27 oktober 2017

Höstlovet bjuder på mycket kul
Den 30 oktober  5 november är det äntligen höstlov.
Vi har samlat öns lovaktiviteter för dig som går i
grundskolan och på gymnasiet. Vissa aktiviteter är
gratis och för andra behöver du betala en
deltagaravgift. Läs mer

Skatten kan sänkas nästa år
Nu har majoriteten enats om stadens budget för
2018. En stark ekonomi med goda resultat ger
utrymme för ytterligare satsningar inom skola och
omsorg.Budgeten beslutas den 13 november i
kommunstyrelsen och fastslås av kommunfullmäktige
den 27 och 28 november. Läs mer

1 november gäller datumparkering
I år startar datumparkeringen på Lidingö en månad
tidigare, 1 november gäller. Detta för att underlätta
vinterunderhåll av gatorna. Snöröjning, sandning,
saltning och borttagning av löv med mera. Läs mer

Resor med Moster Augusta
– årets teaterhändelse
Den 12 november förvandlas Lidingö stadshus
Sessionssal till en riktig teater inför premiären av
föreställningen ”Resor med moster Augusta”. En
historia av 1900talets största berättare Graham
Greene. Boka dina biljetter redan idag! Läs mer

Nalleövernattning på biblioteket
Vågar din nalle sova över på biblioteket? Kom och
fira Internationella Nalledagen med oss! Du lämnar in
din nalle på biblioteket på Internationella Nalledagen
fredagen 27 oktober senast klockan 17.00. På
lördagen hämtar du din nalle klockan 13.00 och då
blir det Nallefest med bildvisning om hur nallarna har
haft det och vad de hittat på under natten. Läs mer

Engagemang
blev musikvideo

Ersättningen
inte tillräcklig

Kan du välja
odubbat?

Några rektorer och lärare
funderade på hur man
skulle kunna rekrytera fler
lärare till Lidingös skolor.
Idén föddes att göra en
musikvideo som sedan
kunde spridas via sociala
medier. Nu har låten
”Lidingö stad – det är här
det händer” en vecka efter
lanseringen på Youtube haft
30 000 visningar.
Läs mer

Ensamkommande
ungdomar som under
asylprocessen fyller 18 år
ska även i fortsättningen
hänvisas till
Migrationsverket. Det
beslutades på omsorgs
och socialnämndens
sammanträde den 25
oktober.
Läs mer

En generell tumregel är att
om du har en modern bil
med antisladd kan du köra
dubbfritt. Har du en
gammal bil utan antisladd
bör du ha dubbdäck. Bilen
ska ha vinterdäck, dubbade
eller odubbade, mellan den
1 december och 31 mars
om det är vinterväglag.
Läs mer
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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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