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Ungdomsbostäder byggs i
Larsberg
Miljö och stadsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag
att ta fram en detaljplan för fastigheten Klockbojen 4
i Larsberg. På fastigheten som ägs av John Mattson
fastighets AB är tanken att det ska byggas cirka 80
bostäder för personer mellan 1825 år.

Beslut om tillfälliga bostäder
Nu har kommunstyrelsen fattat beslut om placeringen
av bostadsmoduler på Bosön och ombyggnation till
lägenheter i Högsätra och Villa Karlshäll i Västra
Yttringe. Nästa steg är att söka de tidsbegränsade
bygglov som krävs.

Raoul Wallenbergs minne hedrades
Den 27 januari uppmärksammades förintelsens
minnesdag genom den traditionsenliga Raoul
Wallenbergdagen på Lidingö. En kväll som inleddes
med fackeltåg och avslutades med utdelning av Raoul
Wallenbergpriset.

Beslut om framtidens Stadshus
Nu är de detaljerade ritningarna och kalkylerna för
upprustning av Lidingö stadshus klara. Den 6 februari
ligger förslaget att genomföra den stora
ombyggnationen på kommunstyrelsen bord.

Kontorslokaler
på Tryffelslingan
blir bostäder

Inga planer för f.d. Välkommen till
restaurangtomten årets mässa för
i Rudboda
våra fritidshem!

Staden föreslår att delar av
ett våningsplan i ett
kontorshus på Tryffel
slingan byggs om och blir
tillfälligt boende för cirka 20
nyanlända personer med
uppehållstillstånd.
Kommunstyrelsen ska fatta
beslut den 6 februari.

Det har förekommit
spekulationer kring vad
som ska ske på marken,
där det tidigare låg en
indisk restaurang i
Rudboda. Men det finns i
dagsläget inga planer för
marken.
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Under mässan får du ta del
av vad ditt barn får lära sig
och göra på sitt fritidshem.
Du får träffa och lära känna
personalen och de berättar
om sitt pedagogiska arbete
och hur de stärker barnen i
sitt lärande.
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