Läxhjälpen som
verkligen hjälper

VIKTIG
INFO OM
JOURNUMMER

Maria Arneng är verksamhetschef på Läxhjälpen:
– Jag är glad och stolt
över Hässelby Hems
långsiktiga, värdefulla
stöd och engagemang!
Tack vare er finansiering
har vi kunnat bedriva vårt
program i Smedshagsskolan och hjälpa barn
med svaga betyg att klara
skolan, öka motivation
och självförtroende.
Tillsammans motverkar
vi utanförskap och får fler
att komma närmare sina
drömmar!

skolarbetet är för tungt
ibland. Många får hjälp
hemifrån och från lärare,
men vissa barn kan också
behöva en utomstående
som verkligen sitter ner
och jobbar just med dem.
Här fyller organisationer
som Läxhjälpen en stor
funktion. Genom Läxhjälpen får barnen hjälp
av andra, äldre studenter
som nyss själva gått i
skolan. Läxhjälparna får
också med sig ovärderlig
erfarenhet in i arbetslivet.
Hässelby Hem och Läxhjälpen har samarbetat
sedan 2010 i Smedshagsskolan i Hässelby.
KVARTERET – VÅR 2016

Resultaten har varit fantastiska vilket gjort att vi
fortsatt vårt stöd år efter
år. Lars Wisén, områdeschef på Hässelby Hem
säger:
– Att stödja barns utbildning är den bästa
investering vi kan göra
för framtiden och Läxhjälpens goda resultat för
”våra barn” gör att vi ser
vårt samarbete som en
självklarhet.

Av alla elever som deltagit, har
90 % gått vidare till gymnasiet.

INFORMATIONEN OM
VILKET journummer
som ska användas vid akuta
fel i fastigheten finns på
anslagstavlan i din
portuppgång. Detta gäller
akuta fel under icke
kontorstid. Med akuta fel
menas när det finns risk att
människor eller egendom
kan skadas eller att sanitär
olägenhet kan uppstå.
Övrig utryckning debiteras
hyresgästen. Vänligen
respektera att journumret
inte ska användas i onödan
TELEFONNUMMER
OCH E-POSTADRESSER
Felanmälan till fastighetsskötare: Se anslag i porten
eller skriv in din adress
under Felanmälan på
www. hasselbyhem.se
Akuta fel på kvällar, nätter
och helger: Observera att
obefogade utryckningar
debiteras anmälaren.
Dygnets Fastighetsjour
Tel. 08-18 70 00
Störningsjour: Observera att
obefogade utryckningar
debiteras anmälaren.
Svenska Störningsjouren
Tel. 08-568 214 00
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ALLA BARN kan känna att
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Sedan 2010 har Hässelby Hem stöttat
Stiftelsen Läxhjälpen.
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