
Eftersom jag har varit ord-
förande för Nattvandrande 

Föräldrar i Lidingö under sex år, 
har jag ofta vandrat förbi ett öde 
stadshus på kvällar och nätter. 
Bara några hundra meter längre 
upp på gatan har jag sedan träf-
fat ungdomar vid Statoilmacken. 
Macken har blivit en mötesplats 
på grund av att alla bussar pas-
serar där. Efter ett studiebesök på 
Kulturhuset föddes därför en idé, 
varför inte låta de stora tomma 
ytorna i stadshusets två nedre plan 
vara öppna och sjuda av aktivitet 
istället för att stå tomma, både 
under dag- och kvällstid?

Stadshuset skulle kunna locka 
med flexibla aktiviteter för både 
äldre och unga. Serieteckning, 
systuga, skrivarkurser, drama, 
film och musik, författarträffar, 
tidningsläsning, schackspel och 
ett kvällsöppet café skulle kunna 
fylla stadshuset med aktivitet och 
bidra till att skapa kontakter mel-
lan Lidingöbor i alla åldrar. Under 
fotbolls-VM kunde vi gemensamt 
se och heja fram ”Sverige” på en 
storbildsskärm. Stadshuset kunde 
bli en samlingsplats för oss alla, 
med bussen precis utanför!

Moderaterna och folkpartiet sa 
nej till vår idé med utgångspunk-
ten att vi skulle behöva ha vakter 
på plats. Stadshuset har känslig 
arkitektur och ett öppet stadshus 
skulle locka till sig de fulla ung-
domar som hänger vid Statoil-
macken på kvällarna. Det var ju 
precis det som var meningen!
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Detta är en annons från Socialdemokraterna i Lidingö

Äldreomsorgen:
• behåll Hospice även 

efter valet.
• Permanenta beman-

ningen i Högsätra-
receptionen.

• behåll personaltät-
heten inom kommu-
nens äldreboende.

• kvalitetssäkra äldre-
vården genom större 
insyn, uppföljning 

och redovisning.
• anställ en äldreom-

budsman.

Barn och skola:
• avgiftsfri mat till 

gymnasieungdomar.
• Sänk avgiften i 

musikskolan till      
600 kr.

• mindre barngrupper 
i förskola, under fri-
tidsverksamheten och 
i övrig skola.

• upprätta ett barnbok-
slut i alla nämnder för 
att alla gemensamt 

ska värna om barns 
bästa.

Fritid och hälsa:
• utveckla fritidsgårdar-

na, varje område ska 
ha en väl fungerande 
fritidsgård.

• sänk eller ta bort 
avgifterna för Gång-
sätrabadet och i 
kommunens övriga 
motionsanläggningar.

• utveckla det förebyg-
gande ungdomsarbe-
tet, både inom kultur 
och fritid och social-
förvaltningen.

• starta ett projekt 
”Spring i benen” kring 
barns hälsa över för-
valtningsgränserna.

Miljö:
• satsa mer på renhåll-

ning och skötsel av 
stans parker.

• ge miljö- och hälso-
skyddsnämnden eko-
nomiska resurser att 

fullfölja sina uppgifter.
• snabba på genomför-

andet av stadens pro-
gram för tillgänglighet 
för funktionshindrade.

• rusta upp lekplatser.
• rena Kottlasjön.
• inrätta en tjänst som 

kommunekolog.

Teknik och bygg:
• behåll Lidingö-

banan och utveckla 
spårbunden trafik 
tillsammans med 
Stockholm. 

• bygg hyresrätter.

• förstärk stadens     
planeringskapacitet 
för att bygga över 
Torsviksdiket och 
utveckla Dalénum. 

• utveckla en modern 
stadsdel från bron till 
centrum.

Så SaTSar SocialdeMokraTerna

Socialdemokraternas 
partiexpedition, 766 09 53.
Sturevägen 38, 
181 32 Lidingö

Socialdemokraternas partiprogram, 
motioner och budget hittar du på: 
www.lidingo.sap.se

Eller titta in på vår expedition som 
från och med första maj har öppet 
vardagar mellan 15.00–18.00.

Vill du veta mer:

ansvarig för texterna på denna sida: 

annica Grimlund, ordförande, 
766 42 26 (kvällstid).
annica.grimlund@telia.com
Magnus Brandel, oppositionsråd, 
731 30 70.
mbl@lidingo.se

Alla våra förslag till 
förbättringar är 
finansierade utifrån 
2005 års skattesats.

Med kurdisk mat 
och polsk dans firar vi 

mångkulturåret!
Lör, 29 april 11.00–16.00

Välkommen!

Folkfest 
i centrum!

avgiftsfritt inträde till 
Gångsätrabadet, halvering 
av avgifterna till musiksko-
lan och Sagateatern. Soci-
aldemokraterna anser att 
stadens avgifter begränsar 
barns valfrihet.

Musikskolan och Sagateatern 
är viktiga både för barns 
utveckling och för kul-

turlivet på Lidingö. Båda måste ges 
möjligheter att utvecklas menar Malin 
Olsson, socialdemokrat och ersättare i 
Kultur- och Fritisnämnden.

– Avgifterna får inte bli så höga 
att någon utestängs av ekonomiska 
skäl. I vår budget satsar vi på att 
sänka avgifterna betydligt. 

Socialdemokraterna har en vision 
om att Musikskolan, Musikgården 
i Skärsätra och Sagateatern ska ges 
förutsättningar att utvecklas till en 
kulturskola, vilket skulle locka ännu 
fler ungdomar att ägna sin fritid åt 
kulturella aktiviteter. Där ska också 
finnas utrymme för litteratur, film 
och bildkonst. 

– Vi måste göra det möjligt för barn 
och ungdomar med olika bakgrund att 
mötas och delta i fritidsaktiviteter. Vi 
vill skapa ”kulturcentra” i bostadsom-
rådena, som gör dem till levande mil-
jöer. Fritidsgårdarna är uppskattade 
träffpunkter, som kan utgöra kärnan 
i mötesplatserna. De kan kombineras 
med café, biblioteksfilial, studie- och 
mötesrum och hobbylokaler, menar 
Malin Olsson.

Socialdemokraterna anser också att 

avgifter begränsar 
barns valfrihet

Millesgården betyder mycket för Lidingö – det 
är en attraktion med internationell lyskraft. 

Socialdemokraterna i Lidingö är därför mycket nöjda 
med att regeringen skjuter till pengar och nu räd-
dar Millesgården, berättar oppositionsrådet Magnus 
Brandel.

Uppgörelsen med Lidingö stad innebär att staten 
ställer upp med 1 miljon kronor i år mot att staden 
ställer upp med lika mycket. Under de två nästkom-
mande åren ställer staten årligen upp med 3,9 miljoner 
kronor mot stadens 700 000 kronor. 

– Ett avtal med staten förutsätter att det ska föras 
samtal med landstinget om ett verksamhetsbidrag till 
Millesgården från och med år 2009. En förutsättning 
är en socialdemokratisk regeringen, eftersom alliansen 
istället föreslår nedskärningar i kulturinsatserna. n

regeringen 
räddar Millesgården

Alla kommuner är skyldiga att ge samtliga med-
borgare en god service och information om 

deras rättigheter och skyldigheter. En grupp som ofta 
glöms bort när det gäller detta är invandrarna, som 
kan ha brist på kunskap om till exempel skatter, skola, 
arbete, fritid och äldrevård. Och det råder också en 
stor okunskap inom staden om vilka specifika önske-
mål dessa invånare kan ha.

– Lidingö Stad borde göra en omfattande upp-
sökande verksamhet för att undersöka vilka behov 
som finns och sedan åtgärda dem, anser Claudio 
crevatin (s). 

Det kan gälla allt från modersmålsutveckling, ett 
vidare kulturutbud, tillgång till information på hem-
språket till social service. Lidingö måste ge service till 
alla medborgare, menar Claudio Crevatin. n

det bortglömda 
folket 

Lidingös socialdemokrater vill 
att staden tar sitt ansvar för 

bron och att landstinget tar ansvar 
för tågen och banan i enlighet med 
det avtal Lidingö stad har med 
landstinget sedan mitten av 1980-
talet. Landstinget har hållt sin del 

av avtalet medan moderaterna för 
något år sedan meddelade att man 
ensidigt ville säga upp eller omför-
handla avtalet och lägga över även 
ansvaret för bron på landstinget. 

– Hade majoriteten stått kvar vid 
ingångna avtal hade vi i dag haft nya 

moderna vagnar och en upprustad 
bana. Genom moderaternas age-
rande, som fått stöd av folkpartiet, 
kristdemokraterna och vänsterpar-
tiet, finns det istället en risk för att 
vårt Lidingötåg kommer att avveckla 
sig själv, berättar Mårten Dahlberg 

ledamot i Tekniska nämnden (s).
Han menar att det verkligen är 

slöseri att lägga energi på att driva 
en tvist angående ett sedan länge 
ingånget avtal med landstinget, istäl-
let för att planera för en modernise-
ring och upprustning av banan. n

Öns socialdemokrater vill ta ansvar för bron

Socialdemokraterna anser att Dalénum-
området är av central betydelse för 

Lidingös fortsatta utveckling och är oroade 
över hur planerna ska fullföljas och hur 
tidsplanen ser ut. Utvecklingen i Dalénum-
området har nämligen hamnat i en återvänds-
gränd. Orsaken är att staden inte har lyckats 
komma överens med Fortum om en flyttning 
av värmeverket.

– Kanske var det en miss att inte för-
utse denna exploatering och ett behov av 
att flytta värmeverket redan i samband med 
försäljningen av Lidingö energiverk till 
Fortum, tycker Magnus Brandel (s). n

Ännu en (m)iss 
i planeringen

studieförbunden är viktiga både som 
kulturorganisatörer och som en möj-
lighet för ungdomar och vuxna att till-
sammans fördjupa sina kunskaper. De 
bör få resurser att stimulera skapande 
verksamhet och kunskapssökande. 

– Vi ser inga hinder för att skapa 
möjligheter som också omfattar de 
äldres intressen och behov, och upp-
muntra aktiviteter som ger tillfälle till 
samvaro över generationsgränserna, 
berättar Malin Olsson. n

Avgifterna får 
inte bli så höga 
att någon ute-
stängs av ekono-
miska skäl, vi vill 
sänka avgifterna 
betydligt. Fo
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