10 mars 2017

Paus för bostadsmodulerna
Eftersom Lidingö ska ta emot färre nyanlända under
2017 kommer staden att avvakta med att köpa in
bostadsmodulerna som skulle stå vid Bosövägen. Det
kan bli ett, eller inget, modulhus.

Beslut om Lilla Lidingöbron dröjer
Kommunstyrelsen godkänner att Lilla Lidingöbron ska
ha en segelfri höjd på sju meter och att staden
avvaktar med investeringsbeslutet. Anledningen är
att det pågår diskussioner med landstingets
trafikförvaltning om möjligheten till dubbelspår.
Slutgiltigt beslut fattas i kommunfullmäktige 27 mars.

Dammen renoveras på nytt
Torsviksdammen vid Torsvikssvängen renoverades
under 2014, och kort efter slutbesiktningen upptäckte
man att den läckte vatten. Nu behöver dammen rivas
och byggas upp på nytt.

Vad tycker du om ditt barns
förskola eller skola?
Den här veckan startade den årliga
brukarundersökningen där Lidingö stad frågar elever
och vårdnadshavare vad de tycker om verksamheten
i pedagogisk omsorg, förskola och skola.

Här lämnar du
deklarationen

Informationskväll
om familjehem

Larsbergsparken
förnyas

Det finns tyvärr varken
blanketter för deklarationen
eller brevlåda för
deklarationer i Lidingö
stadshus. Du kan posta
pappersblanketten till den
svarsadress som finns på
deklarationsblanketten,
längst upp till vänster på
förstasidan.

Välkommen att lyssna till
en spännande föreläsning
med ambassadörer från
föreningen, Knas hemma,
som berättar om sina egna
erfarenheter av att växa
upp i ett familjehem.
Stadens familjehems
sekreterare finns också på
plats för att informera.

Med start i mars kommer
ett större upprustnings
arbete att pågå i
Larsbergsparken. Det är
både lekparken och den
gröna parken som ska få
fler ytor för lek, spel och
umgänge.
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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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