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Lilla Lidingöbron får 343 miljoner i
stöd
Trafikverket har beviljat ett stöd på 343,5 miljoner
kronor för att bygga Lilla Lidingöbron. Medsökande är
Stockholms stad och Stockholms läns landsting. Det
ekonomiska stödet tillfaller till allra största del Lidingö
stad. Läs mer

Glad midsommar!
Ska du fira midsommar på Lidingö? Lekar, musik och
dans runt midsommarstången anordnas på
Hustegaholm. Besök caféet eller ta med
picknickkorgen. Läs mer

Daniel Källenfors ny ordförande
Daniel Källenfors (M) valdes vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 18 juni till ny ordförande för
kommunstyrelsen. Han tillträder posten den 1
augusti. Läs mer

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

Ungdomsbostäder i Larsberg
Förra veckan markerades byggstarten för
ungdomsbostäderna i Larsberg vid en ceremoni där
den första murstenen las till U25, som huset kallas. Läs
mer
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Njut av Lidingö i
sommar

Grönt ljus för
Högsätra

Sommarlov på
Lidingö

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

Kommunfullmäktige har
antagit förslaget till
planprogram för
utvecklingen av Högsätra.
Läs mer

Sommaraktiviteter för
årskurs 6 och
uppåt, start 25 juni. Häng
med! Läs mer
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Prenumerara på Lidingö stads nyhetsbrev
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.
Om du inte vill få fler nyhetsbrev från oss, kan du avregistrera dig här.
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