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Detta har vi åstadkommit
sedan valet 2018
R A PP O R T D I R E K T F R Å N S TA D S H U S E T

ERIK CENTERLIND
OM UTBILDNING

Halvtidsresultat

”Efter valet 2018 har ett arbete inletts för att
förbättra skolhälsovården. Elevers goda hälsa
och trygghet både i skolan och på fritiden

Lidingöborna gav Moderaterna förtroendet att leda stadshusets

är förutsättningar för trivsel och lärande. En

politiska majoritet vid valet 2018. Vi återkommer nu med en kort

handlingsplan för särskilt begåvade elever har

rapport över vad som har hänt och hur planerna ser ut framåt.

tagits fram. En ny idrottshall har byggts

Lidingömoderaterna fokuserar alltid på ordning och reda. Vi har

vid Torsvik skola då den gamla var eftersatt

kontroll på stadens ekonomi.

och långt ifrån ändamålsenlig. Vi har arbetat
för att få till stånd nya gymnasieplatser på

Lidingömoderaternas nya varsamma byggpolitik börjar märkas och

Lidingö, vilket vi hoppas kommer att bli verk-

där vi exploaterar är vi noga med gestaltningen, som nu senast kring

lighet till hösten 2021 då nya Christinagymnasiet

Högsätra och ”Hälsans hus”. Vi fortsätter att värna Lidingös unika miljöer

planerar att slå upp portarna i Gångsätras

och vet att Lidingöborna uppskattar bevarandet av naturområden och

gamla lokaler.”

skogar.

Erik Centerlind (M), vice ordförande
Utbildningsnämnden

Som många andra, jobbar flera av oss hemifrån och våra möten hålls
digitalt. Vi håller i och håller ut och ser fram emot när vi moderater kan
träffa dig i Lidingö centrum och prata politik.
Under tiden arbetar vi för att Lidingö ska vara Sveriges mest välskötta
kommun, en trygg och trivsam plats för alla Lidingöbor. Mer utförlig
information hittar du på vår hemsida lidingomoderaterna.se

NINA ROKAN
OM INTEGRATION
”Vi har höjt kraven på uppföljning av insatser
för nyanlända, också avseende 100% aktivitet
och sysselsättning. Fokus är på språkutbildning och aktiviteter som leder till arbete. Tack
vare ”arbetskoordinatorer” har samarbetet
med arbetsförmedling och socialtjänst blivit
effektivare. Vi anser oss ha skapat förut-

sättningar för nyanlända att integreras
inom den s.k. tvåårsregeln. Därmed har vi
lagt ett tydligt ansvar på individen, med likabehandling av nyanlända och övriga svenska
medborgare.”
Nina Rokan, Föreningsstyrelsen

webb lidingomoderaterna.se | mail info@lidingomoderaterna.se | Följ oss på facebook & instagram

webb lidingomoderaterna.se | mail info@lidingomoderaterna.se | Följ oss på facebook & instagram

ZINA FINJAN
OM TRYGGHET & SÄKERHET
”Vi har arbetat aktivt med att förebygga våld,
skadegörelser och inbrott. Staden har nu ett
trygghetsnummer 08-731 34 42 som går till ett
bevakningsbolag. Lidingömoderaterna driver
frågan om trygghetskameror på utsatta platser
och stödjer utökad kamerabevakning på bussar

FULL FART I ARBETET
MED ATT GÖRA LIDINGÖ
TILL EN AV SVERIGES BÄSTA
KOMMUNER ATT BO & LEVA I

och tunnelbana. Vi har drivit på förbudet mot
tiggeri, eftersom det inte är en hållbar väg ur
fattigdom. Lidingömoderaterna arbetar

aktivt mot våld i nära relationer, vilket
har drabbat många kvinnor på Lidingö. Problemet
måste synliggöras och även möjligheterna till
stöd och hjälp. Lidingö ska vara en trygg plats
att bo och vistas i.”
Zina Finjan, Föreningsstyrelsen

PETER LÖNNQVIST
OM OMSORG & STÖD
”Vi har fortsatt med att konkurrenspröva flera kommunala verksamheter
genom LOV (lagen om valfrihetssystem) bl.a. inom daglig verksamhet,
boendestöd och växelvård. Flera
projekt för utveckling och förebyggande verksamhet inom äldreomsorg har genomförts,
exempelvis för att motverka upplevd ensamhet.
Vi har tagit fram ett handlingsprogram mot
hedersrelaterat våld och förtryck. Alla verksamheter inom äldreomsorg i stadens egen
regi har blivit ”Silviacertifierade” då personalen
har genomgått utbildning i demensvård.”
Peter Lönnqvist (M), vice ordförande
Omsorgs- och socialnämnden

”Lidingö har alltid styrts med Moderaterna
i spetsen och är i dag en av Sveriges mest
välskötta kommuner.
Sedan valet 2018 har Lidingömoderaterna
åstadkommit mycket för att Lidingö ska bli
ännu bättre: Vi har fått ett nytt miljöprogram
på plats, reningen av Kottlasjön har slutförts
med strålande resultat och vi har sjösatt
ett nytt samarbete med Käppalaverket och
Stockholm Exergi för mer hållbar värme till
Lidingö. Bygget av den nya Lidingöbron är
i full gång liksom planeringen av den nya
simhallen.
Skolbetygen ligger på topp och ett pris
till Gustaf Daléns minne har instiftats för att
inspirera ungdomar. Nya idrottsanläggningar
håller på att byggas och Lidingö erbjuder idag
en fantastisk bredd av olika ungdomsidrotter.
Trygghet samt ordning och reda på Lidingö
är fortsatt en prioriterad fråga för oss moderater. Vi har förbjudit tiggeri och arbetar nu
för fullt med att få slut på problemen kring det
afghanska konsulatet på Näset.
Vi har ökat friheten för Lidingöborna genom
en skattesänkning på 50 öre, men har samtidigt höjt kvaliteten i stadens verksamheter.
Lidingömoderaternas recept är årliga effektivitetshöjningar, att vara tydlig med målen
och säkerställa att de levereras, att följa upp

nyckeltal och ta personligt ansvar, och inte
minst – att inse att kvalitet och kostnader är
två olika storheter. Lidingö är nu en av bara
fem kommuner i landet som har en kommunal
skattesats under 18 procent. Staden är skuldfri och det råder ordning och reda i ekonomin.
På Lidingö har vi ett näringsliv som frodas
och mår bra, vilket är grunden för ett välmå
ende samhälle. Staden har därför satsat
vidare på ett nära samarbete med Lidingös
företagare. Den senaste mätningen av näringslivsklimatet från Svenskt Näringsliv visar att
satsningen har gett resultat. Öns företag är
nöjda med stadens service och under 2020
har Lidingö stigit hela 40 placeringar till plats
15 på listan över i vilka av Sveriges 290 kommuner som det är mest gynnsamt att starta
och driva företag. Lidingö är en av

Sveriges allra bästa platser att leva
och verka på och vi Lidingömoderater
arbetar för att det ska bli ännu bättre.
Till nästa val kommer vi att ta fram och
presentera fler nya åtgärder för ökad frihet
och ännu bättre kvalitet i stadens service
till Lidingöborna. Vill du vara med och bidra
till arbetet? Varmt välkommen som medlem
i Lidingömoderaterna.”
Daniel Källenfors
kommunstyrelsens ordförande på Lidingö
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FREDRIK VINSTOCK
OM BYGGNATION

ANNA-CARIN PEHRSON
OM MILJÖ

”Vi har lyssnat och lagt om politiken till en mer

”Under två år har mycket gjorts för att förbättra

försiktig inriktning, där fokus är att förbättra

miljön på Lidingö. Insatser har gjorts vid Grå-

och skapa trevligare miljöer på ön,

viken för att öka den biologiska mångfalden.

snarare än exploatering och fler invånare. Vi
reservat för att skydda mer av Lidingös värde-

Kottlasjön har tack vare åtgärder
äntligen fått god ekologisk status
igen och detta ska vi bevaka. Våra viltvårdare

fulla natur. En markanvisning har gjorts för att

har fått en ny arbetsbod. En avfallsplan har

göra Högsätra till en trevligare och mer inbju-

tagits fram och ett nytt miljöprogram ska leda

dande stadsdel, med en klassisk småskalig

till minskad miljö- och klimatpåverkan från

bebyggelse. Vi slår vakt om Lidingös särprägel,

stadens egna verksamheter. Vi skapar förut-

och bevarar värdefulla områden och byggnader.”

sättningar för Lidingöbor och Lidingöbaserade

Fredrik Vinstock (M), ordförande Miljö- och

företag att agera miljö- och klimatsmart.”

stadsbyggnadsnämnden

Anna-Carin Pehrson, Utbildningsnämnden

har påbörjat arbetet med att skapa fler natur-

FILIP SVANBERG
OM KULTUR & IDROTT
”Vi har skapat ett Kultur- och idrottspolitiskt

PEDER HAGEN
OM VÄG & TRAFIK

program, infört ungdomspeng och inrättat en

”Byggandet av Lilla Lidingöbron är i full gång

idrottschef. Lidingövallens nya löparbana

och den beräknas vara klar för gång- och cykel-

och naturgräsplan blir klara under
året, liksom nya konstgräsplanen i
Dalénum. Torsviks skolas nya sporthall har

trafik i början av 2022. Boendeparkering har

öppnats och ny konstgräsplan har lagts i Lars-

satsat på utökade turer och ökad turtäthet för

berg. Nu byggs en handbollshall vid Gångsätra

båtpendling. Vi upprustar Mor Annas brygga

i LSK Handbolls regi. Vi har tagit beslut att

och Sticklingebryggan. Ett antal parker och

möjliggöra för GT Vikingarnas egna trupp-

flyttat stadsbiblioteket och invigt en kulturhall

lekparker har upprustats, däribland
Mosstorpsparken, Treklöverparken,
Bredablicksparken och Gåshaga
hamnpark. Beslut har fattats om att förbättra

i Stadshuset. Av Millesgården har vi köpt in

vattenmiljön runt Lidingö, bl.a. kommer samtliga

statyer till gruppen Diana av Carl Milles. Under

hushåll i Rävviken att anslutas till det kommunala

pandemin har vi garanterat aktivitetsstödet

VA-nätet. För att skapa en tryggare utemiljö upp-

och betalat ut ett extra coronastöd till

rustas alla offentliga belysningspunkter och vi

föreningarna på ön.”

byter till bättre och miljövänligare LED-belysning.”

Filip Svanberg (M), ordförande Kultur- och

Peder Hagen (M), vice ordförande Teknik- och

fritidsnämnden

fastighetsnämnden

gymnastikhall i Bodal och förbättrat förutsättningarna för aktörerna vid Ekholmsnäs. Vi har
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införts i Torsvik, Baggeby/Bodal och på Näset.
Tillsammans med Region Stockholm har vi

webb lidingomoderaterna.se | mail info@lidingomoderaterna.se | Följ oss på facebook & instagram

S A M H Ä L L S I N F O R M AT I O N

Allt detta och lite till
hittar du på vår hemsida. Här kan du läsa om vår politik, våra fokusområden och hur vi jobbar till vardags. Du hittar info om våra förtroendevalda och i vilka nämnder och styrelser vi finns. På hemsidan finns också
aktuella nyheter, info om MUF på Lidingö och länkar till vårt Instagram och
Facebook. Vi jobbar hela tiden med att hemsidan ska vara så aktuell och
levande som möjligt, och har du synpunkter eller något annat på hjärtat är
du varmt välkommen att kontakta oss. Och en sak till, ju fler vi är desto mer
kan vi påverka. Vi behöver dig som medlem. Du gör stor skillnad.

Så här gör du för att bli medlem:
• Besök vår hemsida, lidingomoderaterna.se
• På Startsidan finner du info om hur man gör - välkommen till Moderaterna.
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