


Vad vi gör på
Lidingö spelar roll.

I klimatförändringens tid.

Lösningarna finns idag.

Lidingö – näst sämst i Stockholm.

Jordens klimat förändras i en takt och
omfattning som saknar motstycke i
människans historia. Extremväder med
utdragna värmeböljor, skogsbränder,
stormar och översvämningar blir allt

vanligare. Nästan varje dag får vi ta del
av nya rön om den förändring som har
börjat och kommer att förvärras om
utsläppen inte minskar för att nå målet
om max 1,5 grads uppvärmning.

På kort tid måste stora minskningar av
utsläpp ske. Det är en gigantisk
utmaning, men vi vet att lösningarna
finns. Problemet är att den politiska
viljan många gånger saknas. Den gröna
politiken och framsynta företag har

drivit fram en historisk omställning av
svensk industri, med bland annat fossil-
fritt stål och grön vätgas. Det visar att
det går att förena ett framtidsinriktat
klimatarbete med hög levnadsstandard
– att det är smart att Sverige går före.

Klimatförändringen kräver insatser i alla länder och hela
samhället. Vad vi gör i Sverige är viktigt eftersom vi har

globalt höga utsläpp per individ. Det är på det lokala planet
förändringen måste ske. Men Lidingös klimatarbete är näst
sämst av Stockholms 26 kommuner! Är det inte dags att

vår kommun börjar ta ansvar för klimatet på riktigt?
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Lidingö stads klimatarbete klassas som
ett av de sämre i landet. Av Stockholms
26 kommuner är Lidingö näst sämst –
det duger inte. Det finns inget skäl till
att Lidingö inte ska vara en av landets

bästa kommuner. Vi vet att det finns ett
stort engagemang för hållbarhet bland
föreningar, invånare och företag här på
Lidingö. Det är dags att det tas på allvar
och får genomslag i kommunpolitiken!
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Hur får vi ned utsläppen?
Den enskilt viktigaste åtgärden för att
en kommun ska kunna styra mot en
fossilfri framtid är att veta hur mycket
koldixid som max kan släppas ut för att
klara klimatmålen. Utan det vet man

inte var utsläppen finns, hur mycket de
behöver minska och i vilken takt.
Lidingö stad har idag ingen budget för
koldioxid och klimatarbetet blir då utan
riktning och mål. Det vill vi ändra på.

4.

Förnybar energi är säker och billig.
Lidingös företag och fastighetsägare
efterfrågar mer förnybar energi. Det är
det energislag som är både snabbast
och billigast att bygga ut. Vi vill att
kommunen antar skarpa mål för ny

solenergi, sätter upp solpaneler på alla
kommunala fastigheter och planerar för
utbyggd elkapacitet med smarta elnät.
Hindren för privata husägare att sätta
upp solpaneler ska bort.
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Hållbart resande från dörr till dörr.
Vår politik hjälper oss på Lidingö att
leva klimatsmart. Med bättre kollektiv-
trafik, cykelvägar och kraftigt utbyggd
laddinfrastruktur för elbilar, kan vi få
ner transporternas utsläpp. Idag finns

bara ca 30 publika laddstationer på ön.
Vi vill bygga minst 500 nya till 2030,
dra Lidingöbanan till centrum, skapa
två cykelvägar för pendling och införa
en ny ringlinje mellan öns olika delar.
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Klimatsmart stadsplanering.
Byggandet står för en femtedel av den
klimatpåverkan Sverige har. Lidingö
saknar idag en strategi för att bygga
och utveckla staden hållbart. Vi vill att

kommunen ställer högsta klimatkrav i
stadsplanering och byggande. Med fler
byggnader i trä skapas hälsosamma
bostäder och mer koldioxid kan bindas.
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8. Rusta Lidingö för förändrat klimat.
Lidingö saknar en handlingsplan för att
möta effekterna av ett förändrat klimat.
Viktiga funktioner i kommunen måste
fungera även vid kraftiga värmeböljor,

höga vattennivåer och skyfall. Det ska
vara grunden för all samhällsplanering
och stadsutveckling, så att Lidingö står
rustat för klimatförändringen.



En röst för klimatet.
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Läs mer på: www.mp.se/lidingo

Kontakta
oss gärna!


