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Centerpartiet vill göra Kyrkvikens sjuka vatten 
friskt. Idag är stora delar av vikens botten död på 
grund av övergödning. I vår största vik vill vi kun-
na bada och fiska. För att det ska bli möjligt måste 
dagvattendammar och våtmark skapas som ger 
lekmiljöer för abborre och gädda. Övergödning 
har gjort vår största vik till en död vik.

I Hustegafjärden är vattenkvalitén otillfredsställande 
och i inre och yttre Kyrkviken är det mycket dålig 
ekologisk status. Ett av de största problemen till de 
syrefria bottnarna är fosfor som kommer av dagvatte-
nutsläpp och som även finns lagrat i bottensedimentet. 
När syret tar slut släpper bindningen av fosfor vilket 
göder växtplankton och ger näring till cyanobakterier. 
Patrik Buddgård (C) väckte frågor om åtgärder för 
Kyrkvikens kvalitet i fullmäktige:

”Vi vill att staden höjer ambitionen i arbetet för bättre 
vattenkvalitet i Kyrkviken. För att åtgärda problemen 
behöver både de planerade dagvattendammarna kom-
ma på plats och kvalitetsförbättring av vattnet genom-

föras, på liknande sätt som i Kottlasjön med alumini-
umfällning som binder fosforn. För det tredje behöver 
balansen i ekosystemet återställas genom att skapa 
våtmark som gynnar fortplantning av rovfiskar som 
gädda och abborre.”

Denna tidning ges ut av Centerpartiet Lidingö.

Skapa levande vatten i Kyrkviken

 FYRA ÅTGÄRDER FÖR KYRKVIKEN
          1.  Bygg dagvattendammar
          2.  Skapa våtmark med lekmiljöer för abborre och gädda
          3. Genomför aluminiumfällning i Kyrkviken
          4.  Ta upp skrot från havsbotten        
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DIN STADSDEL - I DETTA NUMMER: RUDBODA

DINA KONTAKTPERSONER I RUDBODA
Lidingöcentern finns på hela ön. Hitta kontaktpersonen i just ditt område på www.centerpartietlidingo.se.

Rudboda torg var en 
gång en levande miljö 
med mycket närservice. 
Vi vill att nya Rudboda 
torg ska bli lika levande 
som det en gång varit. Ut-
vecklingen har medfört 
att vi idag ställer andra 
krav på närservice där 
miljö och hållbarhet har 
blivit ett viktigt inslag.

Lidingöcentern brinner för 
den vision om 15-minuters 
staden som Lidingö Nä- 
ringsliv tagit fram. Det ska 
vara möjligt att få all servi- 
ce man behöver i vardagen 
inom 15-minuter från sin 
dörr. Detta ställer dock 
krav på att arbetsplatser, 
aktiviteter och lunchres- 
tauranger finns tillgängliga 
där människor bor. 

I M, LP, KD och Ls förslag 
för Rudboda torg lämnas 
inget utrymme för nytän-
kande. Vi som bor i Rudbo-
da vill att det nya torget ska 
bli en grönskande oas där 
man vill stanna till för att 
vara social, ta en fika med 
någon eller sätta sig på en 
inbjudande bänk. Exem-
pelvis skulle yta för flera 
”Foodtruck” vara  välkom-
met,  eller kanske en liten 
fransk kvarterskrog bli en 
succé, som på dagarna görs 
om till ett café med plats för 
co-working. Laddstationer 
för elbilar saknas inte bara 
i Rudboda utan på hela ön. 

Rudboda skulle gynnas av 
mindre toppstyrning från 
stadshuset och mer demo-
kratisk förankring på torget.

Teckning från 1816 av Hustegaholm, (bild Lidingö museum).

Självklart ska Lidingö ligga i Sve-
riges framkant inom klimat och 
miljö. Men för att nå dit krävs ett 
ledarskap som prioriterar sats-
ningar på solceller, laddstationer 
och ett klimatprotokoll.

Lidingöcentern ser denna brist i le-
darskapet och står redo att i ett nytt 
styre driva dessa frågor. Vi lade i 
vårt budgetförslag ett antal sats-
ningar som skulle sporrat staden i en 
hållbar riktning. Vi fick tyvärr inte 
gehör för våra förslag men arbetar 
hårt för att få till en ny ledning på ön 
där vi kan driva dessa frågor. 

Vi tror starkt på ökad elektrifiering 

av Lidingö. Om vi dels använder 
mer el i våra fordon, och dels till 
större del producerar vår egen el så 
sparar staden stora summor, särskilt 
nu när både bränsle- och elpriser går 
upp. Det är ekonomiskt smart att sat-
sa på den gröna omställningen!

Rudboda omnämns för 
första gången i skrift un-
der slutet av 1300-talet, 
men fornlämningar visar 
att området varit bebott 
sedan yngre järnåldern. På 
Hustegaholm stod tidigare 
Hustegagård men som nu 
sedan länge är försvunnen. 
Här tillverkades under tidigt 
1800-tal stearinljus, vilket 
är att betrakta som Lidingös 
första industri. 

Bebyggelsen i stadsdelen 
var fram tills 1960-talet 
koncentrerad till Kyrkvi-
kens norra strand men 
under Lidingös kraftiga till-
växt under 60- och 70-talet 
bebyggdes även andra delar 
av Rudboda. Rad- och ked-
jehus restes då längs  med 
områdets höjder men även 
i Lojo, som fått sitt namn 
efter Lidingös vänort i Fin-
land.

Höj ambitionen i kommunens klimatarbeteLyssna på de boende och näringslivet!

Rudboda, från medeltid till 70-tal TVÅ FRÅGOR TILL:

Hej, 

Ingrid  Hesser och Gunilla Östberg, 
Ni är medgrundare till det nya nät-
verket Ett Hållbart Lidingö.

Varför startade ni nätverket? 
Som vanliga Lidingöbor har vi med 
stigande oro i den accelererande 
miljökrisen sett att omställningen 
går för långsamt. All expertis pekar 
på att det är lokalt vi måste agera 
och tillsammans, därför startade vi 
“Ett Hållbart Lidingö”- för vår egen 
skull och för våra barns och barn-
barns framtid.  

Vilka miljöområden är viktiga för 
Lidingö och hur ska det gå till? 
Vetenskapen är tydlig med vilka 
miljöområden som är i kris. Det 
är klimatet, förlusten av biologisk 
mångfald, utsläpp av kemiska äm-
nen, hur vi använder mark, samt 
våra jordbruksmetoder med konst-
gödsel som bryter näringskedjan 
av kväve och fosfor. Vårt förslag är 
att Lidingö Stad gör en djupanalys i 
vilka av områdena som måste åtgär-
das just här.  

Framgångsfaktorn är samarbete; 
staden, näringslivet, organisationer 
och boende, så vi säkerställer en om-
ställning som geografisk ö snabbast 
möjligt. Varje ton minskade utsläpp, 
varje art vi räddar, gör att miljökri-
sen minskas i omfattning. Här har vi 
både idéer och erfarenheter att inspi-
rera stadens politiker med. 

Gå med i nätverket på:
www.etthallbartlidingo.se

Ett Hållbart Lidingö

Lidingöcentern älskar Lidingö, men 
vi vill ha ännu fler vyer från vår 
vackra ö. Var därför med och tävla 
om ett presentkort på ett av våra lo-
kala resturanger på ön. Du tävlar ge-
nom att skicka dina finaste bilder till 
oss på mejladressen:
fredrik.vonmatern@centerpartiet.se

Tävlingen pågår hela sommaren och 
fram tills valdagen den 11 sepember. 

Lycka till!

Ge oss öns vackraste bild
- vinn ett resturangbesök! 

Gabor Sebastiani 

”Rudboda är fantastiskt barn-
vänligt. Det bästa av både 
landet och stan.”

Scott Moore

”Jag älskar närheten till skog 
och strand samt att de bästa 
sträckorna av Lidingöloppet 
finns här!”

Lotta Morger

”Rudboda är så fint att jag snart 
byter Kyrkviken mot Lojobacken”

           FYRA FÖRSLAG FÖR EN GRÖN Ö
          1. Solceller på skärmtak över park-
 eringar och på stadens fastigheter
           2. Betydligt  fler laddstationer för 
 elbilar
         3. Upprätta ett klimatprotokoll 
           4. Utökade naturreservat i Sticklinge,  
 Elfvik, Kottla och Mölna 

Inbjudan till politikpub för miljön
Välkommen på politikpub den 15:e juni klockan 19.00 
- 20.30 på en hos Pocket Lidingö med spännande talare 
som diskuterar hur kommunen och dess medborgare kan 
göra ön mer hållbar!
Vi bjuder på mat till de som anmäler sig via QR-koden 
eller via mejl till fredrik.vonmatern@centerpartiet.se

Skanna bilden med 
din mobilkamera!

Lidingö Näringslivs 15-minuters-stad
Konceptet 15-minuters-staden är franskt och mynta-
des i Paris. Det går ut på självförsörjande stadsde-
lar med möjlighet till allt som behövs i det dagliga 
livet inom 15 minuters avstånd. Till detta kommer 
det cirkulära och hållbara samhället, med visionen 
om en netto-noll klimatstad.
Lidingöcentern delar visionen om 15-minuters-sta-
den och vill gärna förverkliga den!

Smultronställe i Sticklinge

Källa: Christer Viks, 2013.

TÄVLING



ORDNING OCH REDA
- i stadens finanser
Lidingöcentern vill se ett nytt ledarskap på ön som har ordning på stadens finanser och inte 
slösar bort tiotals miljoner av Lidingöbornas skattepengar på projekt som aldrig blir av. Dessa 
resurser borde istället satsas på krafttag i klimat- och miljöarbetet såsom installation av 
solenergi och till att rena våra vatten. 

Vi vet att öns styre blir bättre med ökad transparens i beslutsfattandet och av att Lidingöborna 
oftare inkluderas i beslut om hur ön ska utvecklas. Den 11:e september har du chansen att 
välja en ny väg för Lidingö, med ambitiös miljö- och klimatpolitik, ökat medborgarinflytande 
samt ordning och reda på våra gemensamma resurser.

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

Därför har vi kontaktpersoner över hela ön. Vi 
hoppas vi ses ute på gator och torg! Fram till 
dess kan du kontakta oss via hemsida, mejl 
eller sociala medier!

patrik.buddgard@centerpartiet.se 
www.centerpartietlidingo.se
@centerpartiet.lidingo FÖR LIDINGÖS BÄSTA 


