19 januari 2019

Efter vattenläckan. Vad händer nu?
Kranvattnet är säkert att dricka. Provsvaren visar att
vattnet är rent och att det inte finns några skadliga
bakterier (koliforma eller E.coli bakterier) i
vattnet. Läs mer

Funkisfestivalen 19 januari
I år är Lidingö med i Funkisfestivalen – Sveriges
största musiktävling för personer över 15 år med
funktionsnedsättning. I år ställer åtta artister som upp
i Lidingös lokalfinal. En härlig blandning av åldrar från
20 till 72 år. Läs mer

Var förberedd när snön kommer
Det finns sätt för att vara bra förberedd när snön
kommer, och för att underlätta plogningen. Vid snöfall
plogas i första hand huvudgator och bussgator för att
viktiga samhällsfunktioner som räddningstjänst och
kollektivtrafik ska kunna komma fram. Läs mer

Vattentrycket fungerar som det ska
Efter vattenläckan har en del upplevt sämre
vattentryck. Staden har dock inte sänkt trycket. Det
finns inga indikationer på att det ska vara sämre
vattentryck. Läs mer

När krisen kommer
Efter vattenläckan och frågorna kring vattenkvaliteten
har vi fått en del frågor om stadens krisberedskap.
Som ett led i vårt säkerhetsarbete tog Lidingö stad i
höstas fram foldern med rubriken Om krisen
kommer. Läs mer

Vi tar hand dom
din gamla gran

Lyckade
matchningar

Kulturkalender
2018

Visste du att en gran kan
omvandlas till el som
räcker till att köra fyra
maskiner tvätt? Under
veckorna 3 och 4 hämtar vi
din gran.
Läs mer

Nina Rokan Brandelius och
Basil Abushaar har nu varit
i gång i snart tre månader
och deras arbete med att
hjälpa nyanlända
Lidingöbor in på
arbetsmarknaden har gett
resultat.
Läs mer

Lidingö stads
kulturkalender listar
kulturarrangemang på
Lidingö. Vill du ha med ett
arrangemang eller bli
prenumerant?
Läs mer
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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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