Innovationsvecka för en miljösmart framtid
I slutet av oktober kommer Lidingös barn och ungdomar att förvandlas till uppfinnare. Då genomförs, för andra året i rad,
Innovationsveckan. Tanken med Innovationsveckan är att inspirera unga att med hjälp av digital teknik skapa och förändra sin
omgivning med en hållbar och miljösmart framtid i fokus. Under hela vecka 43 får barn, elever och pedagoger möjligheten att
skapa och vara kreativa för att hitta nya lösningar för framtiden.

Klart vem som bygger Lilla
Lidingöbron

Lidingö backar i ranking om
företagsklimatet

Nu är det klart att det blir Implenia Sverige AB som får
uppdraget att bygga Lilla Lidingöbron som ersätter den uttjänta
gamla Lidingöbron.

Svenskt Näringsliv släpper varje år en ranking om det lokala
företagsklimatet. Rankingen bygger på enkätundersökningen
där 146 Lidingöföretagare medverkade.

Sista chansen att rösta på
finalister till Stadsmiljöpriset

Familjekonsert med Petsson & Findus
på lördag

Nu återstår tre kandidater till årets Stadsmiljöpris och det är upp
till Lidingöborna att säga sitt. Rösta på din favorit!

Kom och sjung med Petsson & Findus och Blåssymfonikerna i
Christinaskolans aula. Under cirka en timme blir det teater,
musik och allsång för hela familjen.

Naturnära jobb ska hjälpa fler in på
arbetsmarknaden
Jobb inom de gröna näringarna ska hjälpa nyanlända och
långtidsarbetslösa att få in en fot på arbetsmarknaden och
samtidigt främja det lokala naturoch friluftslivet.

Öppet hus hos äldreomsorgen
Den 18 oktober bjuder Lidingö stads verksamhet för
äldreomsorg in till öppet hus på Siggebogården och Högsätra
vård och omsorgsboende.

Vad tycker du om den nya designen
på vårt nyhetsbrev?

Åk skridskor i våra ishallar
Nu finns det gott om tider för dig som vill åka skridskor i
någon av våra ishallar. Sex dagar i veckan kan du som
privatperson åka skridskor i någon av hallarna, ända fram
till 31 mars.

Lidingö stads nyhetsbrev kommer ut varannan vecka. Det presenterar ett urval av artiklar från 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.
Ser brevet konstigt ut? Läs webbversionen istället.

