Hallå
stockholmare

Sommar på
Midsommargården

Sommar 2018 i Hägersten–
Liljeholmen för barn och unga
konstnärsledda bygg- och skaparkollon.
Dessutom öppet i parklekarna och kvällsöppet på våra mötesplatser för unga hela
sommaren. Och du, allt är kostnadsfritt!
Här hittar du det som händer i sommar:
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Samråd för nytt
Axelsbergs centrum
Den 19 juni–26 augusti är det samråd om
förslaget till ny detaljplan för Axelsbergs
centrum. Planen innehåller nytt torg och
ny centrumbyggnad med kommersiella verksamheter i markplan. Ovanpå
lokalerna skapas cirka 137 lägenheter.
Planförslaget innehåller ett mer sammanhängande stadsrum som skapas genom
att Selmedalsvägen sänks och torgytan
höjs, till samma nivå. Hushöjden varierar
mellan en, sex och tio våningar. Datum
och plats för samrådsmöte i form av
öppet hus kommer att meddelas på
stockholm.se/axelsbergs-centrum.

Hägersten-Liljeholmen
Nämnden
sammanträder

14/6

Möte torsdag 14/6 klockan 18.00.
Telefonvägen 30, i konferens
anläggningen en trappa ner.
Portabel hörselutrustning finns.

Några aktuella nämndärenden:
• Ny förskola på fastigheten

Nämndhandlingar finns på förvalt
ningens huvudkontor, bibliotek och
servicehus i stadsdelsområdet samt
publicerat på edokmeetings.
stockholm.se
Välkommen!
Jessica Jormtun (MP),
stadsdelsnämndens
ordförande
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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.

Kraghandsken 5 i Fruängen,
inriktningsbeslut
• Förslag till detaljplan för Västberga
1:1 intill kvarteret Pucken i Västertorp
och Fruängen, svar på remiss från
stadsbyggnadskontoret
• Anmälan av resultat från Stockholms
stads förskoleundersökning 2018

Fotbollsyra – upplev fotbolls-VM på
storbild
Midsommargården visar SverigeSydkorea 18 juni klockan 14.00 och
Mexiko-Sverige 27 juni klockan 16.00.
Fotbollspepp för små och stora supportrar en timme innan avspark, med ansiktsmålning, snacks, korv, VM-pyssel och
mycket mer fotbollskul!
Gratis inträde, välkomna!

Trevlig
sommar!

önskar HägerstenLiljeholmens stadsdelsnämnd
och stadsdelsförvaltning

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

Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsförvaltning
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

Seniorsommar 2018
I sommar har mötesplatserna Seniorhälsan Fruängsgården, Seniorhälsan
Trekanten, Västertorpsträffen och Fenix
sommarö ppet för dig som är som är
s enior. Du är också välkommen till

något av kyrkans sommarcaféer runt om
i stadsdelsområdet. Hela schemat och
kontaktuppgifter hittar du på stockholm.
se/hl/seniorsommar2018.

Stadsdelsförvaltningen arrangerar även
kortare dagsutflykter i närområdet till dig
som på egen hand har svårt att komma
ut. Vi äter gott i lugn och ro och den som
vill kan ta en promenad i omgivningen.
Personal följer med och hjälper till med
det praktiska. Utflykten är mellan 10.00–
14.00. Vi hämtar och lämnar vid din port.
Anmäl intresse för att följa med på en
dagsutflykt: Äldrestöd/Seniorhälsan
08-508 23 587.
Foto: Pixabay

stockholm.se/hl/sommar2018.

Studio Ung för dig 16–25 år
Under sommarlovet på smygöppnar
Studio Ung en ny musikstudio! Kom
och spela in en låt och prova att göra en
musikvideo. I studion finns en studio
tekniker som coachar och hjälper till.
När: 18–21 juni klockan16.00–20.00.
Vi kommer även fixa cyklar och dansa
salsa. För fullständigt program se Studio
Ung på Instagram eller Facebook. Alltid
gratis och för dig mellan 16–25 år.
Frågor: Kontakta Anna, anna@midsommargarden.se eller 0709-28 56 11.
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Sista dagen för ideella föreningar
att söka arrangörsstöd för ett eller
flera, korta, tillfälliga arrangemang
inom stadsdelsområdet.
För mer info se stockholm.se/
hl/foreningsstod eller kontakta
susanne.forss-gustafsson@
stockholm.se, 08-508 22 064.

Sommar 2018

Hemma i stan i sommar? Grattis! 2018
satsar Stockholms stad och Hägersten–
Liljeholmens stadsdelsnämnd stort på
sommar
aktiviteter för barn och unga.
Eller vad sägs om utflykter till Liseberg,
Kolmården och många fler resmål, Escape
room, roller-derby-läger, träning, filmkurs,
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Dialogcafe för seniorer
13/6 bjuder Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd in till ett dialogcafé på temat
Må bra på äldre dar! På programmet står
information och diskussion om boende,
kost, hälsa och må-bra aktiviteter för
seniorer i vårt område. Lokala politiker
från stadsdelsnämnden finns på plats för att
svara på frågor och ta emot synpunkter.
Plats: Axelsbergs träffpunkt för seniorer
(aulan), ingång från Axelsbergs torg 3
Tid: 13/6 klockan 16.30–18.30
Ur programmet:
•	Seniorboende: Så funkar det, så ställer du
dig i kö, regler med mera.
•	Dietist, hälsopedagog och sjukgymnast
informerar och svarar på frågor om kost
och hälsa för seniorer
•	Anhörigkonsulent, syn- och hörselinstruktör och fixartjänsten informerar och
svarar på frågor
•	Aktiviteter för seniorer: Prova påaktiviteter och tips från Seniorhälsan och
lokala föreningar om vad du kan göra i
vårt område
• Diskussion och idéutbyte
• Vi bjuder på kaffe med tilltugg!
Läs mer på stockholm.se/hl/dialogcafe/
juni2018.
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