Ett grönare EU för
ett Klimatsmart
Lidingö!

Glöm inte
att rösta
26 maj!

LIDINGÖ

klimatpolitik med grön tillväxt!
Planeten har feber och vi behöver agera. På Lidingö behöver vi skärpa
stadens klimatarbete med mål om en fossilfri ö, mer solenergi på
stadens fastigheter och underlätta för fossilfria transporter.
Men Lidingö kan inte rädda klimatet själva, det behövs ett
grönare EU!

Ny energi till Europa
”73 % av Europas energi är
fossil. Den förnybara energin
måste öka. För att ställa om
behövs samarbete där vi kopplar ihop EU:s energimarknad.
Då skulle ny solenergi här på
Lidingö kunna minska beroendet av kolkraft i Polen!”
Kryssa #3 Emma Wiesner
Energiingenjör

Grön innovation & tillväxt
”Frihandel och forskningssamarbete inom EU skapar
grön tillväxt. Genom att
ligga i framkant i gröna innovationer stärker vi Europas
ekonomi och roll i världen.”
Kryssa #15 Emanuel Örtengren
Lidingöbo

Rent vatten på och runt Lidingö!
På Lidingö har Centern arbetat hårt för bättre vattenkvalitet i
Kottlasjön! Men för en hållbar Östersjö runt Lidingö, med friska fiskar
och rena bad räcker inte kommunens insatser till.
Det krävs agerande på internationell nivå och samarbete i EU behövs
för att minska övergödningen i Östersjön!

Räddningsaktion Östersjön
”Östersjön är Europas gemensamma hav men miljön är hotad och känner inga nationsgränser. Östersjötorsken är på
gränsen till kollaps. EU måste
säkerställa att länderna runt
Östersjön agerar för att rädda
Östersjöns miljö och fiske.”
Kryssa #4 Gustav Hemming
Regionråd

Varför ska jag rösta i EU-valet?
- Försvara den fria rörligheten av varor, tjänster, kapital och
för människor då de stärker Sveriges ekonomi och vår frihet.
- EU är ett fredsprojekt! Med mer samarbete undviker vi
konflikter som historiskt funnits i Europa.
- Möjliggör för ungdomar att studera i hela Europa! EU:s
program Erasmus skapar utbyte och större kunskap.
- Globala frågor kan vi inte lösa själva! Samarbete behövs
om klimat, migration och emot internationella stöldligor.

Hållbar mat från jord till bord
På Lidingö vill vi ställa högre krav i upphandling av mat till skola
och omsorg. Vi vill ha god, hållbar och närodlad mat! Men det
kräver att svenska bönder kan konkurrera rättvist inom EU.

Sund mat i Europa
”Allt för mycket mat som konsumeras i EU är resultatet av
en produktion där djuren inte
har det tillräckligt bra och där
antibiotikaanvändningen och
utsläppen är för höga. I kampen för hållbar mat är märkningar av ursprung, ingredienser och produktionsmetod
viktiga verktyg.”
Kryssa #1 Fredrick Federley
Europaparlamentariker

ett grönt,
demokratiskt
och frihetligt

EU!

LIDINGÖ

