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Lidingöbanan till centrum 
Lidingöbanan är fortfarande dragen 
för att tillfredsställa behoven hos 
AGA-arbetarna för hundra år sedan. 
För ett modernt Lidingö bör den 
istället gå genom Lidingö centrum. 
På så sätt kan det bli den centrala 
bytesplats som våra invånare behöver 
istället för Ropsten. 

Fler bostäder
För att Lidingö inte ska bli en sovstad, 
krävs människor. Vi vill att Lidingö 
ska växa i samma takt som regionen. 
En levande stad behöver bostäder, 
kvarter som hänger ihop och stads-
delar som det är lätt att gå, cykla och 
ta bussen mellan.

Nya naturreservat i Mölna, 
Kottla och Sticklinge
På ön finns unika, skyddsvärda områ-
den. I Norra Sticklinge, Mölna ängar 
och runt Kottlasjön finns särskilt 
känsliga områden som vi vill skyd-
da med fler naturreservat. Vatten-
kvaliteten i Kottlasjön, i  Kyrkviken 
och runt Lidingö måste också 
 förbättras. Vi vill se skogen vårdas 
varsamt istället för att avverkas med 
vinst och med tunga maskiner som 
förstör marken och känsliga biotoper.

Plan för klimatneutralt 
 Lidingö 2030
Staden behöver en plan för att 
 Lidingö ska bli klimatneutralt år 2030. 
Den fossila energin måste bytas ut 
och ersättas med elproduktion från 
förnyelsebara källor. Även stads-
planeringen måste bli klimatsmart 
med mindre koldioxidutsläpp från 
byggen, liksom skolans mat måste 
vara mer ekologisk och vegetarisk.

Sluta säga upp nyanländas 
bostadskontrakt
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. Att säga upp bostads-
kontrakt efter två år motverkar en bra 
integration – Lidingö måste hjälpa en-
skilda och familjer till eget  permanent 
boende.

Låt ensamkommande gå 
klart gymnasiet på ön
Unga ensamkommande som  väntar 
på asyl ska inte –som i dag – ryckas 
upp från sina studier samma dag som 
de fyller 18 år och skickas iväg till 
annan ort. Istället ska de få gå klart 
 gymnasiet i Lidingö. 
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Våra  viktigaste vallöften Det här vill vi också göra

Hållbara resor
• Fler tvär förbindelser.
• Blåbuss 6 till centrum och Rudboda.
• Fler säkra cykelvägar.
• Kabinbana till Stockholm och Nacka.
• Infartsparkeringar för cykel och bil.
• Tätare båttrafik och fler linjer.
• Betalparkering på kommunal mark.
• Fler cykelpumpstationer.

Ansvarsfullt mottagande
• Ta emot flyktingar i proportion till 

kommunens storlek.
• Fler yrkesutbildningar för nyanlända.
• Integrationsstöd föreningar/företag.

Satsa på kultur och fritid
• Kulturhus med stor scen i stadshuset.
• Jämställda förutsättningar för ungas 

kultur- och fritidsaktiviteter.
• Kallbadhus på Hälsans ö.
• Minska köer och avgifter till Musik-

skolan och Sagateatern.
• En bemannad parklek mitt på ön.
• Lokal skördemarknad på hösten.

Natur och miljö
• Vårda skog och parker varsamt.
• Plastbanta kommunen.
• Minska gifter i vardagen.
• Lokala regler för insekticider.
• Stoppa oljeeldningen i Dalénum.
• Dagvattenpark i Kyrkviken.

Mänsklig omsorg
• Kultur, djur och natur i omsorgen.
• Ta bort fyrkantiga scheman i hem-

tjänsten, ge omsorg efter dagsbehov.
• Fler bostäder för äldre. 

Klimatplan
• Bygg centrum klimatsmart och i trä.
• Solceller på kommunens tak.
• Fler laddstolpar för elbil och -cykel.
• Minska matsvinnet.
• Klimatsmart skolmat.
• Smarta nät för egenproducerad el.

Levande stad
• Utveckla Lidingöhem och bygg   
fler hyresrätter med rimliga hyror. 
• Aveny på Södra Kungsvägen med 

Lidingöbana, bostäder och lokaler.
• Strög från Torsvik till Kyrkviken.
• Växande näringsliv och fler jobb. 
• Skapa nyföretagarkluster.
• Årlig demokratidag i stadshuset. 

Mer lärande i skolan
• Mindre stress, mer lust att lära.
• Mer undervisningstid till lärare.
• Kuratorer på varje skola.
• Ökat socioekonomiskt stöd.
• Fler elevplatser i Hersby.
• Starta ett ungdomsfullmäktige.
• Minskad skolsegregation.
• Naturskola och skolträdgårdar.

Läs mer på mp.se/lidingo
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Möt våra politiker

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

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

Patrik Sandström
Lärare, Gångsätra
      ”En levande och 
klimat smart stad, 
skydd av natur och 
djur, en skola med 
lust att lära och 
ett bra flykting-
mottagande.”

Anna Odén
Förläggare, Sticklinge

 ”En klimatsmart 
ö som värnar om 
människor, djur och 
natur. Bättre kol-
lektivtrafik, bygg 
centrum i trä och ett 
kallbadhus..”

Jan Fjellander
Journalist, Hersby

 ”Ett flykting-
mottagande värdigt 
R Wallenbergs 
födelse ort. Ungdoms-
fullmäktige med en 
röst in i politiken. 
Lidingös klimatplan.”

Sebastian Smidemo
Butiksbiträde,
Skärsätra

 ”Jämlikhet, 
psykisk ohälsa, djur 
och klimatfrågor, 
skola och jobb. Utan-
förskap – vi måste få 
in fler i samhället.”

Sanne Welin
Biolog, Näset

 ”För mig är miljö- 
och klimatfrågor 
viktigast under detta 
val, jag önskar se Li-
dingö utvecklas som 
en klimatsmartare 
kommun.” Fo
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Val till kommunfullmäktige


