18 augusti 2017

Dubbelspår på Lilla Lidingöbron
Det blir dubbelspår för Lidingöbanan på den nya Lilla
Lidingöbron. Kapaciteten ska förstärkas ytterligare
genom att två nya vagnar tillförs. Det är resultatet av
en överenskommelse mellan Lidingö stad och
Stockholms läns landsting.

Förlängt samråd för Lidingö
centrum, etapp 1
Mellan den 21 augusti och 8 september 2017 erbjuder
staden nya möjligheter att lämna synpunkter på
samrådsförslaget för den första etappen i
utvecklingen av Lidingö centrum.

Färre övergångsställen kan öka
säkerheten
På Lidingö finns cirka 400 övergångsställen. Under
2017 tar vi bort ett trettiotal av dessa, framför allt i
samband med planerade vägarbeten. Samtidigt gör vi
andra övergångsställen tydligare och säkrare.

Snart dags för skolstart
Snart börjar ett nytt läsår. Måndagen den 21 augusti
är det skolstart för elever i både grundskola och
gymnasieskola.
Vi hälsar alla elever varmt välkomna till det nya
läsåret!

Nu restaureras
Kottlasjön

Rödfärgat vatten
runt Lidingö

Varning för falska
medarbetare

Under juli förbereddes
arbetet och nu i augusti
behandlar vi Kottlasjön för
att få ett klarare vatten och
mindre alger på längre
sikt. I september ska hela
arbetet vara klart.

Vikar runt Lidingö har den
senaste tiden färgats
roströda. Förmodligen är
det ett ofarligt
mikroplankton, Mesodinium
rubrum, som orsakar
färgen. För att vara helt
säker kan man vänta med
att bada tills vattnet återfått
sin vanliga färg.

Under sommaren har flera
äldre personer inom
Stockholmsregionen utsatts
för stölder i hemmet av
gärningsmän som påstått
sig komma från
kommunen. I Lidingö har
ett sådant fall polisanmälts.
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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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