2 juni 2017

Välkomna att fira nationaldagen!
Årets nationaldagsfirande börjar klockan 11.00 med
fri entré till skulpturparken på Millesgården. Vid
lunch blir det ett stort program med elever, band och
orkestrar från Lidingö Musikskola och klockan
15.00 tal, sång och utdelande av priset Årets ängel.

Har du sett en rosa trehjuling?
Just nu pågår en kampanj på Lidingö som handlar om
att hålla hastigheten och köra snällt. Mätningar visar
att många kör för fort och genom att vi har placerat
ut trehjulingar runt om på ön vill vi uppmärksamma
er på att hålla hastighetsbegränsningen.

Skattesänkning i budgetdirektivet
Satsningar på skola, vård och omsorg sammanfattar
majoritetens budgetdirektiv till nämnderna som
behandlas i kommunstyrelsen den 7 juni. Tillskott till
förskola och grundskola på 30 miljoner och
ytterligare 26 miljoner till verksamheter kopplade till
äldre och funktionshindrade är exempel på detta.
Dessutom förslås en skattesänkning på fem öre.

Tyck till om ungdomsbostäderna
Nu är förslaget till ny detaljplan för
ungdomsbostäderna i Larsberg ute på samråd. Den
15 juni hålls öppet hus i Stadshuset och fram till den
22 juni kan du tycka till.

Tyck till om våra sjöar och stränder
Lidingö ska ha rika och långsiktigt livskraftiga
vattenmiljöer, vatten av god kvalitet och vara en
variationsrik och attraktiv rekreation vid vatten för
alla. Låter det bra? Fram till den 16 juni har du
chansen att tycka till om hur Lidingös sjöar och
stränder ska bevaras.

Lovskola
i sommar

Samarbete bakom Ambassad
Årets ängel
får bygglov

Elever i årskurs 6 till och
med gymnasiet och som
inte nått, eller riskerar att
inte nå, kunskapskraven
för betyg E i något ämne
har möjlighet att få extra
stöd på årets lovskola.

Årets Ängel, Lidingö stads
årliga utmärkelse inom
kultur, idrott och hälsa, går
i år till de olika aktörerna
som bedriver verksamhet i
och omkring
Ekholmsnäsbacken.
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Lidingö stad och Irans
ambassad har nått en
överenskommelse om
utformningen på
tillbyggnaden. Ambassaden
får bygglov för en
tillbyggnad i två våningar.

Pusha

Lidingö stads nyhetsbrev kommer ut varannan vecka. Det presenterar ett urval av
artiklar från www.lidingo.se. Brevet är gratis och innehållet får spridas fritt till alla
intresserade. Om du citerar oss vill vi att du uppger källan.
Starta en prenumeration av brevet.
Om du inte vill få fler nyhetsbrev från oss, kan du avregistrera dig här.
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