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Valborgseldar på Lidingö
Några av Lidingös föreningar arrangerar
traditionsenligt valborgsfirande runt om på ön. Här
kan du lyssna på vårtal, sjunga in våren och njuta av
majbrasan och på vissa ställen även se
fyrverkerier. Läs mer

Festligt utan alkohol
Nu börjar festsäsongen för många ungdomar med
studentfester, skolavslutningar och sköna grillkvällar.
Valborgshelgen är en helg där många unga kommer i
kontakt med alkohol, en del för första gången. Läs
mer

Nyfiken på solenergi?
Bor du i småhus eller bostadsrätt? Välkommen på en
kostnadsfri informationskväll om solenergi. Du
får veta hur det går till från idé till färdig anläggning.
Experten Lars Andrén håller föredrag. Läs mer

Bygglov för ungdomsbostäder i
Larsberg
Nu har staden beviljat bygglov för
ungdomsbostäderna i Larsberg. Det betyder att
byggandet kan inledas under 2018. Läs mer

Valborg på fritidsgårdarna
Självklart uppmärksammar fritidsgårdarna att det är
Valborgsmässoafton och ordnar med spännande
Valborgsprogam. Både Kulan och Källängsgården
håller öppet senare än vanligt och erbjuder
aktiviteter. Läs mer

Filmvisning under bar himmel i
sommar
För andra året i rad anordnas utomhusbio i Larsberg.
Under två kvällar i sommar, 24 och 25 augusti, blir
det högklassig filmvisning på storbildsskärm. Packa
picknickkorgen och en filt att svepa om benen och
gör dig redo för ett biobesök utöver det vanliga. Läs
mer

Dags att söka
fritidsklubb
Nu är det dags att söka
fritidsklubb inför läsåret
2018/2019. Sista
ansökningsdag är den 18
maj. Ansökan görs som
vanligt via Skolwebben.
Läs mer

Premiär för
SVEVN på
Sagateatern
Sista helgen i april är det
premiär för Jon Fosses
SVEVN. I regi av Love
Kahnlund har Sagateaterns
äldre elever tagit sig an
den norske dramatikerns
pjäs.
Läs mer
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Samråd om
Islinge förskola
Vi skickar nu ut
planförslaget för Islinge
förskola. Samrådet pågår
den 3 till 24 maj, med ett
öppet hus den 15 maj
kl 17.3019.30 i
Stadshusets entréhall.
Läs mer

Pusha

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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