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Var med på Trekantens dag
20 maj
Söndag 20 maj klockan 13.00–16.00 arran
gerar Hägersten-Liljeholmens stadsdels
förvaltning Trekantens dag. Tillsammans
med Stockholm Vatten och Avfall bjuder
vi in lokala föreningar och andra aktörer i
området runt sjön Trekanten till en festlig
dag att träffas och visa upp verksamheten.
Vill din förening medverka? Ni kanske
vill ordna en aktivitet, underhållning, fika
försäljning eller bara visa upp er förening?
Hör av er till stadsdelsförvaltningen på

Förskolan Hamngården
nyinvigd

Pedagogikcollege ger jobb
Den kommunala förskolan i Stockholms
stad behöver rekrytera 600–700 barn
skötare per år de kommande tio åren, och
nästan lika många förskollärare. För att det
ska finnas kvalificerad personal att anställa
även framöver startar staden den gymna
siala yrkesutbildningen Pedagogikcollege.
Skolan utbildar barnskötare och elev
assistenter, och möjligheterna att få jobb
direkt efter examen är väldigt goda. Den
är också ett bra val om du vill plugga
vidare inom pedagogik, till exempel
till förskollärare eller fritidspedagog.

Utbildningen sker inom ramen för barnoch fritidsprogrammet och är lokaliserad
på Midsommarkransens gymnasium med
start hösten 2018. Hägersten-Liljeholmen
är en av stadsdelsförvaltningarna som
hjälper till med utbildade handledare och
utvalda förskolor där en del av utbild
ningen kommer att genomföras.
Nyfiken? Kom till öppet hus 2 maj
17.30–19.00 och gör din ansökan via Gym
nasieantagningens hemsida från 19 april
till 15 maj (omval), gyantagningen.se.

Alla barn som fyller 3 år under 2018 har
rätt till allmän förskola. Det är en avgifts
fri pedagogisk verksamhet tre timmar om
dagen, måndag–fredag. Verksamheten
vänder sig till hemmavarande barn och
barn som går hos dagbarnvårdare. Tisdag
24 april klockan 17.30–18.30 är det öppet
hus i våra lokaler på förskolan 88:an på
Selmedalsvägen 88, Axelsberg. Då får
du träffa våra pedagoger och se vår verk
sam
het. Läs mer på stockholm.se/
hagersten-liljeholmen/nyheter.

Hägersten-Liljeholmen
Nämnden
sammanträder

19/4

Möte torsdag 19 april klockan 18.00.
Telefonvägen 30, i konferensanläggningen en trappa ner. Portabel
hörselutrustning finns.

Tema: Budget- och skuldrådgivning
Visste du att stadsdelsförvaltningen

har två budget- och skuldrådgivare?
Till dem kan du vända dig till om du
känner att du inte har kontroll över
din ekonomiska situation, för att få
snabb hjälp i form av ett kostnadsfritt
stödsamtal. På den öppna stunden
berättar vi mer om verksamheten.
Du kan också läsa mer på webben:
stockholm.se/h-l/budgetochskuld
Några aktuella nämndärenden:
• Underlag för budget 2019 med
inriktning 2020–2021
• Kartläggning av hälso- och sjukvårdsinsatser, kvalitetsindikatorer
i särskilda boendeformer för äldre
• Ny servicebostad på Agnes
Lagerstedts Gata, inriktnings- och
genomförandebeslut

Minst så många platser för
sommarjobb för unga tillhandahåller Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsförvaltning 2018. Nu har
ansökningstiden för 2018 avslutats,
och du som har sökt får svar senast
31 maj. Läs mer: facebook.com/
sommarjobbistockholm.

Tyck till om Telefonplan

Tryggare tillsammans
Tack alla ni som kom till närmiljö
vandringarna med polisen och Stockholms
stad i Västertorp och Fruängen i mars.
Tillsammans tittade vi på mörka platser,
klotter, undanskymda samlingsplatser som
skapar otrygghet, och mycket annat. Vi
fick också många bra tips och synpunkter
som vi tar med oss och jobbar vidare med.
Läs mer på stockholm.se/hl/tillsammans.

• Trafikförändringar i SL-trafiken
2018–2019, yttrande till kommunstyrelsen
• Förslag till detaljplan, utbyggnad för
centrala Telefonplan, Tvålflingan 5,
svar till stadsbyggnadskontoret
Nämndhandlingar finns på förvaltningens huvudkontor, bibliotek och
servicehus i stadsdelsområdet samt
publicerat på edokmeetings.
stockholm.se

Välkommen!
Jessica Jormtun (MP),
stadsdelsnämndens
ordförande
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Nu kan du tycka till om byggplanerna för
centrala Telefonplan som är ute på tidigt
samråd. Fram till 27 april kan du lämna
synpunkter på förslaget att bland annat
bygga höghusen Tellus Towers och täcka
över tunnelbanespåren. Efter samrådstidens
slut sammanställs alla synpunkter och even
tuellt reviderade förslag presenteras. Titta
på planförslaget på vaxer.stockholm.se/
projekt/centrala-telefonplan eller på
plats i Tekniska nämndhuset, Fleming
gatan 4. Affisch och handlingar finns
också i receptionen på Telefonvägen 30.

Sammanträdestider 2018: 24/5, 14/6,
30/8, 27/9, 25/10, 22/11, 20/12.
För mer information:
Camilla Höglund, vikarierande
nämndsekreterare, 08-508 23 017
camilla.hoglund@stockholm.se

Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsförvaltning
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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.
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Sök till allmänna förskolan

kommunikation.hagersten-liljeh ol
men@stockholm.se senast 2 maj med
idéer eller frågor. Mer info: stockholm.se/
hl/trekantensdag2018.
Visionsbild: Wingårdhs arkitekter

Hurra! Nu har vi invigt vår nyrenoverade
förskola Hamngården i Gröndal, som fått
plats för två nya avdelningar och är full
av modernt miljötänk. Skolborgarråd
Olle Burell klippte bandet tillsammans
med Jessica Jormtun, ordförande för
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd,
medarbetare, förskolebarn, SISAB och
miljöförvaltningens kemikaliecentrum.
– Tack vare renoveringen har vi plats för
fler barn, samtidigt som vi fått bättre inom
husmiljö. Att arbetet dessutom genomförts
med det senaste miljötänket utan att det har
blivit krångligare eller dyrare är förstås ett
stort plus. Vi är stolta över vår nygamla
förskola! säger Peter Wiesel, förskolechef.
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Besöksadress: Telefonvägen 30, plan 9
Postadress: Box 490, 129 04 Hägersten
Telefon: 08-508 22 000
hagersten-liljeholmen@stockholm.se
facebook.com/sdf.hagersten-liljeholmen
stockholm.se/h-l

