Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina har
säkerhetsläget i Europa förändrats. Vi får många frågor om
stadens beredskap. Stockholms stad påverkas främst av de
verksamheter som arbetar med flyktingmottagande. Stadens
verksamheter är i övrigt inte påverkade, men har beredskap för att
agera om situationen skulle förändras.
De som främst berörs i dagsläget är socialförvaltningen kring det
initiala mottagandet av flyktingar, utbildningsförvaltningen kring
mottagande av barn och unga i skolverksamheterna,
arbetsmarknadsförvaltningen med Welcome House på
Medborgarplatsen som ger råd och stöd till flyktingar kring arbete
och praktik, och stadsdelsförvaltningarna när det gäller
förskolefrågor och ensamkommande barn.
Hägersten-Älvsjö sdf har utsett en arbetsgrupp för samordning av
stadsdelsförvaltningens insatser med deltagare från berörda
verksamhetsområden.
Information om stadens beredskap och insatser, samt hur man kan
bidra finns samlad på stadens webbplats:

Lägesrapport från den 23/3:

Under mars till och med maj (med särskilt fokus på vecka 17) kan
vi tillsammans delta i Skräpplockardagarna. Kampanjen anordnas
av Håll Sverige Rent i samarbete med landets kommuner. År
2021 deltog fler än 80 000 personer i Stockholms stad, och vi
jobbar för att det ska bli ännu fler i år!
Skräpplockardagarna har ett fokus på barn och unga, men
självklart är alla som vill välkomna att anmäla sig och plocka
skräp. Tillsammans bidrar vi till en renare och vackrare stad!
Välkommen att anmäla er via Håll Sverige Rent:
hsr.se/skrapplockardagarna, senast den 31 maj. Alla som bedriver
verksamhet med barn eller unga kan beställa kostnadsfria
skräpplockarpåsar vid anmälan. Läs mer:

Under påsklovet arrangerar Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning
och andra verksamheter i staden många aktiviteter.
Parklekarna och mötesplatserna för unga är laddade för besök! I
kalendariet på stadens webbplats hittar du alla aktiviteter.

Från och med mars 2022 har medborgarkontoret i Älvsjö nya
öppettider:1 september–30 april: Måndag–torsdag 10.00–16.30,
fredag 10.00–16.00. 2 maj–31 augusti: Måndag–torsdag 10.00–
16.00, fredag 10.00–15.00

Nu har äntligen stadsdelsförvaltningens populära restauranger
Glasade Gången och Café Hitom öppnat för gäster efter att ha
varit stängda under större delen av de två år som pandemin pågått.
Restaurangerna drivs som dagliga verksamheter för personer med
funktionsnedsättning. Meny och öppettider:

Något försenat på grund av pandemin, men nu är det klart:
Seniorhälsans vårprogram 2022, med aktiviteter för dig som är
65+ i Hägersten-Älvsjö. Programmet finns på mötesplatserna och
på Hitta-sidorna.









Tema: Tillsammans för ett tryggt och trivsamt Älvsjö
En aktivitet inom ramen för platssamverkan
Nytt datum: 11/6 (flyttat från tidigare preliminära datum
pga grävarbeten på torget)
Verksamheter från staden, samarbetspartners, föreningar
och civilsamhälle med koppling till platssamverkan och
engagemang för Älvsjö/Solberga
Program på scenen: Underhållning varvat med intervjuer
Partierna i nämnden erbjuds plats att delta som
representanter för nämnden i ett gemensamt tält, 1-2/parti.
Anmäl deltagare till sandra.lind@stockholm.se

Målet för sommaren är att stadsdelsförvaltningen ska erbjuda 380
feriearbetsplatser i sommar, varav 72 platser erbjuds inom
satsningen ”Sommartorg i Älvsjö” och ”Sommartorg i
Liljeholmen”. Det är en vidareutveckling av förra årets upplägg,
där ungdomarna arbetar för en trygg och trivsam närmiljö och
erbjuder aktiviteter för allmänheten av olika slag. Nytt för i år är
att Hägersten-Älvsjö erbjuder platser under höst och jullov. Totalt
årsmål är 450 platser för feriearbete - en ambitionshöjning med
100 platser på helåret jämfört med 2021.

Stadsdelsförvaltningen har ett uppdrag att verka för de nationella
minoriteterna och följa Stockholms stads riktlinjer för arbetet med
de nationella minoriteternas rättigheter.
Stadsdelsförvaltningen ska som förvaltningsområde bedriva ett
särskilt arbete som främjar minoritetsspråken finska, meänkieli
och samiska. I mars genomförde förvaltningen en föreläsning
med Lennart Rhodin, som nämnden nu kan ta del.
Tema: vad är nationell minoritetspolitik, varför har vi en nationell
minoritetspolitik i Sverige och vad ställer den för krav på
kommuner och myndigheter?
Mediaflow Player (mediaflowpro.com) (ligger kvar i ca tre
veckor)

