1 september 2017

Tyck till om trafiksituationen längs
Bodalsvägen
Vad tycker du som bor eller arbetar kring
Bodalsvägen om trafiksituationen i området? Något
som kan bli bättre? Svara på vår enkät och hjälp oss
att skapa bättre framkomlighet, högre säkerhet och
bra samspel mellan trafikanterna.

Gå på utomhusbio 12 september!
Den 1 och 2 september bjuder Lidingö stad och John
Mattson in till biovisning i Larsberg. Det kommer att
visas alltifrån storfilmer som Lalaland och Interstellar
till elevfilmer från Stillerska filmgymnasiet på den 30
kvadratmeter stora Ledskärm som ska sättas upp
vid Larsbergsvägen 10.

De ska hjälpa nyanlända in på
arbetsmarknaden
Nina Rokan Brandelius och Basil Abushaar vet hur
tufft det kan vara att komma in på den svenska
arbetsmarknaden. De vet också att om man kan
språket och har viljan så är det möjligt. Nu ska de
hjälpa fler nyanlända Lidingöbor att få in en fot i
arbetslivet.

Innovationsvecka för miljösmarta
lösningar
I slutet av oktober kommer öns förskole och
skolelever förvandlas till uppfinnare. Då genomförs
Innovationsveckan som ska inspirera och utmana
Lidingös unga att skapa och förändra vår omgivning.

Biblioterapi – läsning som läker
Att finna hjälp och välmående via läsning uppkom
som terapiform redan för hundra år sedan.
Läsningens läkande effekt är något vi alla kan ha
nytta av. Att ta del av andras upplevelse av sjukdom,
livskris eller krossat hjärta kan ge tröst i en svår
situation.
Välkommen att lära dig på vår bokmässa den
9 september!
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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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