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Satsning på barn och unga efter förra årets nedskärningar
Centerpartiet ser stora behov av satsningar på
skola och äldreomsorg i budgeten för 2021, efter
att Lidingös politiska majoritet i fjol frös deras
penguppräkning. Förutom skola och omsorg satsar
Centerpartiet även på idrottsanläggningar och miljö och klimat.
Trots stora folkliga protester, med en namninsamling
som fick ihop över 1000 underskrifter, valde majoriteten
(M, LP, L och KD) i fjol att frysa uppräkningen av peng
till skola och omsorg. Detta innebar att verksamheterna behövde skära ned. Patrik Buddgård (C), gruppledare
säger:
”Ordentliga uppräkningar är extra viktiga i år liksom satsning på kompetenshöjning i omsorgen och socioekonomisk peng inom förskolan. Detta
möjliggör kvalitetsförbättringar för
barn och äldre i kommunen.”
Sedan många decennier tillbaka har
investeringar i nya idrottsytor varit
eftersatta, något Centern länge har
Patrik Buddgård
kritiserat. För att möta det stora underskott av idrottsytor som finns idag, föreslår Centerpartiet att staden tar fram ett lokalförsörjningsprogram
för de kommande tio åren. I den ska det finnas behovsanalys och investeringsplan för nya idrottshallar, såsom
idrottscampus i Högsätra, ny simhall och fler 7- och

Sticklinges ekskogar där Centerpartiet vill inrätta naturreservat.

11-manna-fotbollsplaner. Buddgård fortsätter:
”Lidingö ska vara hälsans ö på riktigt, då är satsningar
på idrott viktiga liksom på vår miljö och på klimatet. Vi
vill inrätta naturreservat i Mölna ängar och Kottla Gård,
Elfviksskogen och i Sticklinges ekskogar. Vi vill också
stärka hållbarhetskraven i stadens upphandling.”

Vi vill satsa på äldreomsorgen!
Våra äldre förtjänar att få
omsorg av hög kvalitet av
personal med rätt utbildning.
Idag är det bara drygt 60 %
av personalen som är utbildade undersköterskor. Därför vill Centerpartiet satsa
mer på vidareutbildning av
anställda inom hemtjänsten.

OPOLITISK TEXT HÄR
Kajsa Kronlund i talarstolen, hon är i vardagen distriktssköterska inom Lidingö och möter dagligen
äldre i sitt arbete.

Att arbeta inom hemtjänsten
kräver förmågan att ta sig an
krävande arbetsuppgifter som
uppstår dagligen. Alla hemtjänstutförare har ett ansvar att
ge sina anställda möjlighet till
vidareutbildning. Vi vill se att
Lidingö stad tar sitt ansvar genom att bidra till kompetensutveckling inom både privat och
kommunal
hemtjänst.
Kajsa

Denna tidning ges ut av Centerpartiet Lidingö.

Kronlund (C), vår talesperson i
äldrefrågor, utvecklar:
”Personal inom hemtjänsten
måste idag ha kunskap om allt
från hur man hanterar dementa
personer till att ge omvårdnad till
personer i livets slutskede. Därför har vi lagt en interpellation,
där vi frågar majoriteten om hur
de ser på kompetensunderskottet och möjligheterna till kompetensutveckling inom hemtjänsten. Vi i Centern vill att andelen
undersköterskor i hemtjänsten
successivt höjs till 100 %”

Din stadsdel - I detta nummer Gåshaga - Käppala - Killinge
Bullerplank införs längs med
Gåshagaleden
Gåshagaleden är en av Lidingös hårdast belastade
trafikleder. Enligt en insändare i Lidingö Nyheter
från 31 augusti passerar
det idag närmare sjutusen fordon på den mest
trafikerade delen av leden
per dag. De boende längs
med leden har länge velat
se åtgärder för att få ned
bullernivåerna.
Sedan leden stod färdig i början av 1980-talet har flera
olika åtgärder prövats. Mellan 2010 och 2015 provade
man att lägga tyst asfalt.
Detta gav positiva resultat,
men avbröts 2016 då underhållskostnaderna var för
dyra.
Därefter har man provat att
sänka hastigheterna från 70

till 60 kilometer i timmen,
men det har inte varit tillräckligt. Därför har man nu
vänt sig till bullerskydd som
alternativ. Redan 1981 fattade man beslut om att införa
bullerskydd längs med Gåshagaleden, men det har inte
blivit av - förrän nu. Majoriteten (bestående av M, LP, L
och KD) på Lidingö har äntligen valt att förverkliga det
nästan 40-år gamla beslutet.
Centerpartiet, som i sitt budgetförslag föreslagit åtgärden
i flera år, beklagar att det har
tagit så lång tid att verkställa
något som haft sådan negativ inverkan på Lidingöbornas
välmående, men är glada att
det äntligen blir av och att de
boende nu får en trivsammare livsmiljö.

Boende längs Gåshagaleden ska äntligen få bullerplank.

Flygfoto över Gåshagavarvet och Rasta-Cisterna. Foto: Oscar Bladh
AB 1958-12-04

Gåshaga - från industri
till fint bostadsområde
I början av 1900-talet var
Ekholmsnäsvägen enda förbindelsen till Gåshaga.
Vägen slutade vid Gåshaga
gård med anor från 1700-talet. Stora delar av marken
i Gåshaga ägdes av fastighetsbolaget Lidingö-Brevik
som på 1910-talet fick ekonomiska problem och sålde
därför mark till olika företag. Bland de första företag
som flyttade till Gåshaga
var Ljungströms Ångturbiner
och Olaus Olssons kolimport
samt ett par varv.

Genom företagens etablering
byggde de 1917 en gruppbebyggelse utefter Södra
Kungsvägen vilka finns kvar
i restaurerat skick. I övrigt
var det få bostäder i Gåshaga vid denna tid.
I juni 1997 fick Lidingöborna
ta ställning till en fördjupad
översiktsplan för Gåshaga-området. Planen innehöll
350 lägenheter och 165
småhus. Byggnation av bostäderna påbörjades år 2000
och avslutades 2007.

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

Din kontaktperson i Gåshaga - Käppala - Killinge
Centerpartiet finns på hela ön. Vi tror att de boende själva vet bäst hur deras stadsdel ska utvecklas. Därför lyssnar vi på dig! Hitta din egen kontaktperson på www.centerpartietlidingo.se.
Britt-Marie Lindblad

Christina Wahlström

”I Gåshaga-Käppala vill vi
utveckla närservicen och
få lite mer liv och rörelse i
området. Vi har bland annat pratat om att det borde finnas ett torg i Käppala
vid ICA-butiken och att det
även skulle finnas möjlighet att ha fler små butiker i
Gåshaga.”

”Många är nöjda med Killinge som stadsdel. Önskemål om att vinkbussen
skulle kunna ta en sväng
runt Killinge, där det är
som backigast, skulle underlätta för de äldre som
bor ett stycke bort från
affären att kunna handla
sina dagligvaror.”

TRE FRÅGOR TILL:

Scott Moore (C),
engagerad i idrottsrörelsen på ön och
talesperson idrottoch kulturfrågor

Investera i idrotten på ön för hälsans skull
Det idrottspolitiska program som
Lidingös politiska majoritet har tagit fram duger inte för att möta de
utmaningar som idrotten står inför, menar Centerpartiet som tagit
fram ett eget förslag.
I Centerns program visar partiet hur
de vill att staden ska satsa stort på
idrottsanläggningar, hålla nere kostnaderna för idrottande samt öka dialogen
med föreningslivet som finns på ön.
Scott Moore är engagerad i ungdomsidrotten och C:s talesperson i idrottoch kulturfrågor. Han utvecklar:
”I decennier har idrotten fått stå tillbaka, men nu är det dags att den prioriteras! Idrottsföreningarna är viktiga

för att skapa hälsosamma livsvanor för
våra barn och unga. De som är fysiskt
aktiva är mindre deprimerade och har
mindre risk att hamna i brottslighet
och alkohol. Det håller inte att att lämpa över investeringskostnaderna på
idrottsföreningarna utan kommunen
måste ta ansvar!”
Centerpartiet vill se konkreta insatser
för fler idrottsanläggningar och har
föreslagit att ett lokalförsörjningsprogram ska tas fram. Moore fortsätter:
”Centerpartiet vill se en helhetsplanering för utveckling av idrottshallar med
idrottscampus i Högsätra, Bodal, Dalénum och Lidingövallen.”

Fler lokala poliser på ön!
poliser har minskat på ön, från ett 40tal poliser till att idag utgå ifrån Stockholms innerstad. Lidingö har endast
en kommunpolis knuten till ön. Patrik
Buddgård (C), gruppledare säger:
”För Centerpartiet är det väldigt viktigt
att ha poliser som känner Lidingö som
sin egen ficka. De kan arbeta kontaktsökande, till exempel kopplat till ungdomar, och bli kända profiler på ön. De
kan arbeta både brottsförebyggande
och brottsförhindrande. Det är viktigt
för oss att vi får områdespoliser avsatta till Lidingö.”

Efter flera ungdomsrån och dödsskjutningen som skedde i slutet
av sommaren på ön, krävde Centerpartiet och Lidingös övriga politiker åtgärder från Polisen. Partierna på ön skickade i september
ett gemensamt öppet brev till Polisen, där man pekade på behovet
av områdespoliser på ön.
I brevet lyfte politikerna hur antalet

I Stockholmsenkäten, som mäter ungas inställning till bland annat droger
och alkohol, stack öns ungdomar ut
och många angav att de brukat narkotika. Fler poliser på ön hade kunnat bidra till det förebyggande arbetet emot
detta, något som också lyftes i brevet.
I ett svar från Polisen tackar de för
brevet, och svarar att de just nu håller
på att rekrytera uniformerade poliser.
Centerpartiet hoppas att vi snart ser
dem som områdespoliser på Lidingös
gator och torg.

Lotta Morger
Hej! Du är talesperson i utbildningsfrågor för Centerpartiet Lidingö.
Varför har du blivit engagerad i
utbildningspolitik på Lidingö?
- Mitt engagemang i utbildningsnämnden på Lidingö härleder jag från
att jag brinner för barns utveckling.
Dessutom så hade jag förstått att det
finns ganska stora utvecklingområden inom barn- och skolverksamhet.
Förskola och skola är ju grundläggande för varje barns utveckling och
de måste prioriteras. Jag har ju själv
mångårig erfarenhet från förskola och
skola som förskolelärare och fritidspedagog.
Vad är viktigt för dig för skolan på
Lidingö?
- Det som är grundläggande för skolutveckling är kompetenta pedagoger.
Vilka satsningar vill
Centerpartiet göra på skolan?
- Att ge alla barn samma förutsättningar till skolutveckling. Att varje
skola ges samma förutsättningar för
att nå målen. Till exempel socioekonomisk peng till de förskolor och
skolor som behöver det för att lyckas med språkutveckling med mera.
Stärka skolhälsovården och specialpedagoger som är en viktig del i både
skolutveckling och trygghetsarbete
på våra skolor på Lidingö.

Vill du också vara med och
påverka politiken på ön?
Bli medlem du med. Swisha ditt personnummer, mejladress och 150 kronor till 123 421 85 33.

Nu har det nästan gått nio månader sedan
Covid-19 drabbade oss alla med full kraft
och med skrämmande konsekvenser. Det är
många som förlorat en nära anhörig vilket är
väldigt sorgligt. När en kär familjemedlem eller
vän går bort är vi alla beroende av varandras
tröst och närhet. Vi hoppas alla att ett vaccin
ska finnas mot detta hemska virus inom en snar
framtid. Tyvärr har smittspridningen av Covid-19-viruset satt fart på nytt, så det är mycket
viktigt att vi alla fortsätter vara försiktiga och
skyddar våra nära och kära.
Centerpartiet vill att äldreomsorgen satsar mer
på kompetensutveckling för de som vårdar våra
äldre. Det är viktigt, att alla som ska sköta våra
äldre får extra utbildning för hur skyddsutrustning ska användas.
Under pandemin har fler valt att ta bilen före
kollektivtrafiken. Många hämtar barn och
vänner i Ropsten med bil, och fram till för några år sedan kunde vi göra det utan att betala
trängselavgift. Tyvärr infördes ett avgiftssystem som vi hela tiden har protesterat emot.
Därför har våra egna C-riksdagsledamöter lagt
en motion om detta i riksdagen för att återgå
till att fritt kunna hämta och lämna i Ropsten.
Tor von Sydow, ordförande Centerpartiet Lidingö

DET LOKALA PARTIET I DIN STADSDEL
Vi lyssnar på dig och vill höra dina synpunkter! Därför har vi kontaktpersoner över hela ön. I och med Covid-19 har vi just nu inte fysiska kampanjer men vi hoppas du kontaktar oss på vår hemsida (QR-kod) eller
genom vår politiska sekreterare john.hultengard@centerpartiet.se
Facebook:
Centerpartiet Lidingö
Instagram:
Centerpartiet Lidingö
Hemsida:
www.centerpartietlidingo.se
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