24 mars 2017

Dags för Lidingö konsthelg
Den 2426 mars är det dags får årets konsthelg.
Lokala konstnärer öppnar sina ateljéer runt om på ön
och mellan den 11 och 26 mars arrangeras en
samlingsutställning på Galleri Fallera.

Nu är vi Silviahemscertifierade!
Som första kommunala hemtjänst i Sverige har
Lidingö stads hemtjänst och de kommunala
servicehusen Baggeby gård och Högsätra
Silviahemscertifieras. I fredags firades certifieringen
högtidligt på Baggeby gård.

Välkommen att söka sommarjobb
Du som är född 19982000 och bor på Lidingö har nu
möjlighet att söka sommarjobb inför sommaren 2017.
Vi har jobb inom flera områden och tiden är uppdelad
på två perioder.

Spårövergången förblir stängd
I samband med Lidingöbanans upprustning stängdes
spårövergången vid Skärsätra hamnväg av
säkerhetsskäl. Nu har Trafikförvaltningen i
Stockholms läns landsting beslutat att
spårövergången ska förbli stängd.

Hersby bästa UFskolan
Hersby gymnasium har utsetts till bästa UFskola i
region Stockholm på årets UFmässa. De vann i
konkurrens med 104 skolor andra skolor som
bedriver Ung Företagsamhet.

Så tar du bort
algerna utan gift

Välkommen till
jobbmässan!

Dags att söka
fritidsklubb

Skrovduk, borsttvätt och
ultraljud är några giftfria
metoder för att hålla
båtbotten ren. Måla med
giftig färg är en vanlig
åtgärd för att hålla skrovet
rent, men giftet sprids i
vattnet och påverkar djur
och växter.

Den 27 april är det för
tredje året i rad dags för
Lidingö jobbmässa. Mässan
vänder sig till alla som
söker nya jobbutmaningar
och är en möjlighet för dig
som lokal företagare att
rekrytera ny kompetens till
ditt företag. Välkommen!

Nu är det dags att söka
fritidsklubb inför nästa
läsår, 2017/2018. Sista
ansökningsdag är den 28
april. Nytt för i år är att du
gör ansökan via
Skolwebben.
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Länk till skolwebben

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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