2 mars 2018

Massor med snö i veckan
I mitten av vecka 9 drog snön in över regionen och
Lidingö. Halka, kyla, olyckor, förseningar och inställda
färdmedel. Ta del av uppdaterad väder och
trafikinformation innan du ger dig ut. Läs mer

Så fungerar snöröjningen
Var bra förberedd när snön kommer, 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

Sportlov på Lidingö
Vad händer på sportlovet? Ännu några dagar kvar
med roliga aktiviteter för skolelever. Passa på att
testa något nytt inom träning eller friluftsliv. Läs mer

Stort överskott i preliminärt bokslut
Nu har det preliminära ekonomiska resultatet för
2017 kommit. Det blir ett överskott på 146 miljoner.
Välkomna nyheter för Lidingö stad som står inför
stora investeringar. Läs mer

Tyck till om Villa Brevik
Vi skickar nu ut planförslaget för Villa Brevik på
samråd för att få in synpunkter. Samrådet pågår den
28 februari till den 21 mars, med ett öppet hus den 7
mars kl. 18.0019.30 i Villa Brevik. Läs mer

Ny upphandling
för att bygga ut
Lidingövallen

Nominera till
Stadsmiljöpriset
2018

När anbudstiden gick ut
förra veckan hade bara ett
anbud kommit in – och det
var betydligt högre än
budgeterat.
Läs mer

Vi letar efter kandidater till
årets Stadsmiljöpris. Alla är
välkomna att lämna
förslag. Nomineringen är
öppen till den 31 mars.
Läs mer
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Kulturkalender
2018
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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