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Fortsatt eldningsförbud på ön
Länsstyrelsen har beslutat att eldningsförbud gäller i
Stockholms län med hänsyn till att det råder hög
brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela
Stockholms län från och med den 17 maj, klockan
15.00, och varar tills vidare. Läs mer

Spara vatten på Lidingö
Det förbrukas väldigt mycket dricksvatten på Lidingö
vilket leder till att trycket i dricksvattennätet blir lägre
än normalt. Därför går vi ut med en rekommendation
att spara på vattnet. Läs mer

Planprogram för Högsätra
Kommunstyrelsen har godkänt förslaget till
planprogram för utvecklingen av Högsätra. Det
betyder att programmet kan tas upp för
antagandebeslut i kommunfullmäktige den 18
juni. Läs mer

Skola, omsorg och arbete i fokus
I årets budgetdirektiv fokuserar den politiska
majoriteten främst på att stärka skolan, trygga
omsorgen för äldre och socialt utsatta samt att öka
insatserna för att få fler i arbete Läs mer

Årets ängel en musikens eldsjäl
Årets ängel, Lidingö stads årliga utmärkelse inom
kultur, idrott och hälsa går i år till en centralgestalt
och eldsjäl inom Lidingös musikliv, Göran Swedrup.
Hans meritlista har med åren blivit lång och
imponerande. Läs mer

Filmvisning under bar himmel
Under två kvällar i sommar, 24 och 25 augusti, blir
det högklassig filmvisning på storbildsskärm i
Larsberg. Packa picknickkorgen och en filt att svepa
om benen och gör dig redo för ett biobesök utöver
det vanliga. Läs mer

Njut av Lidingö i
sommar

100 unga får
sommarjobb

Pjäs om brustna
förhoppningar

Hittta rätt på Hälsans Ö.
Sköna grönområden,
mysiga kaféer, badplatser,
utomhusgym och mycket
mer.
Läs mer

Efter lottning kan staden
erbjuda 100 unga
Lidingöbor jobb i sommar.
280 ungdomar sökte.
Läs mer

På lördag är det premiär
för Glasmenageriet på
Sagateatern. Biljetter via e
post, välkommen! 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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