3 JUNI

Lunchföreläsning på Multeum med Dag Lundin:
1500-talets musik.
Historisk båttur med guide, Selaön runt. Kolsundet,
Räfsnäs Kungsgård, Mälsåker och Tynnelsö passeras
till guidens berättelser.

Temavisning på Gripsholms slott.
Vasaspelet.
Temavisning på Gripsholms slott.
FÖR UPPDATERINGAR och

www.vasaspelet.se

ev. anmälan, se

ARRANGÖRER: Föreningen Vasaspelet i Strängnäs
i samverkan med Gripsholms slott, Multeum,
Föreningen Vårfruberga Kloster, Hembygdsföreningen i Fogdö, Strängnäs stift, Skottvångsgruva
och Gustav Vasa-Föreningen.

BAKGRUNDSBILD: Adobestock.com GUSTAV VASA Wikipedia. Av Efter Jacob Binck - Nationalmuseum.
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1. Domkyrkan

Visholmen
/Badplats

2. Roggeborgen
3. Biskopsgården
4. Kyrkans omgivningar
5. Västerviken/Gästhamn
6. Grassagården
7. Kvarnen
8. Röda kvarteren
9. Arsenalen
10. Visholmen/Badplats
11. Ulvhälls Hällar

multeum

13. Multeum/Bibliotek
14. Ica Bengtssons
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12. Kungstornet och Långberget
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GULA ROSORNA
Företagsby och shoppinggalleria med
inredning och bygg.
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STRÄNGNÄS RESECENTRUM
En promenad från Strängnäs Resecentrum
in till stadskärnan tar cirka 5 minuter.

KUNGSTORNET OCH LÅNGBERGET
Utsikten från Kungstornet är hänförande.
Tornet ligger på berget ovanför Resecentrum.
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Strängnäs Besöksmål

B

          STRÄNGNÄS ÄR EN HISTOR-      
          ISK STAD VID MÄLARENS

          STRAND. Med sin ståtliga
        domkyrka, på en av sina
        tre kullar, blev staden
       tidigt en plats för råds- och
kyrkomöten och sedan 1100-talet är
Strängnäs biskopssäte. Det var också
i Strängnäs som Sverige föddes som
enad nation, år 1523 när Gustav
Vasa valdes till kung vid domkyrkan.
STRÄNGNÄS ÄR EN AV LANDETS
ÄLDSTA SKOLSTÄDER, med

bildningstradition ända sedan 1200-talet.
Här grundades också Sveriges andra
gymnasium 1626. Än i dag kommer ungdomar hit från hela landet
till Strängnäs utbildningsprogram.

1
  DOMKYRKAN
STRÄNGNÄS DOMKYRKA är

   EN ANNAN SEVÄRDHET ÄR GRAVMONUMENTET ÖVER JOHAN III:S DOTTER,

från 1580. Det
pryds av ett skulpterat helfigursporträtt i alabaster och anses vara ett av
Sveriges tidigaste barnporträtt.

PRINSESSAN ISABELLA,

   STRÄNGNÄS DOMKYRKA GÅR EN NY
SPÄNNANDE TID TILL MÖTES. Ett pro-

jekt pågår med att utveckla Strängnäs
1 6 | M A D E B Y S T R E N GNÄ S 2 0 1 9

      WITH ITS BEAUTIFUL CATHEDRAL
AND STRATEGIC LOCATION IN THE
MIDDLE OF MÄLARDALEN, Strängnäs

early on became a meeting place
for everything from trade to church
as well as education. Strängnäs
became a bishop’s seat already in

full-figure portrait in alabaster. The
cathedral is open every day from
10am to 4pm, and 10am to 6pm
between June 15 and August 15.
Guided tours every day at 2pm.

domkyrka som församlingskyrka,
stiftskyrka och mötesplats. Följ
projektet på: www.svenskakyrkan.
se/strangnas/ domkyrkoprojekt
  Domkyrkan är öppen varje dag
kl. 10.00–16.00, från 15 juni till 15
augusti kl. 10.00–18.00. Guidade
turer varje dag kl. 14.00.
     The cathedral is dating back
to the 13th century. There are two
altar cabinets made in Brussels in
the 15th century which were donated to the church by the Bishop
Rogge. There are also the King
Johan III’s daughter Isabella’s grave
monument, adorned by a sculptured

2
  ROGGEBORGEN
ROGGEBORGEN INTILL STRÄNGNÄS
DOMKYRKA byggdes

FOTO: PERNILLA EKLUND

en treskeppig, gotisk tegelkyrka med anor
sedan 1200-talet. Troligen invigdes kyrkan den 29 juni 1291 och
helgades då åt apostlarna Petrus och
Paulus. Domkyrkan byggdes sedan
till under 1300- och 1400-talen,
och den karakteristiska tornhuven
uppfördes på 1740-talet.
  KYRKTORNET ÄR 75 METER HÖGT.
Kyrkan har två altarskåp, tillverkade
i Bryssel i början av 1480-talet. De
köptes in och donerades till domkyrkan av biskop Rogge. I kyrkan
finns Karl IX:s gravmonument,
krönt av häst och ryttare med förgylld kopparrustning. Här finns även
domkyrkobiblioteket, en unik boksamling med rötter i medeltiden.

the 1100s and it was also here that
Sweden was born as one united
nation in the year 1523 when
Gustav Vasa was elected king at
the Strängnäs Cathedral. Strängnäs
is one of Sweden’s oldest school
towns, with an educational tradition
since the 13th century. Here
Sweden’s second high school was
founded in 1626, and still today
young people come from all over
Sweden to participate in the educational programs. In the 1920s,
Strängnäs opened up the military
regiment P10, which remained until
2006. We recommend you to pay a
visit to the city’s well-preserved sights.

På 1920-talet blev Strängnäs regementsstad, och P10 fanns kvar till
2006. Strängnäs idag erbjuder något
för alla åldrar. Här finns intressant
historia, levande kultur, spännande
muséer samt stadsparken Visholmen med såväl sportaktiviteter,
promenadstråk och badplats alldeles
nära centrum samt en fin lekplats
för de yngsta och som uppskattas av
hela familjen.

ursprungligen
som bostad åt biskopen Kort Rogge
(d. 1501). I byggnaden finns i dag
Roggebiblioteket (Strängnäs stifts- och
läroverksbibliotek), som sedan 1968 är
en del av Kungliga biblioteket (KB). I
Roggeborgen hade Strängnäs gymnasium
och läroverk sin verksamhet från 1626
till 1935. Högst upp i huset hittar du
Rikssalen, läroverkets aula, som fick
sitt nuvarande utseende mot slutet av
1800-talet.
   BIBLIOTEKET OMFATTAR CIRKA 70 000
VOLYMER. Här

finns bl.a. sällsynta
verk från boktryckarkonstens barndom, medeltida brev, musiktryck,
handskrifter, kartor och äldre avhandlingar. Efter införlivandet i KB
1968 har samlingarna i Roggebiblioteket växt genom ett flertal donationer. Den senaste – och kanske

viktigaste – var familjen Wrangels
boksamling från Säby gård, Aspö,
som kom till biblioteket 2006.
FOTO: PERNILLA ALSHOUHA

först i slutet av 1800-talet fick den sitt
nuvarande utseende och sin rosa färg.
     The bishop’s yard is the
fourth in Strängnäs and was built
between 1648 and 1650 by then
bishop Johannes Matthiae.

4 KYRKANS OMGIVNINGAR
  
PÅ 1600-TALET KALLADES TRÄDGÅRDEN
BISKOPENS TRÄDGÅRD, Biskopens

Detta vackra herrgårdsbibliotek
rymmer omkring 5 000 volymer,
daterade från 1400-tal till 2000-tal.
I Roggeborgen finns också Kungliga
bibliotekets bokbinderi, som förser
böcker och tidskrifter med skyddsomslag. Roggebiblioteket är framför
allt ett forskningsbibliotek, men kan
i viss utsträckning ta emot grupper
för visningar.
   KONTAKTA BIBLIOTEKET PÅ E-POST

elin.andersson@kb.se eller telefon 010709 30 88. Man kan också följa Roggebiblioteket på Instagram @roggebiblioteket för glimtar av samlingen.
     Roggeborgen was built in the
15th century as a residence for Bishop
Rogge. Between 1626 and 1935 it
served as upper secondary school.
The school library became a part of
the National Library in 1968 and is
since then located in Roggeborgen.
The Rogge library is primarily a
research library.

3
  BISKOPSGÅRDEN
DAGENS BISKOPSGÅRD är

Strängnäs
fjärde biskopsgård och byggdes
1648 – 1650 av dåvarande biskop
Johannes Matthiae. Han ville ha en
större och mer ståndsmässig bostad
och lät då bygga denna nya biskopsgård bredvid Paulinska huset som tidigare varit biskopsgård. Den byggdes som ett rakt vitkalkat hus och

lönejord och Kungsträdgården. Här
hade biskopsgården sina odlingar
och odlade bl.a. sparris och potatis.
Trädgårdsmästare Månsson skötte
trädgården i mitten av 1900-talet
och därför kallas den ofta Månssons
trädgård. Marken tillhör kyrkan och
än i dag skördas äpplen här varje
år. Örtagården anlades i början av
1990-talet på initiativ av en privatperson. Platsen är väl värd ett besök.
     The cathedral’s surroundings

were in the 17th century called the
bishop’s garden and the Royal garden.
Here, the bishop’s yard had its crops
and grew among other things asparagus and potatoes. The herb garden
was founded in the early 1990s.
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GRASSAGÅRDEN

GRASSAGÅRDEN ÄR EN GAMMAL
VÄLBEVARAD BORGARGÅRD. De

äldsta delarna är från tidigt 1600tal och alla hus står än i dag på sin
ursprungsplats. Gården, som är en
typisk stadsgård, är uppdelad i en
mangård och en fägård och består
av två sammanbyggda boningshus
i norr, ett gårdshus med brygghus
och boningsrum i öster och en länga
med uthus och portlider i väster,
samt en visthusbod i söder. Husen
är timrade och taken täckta av enkupigt tegel.
   GÅRDEN HAR FÅTT SITT NAMN
AV FAMILJEN GRASS som i slutet av

1700-talet drev en krog på gården.
Grassagården ligger på Kvarngatan,
precis i backen på väg upp mot kvarnen.
Det var därför naturligt att bönderna åt
och drack på gården medan de väntade
på sin tur att mala säd i kvarnen. Precis
före Grassagården lyckades man stoppa
den stora stadsbranden 1871. Därmed
räddades den vackra gamla gården för
eftervärlden.
   STRÄNGNÄS GILLE VISAR GRASSA-

5 STRÄNGNÄS GÄSTHAMN
  
VÄLKOMMEN TILL STRÄNGNÄS GÄSTHAMN. Flanera längs kajen och sug
in känslan av resor och äventyr som
bara en hamn kan ge dig. Stanna upp
och ta en glass eller en matbit på
en av hamnens många serveringar.
Varför inte hyra en båt eller cykel för
ett eget äventyr? Hamnkontoret hyr
ut allt från cyklar och kajaker till en
Buster XXL och en häftig vattenskoter. För båtgäster ligger hamnen bara
ett stenkast från torget med stort
utbud av upplevelser och shopping.
Mellan juni och augusti är hamnkontoret med tillhörande ”turistinfo”
öppet 7 dagar i veckan. Välkomna!
För mer info, besök oss på
www.strangnashamn.se

GÅRDEN följande lördagar under som-

maren: 29/6, 6/7, 13/7, 20/7, 27/7,
3/8, 10/8 och 17/8 kl. 12.00–15.00.
Fri entré.
     Grassagården is an old wellpreserved courtyard dating from the 17th
century. Strängnäs Gille arranges
tours at Grassagården the following
Saturdays during the summer: June
29th,July 6th, 13th, 20th, 27th and
August 3rd, 10th, 17th. Tours start
at 12pm to 3pm. Free entrance.

7 KVARNEN
  
PÅ EN AV STRÄNGNÄS TRE KULLARLIGGER VÄDERKVARNEN. Det

är den
fjärde kvarnen på Kvarnkullen sedan
den första byggdes på 1630-talet.
Den nuvarande kvarnen, som är en
så kallad holländare byggd år 1855,
var i drift fram till 1929. Maskineri-

MADE BY ST RENGNÄS 2 0 1 9 | 1 7

et är nästan helt tillverkat i trä och
är så välbevarat att kvarnen skulle
gå att mala mjöl i än i dag. Kvarnen
är åttkantig och 14,5 meter hög.
Den har sex vingar med en svepdiameter på 21,5 meter.
   STRÄNGNÄS GILLE VISAR KVARNEN

följande lördagar under sommaren:
29/6, 6/7, 13/7, 20/7, 27/7, 3/8,
10/8 och 17/8 kl. 12.00–15.00. Fri
entré.
     Strängnäs windmill was built
in 1855 and is the fourth mill
on Kvarnkullen. The mill was in
operation until 1929. Strängnäs
Gille arranges tours at the windmill
the following Saturdays during the
summer: June 29th, July 6th, 13th,
20th, 27th and August 3rd, 10th,
17th. Tours start at 12pm to 3pm.
Free entrance.

8 RÖDA KVARTEREN
  

Upplev doften, se den tekniska
utvecklingen och möt livsöden från
vår tids krig.
   FÖR DEN LEKSUGNE, de mindre
barnen eller kanske den pysslige, i
vårt lekrum får fantasin flöda och
leken kan ta över. Här får du leka
i en stridsvagn i naturlig storlek,
prova uniformer från förr, och lära
dig knyta en knop. Besök även vår
unika spelhörna, där du kan spela
actionspelet World of Tanks. Det är
ett lagbaserat spel som handlar om
bepansrad krigföring från mitten
av 1900-talet till idag. Här kan du
prova alla vagnar och funktioner
fullt uppdaterade. Vilken vagn blir
din favorit?
  MUSEETS ÖPPETTIDER: September
– maj, onsdag – söndag kl. 11.00–
16.00, torsdagar kl. 11.00–20.00,
juni – augusti, dagligen kl. 10.00–17.00.

9 Arsenalen
  

10
    

KVARTEREN VÄSTER OM DOMKYRKAN

ARSENALEN, Strängnäs

största och
mest välbesökta besöksmål! Ta del av
Sveriges fascinerande militärhistoria
från 1900-talet fram till idag. Vi visar
ett 70-tal fordon, både på band
och hjul. Följ med i utställningen
om Södermanlands regemente från
1300-talet, vidare till soldattorpet
och den indelte soldaten, samt vår
fantastiska utställning med tennfigurer.
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STADSPARKEN
VISHOLMEN

I STADSPARKEN FINNS BADPLATS,

tennisbanor, minigolf och utegym.

  11 ULVHÄLLS HÄLLAR
PÅ EN NATURSKÖN PLATS INVID ULVHÄLLS HERRGÅRD finns

konstparken
Ulvhälls Hällar med verk av flera av
Sveriges ledande konstnärer, som
skapat konstverk med utgångspunkt
från platsen. Det kan vara en tillfällig installation, en skulptur eller
ett tillägg till platsen som får oss att
uppleva den på ett nytt sätt. Konstparken är öppen från 30 april till 30
september, dygnet runt. Fri entré.
Se mer på www.ulvhallshallar.se

12 KUNGSTORNET och
  
LÅNGBERGET
LÄNGS HELA STRANDLINJEN OCH UPP
PÅ LÅNGBERGET finns

många vackra
promenadvägar. På Långbergets
FOTO: PERNILLA EKLUND

ner mot Västerviken är, tillsammans
med området runt kvarnen, de delar
av Strängnäs som klarade sig undan
den stora stadsbranden 1871. Här
finns Strängnäs äldsta gata Lillgatan
med sina kullerstenar och raden
av ”borgmästarstenar” i mitten.
Här finns också flera vackra gamla
hantverksgårdar med trädgårdar. De
äldsta är byggda på 1600-talet och
alla har sin egen historia. Vandra
runt i de gamla kvarteren och känn
historiens vingslag.

     The Swedish Tank Museum – Showing the military vehicle
development, as well as the military history of Sweden, from the
early 20th century until today. The
museum also includes a very special
exhibition of tin figures, as well as
a soldier’s croft dating back to the
17th century, where an accompanying exhibition tells you about a
bygone era.
   Opening hours: June – August
daily 10am to 5pm, September –
May Wed – Sun 11am to 4pm, Thu
11am to 8pm.

Det finns också en stor lekplats och
härliga gräsytor för spel, lekar och
picknick samt promenadstråk längs
vattnet. Stadsparken är en uppskattad plats för hela familjen, alldeles
nära stadskärnan och i direkt anslutning till Strängnäs hamn.
Boka tennisbana via
www.bokatennis.nu/vasahallen

högsta punkt står Kungstornet som
ger en fantastisk utsikt över hela
Strängnäs med omnejd. Kungstornet är ca. 11 meter högt och stod
klart februari 2018. Tornet är byggt
ovanpå en gammal vattentank som
byggdes kring förra sekelskiftet och
som försörjde hela Strängnäs med
vatten fram till 1956. På en stenhäll
på väg upp mot tornet kan man se
Kung Gustaf V namnteckning från
1910 då han besökte Strängnäs.

Strängnäs
– EN STAD MED AKTIVT BÅTLIV
MED SITT FANTASTISKA LÄGE vid

Mälaren har Strängnäs alltid varit
ett uppskattat besöksmål för båtfolk. I år är det etthundra år sedan
stadens båtägare gick ihop och
bildade Strängnäs Segelsällskap,
som trots namnet alltid har varit en
livaktig förening för både motoroch segelbåtsägare. Idag bedriver
man en bred verksamhet, där bland
annat Askholmen, klubbens egna ö
belägen strax nordost om Strängnäs,
drar till sig många båtburna besökare till staden.
   Hundraårsjubileet kommer att
firas ordentligt. Den 17–19 maj

kommer en deltävling i Allsvenskan
Segling att arrangeras vid Ångbåtsbron, mycket nära centrala Strängnäs. Tillsammans med klubbens
samarbetspartners – Europaskolan
och Svenska Seglarförbundet – men
även andra lokala företag, bjuds
det på segling på högsta nivå precis
utanför kajkanten. Här kommer alla
att kunna känna pulsen på de tävlande och hänga med i en av landets
mest välrenommerade tävlingar.
  SENARE I SOMMAR, i augusti,

het och sin historia i gästhamnen i
Västerviken, mitt i Strängnäs.
Föreningen har många aktiva och
engagerade medlemmar, mycket
tack vare de fantastiska möjligheterna till rekreation på sjön som
Strängnäs erbjuder. Så styr kosan
mot Mälarens härligaste båtstad du
med! För mer info, besök
www.strangnassegelsallskap.se

parallellt med den uppskattade
Mälardagen, kommer föreningen att
visa upp stora delar av sin verksam-

STORA BILDEN: Den 17-19 maj blir det actionladdad segling
mitt i centrala delarna av Strängnäs när Allsvenskan Segling
återkommer till stan. Foto: Tommi Rotonen.
INFÄLLDA BILDEN: Kappsegling i mitten av förra seklet utanför
Segelsällskapets ö Askholmen. Foto: Strängnäs Segelsällskaps arkiv
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Upplev
Strängnäs DOMKYRKA
FOTO: PERNILLA EKLUND

STRÄNGNÄS DOMKYRKA tronar

på
domkyrkobergets höjd och utgör
det karaktäristiska för stadens siluett. Den är församlingskyrka, stiftets
katedral och en kyrka i staden.
Strängnäs domkyrkoförsamling med
Aspö bärs av en rik historia och har

blicken riktad mot framtiden.
  DOMKYRKAN ÄR EN PLATS som
rymmer hela livet. Hit kommer
människor för att döpa sina barn, vigas och för att ta avsked vid begravningar, men domkyrkan är också en
plats för andhämtning, reflektion

och bön dit alla är välkomna. Här
firas gudstjänst varje dag. Kanske
vill du bara sitta en stund i stillhet,
be en bön eller tända ett ljus.
   STRÄNGNÄS STIFT BILDADES CIRKA
1100. Det

grundades av Sankt Eskil,
en missionär som gett sitt namn till
Eskilstuna. Eskil mördades under
sin verksamhet i Strängnäs, vilket
gjorde att biskopssätet efter hans
martyrdöd flyttades dit. Strängnäs
blev därmed andlig stiftsstad med
domkyrkan i sitt centrum. Strängnäs stift omfattar landskapen Närke
och Södermanland, med undantag
för de nordöstra delarna av Södermanland som tillhör Stockholms
stift. Sedan 2015 är Johan Dalman
stiftets biskop.
  MER INFORMATION om

vad som
händer i Strängnäs domkyrka hittar
du på svenskakyrkan.se/strangnas
FOTO: PERNILLA EKLUND

Projekt Domkyrkoberget
SEDAN ETT ANTAL ÅR ARBETAR

Strängnäs domkyrkoförsamling med
Aspö med en vision för Strängnäs
domkyrka och domkyrkoberget i
framtiden.
   – Genom att varsamt anpassa
delar av domkyrkan med omgivning
till nuvarande, och framtida, behov
hos församling, stift och stad, vill vi
skapa en miljö där kyrkbacken åter
blir en plats som rymmer hela livet
och där olika aktörer strålar samman.
   – Tillsammans med övriga intressenter på Domkyrkoberget med
omgivningar, vill vi genom projektet
skapa kreativa mötesplatser för trosoch bildningssamtal samt bidra till
2 0 | M A D E B Y S T R E N GNÄ S 2 0 1 9

att göra Domkyrkoberget till en attraktiv destination för andlig utveckling, utbildning och kultur i Sverige
– såväl för boende i Strängnäs som
för besökare till vår vackra stad!
   – Förhoppningsvis kan det vi
avser att göra i och runt Strängnäs
domkyrka tjäna som förebild för fler
kyrkomiljöer i Sverige.
  VISIONEN FÖR PROJEKTET talar om
att domkyrkans unika miljö blir tillgänglig för fler i församling, stift och
stad, och att människor där får möjlighet att erfara tro och gemenskap.
Att domkyrkan blir ”min domkyrka”
för fler. Att domkyrkan blir en plats
som rymmer hela livet och en viktig
mötesplats i modern tid.

I PROJEKTET SAMVERKAR domkyr-

ko-församlingen med Strängnäs
stift, Kungliga biblioteket, Europaskolan, Statens fastighetsverk och
Strängnäs Kommun.
   Europaskolan som intressent i
projekt Domkyrkoberget har som
vision att utveckla en akademisk
verksamhet tillsammans med övriga
i projektet. En fortbildning för
lärare har redan startats i samarbete med Uppsala Universitet och
Strängnäs kommun och är ett viktigt
steg för att utveckla skolstaden
Strängnäs.

Välkommen till Galleria Präntaren i Strängnäs
Tjugotal butiker under samma tak.
Butiker, livsmedel, apotek, mat & café

Trädgårdsgatan 14-18
64531 Strängnäs

www.galleriapräntaren.se

galleriapräntaren

galleriaprantaren

Välkommen till
H OTE L BISH O P S AR MS - STR ÄN GN ÄS

Hotel Bishops Arms kan liknas vid ett engelskt värdshus
i svensk tappning. Du checkar in i puben, bor i bekväma
rum och får det där familjära och härliga bemötandet
som bara nås på mindre hotell.
Vår gastropub The Bishops Arms ligger i anslutning till
entrén. Här erbjuder vi Sveriges bredaste öl- och whiskysortiment samt även kvalitativa vinsorter.
Vår köksmästare strävar efter att erbjuda vällagad,
medveten och prisvärd mat med lokala specialiteter.
Boka via bishopsarms.com eller elite.se

Gyllenhjelmsg. 20

Tel: 0152-228 80

bishopsarms.com

GULA ROSORNAS FÖRETAGSBY

– En shoppinggalleria och så mycket mer
Som turist i Strängnäs kan det vara
spännande att besöka Gula Rosornas
Företagsby med shopping, mat- och
dryck, nöjen, träning och konst – på
en plats.
   En av Strängnäs fastighetsägare,
Ralph Steneskog, har byggt upp
något som är så mycket mer än en
plats att shoppa på.
   – Här vill vi ge kunderna en
helhetsupplevelse med en personlig
galleria och en plats för företag att
finnas och frodas på. Och mer ligger
i pipeline.

Byggmax – nyetablering
Under våren etablerar sig Byggmax
på området.
   – Det ser vi verkligen fram emot.

Euronics – ljud och bild, Electrolux
Home, Flügger Färg, MH Kakel &
Mosaik och Strängnäs Hundvård.

Då bli vi kompletta inom byggsektorn. Sedan tidigare finns butiker
med kök, färg, kakel och mosaik,
ljud och bild. Vi är alltid är på gång
med nya planer.
   I shoppinggallerian Gula Gallerian hittar du fem butiker med allt
från ljud och bild till hundvård.
   – Styrkan med vår galleria är att
den är mer personlig och inte så
stor. Det tror jag kunderna uppskattar. Som kund möter man alltid
samma personal i butikerna som
kan ge expertråd och extra bra
service. En annan fördel med en
lite mindre galleria är att butikerna
hjälper varandra, så stämningen är
väldigt god hos oss.
   Butikerna i Gula Gallerian är:

Mat och nöjen
Elsas Kantin är lunchrestaurangen
med fokus på vällagad mat med
en mängd gröna och hälsosamma
tillbehör.
   Elsas har också catering för små
eller stora sällskap året runt. Lokalen
fungerar kvällstid som festvåning.
   På de nedre planen hittar man
Bakfickan och nattklubben Zatine
som kompletterar nöjesutbudet i
Strängnäs.

Mikrobryggeri
FOTO: ERIC ROBERTSON

Tre eldsjälar driver sedan 2015 det
egna mikrobryggeriet Mälardalens
Brewing Company i företagsbyn.
   De har upp till 15 egna ölsorter,
som de serverar på sin pub och restaurang för medlemmar i ölklubben.
Två sorters öl säljer de även på
Systembolaget. Sommartid arrangerar MBC grill- och musikkvällar
för sina medlemmar. Det går också
bra att förboka puben för slutna
sällskap.

Konstgalleri
För dig som är intresserad av konst
finns också Gula Galleriet i Gula
Gallerian där lokala konstnärer
ställer ut sina alster.
   Varje månad presenterar galleriet
en ny lokal konstnär.
   Vill du ställa ut din konst här?
Kontakta då personalen i Flügger
Färgbutiken.
Visste du att … Gula Rosornas Företagsby är Strängnäs största företagshotell med
fler än 50 företag från flera olika branscher under samma tak.
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Välkommen till oss på
ICA Supermarket Bengtssons
i Strängnäs.
I butiken fyller vi varje dag på med nya
färskvaror, frukt och grönt, mejeriprodukter
och annat gott som förgyller din matvardag.
Vi är väldigt stolta över vår fräscha charkavdelning där du hittar såväl ostar, salami
och skinkor som färsk fisk, skaldjur och
nystyckat kött för picknick, mys eller fest.
Vi ses i butiken!
Peter Hallgren med personal.
Trädgårdsgatan 12, Strängnäs, Tel 0152-143 40
www.icabengtsson.se

Besök
Kom
och
våra
fräscha
inspireras av
färskvaruvår fina
charkdisk!
diskar!

Öppet alla dagar

8-21

GULA GALLERIANShopping i 5 butiker!
GULA GALLERIAN & GULA ROSORNAS FÖRETAGSBY | 50 företag under samma tak

ÖPPET
Må-fre 10–18
Lör
10–14

Välkommen!
Adress: Eskilstunavägen 34, Strängnäs.
Hitta hit: Från Strängnäs centrum, kör mot Eskilstuna på
Eskilstunavägen. Mittemot fotbollsplan, sväng höger.

