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14 september 2018

Så gick valet på Lidingö
Med ett valdeltagande på 85,7 procent gick
Lidingöborna till valurnorna på söndagen. Moderaterna,
Lidingöpartiet och Kristdemokraterna som styr i dag får
sammanlagt 23 av de totalt 51 mandaten i
kommunfullmäktige. Läs mer

Lidingö inför Huskurage
Välkommen till uppstartsmöte kring att vi börjar jobba
med Huskurage's policy mot våld i nära relationer. Den
17 september anordnar Lidingö stad och Kvinnojouren
Kerstin tillsammans ett möte för att införa Huskurage.
Läs mer

Bok- och skrivklubb UNG
Tisdagen den 18 september startar Lidingö
stadsbibliotek en bok- och skrivklubb för unga. Det blir
samtal och diskussioner om texter och skrivande, och
alla som är intresserade är välkomna att delta.
Läs mer

Ändrade hållplatslägen när
Bussgatan stängs av
Från och med måndag 10 september till och med slutet
av oktober flyttas två hållplatser i Lidingö centrum till
Sturevägen. Läs mer

Dags att renovera Larsbergsbron
Larsbergsbron behöver renoveras. Bron har hunnit bli
52 år och ska hålla i minst lika många år till. Snart
inleds etapp 1 av renoveringen. Läs mer

Nya parkeringsregler i Dalénum
Det händer mycket i Dalénum och i takt med att fler
bostäder blir klara ändras förutsättningarna för
parkering. Nu ser vi över situationen och ändrar
parkeringsreglerna. Läs mer
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Nyhetscafé på lätt Upplev Lidingö i
svenska
höst

Här ligger nya
Stadshusentrén

Är du ny i Sverige och på
Lidingö? Kom till vårt
nyhetskafé tisdagen den 25
september kl. 16.30 på
Lidingö vuxenutbildning.
Läs mer

Stadshusets huvudentré och
reception har flyttat till
baksidan av huset. Den nya
entrén har adressen
Lejonvägen 15.
Läs mer

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