13 oktober 2017

Arkitektur och gestaltning
i stadsutvecklingen
Höstens Samtal om stadsutveckling hålls den 26
oktober klockan 18.30 i Lidingö stadshus sessionssal.
Välkommen till en kväll om ett aktuellt och
spännande ämne: Arkitektur och gestaltning. Läs mer

Torsviksdammen rivs
och byggs om efter läckage
Efter renovering av Torsviksdammen 2014 upptäcktes
att dammen läckte vatten. Läckaget är så omfattande
att det inte går att laga. Därför kommer nu dammen
att rivas för att därefter byggas upp. Läs mer

Uppsägning efter etableringstiden
Kommunstyrelsen fattade den 9 oktober beslutet att
nyanlända, som enligt bosättningslagen tilldelats en
bostad, kommer att sägas upp från boendet när den
tvååriga etableringstiden går ut. Detta gäller de
nyanlända som kommit efter att den nya bosättnings
lagen trädde i kraft den 1 mars 2016. Läs mer

Nominera våra pedagoger
till årets kvalitetsutmärkelse
Till och med den 5 november kan du som är
vårdnadshavare eller elev nominera en pedagog eller
en arbetsgrupp. Utmärkelsen vänder sig till samtliga
skolformer och i både kommunal och fristående
verksamhet. Läs mer

Lidingö klättrar i ranking av
idrottskommuner
Lidingö klättrar sju placeringar och landar på 17:e
plats i tidningen Sport & Affärers årliga ranking av
Sveriges främsta idrottskommuner. Läs mer

Tidigare start för
datumparkering

För seniorer:
Balansera mera!

Ny teknik och
fastighetschef

I år startar datum
parkeringen på Lidingö en
månad tidigare, 1
november gäller. Detta för
att underlätta
vinterunderhåll av gatorna.
Snöröjning, sandning,
saltning och borttagning av
löv med mera.
Läs mer

Socialstyrelsens kampanj
Balansera mera genomförs
för seniorer på Mötesplats
centrum 17  19 oktober.
Dagarna innehåller bland
annat föreläsningar och
balansträning för att
förebygga fall i samverkan
med Rehab City Lidingö.
Läs mer

Stadens nya chef för
teknik och
fastighetsförvaltningen
heter Poa Hellqvist. Hon
kommer från Täby och har
lång erfarenhet av
kommunalt arbete på den
tekniska sidan.
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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