
Trivsel och trygghet i Skärholmen
april

På medborgarmötet kan du ställa frågor till representanter från:  
Polisen, stadsdelsförvaltningens tjänstepersoner och  
stadsdelsnämndens ordförande. 

Vi kommer också att berätta vad som hänt med dina synpunkter från 
medborgarmötet 30 oktober 2018. På stockholm.se/bra kan du även 
se vad som har gjorts i området. Medborgarmötet avslutas med att vi 
samlas runt en karta över området. Då får alla möjlighet att peka ut  
var i området vi kan öka trivseln. 

Om du inte har möjlighet att komma tisdag 9 april men har synpunkter, 
kan du lämna dem till: Medborgarkontoret, Bodholmsplan 2
eller via e-post: medborgarkontoret.skarholmen@stockholm.se.
 
Tillsammans gör vi Skärholmen trivsammare!

Johan Kling (C)      Charlotta Erlandsson         Susanne Leinsköld
Lokalpolisområdes-
chef i Skärholmen

Stadsdelsdirektör i 
Skärholmens  
stadsdelsförvaltning

Ordförande i lokala                       
Brottsföre- 
bygganderådet

Välkommen på medborgarmöte 
i Vårberg!
Datum: Tisdag 9 april 2019

Plats: Vårbergs centrum, t-bana Vårberg

Tid: 18.00-19.00
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Toli och kampen mot sopmonstret är en historia som utspelar sig i 
stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg i Stockholm.

I berättelsen har skräpet tagit över staden och förtrollat människornas 
sinne. Skräp och sopor är en del av vardagen. Men en dag tar Toli upp 
kampen mot soporna – och blir en hjälte!

Denna berättelse syftar till att på ett 
lystfyllt sätt inspirera och uppmuntra 
att göra rätt – att kasta soporna i 
skräpkorgarna.

Tillsammans mot 
nedskräpning! 
Den 23 till 26 april deltar Stockholms stad och Skärholmens stads-
delsförvaltnings kommunala förskolor ännu en gång i kampanjen 
”Vi håller rent”.  

I år satsar vi extra och delar ut en unik seriebok till förskolorna. 
Serieboken Toli och kampen mot sopmonstret är ett pedagogiskt 
material om nedskräpningens konsekvenser. 

Det är en spännande historia om hjältar och skräpmonster i  
stadsdelsnämndsområdena. I serieboken går det att känna igen  
platser från våra stadsdelar och tittar man noga kan du även  
identifiera de som jobbar med stadsdelarnas parkskötsel.  

Välkomna på release för serieboken!
Den 27 april  klockan 15.00-17.00 finns vi på Bredängs bibliotek.  
Du får träffa Emelie Östergren och Anna Tebelius som skrivit och 
illustrerat boken. Prova på att teckna, läsa boken och annat kul!

Pedagogisk och lärorik aktivitet 
Vi Håller Rent-kampanjen har ett särskilt fokus på barn och unga i 
förskolor, skolor samt föreningar med barn- och ungdomsverksam-
het. Att plocka skräp blir en pedagogisk aktivitet som lär deltagar-
na om nedskräpning, återvinning, konsumtion och miljö. Att plocka 
skräp är ett konkret sätt att påverka vår närmiljö och skapa stolthet 
över platsen där vi bor. 

Tillsammans bidrar vi till en renare och vackrare stad!
stockholm.se/vihallerrent

Några goda råd om alkohol inför vårens fester  
– till dig som fyllt 18 men inte 20 år
Nu är du myndig och har nya rättigheter och skyldigheter. 
Vet du att många i din ålder väljer att inte dricka alkohol?

Om du vill får du nu:
• Köpa och inneha folköl.
• Dricka folköl utomhus, där det 
inte råder alkoholförbud.   
stockholm.se/alkoholförbud.
• Köpa och dricka all sorts alkohol 
på krogen.

Tänk smart!
• När du är påverkad av alkohol 
ökar risken att det händer jobbiga 
grejer, till exempel att du hamnar i 
bråk eller ligger med fel person.  
• Lämna inte någon kompis som 
druckit ensam.
• Se alltid till att någon du litar på 
vet var du är.

Kom ihåg:
• Personalen på krogen bestämmer 
vad som gäller där, utifrån alkohol-
lagen. De kan neka inträde, köp 
av alkohol och slänga ut den som 
uppför sig illa.
• Låna inte ut ditt leg, det är ett 
allvarligt brott.
• Du får aldrig lämna över folköl 
eller tobak till någon som är under 
18 år, då är du en langare.
• Om du dricker eller bär med dig 
något starkare än folköl har polisen 
rätt att beslagta det. Den som 
langar alkoholen till dig begår ett 
brott.

Vi som arbetar förebyggande inom 
Stockholms stad och polisen önskar 
dig en härlig studenttid och ett 
roligt firande!




