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Efter arvodeshärvan hösten 2018 kräver Cen-
terpartiet förändring som leder till bättre lo-
kaldemokrati och rimliga arvodesnivåer. Vid 
Centerpartiets årsmöte tillsattes en demo-
kratiberedning bestående av centerpartister 
med olika bakgrund.

Gabor Sebastiani valdes till demokratiberedning-
ens ordförande. Han betonar hur viktigt det är att 
medborgare har högt förtroende för politiker:

”Trots att vi stoppade chockhöjningen har kom-
munstyrelsens ordförande fortfarande det sjätte 
högsta arvodet i landet. Majoriteten tycktes inte se 
några demokratiska problem med att själva sätta 
sina löner vilket skadar förtroendet för politiken. Vi 
kommer att lägga fram konkreta förslag i kommun-
fullmäktige för att återupprätta det förtroendet.”

Sedan i fjol har staden även börjat hålla medbor-
gardialoger. I grunden är det bra, men tyvärr blir 
dessa dialoger ensidiga då oppositionen stängs 
ute. Tor von Sydow, ordförande för Centerpartiet 
Lidingö kommenterar:

”Så som medborgardialogerna är upplagda nu är 
de snarare en megafon för majoriteten att föra ut 
sin politik, finansierat med skattebetalares pengar, 
än en uppriktig dialog där Lidingöbor kan påverka. 
Det måste förändras!” 

C vill stärka lokaldemokratin på ön

Idrottsglädje tack vare Lidingös idrottsföreningar

Denna tidning ges ut av Centerpartiet Lidingö.

Gabor Sebastiani (C)

Genom idrottsrörelsen skapas gemenskap, folkhälsa, psykiskt välmående och goda förebilder för våra 
unga. Centerpartiet vill rikta ett stort tack till öns alla idrottsföreningar. Här är tre exempel!

Trots utebliven snö, med regn och långt ifrån optimala för-
hållanden var givetvis Lidingös alpina föreningar i backen! >

Lidingös gymnaster kämpar ut och in med tung utrust-
ning varje pass i idrottshallarna. Slitet ger resultat i rolig 
träning och bland annat guld i junior-SM!

< Lidingö Vi-
kings har bred 
verksamhet med 
flickhockeyskola, 
seriematcher och 
hockeykarneval 
med mycket mer! 
Från knattelag till 
A-lag!
 

Tor von Sydow (C)



Din stadsdel - I detta nummer Näset

Centerpartiet har nyligen frågat majoriteten vad 
man tänker göra angående de ordningsstörning-
ar som sker på Källängstorget på Näset.

På Källängstorget har Afghanistan sitt konsulat sedan 
ett par år tillbaka. Lokalen som man huserar i är ett 
före detta bankkontor, och är inte anpassad efter den 
stora mängd människor som kommer dit dagligen.

Det här innebär att personer som köar för att få en tid 
på konsulatet använder närliggande butiker som vänt-
rum, vilket skapar trängsel i området. Många av de 
som söker sig till konsulatet är ofta mycket stressade 
och lever under press, i och med att de bär på trauman 
från sin flykt till Sverige. Vissa ska dessutom utvisas 
ur landet. En del kan köa en hel dag utan att få uträt-
ta sina ärenden på konsulatet, vilket skapar en stor 
frustration. Därutöver sker återkommande oanmälda 
demonstrationer på platsen. Polisen gör ofta insatser i 
området och finns på plats vid stängningstid. 

Ordningsstörningarna på Näset har pågått under en 
längre tid. På kommunfullmäktige i februari ställde 
Centerpartiet därför en fråga till kommunstyrelsens 
ordförande på Lidingö vilka åtgärder staden vidtar för 
att minska ordningsstörningarna på Näset.

Näsets flerbostadsområde byggdes mellan 1957 till 
1966 och är beläget på en tidigare skogsbevuxen platå 
som då var obebyggd. 

Lidingö stad fattade beslut 1943 om dispositionsplan 
för hela ön med förslag om stora markområden för 
hyreshusbebyggelse. Det väckte stor debatt och de-
lade Lidingöborna i två läger. Trots starka protester för 
de som vill bevara öns villakaraktär segrade föresprå-
karna för hyreshus. Under 1945–1960-talet byggdes 
sedan ett antal hyreshusområden på Lidingö, bl.a. i 
Käppala, Baggeby/Bodal, Torsvik och Näset. 

Förutom bostadshusen på Näset byggdes ett lokalt 
centrum med torg och affärer samt restaurang. Områ-
det har utvidgats under senare del av 1990-talet med 
IBM-huset och ett antal bostadshus utmed Karins Allé. 
Idag bor det ca 3000 invånare på Näset.

Fredrik Wesslund 

”Ordningen på torget måste åter-
ställas, detta är helt klart priorite-
rat just nu! Sedan skulle jag gärna 
se att de boende på Näset fick en 
generösare och bättre parkerings-
situation.” 

Filip Svartengren

”Näset är en trevlig stadsdel att 
bo i med sitt torg, skolor och för-
skolor. Den fina parken och närhet 
till skog och natur samt utmärkt 
bussförbindelse till Ropsten är vik-
tiga att bevara.”

Michael Lagerkvist 

”Närbutiken gör det lätt för även 
lite äldre att bo på Näset. Men tor-
get skulle behöva utvecklas så det 
blir mer inbjudande. Vi behöver 
också laddstationer för framtidens 
miljövänliga bilar.”

Dina kontaktpersoner på Näset:

Minska ordningsstörningarna på Näset

Från skogsvuxen platå till bostadshus

Centerpartiet finns på hela ön. Vi tror de boende vet bäst själva hur deras stadsdel ska utvecklas. Därför lyssnar vi på 
dig! Hitta din egen kontaktperson på baksidan av tidningen.

Bo gård med Näset i bakgrunden. Foto: Sten Schüssler 1961

Text: Ibb Jessen. Foto: Lidingö Hembygdsförening. 
Bli medlem i Lidingö Hembygdsförening genom att 
gå in på www.lidingohembygd.se eller maila info@
lidingohembygd.se



tre frågor till:

Lyckad integration helt avgörande
En lyckad integration är avgö-
rande för att få ett samhälle 
som håller ihop. Lidingö har ett 
aktivt arbete för att lyckas med 
integrationen med språk och 
jobb.
 
Centerpartiet Lidingö träffade till-
sammans med riksdagsledamot 
Alireza Akhondi (C) stadens inte-
grationschef Anna Skagersten för 
att lära mer om Lidingös arbete. 

Vi fick lära hur staden arbetar för 
att hitta arbetsplatser så de nyan-
lända ska få in en fot på arbets-
marknaden. 143 jobb har staden 
kunnat matcha 2018-2019, dels i 
kommunen och dels med hjälp av 
det lokala näringslivet.

Språk, samhällskunskap och ut-
bildning samt bostad är andra bä-
rande delar i integrationen. Lidin-
gös majoritet har beslutat om en 
väldigt strikt tolkning av två-års-
regeln. Det är få av de nyanlända 
som kan bo kvar på Lidingö efter 
två år. De nyanlända får hjälp av 
bostadskoordinatorer att hitta bos-
tad och staden anstränger sig för 
att kunna hitta långsiktiga lösnin-

gar trots en utmanande bostads-
marknad.

Alireza Akhondi fick med sig mer 
kunskap till sitt arbete i riksdagen 
och lokalt arbetar Centerpartiet 
vidare för en effektiv integrations-
politik där civilsamhället spelar en 
viktig roll.

Få kan ha missat den nästintill 
explosionsartade tillväxten av 
mikrobryggerier i Sverige un-
der de senaste åren. En tillväxt 
som också nått Lidingö. 

Ivan Keane driver bryggeriet Kea-
ne Brewing på Lidingö sedan tre 
år tillbaka. Centerpartiet Lidingö 
träffade honom och fick en rund-
tur i hans bryggeri i Larsberg. Idag 
säljer han fyra olika ölsorter, som 
finns att köpa på Systembolaget i 
centrum. För Keane är det viktigt 
med schyssta råvaror och man är 
noga med hur de producerats.

Det finns flera mikrobryggerier på 
ön, t ex Lidingö Bryggeri i Vatten-
verket. Det är dock inte bara öl 
som produceras på Lidingö. Sedan 
2011 produceras även vin på Hög-
berga gård.

Centerpartiet vill stötta mikrobryg-
gerier genom att tillåta gårdsför-
säljning av alkoholhaltiga drycker 
och få till regelförenklingar. Även 
du kan stötta våra lokala handlare 
och Lidingöproducenter genom att 
handla lokalt! 

Helene Strömqvist
Hej Helene! Du är ny medlem i 
Centerpartiet Lidingö.

Vad tycker du är den vikti-
gaste frågan lokalt här på Li-
dingö?

- Att ge öppna förskolan, försko-
lan och skolan bra förutsättningar. 
Att satsa här ger mångfalt tillbaka 
till samhället! 

Varför gick du med i Center-
partiet?

- Jag blev väldigt arg över den 
budget den politiska majoriteten 
lade fram för 2020 i höstas där 
man bland annat drog ner på öpp-
na förskolan och frös skolpengen. 
Daniel Källenfors (M) sa i ett möte 
att om man ville kunna påverka 
så fick man engagera sig poli-
tiskt. Sagt och gjort! Dock valde 
jag Centerpartiet vars värderingar 
och mål för kommunen på ett bra 
sätt matchade mina egna!

Avslutningsvis - vad är det 
bästa med att bo på Lidingö?

- Närheten till både natur och 
stad!

Bli medlem du med!
 
Swisha ditt personnummer, 
mejladress och 150 kronor till 
123 421 85 33.

Stötta Lidingös lokala producenter!

Ivan Keane på plats i sitt bryggeri.

Patrik Buddgård (C), Alireza Akhondi (C) 
och Anna Skagersten, integrationschef



DET LOKALA PARTIET I DIN STADSDEL 
Vi är grannar, föreningsmedlemmar och vänner med båda fötterna på Lidingö. Vi 
älskar vår gröna ö med småstadskänsla. Vi finns över hela ön och nära dig i alla 
stadsdelar. Det som driver oss är att göra Lidingö ännu bättre för alla oss som bor 
här! Det gäller i såväl stora som små frågor.

LIDINGÖ

Facebook:  
Centerpartiet Lidingö

Instagram:  
Centerpartiet Lidingö

Hemsida:  
www.centerpartietlidingo.se

Vi lyssnar på dig och vill ha dina synpunkter. Därför har vi kontaktper-
soner över hela ön. Kontakta oss på vår hemsida (QR-kod) eller ge-
nom vår politiska sekreterare john.hultengard@centerpartiet.se som 
sedan skickar dina synpunkter, idéer eller frågor till rätt person.


