2018-11-01

https://members.paloma.se/Preview_NewsFrameShow.aspx?editor=DNDE&cid=4820&nid=349083&htmlnid=&encoding=iso-8859-1

28 september 2018

Loppet som engagerar hela ön
I helgen går en folkfest av stapeln som engagerar i
stort sett hela Lidingö. Nästan 35 000 personer deltar i
något av alla lopp som arrangeras. Det hade inte varit
möjligt att genomföra om inte Lidingöbor och Lidingö
stad hade hjälpt till. Läs mer

Beslut om simhall uppskjutet
Det blev inget beslut om bygget av en ny simhall vid
måndagens kommunfullmäktige. En så kallad
minoritetsåterremiss gör att frågan förmodligen inte
kommer upp för beslut förrän i november.
Läs mer

Bokcirkel för föräldralediga
Bokmal och föräldraledig? Då kanske bibliotekets
bokcirkel för föräldralediga är något för dig. Vid ett
antal förmiddagar under hösten träffas cirkeln för
samtal kring både klassiska och nyskrivna noveller.
Läs mer

Drivs av att göra skillnad
Att göra skillnad för ungdomar som verkligen behöver
det är den främsta drivkraften för Maher El Zebda och
Mahdi Daemi. I början av september började de som
boendehandläggare för ensamkommande ungdomar
mellan 18–21 år. Läs mer

Solen fixar is i Childhoodhallen
I somras började arbetet med att lägga solceller på
fyra anläggningar på Lidingö. I mitten av oktober
kopplas dessa in för att kunna skapa mer miljövänlig
el. Läs mer

Dockteatern Tittut kommer till
stadsbiblioteket
”Att gå och lägga sig tar tid. Lång tid. Sänggåendet blir
till en resa kantad av upptäckter och äventyr. En
interaktiv föreställning som sätter barnen i centrum."
Läs mer
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Trafikläget under
Lidingöloppshelgen
Fredagen 28 september går startskottet för årets
Lidingölopp. Tänk på att det är begränsad
framkomlighet för alla motordrivna fordon på många av
Lidingös vägar. Läs mer

Lidingö Kulturvecka 8-18 november
För fjärde året i rad arrangeras en välfylld kulturvecka
med olika kulturarrangemang av föreningar, näringsliv,
kulturverksamheter och Lidingö stad. Veckan är
förlängd i år och alla inblandade vill bjuda på en härlig
kulturmanifestation. Läs mer

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
30 oktober 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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