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Köpare klar för del av Lidingöhem
Det blir fastighetsbolaget Podium som köper delar av
Lidingöhems fastighetsbestånd. Totalt är det 92
lägenheter som byter ägare, övriga 439 berörs inte
av affären. För Lidingö stad innebär affären ett
tillskott på 175 miljoner kronor.

Här kan du fira midsommar!
Fredagen den 23 juni är det midsommar. I år kan du
välja mellan tre olika firanden i din närhet 
Kyrkviken, Hustegaholm och Fjäderholmarna.

Pendlarparkeringen dubbelt så stor
Under hösten 2017 bygger vi ut pendlarparkeringen i
Bodal med ungefär lika många platser
till. Pendlarparkeringen i Bodal används flitigt av
tågpendlare och de 46 platserna blir snabbt fulla.
Under hösten utökar vi därför parkeringen med 48
platser till.

Lidingö kvalar in i ekomatsliga
Lidingö tar en plats i ekomatsligan – en ranking av de
kommuner, landsting och regioner som köper in mest
ekologiskt. Ekologisk mat är en del av stadens
hälsoarbete. Maten och måltiden är viktiga delar i
livet för att vi ska må bra och trivas, både på kort
och lång sikt.

Sommarklubb på fritidsgårdarna
Välkommen till årets sommarklubb. Det kommer att
bli veckor fyllda med bad, lek och roliga utflykter!

Lidingöbarn
höll ön ren

Lidingö tryggast
i länet

Bra betyg för
mottagandet

Tre ton skräp. Det fick
barnen i Lidingös förskolor
och skolor ihop när de
deltog i årets upplaga av
Håll Sverige rent. Ungefär
5000 skolbarn hjälptes åt
att plocka 570 säckar skräp
på ön under april och maj
månad.

I ett halvår har Lidingös
kommunpolis Fredrik
Wallén verkat i den nya
befattningen och vid en
pressträff gjorde han sitt
första bokslut.
 Statistiken visar att
Lidingö är tryggast i
Stockholms län, säger han.

Lidingö stad gör ett bra
jobb med mottagningen av
nyanlända och flyktingar,
det visar en
revisionsrapport. Det som
kan förbättras är stadens
arbete för att skapa
sysselsättning åt
nyanlända.
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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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