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Stadsdelsförvaltningens hantering av covid-19
Vi fortsätter arbetet med att hantera situationen som pågår med anledning
av coronaviruset. Läget är stabilt och våra verksamheter uppger att de
klarar att genomföra sina uppdrag. Tillgång till skyddsutrustning finns i
dagsläget. Vi fortsätter att trycka på budskapet att det är mycket viktigt
att vi alla fortsätter att hjälpas åt att minska smittspridningen, bland annat
genom att hålla avstånd, ha god handhygien, och stanna hemma vid
minsta sjukdomssymtom. Stadens budskap är också att vi ska undvika
fysiska konferenser och möten med många personer från olika delar av
staden. För mer information hänvisar vi till lägesuppdateringarna som
skickas ut till stadsdelsnämnden via e-post varje fredag samt till
Stockholms stads webbplats:
start.stockholm
Nu är den första av flera
mulmholkar på plats i
Solbergaskogen. Här skapas en bra
livsmiljö för småkryp.

Lyckad start av ny stadsdelsförvaltning 1 juli
Under perioden som sammanslagningen genomfördes har all verksamhet
varit igång som vanligt och brukare och allmänhet har haft tillgång till
samma service som vanligt. De tekniska delarna i bildandet av den nya
förvaltningen har överlag genomförts utan komplikationer. Vissa
administrativa utmaningar har uppstått med överföringen av
anställningarna som nu rättas upp av ekonomi- och HR-funktionerna.
Flytten till förvaltningslokalerna på Telefonvägen 30 har genomförts
enligt plan. Vissa anpassningar i lokalerna kvarstår.

Webbsändning av nämndsammanträden
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På grund av det rådande läget genomförs nämndsammanträdena i höst
som slutna möten. Mötena kommer webbsändas via stadens filmkanal
23Video. Allmänhet som vill ställa frågor eller lämna synpunkter till
nämnden kan skicka in dessa i förväg. Mötet kan följas direkt eller ses
efter avslutat möte via stadsdelsförvaltningens konto på facebook:
facebook.com/sdf.hagersten-alvsjo

Feriejobb i Hägersten-Älvsjö
Trots situationen med covid-19 har 428 ungdomar hittills i år erbjudits
feriejobb i Hägersten-Älvsjö. Under sommaren har några ungdomar
dessutom arbetat som trivselvärdar i stadsdelsområdet med uppdraget att
dela ut information om covid-19, handsprit samt påminna om avstånd.
Trivselvärdarna har haft sin bas i Trekantsparken där de också hållit i
aktiviteter för barn och unga i parken.

Sommarens aktiviteter för unga
Stadsdelsförvaltningens sommaraktiviteter för barn och unga har haft
många besökare och fått positiv respons. En av de mest populära
aktiviteterna i Hägersten-Liljeholmen var fältassistenternas "Escape
Room". I Älvsjö har bland annat Ungdomens hus skateprojekt fungerat
bra med besök av många nya ungdomar och uppstart av en tjejskate. Ett
annat exempel är kulturprojektet ”Four Elements” med olika workshops
som föll väl ut. Parkleken Kristallen har varit välbesökt och cirkusskolan
i samverkan med bland annat Cirkus Cirkör var mycket populär.

Upprustningen av Långsjöbadet
Badplatsen har varit öppen i sommar men har tyvärr varit drabbat av
algblomning sedan slutet av juli. Staden har avrått allmänheten från att
bada. Byggarbetet planeras att återupptas 1 september. Läs mer på:
vaxer.stockholm/langsjobadet

Fortsatt arbete med Bergtorpskärret
Arbetet med att rusta upp Bergtorpskärret pågår och har pågått under
sommaren. Arbetet är dock är väderberoende, vilket betyder att regn och
leriga markförhållanden tillfälligt sätter stopp för produktionen. Detta
gör att det är svårt att sätta ett slutdatum för arbetet. Slutbesiktning av
lekplats och skateramp är planerat i september. Läs mer på:
vaxer.stockholm/bergtorpskarret

Byggstart för Blomsterdalen
Under vecka 35 startar arbetet med att rusta upp Blomsterdalen i
Årstadal. Planteringar, gräsmattor, möbler och markmaterial kommer att
renoveras och fräschas upp. Parken stängslas in och är inte tillgänglig
under tiden då arbetet pågår. Parken beräknas vara färdig sommaren
2021. Läs mer på:
vaxer.stockholm/blomsterdalen

Dialog om grönområdet runt Trekanten
Fram till den 14 september genomför exploateringskontoret en digital
dialog om grönområdet runt Trekanten. Syftet är att samla in kunskap om
hur området används idag och hur det kan utvecklas. Läs mer på:
vaxer.stockholm/trekantsparken-dialog
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