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Lidingö behöver ett demokratilyft!
Minns du arvodesskandalen
2018? Lidingös kommunaråd
inledde mandatperioden med
att vilja höja sina egna arvoden kraftigt - något som uppmärksammades i media över
hela landet. Centerpartiet visar
nu att Lidingö behöver stärka
den lokala demokratin, för att
undvika liknande skandaler i
framtiden.
Centerpartiet har tagit fram en
demokratirapport som visar att
Lidingö saknar en rad verktyg
för demokratisk transparens och
medborgarinflytande som finns i
andra svenska kommuner.
Gabor Sebastiani som lett arbetet
att ta fram rapporten säger: ”Det
här gör det svårare för Lidingöbor

och för den politiska oppositionen
att granska politiska förehavanden
och att hålla styrande politiker ansvariga.”
Lidingö saknar exempelvis medborgardialog vid stora beslut och
möjlighet för medborgare att lägga förslag till kommunfullmäktige.
Idag finns det också bara ett halvtidsarvoderat oppostionsråd att
jämföra med fyra heltidsarvoderade kommunalråd. En rimligare
fördelning enligt rapporten är två
kommunalråd och ett oppositionsråd.
”Vi vill att öppenhet, transparens
och dialog ska känneteckna lokal- Gabor Sebastiani, ordförande i Centerpartiet
Lidingös demokratiberedning, ledde även den
demokratin på Lidingö”, avslutar tysta protesten efter arvodesskandalen år 2018.
Gabor.

Växla upp arbetet för trygga cykel- och gångvägar på ön
Pandemin har slagit hårt mot Lidingö och staden
borde göra allt som går för att öka trygghet, hälsa
och minska smittspridningen. Istället för att underlätta för Lidingöborna att välja gång och cykel
valde majoriteten paradoxalt nog att göra cykling
till en hälsorisk och öka trängseln i kollektivtrafiken
genom slopad saltsopning.
Hösten 2020 beslutade M, LP, L och KD att sluta saltsopa
cykelvägarna under vinterhalvåret. I en tid då cykling var
särskilt viktig för Lidingöbornas hälsa avslutades alltså det
underhåll som gör cykelvägarna farbara på vintern.
Resultatet blev att Lidingös cykelvägar under vintern täcktes av blankis,
vallar, grus och snömodd. Istället
för att bidra till vardagshälsa kom
cykelvägarna på det sättet att utgöra en hälsorisk för cyklisterna.
Cyklister rapporterade om fallolyckor
i Islinge och AGA - ibland handlade
det om flera fall under samma morgonpendling.

OPOLITISK
TEXT HÄR
Fredrik Wesslund (C)

Kanske mest problematiskt ur folkhälsosynpunkt var
de trafikanter som, på grund av det dåliga vägunderhållet, blev tvungna att välja bort cykeln för kollektiv-

Denna tidning ges ut av Centerpartiet Lidingö.

trafiken, vilket innebar en ökad risk för smittspridning.
Fredrik Wesslund, Centerpartiet Lidingös talesperson för
teknik och infrastruktur, är kritisk:
”Vintern 2021 gavs våra majoritetspolitiker tillfälle att visa
ledarskap inom kommunens profilfråga - hälsa. Bristen på
saltsopning ledde dock till fallskador och ökad smittrisk i
kollektivtrafiken - tvärt emot vad god folkhälsa betyder.”

Din stadsdel - I detta nummer: Larsberg

Hur gör vi Larsberg till en
optimal boendemiljö?
Redan idag har Larsberg
flera stora värden, med
närhet till natur och vatten
och Stockholm city en kort
resa bort. Centerpartiet
ser dock förutsättningar
att utveckla stadsdelen
ytterligare och vill tillsammans med Larsbergsborna utveckla den optimala
boendemiljön! Med sociala
mötesplatser, trivsam entré till området och ännu
bättre närservice.
Centerpartiet vill exempelvis
binda samman Larsberg och
Dalénum genom fler idrottsytor och stråk mellan de två
stadsdelarna. Vi vill exempelvis bygga en simhall som
ger invånarna större frihet
att spontanidrotta på fritiden
och bättre förutsättningar för
unga att lära sig att simma.
Vi vill även utveckla tryggare
och mer trivsamma miljöer

i Larsberg. Hårdgjord yta
exempelvis runt ICA Kvantum skulle kunna utvecklas
för fler restauranger, caféer, vinbarer, biografer eller
föreningslokaler.
Det
här
skulle inte bara öka trygghetskänslan, utan även förse
Larsbergsborna med fler fritidsaktiviteter, mötesplatser
och ett större utbud av butiker i närmiljön.
Centerpartiet
Lidingö
vill
utveckla Larsberg för att ge
mervärde för de boende.
I det här arbetet vill vi ha
inspel från Larsbergsborna
- ingen känner området och
dess behov som de som lever
och verkar där.
Har du förslag på hur Larsberg bör utvecklas? Kontakta oss gärna via rebecka.
oberg@centerpartiet.se.

Larsberg sett från Bergsätra i april 1968. AGA station i förgrunden.
Foto: Sten Schüssler.

Larsberg - stadsdelen
med enastående utsikt
Området Larsberg är uppkallat efter fabrikör Lars Fresk
(1758-1830) som ägde Elfviks gård där han drev en
textilfabrik. Fresk var också
uppehovsman till broförbindelsen mellan Larsbergs
Brygga och Lidingö Bro år
1803.
I mitten på 1950-talet köpte
John Mattson Fastighets AB
markområdet Larsberg med
syfte att bygga ett område
med flerbostadshus. 1963
godkändes byggplanerna för
bostadsområdet som ritades
av Lidingöarkitekten Bengt

Gate.
Mellan
1967-1970
färdigställdes 16 fastigheter
med över 1000 bostäder.
Bebyggelsen har därefter
kompletterats med ytterligare bostäder.
I samband med projekteringen av Larsberg donerade
John Mattson herrgårdsbyggnaden Bodals gård till
Lidingö stad. Byggnaden är
den enda som blev kvar av
lantbruksgården när Larsbergs
flerbostadsområde
hade uppförts och ingår
idag som en del av Carl
Malmstensskolan i Larsberg.

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 Larsberg
Centerpartiet finns på hela ön. Hitta kontaktpersonen i
just ditt område på www.centerpartietlidingo.se.
Filip Svartengren
”Larsberg skall vara ett trevligt område, barnvänligt och
tryggt, en levande stadsdel
med närhet till mycket. Larsberg har apotek, ICA, pizzeria, gym, frisörer, fotvård,
parker och lekplatser samt en
bra pulkabacke. Larsberg har
fantastiska kommunikationer
med tåg, buss och pendelbåt.”

Även medborgare och näringsliv borde
inkluderas i Lidingös nya miljöprogram!

TRE FRÅGOR TILL:

”rika och livskraftiga vattenmiljöer”.
De delar som finns med är bra, dock är
programmet för smalt och blir uddlöst
då det endast riktar in sig på stadens
egna verksamheter. Planen omfattar
därmed inte Lidingöborna, företag och
civilsamhället på Lidingö.
Patrik Buddgård (C), gruppledare säger:
”Kommunen kan inte själv ordna hållbarhet eller ett klimatsmart samhälle. Därför tycker vi att det är helt fel
att miljöprogrammet bara fokuserar
på stadens interna arbete. Vi vill se
ett program som inkluderar alla aktörer och ger förutsättningar för hållbara
val.”
Lidingö har just antagit ett nytt
miljöprogram som ska minska stadens miljö- och klimatpåverkan.
Tyvärr inkluderar programmet endast stadens egna verksamheter
och inte medborgare, näringsliv
och civilsamhälle.

Att inkludera fler aktörer i miljöprogrammet betyder inte att kommunen
ska styra vad medborgare, företag
eller föreningar gör. Det betyder att
kommunen bör göra miljövänliga val
lättare att genomföra än val som skadar miljön.

Det nya miljöprogrammet, som kommer att utgöra grunden för Lidingös
miljöarbete fram till år 2030, är indelat i områdena ”begränsad klimatpåverkan”, ”rikt växt- och djurliv” och

”Genom att samarbeta med näringsliv och civilsamhälle kan både kommunens och företagens miljöarbete
stärkas. En win-win!”, menar Patrik.
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Dela ditt bästa tips för att minska matsvinnet!
Centerpartiet vet att man kan räkna med Lidingöborna i frågor som
rör miljö och klimat. I många av
dessa utmaningar måste vi på individnivå bidra och vi tror att Lidingöborna, om tillfrågade, har
bra
uppslag för hur man kan lösa dem.
Eftersom merparten av allt matsvinn
uppstår i hushållen utlyser Centerpartiet Lidingö en tävling om hur man gör
för att minska mängden slängd mat.
Går dina matrester till grytor, eller

är du duktig på att planera i förväg?
Delta i Lidingöcenterns tävling så har du
möjlighet att vinna ett presentkort på
en av våra lokala restauranger på ön.
För att delta, skriv hur du minskar matsvinnet till rebecka.oberg@
centerpartiet.se.
Namnge meddelandet ”Vinn genom
mindre matsvinn!”. Välkommen med
ditt tävlingsbidrag innan den 1 maj!

Christina pihl
Hej! Du är rådgivare till företag i
frågor som rör hållbarhet.

1. På vilket sätt gynnar det företag att satsa på hållbarhet?
Covid 19-pandemin har kraftigt
ökat konsumenternas intresse för
hållbarhetsfrågor. Konsumenterna
har också fått ett större förtroende
för företags ansvarstagande och hållbarhetsarbete under pandemin. Den
ökade medvetenheten bland kunder
om företags påverkan på samhälle,
miljö, människor och ekonomi leder
till ett ökat behov att integrera hållbarhet i affärsverksamheter.
2. Du arbetar över gränserna
mellan näringsliv, ideell sektor
och civilsamhället. Hjälper du
även offentlig sektor i frågor som
rör hållbarhet?
Jag arbetar bland annat i det lokala näringslivet med omställning till
cirkulära lösningar för företag som
vill ligga i framkant gällande hållbarhet. Med kommunen har vi ett nära
samarbete i frågor som avser hållbar
affärsrådgivning för bl a startups.
Vad jag kan sakna är ett tydligt driv i
hållbarhetsarbetet och kaxiga mål för
det egna interna arbetet men även,
och det är viktigt, tydligt signalera
att vill man samarbeta med kommunen så gäller dessa tuffa hållbarhetskrav i upphandlingar.
3. Tror du även att en kommun
har mycket att vinna på ambitiösa hållbarhetsmål?
En kommun har inte några, utan
tiotusentals medvetna ”kunder”, som
regelbundet följer upp hållbarhetsarbetet. En kommun har därför mycket
stor anledning att satsa på höga
hållbarhetsmål. Kommuner med ett
driv i hållbarhetsarbetet och ett bra
klimatnätverk för det lokala näringslivet blir attraktiva för engagerade
företag och medborgare.

Vem bryr sig om lagtillhörighet när alla
kämpar för samhällets bästa?
Politiska partier, idrottsföreningar och andra föreningar
har något gemensamt - med ideellt engagemang förbättrar de vårt samhälle! Allt detta engagemang känns
just nu särskilt välkommet - oavsett vilket lag eller parti
man stödjer. Tack för att ni upprätthåller ert engagemang för samhällets bästa!
Tacksamheten känns särskilt stor just nu under Covid-19-pandemin, som har gjort den sociala samvaron och
gemenskapstanken svårare än tidigare. Allt engagemang
i det gemensamma gynnar i slutändan samhället.
Jag vill i ljuset av detta välkomna alla som är nyfikna på
att gå med i Centerpartiet Lidingö. Vare sig du vill vara
en aktiv eller passiv medlem, vare sig du drivs av
idrottsfrågor, bättre villkor för äldre, en ren miljö eller
bra utbildning.
Vi utlovar alla nya medlemmar covid-anpassad fika!
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.När vi alla har blivit vaccinerade ser vi fram emot fysiska
kampanjer. Fram tills dess kan du kontakta oss via vår hemsida (QR-kod)
eller genom vår politiska sekreterare rebecka.oberg@centerpartiet.se
Facebook:
Centerpartiet Lidingö
Instagram:
Centerpartiet Lidingö
Hemsida:
www.centerpartietlidingo.se
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