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Slå vakt om närdemokratin! 
Rösta i kyrkovalet 6-19 sep-
tember. En röst i kyrkovalet 
är en röst för den lokala demo-
kratin. 

Alla kyrkans medlemmar får 
rösta, från 16 års ålder. Använd 
din rätt! Din röst hjälper till att 
forma en angelägen och öppen 
folkkyrka.

Kyrkan gör mycket för samhäl-
let med stöd till de svagaste, ar-
rangerar musikverksamhet, har 
öppen förskola, gudstjänster, 

dop, bröllop och begravningar. 
Eller vad sägs som öppna före-
läsningar, sopplunch eller sänd-
ningar via Lidingö närradio!

Det är viktigt att kyrkan styrs av 
medmänskliga krafter som ser 
varje människas kraft och värde 
så missa inte din chans att påver-
ka inriktningen för kyrkan på ön.

Kritiken mot stadens hemtjänst har varit stor under 
våren. Försämrad kontinuitet med ny personal som 
kommer till hemmet och för lite tid för personalen 
att utföra sin omsorg är återkommande kritik. Cen-
terpartiet föreslår i sitt förslag på budgetdirektiv 
därför extra satsning på hemtjänsten.

Patrik Buddgård (C), gruppledare 
berättar: ”Det är sällsynt att vi får 
många samtal från medborgare i 
samma fråga, men under våren har 
återkommande berättelser från de 
som har hemtjänst, personal och an-
höriga ensidigt pekat på försämringar 
i hemtjänsten kommunalt. Det är  
tydligt för oss att en satsning krävs.”

I Centerpartiets förslag till budgetdirektiv finns därför 
en extra uppräkning på pengen till hemtjänsten med 
2,4 mnkr utöver majoritetens förslag. Partiet föreslår 

dessutom en tvåårig satsning på kompetensutveckling 
av personal samt att framtida system för utbetalning till 
hemtjänstutförare ska premiera de utförare som levere-
rar högre andel utbildade undersköterskor i omsorgen.

”Det ska vara hög kvalitet i omsorgen av våra äldre. 
Lidingö ska vara en föregångare där det är tryggt att bli 
äldre, därför skulle vi vilja se dessa satsningar 2022”, 
avslutar Buddgård.

Denna tidning ges ut av Centerpartiet Lidingö.

Du röstar väl i kyrkovalet 19 september?

C vill se en hemtjänst där personalen har tid för de äldre

Patrik Buddgård (C)

KYRKAN MITT PÅ ÖN Visste du …
60 procent av oss som bor på Lidingö, tillhör Svenska kyrkan,60 procent av oss som bor på Lidingö, tillhör Svenska kyrkan,
56 procent av alla ungdomar födda 2005 deltog i konfirmationsläsning,56 procent av alla ungdomar födda 2005 deltog i konfirmationsläsning,
326 personer begravdes 2020,326 personer begravdes 2020,
122 barn döptes 2020,122 barn döptes 2020,
40 par ingick äktenskap i kyrkan.40 par ingick äktenskap i kyrkan.     (uppgifter från Lidingö församlings verksamhetsberättelse 2020)



DIN STADSDEL - I DETTA NUMMER: BREVIK-HÖGBERGA

DIN KONTAKTPERSON I 
BREVIK-HÖGBERGA
Centerpartiet finns på hela ön. Hitta kontaktpersonen i 
just ditt område på www.centerpartietlidingo.se. Text: Ibb Jessen. Historiskt foto: Lidingö Hembygdsförening. 

Bli medlem i Lidingö Hembygdsförening genom att gå in på 
www.lidingohembygd.se eller maila info@lidingohembygd.se

Brevik har anor som 
lantbruksbygd från tidigt 
1300-tal. På 1500-talet 
uppförde släkten Banér en 
större byggnad som blev 
herresäte för alla Lidingös 
gårdar. I slutet av 1700-ta-
let sålde Banér gårdarna 
på Lidingö och en ny herr-
gårdsbyggnad till Breviks 
gård uppfördes i början 
av 1800-talet. 1879 brann 
herrgårdshuset ner men 
återuppbyggdes igen.

År 1906 började Lidingö 
villastäder uppföras av oli-
ka tomtbolag och Breviks 
gård, Käppala och Gåshaga 
såldes till finansmannen 
Allan Abenius. Därefter 
styckades marken upp för 
att anlägga en villastad. 
Breviks herrgårdsbyggnad 

blev kvar till 1987, då den 
revs för att ge plats åt nuva-
rande Breviks centrum.

År 1907 bildades Villaak-
tiebolaget Lidingö-Brevik 
och 1908 hade 350 tomter 
styckats av. Tre år senare 
hade 50 villor byggts och 
25 var i uppförande.

Brevik blev 1914 ändsta-
tion för Södra Lidingö-
banan vilket öppnade för 
trafik till stadsdelen. Året 
efter byggdes bostadshu-
set ”Breviks-Blocket” och 
Breviks kyrka byggdes 
1937 på områdets högsta 
plats. Den senare bebyg-
gelsen kring centrum 
uppfördes på 1990-talet. 
Breviks folkmängd är idag 
cirka 3500 personer.

Breviks-Blocket på 1920-talet. Foto: Vykort

Efter år av kamp för åt-
gärder för bättre vatten-
kvalitet, bland annat från 
Kottlasjöns vänner, ge-
nomfördes en restaurering 
som nu visat sig lyckad. 
 
Centerpartiet har länge fö-
reslagit åtgärder och avsatte 
pengar för bättre vattenkva-
litet i Kottlasjön redan i sitt 
budgetförslag 2011. Efter 
många års kamp svängde 
Moderaterna till slut 2017 
och åtgärder genomfördes.

Resultaten är upplyftande! 
Från att varit otillfreds-
ställande vattenkvalitet, 
övergödning och algblom-

ning (exempelvis som på 
bilden nedan från 2016) har 
Kottlasjön idag god ekolo-
gisk status, ökad siktdjup 
och ökad mängd rovfiskar 
vilket förbättrat balansen i 
ekosystemet.

Den insats som gjordes 
var att fälla fosfor i Kott-
lasjöns sediment. Detta för 
att minska mängden fosfor 
i vattnet. Tillgänlig fosfor 
kan leda till ökade växt-
plankton och algblomning.

Denna lyckade insats för-
bättar miljön och ökar möj-
ligheten för Lidingöborna 
att njuta av Kottlasjön!

Rening av Kottlasjön en succé

Brevik – Från lantbruks-
bygd till stadsdel 

Joakim Jarnryd

”Låt oss hjälpas åt att 
hålla rent och snyggt i 
vårt vackra Brevik och 
Högberga. Plocka med 
dig minst 3 skräp när du 
är ute och promenerar.”



I förra numret hade vi en tävling med 
de bästa tipsen för att minska mats-
vinnet. Här kommer ett gäng tips:
1. Det går att göra biffar på i princip 
vad som helst. Mixa ner rester och 
blanda i ett ägg!
2. Nästan allt går att frysa in, gör en 
buffé eller soppa av det infrysta.

3. Planera matinköpen och undvik 
impulsköp!
4. Ät ”plockmat som middag” från 
resterna, kan bli hur lyxigt som helst!
5. Laga din egen unika ”sluring”. En  
unik rätt som aldrig går att återskapa 
eftersom den består av de rester som 
råkar finnas för tillfället!

Centerpartiet envisas att tala om 
en folkkyrka. Detta för att kyrkan 
inte är förbehållen människor som 
uttrycker sin tro på ett visst sätt. 
Utan alla är välkomna. Kyrkan är 
du och jag.

Kyrkan ska arbeta aktivt mot dis-
kriminering. Vi tror inte att kyrkan 
ska vara en sluten klubb utan tvärt-
om, att anställda och församlingsbor 
samarbetar och formar Lidingö för-
samling till en självklar del av lokal-
samhället.

En kyrka som låter dig växa
Gudstjänsten ska locka till med-
verkan! Centern har drivit igenom 
fri konfirmationsläsning  i försam-
lingen och vi vill att kyrkan skapar 
ickekommersiella mötesplatser för 
människor där värderingar och för-
hållningssätt diskuteras.

En kyrka som ställer upp för dig
Centerpartiet har vänt sig emot ned-
skärningar i kyrkans sociala arbete. 
Vi vill att kyrkan ska hjälpa oss för-
samlingsbor att se och hjälpa varan-
dra, t ex med skjuts till gudstjänster 
för den som har svårt att ta sig till 
kyrkan. 

En kyrka som utvecklas hållbart
Med en hållbar inköps-, rese- och 
miljöpolicy kan församlingen bidra 
till omsorg om skapelsen idag och 
i framtiden. Det är också viktigt att 
vårda vårt kulturarv, kyrkobyggna-
der och kyrkogårdar.

En kyrka som äger mindre men 
gör mer
Vi tycker inte att kyrkan ska behål-
la fastigheter som inte används för 
kyrkligt ändamål. Prioriteringen ska 
alltid vara verksamhet för människor 
framför ägande. Vi tror mer på att 
samverka med organisationer och 
föreningsverksamhet, t ex Ansgar-
skyrkan i Lidingö centrum.

En öppen och demokratisk folkkyr-
ka där du behövs och är välkommen 
precis som du är! 

SÅ MINSKAR DU MATSVINNETSÅ MINSKAR DU MATSVINNET

C: Lidingö behöver en öppen folkkyrka
som förstår människors behov och längtan

TRE FRÅGOR TILL:

Hej! Du har lett Centerpartiet i kyr-
kan på Lidingö de senaste fyra åren.

Vad har Centern åstadkommit?  
Nu är samtliga konfirmationsläger 
i församlingen avgiftsfria och alla 
Lidingös ungdomar ges möjlighet 
att bli konfirmerade, utan att det 
blir en kostnadsfråga. Avgiftsfri 
konfirmation var vår huvudfråga 
inför förra valet och resultatet är 
fler sökande till konfirmationen än 
någonsin tidigare!

Vi har också verkat för att ansla-
gen för kyrkans sociala arbete (dia-
konin) inte ska minskas, beslutat 
om att starta upp en grupp för in-
ternationellt arbete och verkat för 
att utveckla kontakten med Ansgar-
skyrkan i Lidingö centrum.

Vad har varit roligast?
För min del tycker jag att styrelsear-
betet i kyrkorådet har varit särskilt 
givande med många lärdomar kring 
bland annat fastighetsfrågor, bud-
getberedning, arbetsmiljö, rekryte-
ring av personal och mer därtill.

Varför är det viktigt att rösta i 
kyrkovalet?
Svenska kyrkan är en demokratisk 
kyrka och det är något som vi inte 
får ta för givet. Jag tror på den öpp-
na folkkyrkan som är tillgänglig för 
alla, oavsett om man deltar för för-
sta gången eller arbetar i kyrkan.

JULIAN KAIJSER

 

BÄSTA 

TIPSEN



DET LOKALA PARTIET 
I DIN STADSDEL
Vi lyssnar på dig och vill höra dina synpunkter! 

Därför har vi kontaktpersoner över hela ön. Vi ser 
fram emot att kunna träffas fysiskt på gator och 
torg! Fram till dess kan du kontakta oss via hem-
sida, mejl eller sociala medier!

patrik.buddgard@centerpartiet.se 
www.centerpartietlidingo.se
@centerpartiet.lidingo

Hur vill du ha det i kyrkan? 
Kom med och påverka, du också!

Gemenskapen i kyrkan blir bättre när människor med olika kun-
skaper, inriktning och intressen medverkar. Kyrkan kan betyda 
något för var och en av oss, på olika sätt. Någon lyssnar på kyr-
kans sändningar i närradion, andra har fina minnen från ett dop, 
ett bröllop eller en begravning. Någon har funnit andrum i tillvaron 
på en retreat, eller mött nya tankar på en öppen föreläsning - eller 
deltagit i gemenskapen över en tallrik soppa i Brevik. Flera ungdo- 
    mar har fått sin första ledarskapsutbildning i kyrkans  
        regi, andra minns konserter med gospelmusik,  
   musikaler, storbandsjazz eller stora kyrkomu- 
       sikaliska verk av Bach eller Brahms.

       Det är du och jag som gemensamt formar  
       och väljer vilken betydelse kyrkan ska ha i  
       våra liv. 

       En del i detta är att påverka i kyrkovalet den  
       19 september!
  
          Ingrid Jarnryd, aktiv i kyrkan och kandiderar  
    för Centerpartiet i kyrkovalet


