16 februari 2018

Träff om att förebygga inbrott
Lidingö är en trygg plats att bo på och risken att
utsättas för brott i ditt hem är liten. Det är ändå bra
att vara medvetenhet om vad man kan göra för att
förhindra och förebygga inbrott. Välkommen till vår
informationskväll onsdag den 21 februari. Läs mer

Storsatsning på ny rodelbana
Lidingö Rodel Club satsar stort och bygger ut sin
naturrodelbana i Ekholmsnäsbacken. För att göra den
mer snösäker investerar föreningen också i en
snökanon. Läs mer

Bli språkvän och bidra till bättre
integration
Att bli språkvän eller vänfamilj åt en nyanländ
Lidingöbo är ett sätt att bidra till en bättre integration.
Engagemanget kan se olika ut men målet är
detsamma – att alla nya Lidingöbor ska känna sig
inkluderade i samhället. Läs mer

Var med och håll Lidingö rent
Varje vår deltar Lidingös förskolor och skolor i Håll
Sverige rents aktion mot nedskräpning. 2017 deltog
755 933 hjältar runt om i landet. De 5 151
lidingöbarnen som deltog på ön förra våren fick ihop
drygt 3 ton skräp. Anmäl er, ni också! Läs mer

Bostäder för nyanlända efter två
första åren
Det finns en del frågor om vad som gäller kring
bostäder för nyanlända Lidingöbor efter den så
kallade etableringstiden på två år. Här hittar du några
svar. Läs mer

Stort intresse för
nattvandring

Vård av autistisk Kulturkalender
ung man granskas 2018

Den 14 februari hölls en
utbildning för nattvandrare i
Lidingö stadshus.
Utbildningen syftar till att
fler vuxna ska engagera sig
i att nattvandra.
Läs mer

Flera medier har
rapporterat om ett ärende
där Lidingös omsorgs och
socialförvaltning är en av
huvudmännen.
Läs mer
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Lidingö stads
kulturkalender listar
kulturarrangemang på
Lidingö. Vill du ha med ett
arrangemang eller bli
prenumerant?
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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