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2016 startades föreningen 
”Get2Gether”, som tar hand 
om jämtgetter för att hålla 
landskapet öppet och  be-
vara biologisk mångfald på 
Lidingö. 

Föreningen har bland annat 
erbjudit get-yoga och uppmärk-
sammats i internationell media 
från hela världen. Vi talade med 
föreningens ordförande Henrik 
Pontén för att höra hur det går!
 
Hur har det gått sedan start?
- Verksamheten har utvecklats 
snabbare än förväntat. Vi är nu 
en av Sveriges större getfar-
mar med allt fler nya projekt  
och massor av människor som 
hjälper till. Enbart Get Yogan 
har lockat ut hundratals perso-

ner till fantastiska Långängen. 
Skolklasser, dagis, föreningar, 
privatpersoner och företag söker 
sig till våra getter och Lidingö 
får massor med bra publicitet på 
köpet. Grunden för projektet är 
naturvården och vi har omvand-
lat stora slyområden  till blom-
mande ängar. 
  
Vad har ni för planer framåt?
- Vårt mål är att göra Lidingö 
ännu vackrare genom att hålla 
landskapet öppet med hjälp av 
våra ekologiska slyröjare getter-
na. Och roligare, man har aldrig 
tråkigt med getter. 

Du kan bli stödmedlem till Get-
2Gether genom att swisha 350 
kronor till 123 1668 789 med 
namn och mejladress.

En av de större konfliktytorna mellan parti-
erna i årets budgetdebatt gällde skolpengen. 
Majoriteten frös skolpengen och sänkte skat-
ten. Oppositionen ville inte spara på för- och 
grundskolan och föreslog höjd skolpeng.

I majoritetens budget finns ingen höjning av 
skolpengen med för 2020. Detta innebär att 
grund- och förskolor måste möta de årliga löne-
ökningarna genom att spara och dra ned på sin 
verksamhet. 

En som protesterade emot detta och startade en 
namaninsamling för höjd skolpeng var Mattias 
Yrgård Lerfors, ordförande för Lidingö Montessori-
förskola. I en intervju med Mitt i Lidingö beskriver 
han att fryst skolpeng innebär att antingen ”dra 
ner på personal eller ta in fler barn”. Namninsam-
lingen samlade över 600 namn på kort tid.

Patrik Buddgård (C), gruppledare säger:
”Tyvärr finns i princip ingen ökning alls av peng-
beloppen med i majoritetens budget. Enligt SKL:s 
prisindex för kostnadsutveckling inom välfärden,

hade Lidingö behövt skjuta till cirka 35 miljoner 
kronor mer till skolan för att täcka kostnadsök-
ningen. Vi tycker det är synd att majoriteten med 
Moderaterna i spetsen inte lyssnade på alla de 
föräldrar som protesterade emot den frysta skole-
pengen. Det slår emot kvaliteten i skolan.”

Gete-stor framgång för Lidingös getter

#1 2019

Denna tidning ges ut av Centerpartiet Lidingö.

Majoriteten sparar på skolan
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Oppositionen stoppade chockhöjning av arvoden
Efter valet försökte majori-
teten chockhöja sina egna 
kommunalrådsarvoden med 
upp till 20 000 kronor extra 
per månad. Detta utlöste 
enorma protester bland Li-
dingöborna. 

Det har nu snart gått ett år se-
dan majoriteten försökte runda 
arvodesberedningen till förmån 
för sitt egna förslag, som inne-
bar stora höjningar av deras 
egna kommunalrådsarvoden. 
Centerpartiet, oppositionen och 
Lidingöborna la ned mycket ar-
bete för att ändra majoritetens 
uppfattning i frågan. Gabor 
Sebastiani (C), ledamot i arvo-
desberedningen, utvecklar: 

”Att vi för ett drygt år sedan 
lyckades stoppa 
de chockhöjda 
arvodena för 
kommunalråden 
var en viktig 
symbolisk seger. 
Arvodesbered-

ningens förslag, som röstades 
igenom, skapade istället bättre 
förutsättningar för fritidspoliti-
ker att genomföra sina viktiga 
demokratiska uppdrag och 
kunna kombinera dessa med 
sina yrkesliv. Det skapade även 
bättre förutsättningar för de 
mindre partierna. Det stärker 
demokratin.” 

Sjätte bäst betalda i landet 
Trots den uteblivna höjning-
en, framgår det i Expressens 
granskning att Daniel Källen-
fors är den sjätte högst arvo-
derade kommunstyrelseordfö-
randen i Sverige, på drygt 90 
000 kronor i månaden. 

Centerpartiet menar att det är 
väl högt. Partiet menar dessut-
om att det borde räcka med ett 
kommunalråd istället för fyra. 
Med bara ett kommunalråd 
och ett oppositionsråd skulle 
pengar sparas kunde läggas på 
annat som är viktigt för Lidin-
göborna.

Recept: (C)-vitaminshot

Lidingö är en kommun med vack-
ra naturområden. Här finns goda 
möjligheter till både rekreation 
och naturupplevelser. Center-
partiet vill skydda mer natur och 
utvidga naturreservaten.

Under hösten träffade Centerpartiet 
den lokala Naturskyddsföreningen, 
för att diskutera hur stadens miljö-
arbete kan förbättras. Bland annat 
lyfte Naturskyddsföreningen hur 
staden kan förbättra för pollinatörer 
för att på så sätt stärka den biolo-
gisk mångfalden. Bland annat genom 
blomsterängar och att låta blommor 
växa i vägdiken.

Tidigare fanns ett ekonomiskt av-
kastningskrav för skogsskötseln på 
ön vilket ledde till kalhyggen. Det 

Bred enighet i trygghetsfrågan

Även om Lidingö generellt sett är en lugn ö, 
finns det problem exempelvis med droger och 
inbrott. Därför genomförs nu flera satsning-
ar för att minska narkotikaanvändningen och 
minska antalet inbrott.

Centerpartiet har under hösten träffat flera aktörer 
som arbetar med trygghet på Lidingö, bland annat 
kommunpolisen Pontus Oscarsson (till vänster i bild). 
Han berättade att polisen gripit flera tjuvar, vilket har 
lett till att antalet inbrott har sjunkit. Både polisen 

och stadens tf säkerhetschef, Anna Sundin Adolfs-
son, pekar på grannsamverkan och grannstödsbilens 
arbete som viktiga pusselbitar i att få ned antalet 
inbrott. Grannstödsbilen bemannas av frivilliga Lidin-
göbor som efter genomförd utbildning blir förare av 
grannstödsbilen. Bilen patrullerar på Lidingö och visar 
närvaro, stör, observerar samt rapporterar vidare 
iakttagelser gällande misstänkt brottslighet och annat 
som kan skapa otrygghet.

Staden och polisen arrangerar även trygghetsvand-
ringar, med syfte att titta på vilka förändringar som 
kan göras i offentlig miljö för att öka tryggheten.

Fler insatser för att motverka narkotikabruk
Andelen unga på Lidingö som har provat på narkoti-
ka ligger klart över snittet i länet. Det råder en bred 
enighet bland partierna på ön att det är oaccepta-
bla siffror. Både majoriteten och Centerpartiet står 
bakom satsningarna på fältkuratorerna. De rör sig 
på Lidingö och arbetar både dagtid och ibland även 
helgar och kvällar samt föreläser på på skolor, både 
för föräldrar och barn.

I trygghetsarbetet är nära samverkan mellan polis, 
stad och civilsamhälle avgörande för att lyckas.

Gabor Sebastiani

Skydda öns naturområden
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ogillade både Naturskyddsförening-
en och flera partier vilket gjorde att 
ett skogsmoratorium infördes för-
ra mandatperioden för att skydda 
skogen. Nu pågär ett arbete för en 
ny skötselplan och den bör utgå från 
en skötsel för rekreation och bilogisk 
mångfald.

Fler och utökade naturreservat
I mötet diskuterades också Center-
partiets förslag att utöka naturre-
servaten så de skyddar flera natur-
områden på ön som har så kallade 
höga eller högsta naturvärden. Lilian 
Becker (C) säger: ”Exempelvis vill vi 
utöka naturskyddet runt Kottlasjön 
och för ek-skogarna i Sticklinge. På 
så sätt kan staden säkra skogen så 
att den är tillgänglig för många gene-
rationer framåt.”

Bred enighet i trygghetsfrågan
och stadens tf säkerhetschef, Anna Sundin Adolfs-
son, pekar på grannsamverkan och grannstödsbilens 
arbete som viktiga pusselbitar i att få ned antalet 
inbrott. Grannstödsbilen bemannas av frivilliga Lidin-
göbor som efter genomförd utbildning blir förare av 
grannstödsbilen. Bilen patrullerar på Lidingö och visar 
närvaro, stör, observerar samt rapporterar vidare 
iakttagelser gällande misstänkt brottslighet och annat 
som kan skapa otrygghet.

Staden och polisen arrangerar även trygghetsvand-
ringar, med syfte att titta på vilka förändringar som 
kan göras i offentlig miljö för att öka tryggheten.

Fler insatser för att motverka narkotikabruk
Andelen unga på Lidingö som har provat på narkoti-
ka ligger klart över snittet i länet. Det råder en bred 
enighet bland partierna på ön att det är oaccepta-
bla siffror. Både majoriteten och Centerpartiet står 
bakom satsningarna på fältkuratorerna. De rör sig 
på Lidingö och arbetar både dagtid och ibland även 
helgar och kvällar samt föreläser på på skolor, både 
för föräldrar och barn.

I trygghetsarbetet är nära samverkan mellan polis, 
stad och civilsamhälle avgörande för att lyckas.

Dags för stärkande vitamin? Prova vår 
(C)-vitaminshot!  

- 200 gram citroner (ca 2 citroner, helst eko-
logiska)
- 200–300 gram ingefära
- 5 äpplen (gärna från Lidingö!) 
- Honung

Riv ingefäran och blanda med 3 dl vatten, riv 
skalet från en citron och pressa ner saften 
från båda. Hetta upp till 70 grader. 
Låt svalna, sila av och blanda med äppeljuice 
samt honung efter smak och tycke. 

Smaksätt gärna med mynta eller för den 
vågade med chilli!

Skydda öns naturområden Tre frågor till:

Rebecka Öberg
Grattis! Du kom tvåa i Rosa 
bandet-loppet under Lidin-
göloppet 2019. 

Vad betyder Lidingöloppet 
för dig?

Varför är det viktigt med 
stöd till idrotten?

Du är också engagerad i 
lokalpolitiken, varför det?



Lidingö är en fantastisk ö att bo på. Här 
har vi nära till natursköna miljöer med möjlig-
het för rekreation och återhämtning och nära 
till Stockholms storstadspuls. En ö där vi anser 
att varje medborgare ska få ha de bästa möj-
ligheterna att leva och bo på, med god tillgång 
till skola, omsorg och kollektivtrafik av hög 
kvalité. 

Tyvärr ger inte majoriteten på Lidingö (Mode-
raterna, Lidingöpartiet, Liberalerna och Krist-
demokraterna) kärnverksamheten de resurser 
som de behöver. Man säger att man satsar på 
kärnverksamheten, men sänker hellre skatten 
än att ge ökad skolpeng, mer resurser till våra 
äldre och till idrott och kultur. Så kan vi inte ha 
det.
 
Därför satsar vi på höjd skolpeng och höjd 
peng till våra servicehus och hemtjänst för 
våra äldre. Majoritetens många kommunalråd 
tar fortfarande stora resurser som kan använ-
das för att förebygga drogmissbruk hos våra 
ungdomar. Det har sannerligen varit ett hän-
delserikt år för politiken på Lidingö. Center-
partiet kommer fortsätta att ha fokus på vård, 
skola och omsorgsfrågor. Vi önskar er alla ett 
fint avslut på det här året och ett gott nytt år! 
Ut och njut av Lidingös vackra natur!

Tor von Sydow
Ordförande Centerpartiet Lidingö

LIDINGÖ
www.centerpartietlidingo.se
john.hultengard@centerpartiet.se


