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Ett år kvar till valet - Lidingö behöver ett nytt ledarskap
Slöseri i stadsplanering, besparing inom skola och omsorg samt låga ambitioner i
klimatarbetet gör att det största oppositionspartiet vill se en
ny inriktning på styret.

Mandatperioden inleddes med
att majoritetens toppolitiker försökte chockhöja sina egna arvoden med 20 000 kronor extra i
månaden: Något som gjorde Lidingö bekant i riksmedia. Lidingöcentern vill att pengarna ska
satsas på behöriga förskolelärare

- Det är inte rimligt att kommunstyrelsens ordförande har
det sjunde högsta arvodet bland
lokalpolitiker i landet, när ön
har svårt att locka till sig behörig personal i omsorg och skola.
Jag vill ha kvalitet i skola och
omsorg för våra barn och äldre;
politik som verkligen gör nytta,
säger Patrik Buddgård, gruppledare för Lidingöcentern.

FEM FÖRLAG PÅ NY POLITIK

Färre kommunalråd med lägre arvoden.
Höja andelen utbildade förskolelärare och undersköteskor i staden.
Fler idrottsanläggningar på ön.
Fler laddstationer, program för hållbart byggande och
bygglovsfria solpaneler.
5. Medborgardialog för att inkludara Lidingöborna mellan valen.
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och utbildade undersköterskor,
hellre än att berika redan högavlönade kommunalpolitiker.

OPOLITISK TEXT HÄR

*Faktiskt citat från kommunstyrelsens ordförande från kommunfullmäktige 30 augusti.

Denna tidning ges ut av Centerpartiet Lidingö.

DIN STADSDEL - I DETTA NUMMER: DALÉNUM

Design och film i Dalénum
Hösten
Lidingö
mans
som ett
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AGA-tomten c:a 1936 sedd från nordväst. Foto: AGA:s arkiv

Från AGA till Dalénum

Marken där Dalénum nu ligger var på 1800-talet betesmark för boskapen på Skärsätra gård. År 1911 köpte
AB Gasaccumulator 60 000
kvadratmeter av marken.
Företaget expanderade och
hade stort behov av stora
arealer, sjöläge samt närhet
till Stockholm.

År 1912 hade Gasaccumulator redan hunnit uppföra
fyra byggnader vilka togs
i drift av 150 medarbetare
i september 1912. Efter
namnbytet till AGA köptes
resterande fem tomter åt
öster. Här bedrevs AGA:s
verkstadsepok fram till

1982 då tomt och byggnader såldes till Skandia Fastigheter. AGA blev därefter
hyresgäst fram till 2020.
2007 köpte byggnadsentreprenören JM AB tomt
och fastigheter i syfte att
exploatera marken för drygt
1100 bostäder. Byggarbetet
inleddes i december 2010
och beräknas stå klart under
2022.
Utöver bostäderna har JM
byggt äldreboendet Agadir
och anlagt den rymliga kajen samt tre parkområden.
Dalénum kan med fog sägas
vara ett mycket attraktivt
bostadsområde på Lidingö.

2022 kommer
välkomna BeckDesignhögskola
nytt tillskott på

När Beckmans kontrakt
inne i city blev uppsagt så
var valet enkelt att flytta till
Lidingö och AGA:s mäktiga tegelbyggnad, med sin
rymd och ljus är den som
gjord för kreativt arbete. I
de nya lokalerna får skolan
generösa ateljéer, verkstäder och ett inbjudande bibliotek, och därmed bra förutsättningar för att utbilda
framtidens designers. På
ön finns redan Malmstens
och Nyckelviksskolan, den
senare en skola från vilka
många elever rekryteras.
Lidingö och Dalénum blir
därför ett ypperligt centrum för utbildningar med
fokus på design.

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

DIN KONTAKTPERSON I
DALÉNUM
Lidingöcentern finns på hela ön. Hitta kontaktpersonen i just
ditt område på www.centerpartietlidingo.se.

Markku Reinikainen
”Flyttade till Dalénum för
6 år sedan och har trivts
fantastiskt bra från dag ett.
Stadsdelen
kombinerar modernt boende med närhet till natur.”

Kattväska LYA, design Elinor Parra
Katten heter Gusten.

Beckmans Designhögskola
utbildar inom tre konstnärliga kandidatprogram (180
hp): Form, Mode och Visuell kommunikation.

Elever på Stillerska gymnasiet

Beckman blir granne med
Stillerska gymnasiet som
sedan 2009 utbildat elever
inom både det Samhällsvetenskapliga och det Estetiska programmet, båda
programmen kombineras
med ett tydligt fokus på entreprenörskap och digitala
medier. Inriktningen mot
digital media innebär att
eleverna lär sig att producera och kommunicera med
digitala och sociala medier,
det vill säga reklam- och
informationsfilm,
foto,
text och appar för webb,
Instagram och YouTube.
Båda programmen är högskoleförberedande och ger
eleverna en bred bas för
vidare
högskolestudier.
Skolans läge i ett av sekelskifteshusen i Dalénum ger
både god studiero och en
stimulerande miljö. Fokus
på entreprenörskapet kompletteras i ett samarbete
med Företagarna Lidingö,
allt för att ge eleverna en
språngbräda in i yrkeslivet.

Kajen i Dalénum är fantastisk på sommaren med sina uteserveringar.

TRE FRÅGOR TILL:

Låga ambitioner i klimatomställningen

Lidingöcentern synar majoritetens miljöplan i sömmarna och
finner låga ambitioner bakom stora löften.

Idag finns sju publika laddplatser på
Lidingö. Enligt majoritetens miljöplan är utbyggnadstakten synnerligen
moderat - endast ytterligare fyra
laddplatser planeras fram till 2025.
Samtidigt är det idag helt uppenbart
att bilindustrin planerar att kraftigt
minska tillverkningen av bilar med
förbränningsmotorer. Redan idag är
var fjärde såld bil en elbil eller laddhybrid.
Med stadens mål om utfasning av
fossil energi så borde rimligtvis alla
kommunala hemtjänstbilar gå på el.
Men med majoritetens planerade
laddplatser så kommer inte ens kommunens behov att täckas.

Lidingöcentern menar att det är stadens uppgift att garantera att Lidingös infrastruktur hänger med i den
hållbara omställningen. Kommunen
måste finna vägar för att kraftigt öka
antalet laddplatser på ön, exempelvis genom att göra det attraktivt för
privata aktörer att sätta upp laddplatser och sälja el på publika platser.
Fredrik Wesslund (C), talesperson
för teknik och infrastruktur, säger:

”Staden måste göra det lätt att köra
elbil, även för de som bor i flerfamiljshus. Dessa ska inte tvingas att
ställa bilen långt ifrån sin bostad för
att kunna ladda, laddplatser måste
finnas över hela ön. Lidingö måste
hänga med i den fossilfria omställningen, majoritetens plan att öka
med en laddplats om året duger
inte.”

Bär reflex i mörkret

Nu går vi mot mörkare tider så tänk
på riskerna i trafiken. På ön finns
tyvärr många dåligt upplysta övergångställen som Lidingöcentern
skulle vilja förbättra.

Gör därför som Centerkatten Azzo
och bär reflex när ni är ute och går!
Azzo föredrar att gå i skogen istället
för på farliga vägar men har alltid
reflexen på.
Är din katt eller hund sötare än vår?
Skicka den sötaste bilden till fredrik.vonmatern@centerpartiet.se så
kanske Azzo får sällskap i tidningen.

KATARINA PALMSTIERNA
Hej, du är ordförande i Lidingö
Näringsliv.
Varför är det viktigt med ett
lokalt näringsliv på ön?
Ett lokalt näringsliv på Lidingö bidrar till välfärd och samhällsservice, och till en levande ö. För att få
en bättre kvalitet i vardagen vill Lidingöborna kunna handla det mesta
på ön och kunna köpa olika typer
av tjänster, som städning, hantverksjobb, gym och annat. Vi har över
7000 företag, varav de allra flesta är
små konsult- eller hantverksföretag
med anställda som oftast också bor
på ön – de bidrar därmed också till
kommunalskatten med hela 34%.
Vad kan lokalpolitikerna göra för
att förbättra företagandet på ön?
De allra flesta företag på ön vill
växa, och vi önskar att politikerna
underlättar för de lite större företagen att växa genom att vara snabbare och mer generösa med bygglov
på hårdgjorda ytor som det finns
gott om på Lidingö. Dessutom kan
då ges utrymme för butiker och
service som saknas på ön idag.
Vad tänker du fråga Annie Lööf
när du träffar henne på fredag?
Vilka tre områden anser Centerparitet är viktigast för att skapa tillväxtförutsättningar för små- och
medelstora företag?

Kom och lyssna på Annie
Lööf om företagande!
Vad:
Annie Lööf kommer till Lidingö stadshus och
pratar om företagande. Smörgås och kaffe/te
serveras på Pockets by Pontus klockan 08.00 och
seminariet börjar klockan 08:30. Medverkande är
även Katarina Palmstierna, ordförande för Lidingö
Näringsliv.
När:
Fredagen den 19:e november, 08.00 till 09.30.
Vem:
Öppet för alla som är intresserade av
företagsfrågor.
Tänk på:
Ingen mat får medtas in i seminariet, kom
därför i god tid om ni vill äta innan.
Anmälan:
Om ni vill äta innan så anmäl er via denna QR-kod
eller mejla fredrik.vonmatern@centerpartiet.se.

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

