9 maj 2018

Barn och ungas säkerhet på nätet
Hade du inte möjlighet att komma på Maria Dufvas
föreläsning om det föräldrafria nätet? Här kan du ta
del av hennes konkreta tips om barns och ungas
säkerhet på nätet. Läs mer

Premiär för Strömmen
På lördag är det premiär för Strömmen –
Klassrumsexeperimentet som spårade ur. I regi av
Ida Wahlgren har Sagateaterns äldre elever tagit sig
an en sann historia från 1960talets USA. Läs mer

Fler biljetter släpps till niornas
vårbal
Biljetterna till niornas vårbal släpptes i måndags och
intresset för festen visade sig vara större än
någonsin. Lidingö stad och Foresta har därför fört en
dialog om att utöka antalet middagsplatser. Fler
biljetter kommer släppas inom kort. Läs mer

Boendeparkering på försök till
hösten
I höst kan boendeparkering komma att testas i
Baggeby, Bodal och Torsvik. Faller försöket väl ut kan
boendeparkering bli en permanent lösning i flera
bostadsområden. Läs mer

Minimässa för äldre
Den 15 maj arrangerar Lidingö stads hemtjänst en
minimässa för dig som är äldre på Lidingö. På
mässan kan du träffa representanter från olika
företag med erbjudande för äldre på Lidingö. Läs mer

Samråd om Islinge förskola
Vi skickar nu ut planförslaget för Islinge förskola på
samråd för att få in synpunkter. Samrådet pågår den
3 till 24 maj, med ett öppet hus den 15 maj kl 17.30
19.30 i Stadshusets entréhall. Läs mer

Trygg ekonomi på Jobba med valet
äldre dar
2018?
Den 14 maj anordnas en
informationsträff på
mötesplats centrum med
ämnet trygg ekonomi på
äldre dar. Stadens budget
och skuldrådgivare
kommer att vara på plats.
Läs mer

Lidingö stad söker dig som
vill vara rösträknare eller
reserv under valdagen, den
9 september 2018. Lämna
en intresseanmälan.
Läs mer
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Upplev Lidingö
Hitta rätt på hälsans ö.
Platser värda att besöka på
Lidingö: grönområden,
mysiga kaféer, lekplatser,
badplatser, utegym och
mycket mer. 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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