24 maj 2018

Godkänn att vi registrerar din epost
Den 25 maj träder den nya dataskyddsförordningen i kraft, General Data Protection
Regulation. Den är till för att skydda dina personuppgifter. Vi har din epostadress
lagrad. Med de nya reglerna behöver vi ditt samtycke för att kunna
skicka nyhetsbrevet till dig fortsättningsvis.
Godkänn att vi registrerar dina uppgifter

Eldningsförbud i Stockholms län
Länsstyrelsen har beslutat att eldningsförbud gäller i
Stockholms län med hänsyn till att det råder hög
brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela
Stockholms län från och med den 17 maj, klockan
15.00, och varar tills vidare. Läs mer

Det är varmt– använd vattnet smart
Det är värmebölja och den ser ut att hålla i sig ett tag
till. Det gör att vi använder ovanligt mycket vatten
just nu. Vi vattnar i trädgården, fyller poolen och tar
kanske en extra dusch. Men använd inte vatten i
onödan. Läs mer

Uppdaterad strategi för trafiken
Lidingö får en uppdaterad trafikstrategi och en nyhet
är att alla trafikslag får samma prioritet. Inriktningen
är att ge Lidingöborna möjlighet att välja det
transportsätt som passar varje individ bäst och
samtidigt minska trafikens negativa
miljöpåverkan. Läs mer

Lärdomar efter vattenläckan
På trettondagsaftons kväll den 5 januari började en
huvudvattenledning att läcka i Mosstorp och boende i
närområdet blev utan vatten. Läs mer

Inovativ skolutveckling
Kan man utveckla skolan, och göra det möjligt för
elever att lära sig mer och bättre, med hjälp av
sensorer och datainsamling i klassrum och skola? Läs
mer

Våra naturvårdare är på plats
Nu är våra proffsiga naturvårdare på plats. Under
sommaren har vi fem betesdjur av rasen Highland
cattle i hagar vid Långängskärret och Gråviken. De
hjälper till att hålla landskapet öppet och bidrar till ett
rikare fågelliv. Läs mer

Välkommen till
företagarfrukost

Avgiftsfri
kollektivtrafik för
skolungdomar i
sommar

Den 8 juni är du
välkommen till årets andra
företagarfrukost med temat
”Hållbara företag är
SLkorten kommer att
framtidens företag”.
skickas ut till berörda
Läs mer
elever i juni och gäller
under sommarlovet 2018.
Läs mer
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Välkommen till
kommunfullmäktiges
sammanträde
Måndagen den 28 maj
klockan 18.00,
sessionssalen, Lidingö
stadshus. Debatten sänds
även på Webbtv och på
radio. 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

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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