8 december 2017

Start för arbetet med ny simhall
Kommunstyrelsen beslutade vid måndagens
sammanträde att inleda projektarbetet för en ny
simhall lokaliserad i Dalénum. Målsättningen är att
anläggningen ska stå klar för invigning år 2021. Läs
mer

Budgeten antagen i fullmäktige
Nu har kommunstyrelsens förslag till budget för 2018
beslutats i kommunfullmäktige. En stark ekonomi
med goda resultat ger utrymme för satsningar inom
skola och omsorg. Dessutom finns utrymme för en
sänkning av kommunalskatten. Läs mer

Skärpt policy om jäv och bisysslor
Nu har kommunstyrelsen beslutat om nya och
skarpare formulerade riktlinjer om jäv och bisysslor.
De nya riktlinjerna har tillkommit efter att både en
extern och intern utredning rekommenderade en
uppdatering av stadens styrdokument i dessa frågor.
Läs mer

Samråd kring Skärsätra båthamn
Om allt går enligt plan kommer Skärsätra båthamn
att ha ytterligare 3540 båtplatser 2020. Nya flytande
pontonbryggor kommer också att göra området
säkrare då bryggorna har en vågbrytande effekt. Läs
mer

Om krisen kommer
I helgen delas årets sista nummer av Lidingö stads
hushållstidning Vårt Lidingö ut till öns alla hushåll och
företag. En nyhet denna gång är att tidningen har en
bilaga, Om krisen kommer. Den är ett led i staden
krisberedskap och informerar om vad man som
medborgare kan göra och vad som är stadens ansvar
om krisen kommer. Läs mer

Vi önskar er alla en god jul!
Under jul och nyår kommer vi ha lite reducerade
öppettider i Stadshusets entréhall och kundcenter.
Läs mer om öppettiderna
Nyhetsbrevet tar nu en paus och återkommer i
januari. Tills dess önskar vi er alla en riktigt god jul
och gott nytt år!
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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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