
På gång i din stadsdel
Enskede-Årsta-Vantör, augusti 2022

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: trafik.stockholm/tycktill 
Följ oss på twitter.com/eavsdf, Instagram, facebook.com/eavsdf.

Stadsdelsnämnden 
sammanträder
Tid: Torsdag 25 augusti  2022  
klockan 18.30 
Plats: Stadsdelsförvaltningens 
lokaler Slakthusplan 8A, Globen.

Bland annat ska följande diskuteras:
• Medborgarförslag om ny hundrast-

gård i Hagsätra, om att anlägga 
gångväg från Svedmyra till Sockenplan, 
om staket och byggregler för koloni-
trädgårdar och om uppdatering av 
Ringlåsets lekplats

• Hundrastgårdar - ändring av lokala 
ordningsföreskrifter

• Samverkan för att förebygga  
bedrägerier mot äldre

• Idéburet partnerskap (IOP) med 
Drömstort och Himmel och Pannkaka.

Mötet är öppet för allmänheten. 
Välkomna!

Kontakt och information
Micaela Caldegren, 
nämndsekreterare
micaela.caldegren@stockholm.se

För mer information
Alla nämndhandlingar finns på 
medborgarkontoret, Kumlagatan 13 i 
Rågsved och Slakthusplan 8A,  
biblioteken i Högdalen och Årsta samt 
på webben: 
edokmeetings.stockholm.se

 
Gustav Johansson (M),  
stadsdelsnämndens 
ordförandeFo
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Stadsdelsnämndens möten 2022
25 aug, 22 sept, 27 okt, 24 nov, 15 dec.

Trygghetsdagen i 
Rågsved

Fo
to

: K
at

ar
in

a 
M

ag
nu

ss
on

 

Som volontär kan du göra skillnad
Är du senior och bor i Enskede-Årsta-
Vantör? Vill du göra skillnad för barn 
och unga och få nya erfarenheter? 
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvalt-
ning söker dig som vill engagera dig i 
olika aktiviteter vid Öppna förskolan, 
fritidsgårdarna och parklekarna. 
Som seniorvolontär kan du till exempel 
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Informationsträff 
om föreningsbidrag

Den 16 september arrangeras 
den årliga trygghetsdagen på 
Rågsveds torg.
Under dagen får du bland annat veta 
vilka olika åtgärder och aktiviteter för 
att öka trygghet och trivsel i Rågsved 
som kommit fram i medborgardialogen. 
Det kommer också berättas om arbetet 
med att göra gångtunnlarna tryggare, 
nattvandringar och hur man arbetar med 
gemenskap genom stadsodlingar. Du får 
tips och information om återbruk och hur 
du sorterar ditt avfall på rätt sätt, om hur 
du tillsammans med grannar kan arbeta 
med grannsamverkan och hur du som är 
äldre skyddar dig mot bedrägerier. 
– Tillsammans med boende och lokala 
samhällsbyggare bidrar Trygghetsdagen 

till att stärka tryggheten i hemmet och i 
utemiljöer i Rågsved, säger Kersti Tagesson 
chef för stadsmiljö och lokaler på Enskede-
Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning. 
Passa på och kom förbi torget med dina 
frågor fredagen 16 september mellan 
klockan 13.00 och 17.00.  
Du får även prova på att släcka en eld 
med brandsläckare och gå den populära 
tipspromenaden där du vinner fina priser.  
Trygghetsdagen i Rågsved arrangeras 
tillsammans med Rågsveds Fastighetsägare 
och Polisen Farsta Vantör. 

Mer information hittar du på facebook: 
www.facebook.com/eavsdf och  www.
facebook.com/RagsvedsFastighetsagare 

hjälpa till med läxor, vara mentor för 
unga, spela schack, baka eller lära ut 
något hantverk. Vid vissa verksamheter 
krävs utdrag från polisregistret för att få 
arbeta. Ring 08-508 14 149 så får du mer 
information.

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdels-
nämnd har antagit nya riktlinjer för 
föreningsbidrag som började gälla den 
1 augusti 2022. Förändringen innebär 
bland annat att ideella föreningar har 
möjlighet att söka föreningsbidrag en 
gång om året istället för som tidigare 
två gånger om året. Ansöknings-
perioden är 1 augusti-30 september 
med möjlighet att söka både aktivitets- 
och verksamhetsstöd. Du hittar de 
nya riktlinjerna och information om 
föreningsbidrag på stadens webbsida: 
foreningsservice.stockholm/

För dig som vill ha mer information 
om de nya riktlinjerna, om hur du 
söker bidrag och vad som krävs av en 
ideel förening, arrangerar stadsdels-
förvaltningen två träffar:
• 23 augusti kl. 17.30–19.00 

i Östberga kulturhus, 
Östbergatorget 14

• 24 augusti kl. 17.30–19.00 i 
Rågsveds grundskola, Rågsveds 
skolgränd 8.

Vi bjuder på kaffe och smörgås.

Anmäl dig till träffarna
För att delta på informationsträffarna 
behöver du anmäla dig senast 
den 22 augusti. 
Anmäl dig via 
QR-koden, eller
ring 08-508 20 474.

Företagsdialog i 
Enskede-Årsta-Vantör
Du som är företagare i Enskede-
Årsta-Vantörs stadsdelsområde är 
varmt välkommen till företagsdialog 
med Stockholms stad fredagen 30 
september 2022, kl. 08.00–09.00. 
Kom och ställ frågor till stadens  
representanter. Vi vill informera om 
vad som är aktuellt i olika projekt, 
och du har möjlighet att föreslå lokala 
åtgärder direkt till ansvariga i staden. 
Adress: Stureby vård och omsorgsbo-
ende, Tussmötevägen 175
Ta chansen att bygga ditt nätverk och 
mingla med andra företagare efter mötet 
mellan klockan 9.00 och 9.30. Vi bjuder 
på kaffe/te och smörgås. 
För mer information om anmälan: 
företagsservice.stockholm.se

Frukost i Årsta
Frukost serveras på torsdagar  
kl. 09.00–10.30 vid Årstapaviljongen, 
Årstavägen 112. Kostnad: 20 kr.  
Har du tränat innan vid Årsta seniorgym 
(kostnadsfritt), bjuder vi på frukosten. 
För mer information: 08-508 14 149.

För dig som är senior i Enskede-Årsta-Vantör

Rättigheter för nationella 
minoriteter
Enligt lagen om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk ska kommuner skydda och 
främja nationella minoriteters språk och 
kultur genom ett grundskydd. Stockholms 
stad ingår i förvaltningsområde för finska, 
meänkieli och samiska. Minoritetsgrupperna 
har rätt till förskola och äldreomsorg på sina 
minoritetsspråk samt rätt att använda sitt 
språk i kontakter med staden. 
I Stureby finns en öppen förskola som har 
verksamhet på finska på måndagar. Olika 
event för finsktalande seniorer arrangeras 
på Tuben i Farsta, där också Finska 
föreningen medverkar och informerar om 
Finsk väntjänst. Högdalens bibliotek är 
romsk läsambassad. Stadsdelsförvaltningen 
kommer att ha en föreläsning om nationella 
minoriteter för medarbetare inom förskolan. 
Öppna förskolan i Stureby planerar att bjuda 
in finska barnboksförfattare och erbjuda 
finsk barnteater. Eventen publiceras på stads-
delsförvaltningens facebooksida:  
www.facebook.com/eavsdf. 
Mer information om stadens arbete för 
nationella minoriteter och romsk inkludering 
finns på start.stockholm. 
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