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Äntligen vinter!
Malin Henriksson och Nadja Lioudvig, budget- och skuldrådgivare i Hägersten-Liljeholmen.

Drop in till budget- och
skuldrådgivning
Visste du att stadsdelsförvaltningens bud
get och skuldrådgivare har öppen mottag
ning på onsdagar? Där kan du som känner
att du inte har kontroll över din ekonomiska
situation snabbt få hjälp, i form av ett kost
nadsfritt stödsamtal. Du behöver inte boka
tid. Det är bara att anmäla dig i receptionen
och vänta på din tur.
– Det första vi gör i samtalet är en över
gripande kartläggning av personens ekono
miska situation, berättar Malin Henriksson,
som tillsammans med Nadja Lioudvig
jobbar som budget- och skuldrådgivare i
Hägersten-Liljeholmen. Sedan ger vi råd
och stöd utifrån den enskildes situation.
Om personen behöver ta o lika kontakter,
med myndigheter och banker till exem
pel, så kan vi vara ett stöd. Ibland räcker ett
samtal, ibland behövs fler tillfällen.

När granen barrar…

Redan nu tipsar vi om att på
svoa.se kan du hitta listan på lokala
uppsamlingsplatser för julgranar,
där du kan slänga granen med
gott samvete.

Fakta öppen mottagning budget- och
skuldrådgivning
Adress: Telefonvägen 30
Öppen mottagning: onsdagar 8.30–11.30.
Telefon:08-508 22 000
Telefontid: tisdagar 9.00–10.00 och tors
dagar 14.00–15.00.
På webben har Malin och Nadja samman
ställt generella råd för att förebygga eko
nomiska problem och för att hantera redan
uppkomna, akuta problem. Läs mer: stockholm.se/h-l/budgetochskuld.

Julöppet för
gammal och ung
Vi håller öppet även under julen. Alla våra
öppettider och julaktiviteter under helg
perioden på våra öppna verksamheter
– träffverksamheter för äldre, ungdoms
gårdar med mera hittar du på stockholm.

För att minska trängseln på Stockholms
gator inför Stockholms stad nya regler för
gatuparkering. Det innebär bland annat
att parkeringsavgifter införs på gatorna
i Hägersten. Skyltar börjar sättas upp i
januari 2018 och när skylten är uppsatt
på din gata ska du betala parkerings
avgift. Hägersten tillhör taxeområde 5,
där det kostar 5 kr/timme under v ardagar
klockan 07.00–19.00, eller boende

parkering 300 kr/mån. P-avgiften betalar
du enklast med betaltjänsten Betala P via
telefon eller dator. Det finns också biljett
lösa digitala p-automater. Läs mer om de
nya parkeringsreglerna på stockholm.se/
parkeringsplanen.
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Du kan hjälpa till
Staden ser till att vägar, gång- och cykel
banor blir framkomliga när det snöar, men
du kan hjälpa till genom att vara extra noga
med att respektera parkeringsreglerna. Vid
utebliven snöröjning, anmäl det via appen
Tyck till eller telefon 08-651 00 00. Ser
du farliga istappar eller snö som riskerar att
rasa ner från taken, ring Istappstelefonen
på 020-47 82 77. Bra nummer att lägga in
i mobilen!

Så många inbrott polisanmäldes
i Hägersten-Liljeholmen bara den
23 november, rapporterar vår
lokala polis. Du kan hjälpa polisen
genom att hålla uppsikt: Iakttar
du något som avviker från det
normala, försök notera så mycket
som möjligt och kontakta polisen.
Vid pågående brott ring 112. Tips
och iakttagelser för icke pågående
brott lämnas via telefon till 114 14,
via polisen.se eller e-post
registrator@polisen.se. Läs mer
på samverkanmotbrott.se.

God Jul och Gott Nytt År!
önskar Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd och förvaltning

se/jamfor.

Hägersten-Liljeholmen
Nämnden
sammanträder

Mötet inleds med en öppen del där
du kan ställa frågor till politikerna om
nämndens verksamheter. Du är även
välkommen att närvara som åhörare
under den formella delen av
sammanträdet.

För mer information:
Camilla Höglund, vikarierande
nämndsekreterare, 08-508 23 017
camilla.hoglund@stockholm.se

Nämndhandlingar finns på förvaltningens huvudkontor, bibliotek och
servicehus i stadsdelsområdet samt
publicerat på edokmeetings.
stockholm.se

Jessica Jormtun (MP)
stadsdelsnämndens
ordförande
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Möte torsdag 14 december klockan
18.00. Telefonvägen 30, i konferensanläggningen en trappa ner. Portabel
hörselutrustning finns.

Några aktuella nämndärenden:
• Verksamhetsplan och budget
2018 för Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd.
• Remiss: Förslag till detaljplan
för område vid kvarteret
Konduktören inom del av Sätra,
Bredäng och Mälarhöjden. Svar till
stadsbyggnadskontoret.
• Offentliga rum – förslag på komplettering till Framkomlighetsstrategin.
Yttrande till trafiknämnden.
• Serveringstillstånd för MGL Sushi
Fredsborgstorget 4. Yttrande till
socialnämnden.

vinter.
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Ta kontakt tidigt
– Nästan alla som vi träffar känner en stor
lättnad efter samtalet, fortsätter kollegan

Nadja. Vi har tystnadsplikt och det är skönt
att få prata med någon utomstående som
lyssnar och ger stöd. Många säger att de
borde kommit tidigare, men att det har v arit
svårt att ta steget. Vi vill verkligen passa
på att uppmana alla som känner sig oro
liga över sin ekonomi att komma så tidigt
som möjligt, redan innan det blivit akut!
Tillsammans kan vi hitta långsiktiga lös
ningar. Välkomna hit istället!

Nya parkeringsavgifter i
Hägersten från januari

När det blir snö och kallt finns det flera
möjligheter till vinterlek och sport i
Hägersten-Liljeholmen.
Det finns tre officiella pulkabackar:
i parklekarna Vippan och Lugnet och i
Johannisdalsparken. När temperaturen
håller sig under fem minusgrader i
minst en veckas tid spolar vi isbanor
för skridskoåkning i Sannadalsparken,
Johannisdalsparken, i parklekarna Vippan
och Lugnet, samt på bollplanerna vid
Telefonvägen/Korpm ossev ägen och
Avgiftsvägen/Personnevägen. Om vinter
vädret tillåter plogar staden också en bana
för skridskoåkning på Trekanten. Aktuella
tider för allmänhetens skridskoåkning i
stadens ishallar hittar du på stockholm.se/
skridsko. Läs mer på stockholm.se/h-l/

Sammanträdestider 2018: 1/2, 15/3,
19/4, 24/5, 14/6, 30/8, 27/9, 25/10,
22/11, 20/12.
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