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Framtidens klimatsmarta kommun.

En välfärd att lita på.

Levande natur och giftfri vardag.

Om vi inte kraftigt minskar utsläppen
av växthusgaser går vi mot en framtid
med än mer extremväder. En värld där
våra livsbetingelser rubbats i grunden.
Det går att motverka den utvecklingen.
Sverige har gått före, men inte ens vårt

samhälle är hållbart på lång sikt. Det är
en stor utmaning att ställa om, men det
ger också stora möjligheter att göra
samhället bättre. Av Stockholms läns
26 kommuner är Lidingö näst sämst på
klimatarbete – det duger inte.

Välfärden ger oss trygghet och frihet.
Vi vill se en starkare välfärd på Lidingö.
Idag satsar Lidingö mindre än många
andra kommuner på skola, omsorg och
social verksamhet. Vi vill satsa mer på

elevhälsan, mindre stress i skolan och
fler lärarassistenter. Mer tid för samtal
och att möta dagliga behov i omsorgen,
och bättre arbetsförhållanden. Mer vård
ska finnas tillgänglig här på ön.

Lidingö är en fantastisk plats att bo på. Samtidigt satsar vi
betydligt mindre på skola, omsorg och kultur än många
andra kommuner och vårt klimatarbete är näst sämst i
länet. Vi vill att Lidingö ska gå i täten för ett hållbart och

livskraftigt samhälle och satsa på en bättre välfärd.

1.

8

2.

Att bopå Lidingöär att leva näranaturen.
Skogarna och sjöarna är viktiga källor
till rekreation, livskvalitet och biologisk
mångfald. Vi vill skydda mer värdefull
natur som naturreservat.

Vattnet på och runt ön behöver bli
renare. Vi vill främja cirkulär ekonomi
som använder lite naturresurser, åter-
vinner, återbrukar, delar och leder till
minimalt med föroreningar och avfall.

3.



En levande och livskraftig stad.
På Lidingö ska vi kunna bo, arbeta och
leva. Vi ska kunna handla, få service,
träffa vänner och ta del av kultur- och
fritidsaktiviteter. Lidingö har idag ett
magert utbud och ett näringsliv som

saknar de rätta förutsättingarna för att
växa. Det vill vi ändra på. Vi vill se ett
Lidingö som är levande och livskraftigt,
samtidigt som vi behåller karaktären av
en grönskande småstad.

4.

Hållbara resor från dörr till dörr.
Lidingö behöver ställa om till smidiga
och klimatsmarta transporter. Det är
ett av de viktigaste områdena för att
bromsa klimatförändringen. Med tät
och pålitlig kollektivtrafik, moderna

och säkra cykelbanor och en kraftigt
utbyggd laddinfrastruktur för elbilar
kan vi göra resan hållbar. En mack med
biogas, helst från Käppalaverket, skulle
vara ett behövligt komplement.

5.

Med kulturen i centrum.
Kulturen bidrar till ett rikare samhälle
att leva i. Lidingö satsar mindre på
kultur än många andra kommuner och
möjligheterna att ta del av kultur är
eftersatt här på ön. Det vill vi ändra på.

Bland annat genom att skapa ett riktigt
kulturhus och öka stödet till kulturen
och konsten. När kommunen bygger
bör en procent av kostnaderna gå till
konstnärlig utsmyckning.

6.

Säkerhet i en turbulent värld.
Säkerhetsläget i Sveriges närområde är
sämre än på länge. Vi behöver hantera
en rad utmaningar, från ökad militär
aktivitet och cyberattacker till pande-
mier och klimatförändringar. Till det

kommer kriminella ligor och gäng. Vi
vill därför stärka Lidingös civilförsvar
och vår förmåga att hantera kriser,
förebygga brott och skapa trygghet.
Vi vill se fler områdespoliser på ön.

7.

8. En kommun där din röst blir hörd.
Demokratin behöver ständigt utvecklas
och stärkas. Medborgarna måste kunna
utöva sitt inflytande också mellan val
och erbjudas dialog med beslutsfattare.

Lidingöbornas förtroende för staden är
lågt vad gäller möjlighet till inflytande.
Det vill vi ändra på. Vi vill stärka den
lokala demokratin.



En röst för Lidingö.
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För en hållbar framtid.
Läs mer på: www.mp.se/lidingo

Kontakta
oss gärna!


