
På gång i din stadsdel
Enskede-Årsta-Vantör, augusti 2021

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning
Besöksadress: Slakthusplan 8A Postadress: Box 81, 121 22 Johanneshov Telefon: 08-508 14 000

E-post: eav@stockholm.se Webb: start.stockholm Synpunkter eller idéer: trafi k.stockholm/tycktill 
Följ oss på twi� er.com/eavsdf, Instagram, facebook.com/eavsdf.

Stadsdelsnämnden 
sammanträder
Tid: Torsdag 26 aug 2021 
klockan 18.30 
Plats: Stadsdelsförvaltningens 
lokaler Slakthusplan 8A, Globen.

Aktuella ärenden
• Medborgarförslag om a�  bygga 

padelbanor i Högdalen, om a�  
starta en hönsgård i Årsta och om a�  
fräscha upp och tillgängliggöra plask-
dammen i Vårfl odsparken i Enskede.

• Skrivelse om Handelsvägen
• Kulturplats Snösätra
• Månadsrapport juli 2021
• Platssamverkan Rågsved – åtgärds-

förslag från medborgardialogen
• Inrä� ande av ny förskola på 

Ripsavägen 33, komple� ering.

På grund av rådande Coronapandemi 
kommer sammanträdet ej hållas öppet 
för allmänheten.
Följ mötet digitalt på: h� ps://live.
mediafl ow.com/36CE0SIN2M

Ta hand om varandra!

Fortsä�  hålla avstånd.

Nya bostäder på Olshammarsgatan. 

Trygghetsdag i 
Rågsved
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Stöd till stödjare 
Stödjer, hjälper eller vårdar du någon 
som är långvarigt sjuk, äldre eller 
som har en funktionsnedsättning eller 
missbruksproblematik? Då kan du själv 
behöva stöd och vägledning.
Stödet erbjuds till dig som är maka/maka, 
partner, sambo, vuxet barn, barnbarn, 
förälder, syskon, vän eller granne
Anhörigkonsulenten vägleder dig i 
kontakten med kommunen, landstinget 
och andra myndigheter. Du kan få tips om 
föreningar och frivilligorganisationer som 
erbjuder aktiviteter som kan passa dig. 
Kontakta anhörigkonsulent Carina Sjölin 
08-508 205 28. E-post: carina.sjolin@
stockholm.se

Nu startar sfi  för 
föräldralediga
Från och med vecka 34 (23 augusti) 
startar sfi -undervisningen vid fl era av 
stadsdelsområdets öppna förskolor för 
dig som är föräldraledig. På sfi  får du 
grundläggande kunskaper i det svenska 
språket och kunskaper om det svenska 
samhället. För att delta vid dessa 
träff ar ska du vara föräldraledig och 
ha personnummer för att kunna skriva 
in dig på sfi . Du kommer tillsammans 
med ditt barn. Välkommen!

Högdalens öppna förskola
Rangstaplan 15
Måndag och onsdag kl. 9-12
Dalens öppna förskola
Dalgränd 17
Tisdag och torsdag kl. 9-12
Östberga öppna förskola 
Östbergatorget 14
Måndag och onsdag kl. 9-12
Rågsveds öppna förskola
Rågsveds torg 3
Onsdag och fredag kl. 9-12

Välkomna till den årliga 
Trygghetsdagen i Rågsved!
Fredagen den 10 september, 
klockan 13–18, arrangeras en 
dag om trygghet. 
Här kan du få brandförebyggande 
information, prata om trygghetsin-
vesteringar som görs i området. Vi 

berättar om resultatet från medborgar-
dialogen och hur vi tillsammans arbetar 
vidare med dialogens förslag. Dessutom 
kommer du få information hur du kan få 
stöd och hjälp av stadens konsumentupplys-
ning, information om stadsodling och om 
grannsamverkan i området. 
Hjärtligt välkomna!

Rågsveds torg

10
fredag

september

klockan
13.00–18.00

Digital Måltidsvän
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Vill du ha någon a�  
samtala med under 
måltiderna? 
Digitala Måltidsvänner erbjuds 
till dig som är 70 år eller äldre, 
som bor i Enskede-Årsta-Vantörs 
stadsdelsområde.
Digital Måltidsvän innebär a�  du 
äter din måltid i digitalt sällskap.
Du matchas ihop med en 
volontär utifrån intresse och 
personlighet så a�  måltiderna 
blir en trevlig sammankomst.
Ni äter tillsammans vid fem 
tillfällen med ungefär två 
veckors mellanrum och väljer 

själva vilka dagar som passar er.
Måltiderna sker via Skype, 
Messenger eller annat valfri�  
program. Behöver du hjälp med 
din digitala lösning? Hör av dig 
till Frivillig väntjänst. Du kan få 
låna digital utrustning genom 
förvaltningens Verklighetslabb. 
Projektet är e�  samarbete 
mellan stadsdelsförvaltingen, 
Volontärbyrån och Frivillig 
väntjänst och pågår under 2021.

Frivillig väntjänst
Telefon: 08 – 659 95 59
Måndag – torsdag, kl. 9 – 12.

För dig som är senior i Enskede-Årsta-Vantör

Ny�  läsår och nya föräldrar a�  
lära känna
Nu har skolan börjat igen efter sommaren. 
Ditt barn har kanske bytt klass eller 
skola, eller hunnit få nya kompisar under 
sommaren. Vi vill tipsa dig som förälder 
att försöka knyta kontakt med föräldrar till 
barnets kompisar. Ta kontakten när det är 
lätt och kul, så kommer ni ha enklare att 
stötta varandra om något jobbigt händer. 
När barnen blir tonåringar är kontakten 
med andra föräldrar särskilt viktig. Ni kan 
då hjälpas åt att fi nnas där för varandra 
och varandras barn. Genom att ha samma 
regler blir det lättare att stå emot när barnet 
säger ”alla andra får, men inte jag”.  Här 
fi nns mer information: socialtstod.
stockholm/familj-och-barn

Kontakt och information
Magnus Hillborg, nämndsekreterare
magnus.hillborg@stockholm.se

För mer information
Alla nämndhandlingar fi nns på 
medborgarkontoret, biblioteken i 
Högdalen och Årsta samt på webben:
edokmeetings.stockholm.se

Välkommen! 

Gustav Johansson (M), 
stadsdelsnämndens
ordförande
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Vill du ställa en fråga till nämnden?
Vill du ställa frågor till stadsdelsnämnden 
som besvaras vid det digitala mötet den 
26 augusti? 
Skicka in dina frågor senast 26 aug, kl 16. 
E-post: staben.eav@stockholm.se.

Stadsdelsnämndens möten 2021
26 aug, 23 sep, 28 okt, 25 nov, 16 dec.

Besök öppna förskolan
Nu har öppna förskolan startat igen 
efter sommaruppehållet. Du och ditt 
barn är välkomna att leka, sjunga och 
få kontakt med andra barn och vuxna. 
I stadsdelsområdet fi nns sju öppna 
förskolor. Du hittar dem här: 
forskola.stockholm/
hi� a-oppen-forskola/
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