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Bäste markägare! 

 

Mitt namn är Lena Dafgård och jag är partiledare för lokalpartiet Sorundanet, som finns i  

kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun sedan valet 2006. 

 

Jag skriver till Dig i den angelägna trafiksäkerhetsfrågan gång- och cykelväg, GC-väg, mellan Grödby 

och Sunnerby. Kanske har Du redan fått denna information direkt i Din brevlåda eller genom att läsa 

vår annons i Nynäshamnsposten, se bilaga, men vi vill gärna ge Dig, som är markägare, lite bakgrund 

som inte framgår av annonsen. Vi ber om ursäkt för att det här brevet kommer sent, men inte förrän 

igår, den 25 maj, fick vi den lista på de 55 markägare inom det aktuella området, som vi begärde från 

miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 14 maj.  

 

Bakgrunden är att Sorundanet har föreslagit att kommunen ska bygga en GC-väg mellan Grödby och 

Sunnerby, eftersom en sådan GC-väg är mycket viktig för att fr.a. barn och ungdomar ska kunna gå 

eller cykla säkert till skolan, Sunnerby idrottsplats, fritidsgården och kamrater. Denna fråga behandla-

des vid kommunfullmäktige den 9 maj. Under debatten skyllde kommunledningen på att det var mar-

kägarna mellan Grödby och Sunnerby som motsatte sig en sådan utbyggnad. Man sade också att 

pengar inte var problemet och menade att om bara markägarna kunde övertalas så skulle en GC-väg 

byggas! Kommunledningen föreslog att alla politiker skulle hjälpas åt med att samla markägarna i 

denna fråga. 

 

Vi i Sorundanet bjuder nu in ansvariga politiker, markägare, boende och andra intresserade till en dis-

kussion om GC-väg mellan Grödby och Sunnerby den 30 maj kl. 19:00 i Sorunda Bygdegård. Sär-

skilt viktigt är det för oss att Du som markägare kommer till mötet och berättar hur Du ser på en GC-

väg mellan Grödby och Sunnerby. Vi hoppas att mötet leder fram till ett klart ja eller nej till GC-väg på 

denna sträcka. Vi kommer också att diskutera GC-vägar i hela kommunen. Jättehamnen Norvik ökar 

den tunga trafiken mycket och trafiksäkerheten måste förbättras med fler GC-vägar på fler platser! 

 

Vi hoppas verkligen att Du kan komma till detta möte och göra Din stämma hörd. Om inte, skulle det 

vara till stor hjälp om Du hade möjlighet att kontakta oss antingen via epost kontakt@sorunda.net 

eller telefon 0708-92 17 50 och meddela oss om Du är positiv eller negativ till detta förslag om GC-

väg mellan Grödby och Sunnerby. Vi vill ju verkligen inte tvinga fram något ingen vill ha! 

 

Vi ser fram mot att träffa Dig på mötet eller att höra av Dig! Mer info finns att läsa på vår hemsida 

www.sorunda.net. Där finns även ett videoklipp från debatten i kommunfullmäktige. 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

Lena Dafgård 

Partiledare för Sorundanet 

Fullmäktigeledamot och fritidspolitiker 

 

 

Bilaga: Flygblad  


