En hållbar och
mänsklig ö.
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veringar, skola och äldreomsorg ska
vara ekologisk och främst vegetarisk, säsongsanpassad och närodlad.
Det är bättre för människa, djur och
klimat.

Nu. Klimatet kan inte vänta.

Lidingö ska bli ett kretsloppssamhälle
istället för ett slit- och slängsamhälle.
Saker ska användas många gånger,
avfallet begränsas och det ska vara
lätt att återvinna nära bostaden.

Klimatplan för Lidingö

Skydda Lidingös natur

Staden behöver en plan för ett
klimatneutralt Lidingö år 2030. Den
fossila energin måste bytas ut. Vi vill
ha solpaneler på kommunala tak och
smarta elsystem för att dela egenproducerad energi. Privatpersoner och
företag ska få stöd i omställningen.

På ön finns unika, skyddsvärda områden. I Norra Sticklinge, Mölna ängar
och runt Kottlasjön finns särskilt
känsliga områden som vi vill skydda
som naturreservat. Vattenkvaliteten
i Kottlasjön, i Kyrkviken och runt
Lidingö vill vi också förbättra.

Stadsplaneringen ska vara klimatsmart. En tjugondel av klimatutsläppen kommer från byggandet. Vi vill
ha en strategi för att Lidingö ska
kunna växa med fler bostäder och
samtidigt minska sin klimatpåverkan.
Resandet måste också vara hållbart.
När Lidingö centrum nu byggs ut,
finns ett utmärkt tillfälle att bygga
med trästommar och höga miljöoch klimatkrav.

Vår skog ska inte ses som en ekonomisk tillgång att bruka med tunga
skogsmaskiner som förstör marken.
Istället ska den vårdas som en resurs
för biologisk mångfald och livskvalitet. Även parker bör skötas utan
fossildrivna maskiner eller farliga
bekämpningsmedel.

Det vi lägger på tallriken påverkar
klimatet. Maten i kommunens ser-
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Hållbara resor
För klimatets skull måste också
resandet minska och förändras. Det
gäller både kommunens flygresor
och en övergång för Lidingöborna till
klimatsmarta färdmedel.
Det behövs satsningar på hållbart
resande: gång, cykel och kollektivtrafik. Lidingöbanan är fortfarande
dragen för att tillfredsställa behoven
hos AGA-arbetarna för hundra år
sedan. För ett modernt Lidingö bör
dragningen istället gå genom Lidingö
centrum. På så sätt kan det bli den
centrala bytesplats som våra invånare behöver istället för Ropsten.
Fler människor som går och cyklar är
ett snabbt och billigt sätt att minska utsläpp. I nya vägsatsningar ska

cykel- och gångbanor prioriteras. De
ska vara trygga trafikmiljöer och vintertid bör fler cykelbanor sopsaltas.
Cyklister behöver också fler pendlarparkeringar, cykelpumpstationer och
bättre skyltning.
Trots att det finns många parkeringsplatser på Lidingö upplever bilägare
att det är svårt att parkera. Därför
ska staden införa betalparkering precis som resten av Stockholmsregionen. På stadens parkeringar ska det
finnas laddstolpar för att ladda såväl
elbil som elcykel.
Tullstationerna i Ropsten bör placeras så att det underlättar pendlarparkering och att avgiftsfritt hämta och
lämna passagerare. Att enkelt kunna
byta trafikslag hjälper Lidingöbor att
minska sina utsläpp.

Klimatet kan
inte vänta.

Fortums värmeverk på Lidingö måste
sluta använda olja. I dag släpper
verket ut betydande mängder kvävedioxider, svavel och stoft. Vi vill också
att Käppalaverket ska få bättre rening
och återvinna mer spillvärme.

Miljöpartiets toppkandidater i kommunalvalet på Lidingö.
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Vi måste leva inom planetens
ramar. Lidingö är inget undantag. Gemensamt kan vi motverka slit- och slängsamhället
och skapa nya vägar till en hållbar framtid. Vi vill att Lidingö
ska vara en ledande miljö- och
klimatkommun.
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För att Lidingö inte ska bli en sovstad, krävs människor. En levande
stad behöver bostäder, kvarter som
hänger ihop och det ska vara lätt att
röra sig mellan stadsdelar.
Lidingö är uppdelat i flera områden.
Stadsplaneringen ska bygga ihop
områden och skapa en trygg stad
med många mötesplatser. Då kan fler
låta bilen stå.
Vi vill ge Lidingö ett par längre, promenadvänliga stråk. Ett som går från
Lidingö centrum till Skärsätra, som
en aveny längs Södra Kungsvägen
med Lidingöbanan i mitten. Ett annat
som ett strög mellan Torsvik och
Kyrkviken.
Lidingö har låg befolkningstillväxt
och alltför få i arbetsför ålder. Vi
behöver bli fler Lidingöbor. För det
krävs en bättre bostadspolitik, ett
kommunalt bostadsbolag och ett
växande näringsliv.
Bostadsbristen driver bort unga vuxna från ön när de tar sina första jobb.
Samtidigt sägs nyanlända upp från
sina bostadskontrakt och både stad
och näringsliv har svårt att rekrytera
personal utan bostäder. Vi vill bygga
fler hyresrätter med rimliga hyror.
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Jämställt Lidingö
Lidingö stad ska vara en föregångare
i jämställdhet med rättvisa villkor och
löner.
Hälsans Ö ska ge alla möjlighet till
en tillfredsställande fritid. Barn ska
kunna träna och tävla tillsammans,
oberoende av könsuttryck och jämställdhet ska genomsyra alla verksamheter.
Alla människor ska bemötas
med kunskap och respekt. Unga
HBTQ-personer uppvisar sämre
psykisk hälsa än den övriga befolkningen. För att främja respekt
och tolerans är det viktigt att öka
HBTQ-kunskaperna inom de av
stadens verksamheter som bemöter
människor, såsom skolor och äldreboenden, vård och omsorg.

Lust att lära i skolan
I dag minskar lusten att lära i skolan
ju äldre eleverna blir och stressen
ökar – en trend som måste vändas.
Pedagogiken behöver utvecklas för
att möta elever på olika nivåer, både
de som halkar efter och de som är
understimulerade. Istället för att
rektorer och lärare ägnar tid åt administration, ska de kunna få avlastning
från annan personal och mer tid till
pedagogik och elever.

Den psykiska ohälsan bland unga
ökar. Vi vill att varje skola ska ha en
kurator och att det finns resurser för
ett förebyggande arbete i elevhälsan.
Hersby behöver fler elevplatser och
förskolan en ekonomi för att kunna
ha mindre barngrupper. Skolor med
många elever med extra behov ska få
ökat stöd.

Ta emot nyanlända
Mottagande av nyanlända ska hjälpa
dem att skapa en fast punkt, med
tryggt boende och förutsättningar för
att arbeta och delta i samhället. Det
kan ta tid och kräver ett långsiktigt
åtagande. Att säga upp bostadskontrakt efter två år motverkar en bra
integration.
Lidingö ska ta emot flyktingar i
proportion till vår befolkningsstorlek.
Staden ska ta fullt ansvar för sitt mottagande och hjälpa varje person och
familj till eget permanent boende,
men också lotsa till studier i svenska
och utbildningar som kan leda till
jobb.
Komvux behöver fler yrkesutbildningar för nyanlända för att snabbt
komma i arbete och på så sätt underlätta integrationen. Ensamkommande
unga ska kunna gå klart gymnasiet
på Lidingö.
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Stoppa plast och gifter
Lidingöbor ska känna sig trygga i att
deras vardag är fri från gifter. Vi är
omgivna av skadliga kemikalier. De
finns överallt i vår miljö: i våra kläder,
möbler, datorer, mat och barnens
leksaker. Små barn får inte utsättas
för gifter i sin förskolemiljö. Vi vill ha
en skarp kemikalieplan för kommunen
och lokala regler för giftanvändning.
Plast i haven är ett globalt problem.
Som ö har vi ett särskilt ansvar att
minska våra plastföroreningar. Vi vill
att kommunen ska plastbanta. I dag
finns ett femtontal fotbollsplaner
med konstgräs som släpper ifrån sig
mikroplaster, som negativt påverkar
det marina växt- och djurlivet. Men
inte ens på Lidingö kan naturen bryta
ner och omhänderta plast.
Läs mer om vår politik:
mp.se/lidingo
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Levande stad,
inte sovstad

Möt våra politiker
Val till kommunfullmäktige

Sofia Hallström
Civilekonom,
Torsvik
”Jämlikhet, social
rättvisa och HBTQ
frågor ligger nära
mitt hjärta, liksom
djurrätt och klimat.
Men också klok
stadsplanering.”

1. Sofia Hallström, 38 år
2. Patrik Sandström, 53 år
3. Anna Odén, 53 år
4. Jan Fjellander, 76 år
5. Sanne Welin, 24 år
6. Sebastian Smidemo, 26 år
7. Lise-Lott Alsenius, 54 år
8. Arvid Molin, 34 år
9. Anja Månsson, 23 år
10. Christer Westermark, 68 år
11. Stina Haglund, 30 år
12. Tomas Block, 41 år
13. Helena Lundberg, 52 år
14. Michael Ten Siethoff, 70 år

Sanne Welin
Biolog, Näset
”För mig är miljöoch klimatfrågor
viktigast under detta
val, jag önskar se
Lidingö utvecklas
som en klimatsmartare kommun.”

Sebastian Smidemo
Butiksbiträde,
Skärsätra
”Jämlikhet,
psykisk ohälsa, djur
och klimatfrågor,
skola och jobb.
Utanförskap – vi
måste få in fler i
samhället.”

N
VA

ENMÄRK

Tryckeri
3041 0974

E

Fotograf: Orlando Boström

Anna Odén
Förläggare,
Sticklinge
”En klimatsmart
ö som värnar om
människor, djur
och natur. Bättre
kollektivtrafik, bygg
centrum i trä och
ett kallbadhus.”
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Jan Fjellander
Journalist, Hersby
”Ett flykting
mottagande
värdigt R Wallenbergs födelseort.
Ungdomsfullmäktige
med en röst in i
politiken. Lidingös
klimatplan.”
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Patrik Sandström
Lärare,
Gångsätra
”En levande och
klimatsmart stad,
skydd av natur och
djur, en skola med
lust att lära och
ett bra flykting
mottagande.”

