7 april 2017

Inga bostadsmoduler på Bosön
Det blir inga bostadsmoduler i Bosösvackan. Det
beslutade kommunstyrelsen måndagen den 3 april.
Staden letar istället efter fler permanenta
bostadslösningar.

Tyck till om Lojobackens framtid
Förslaget till ny detaljplan för Lojobacken i Rudboda
är nu ute på samråd. Den 25 april hålls öppet hus och
fram till den 15 maj kan du tycka till. Detaljplanens
syfte är att göra tio nya flerbostadshus inom
planområdets västra del och att skydda det
kulturhistoriskt värdefulla bostadsområdet.

Nya hastigheter på ön
Efter beslut i teknik och fastighetsnämnden införs
nya hastigheter i vissa områden från 1 juni 2017. Det
är Lidingö stads hastighetsplan som ligger till grund
för de nya hastigheterna i etapp 3 som införs från och
med juni 2017.

Ny avfallsentreprenör 3 april
För dig som abonnent innebär det några förändringar
när Lidingö stad byter till entreprenören RenoNorden.
Både kärl för matavfall och restavfall kan nu tömmas
samtidigt av samma bil, eftersom de har två fack
invändigt så att avfallet hålls avskilt och inte blandas.

Njut av Lidingö
 låna en cykel

Trädgårdsfix
i helgen?

Ny barnpjäs
på Sagateatern

Nu är lånecyklarna på plats
igen och du kan lätt låna en
cykel och ta dig runt på vår
vackra ö eller cykla över
bron till Stockholm. Cykeln
kan lånas i tre timmar åt
gången.

Den 130 april är det tillåtet
att elda trädgårdsavfall,
men att kompostera är
betydligt bättre för miljön.
Vi hjälper dig med det du
behöver veta inför ditt
trädgårdsarbete.

Adjö, lord Fez! Är en smått
galen pjäs där tingen i
badrumen får liv och
oväntad vänskap uppstår.
Pjäsen hade premiär 1 april
och spelas under april
månad.
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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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