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FÖRORD

Sorundanet presenterar här sitt förslag till “landsbygdsprogram” med prioriterade satsningar

för landsbygdens utveckling i hela Nynäshamns kommun. Många av kommunens invånare

upplever att de bor på landet och många har flyttat hit med en dröm om att leva på landet. Det

finns många planer och program i Nynäshamns kommun; översiktsplaner, detaljplaner,

VA-planer och kustprogram. Däremot finns det inget landsbygdsprogram. Vi tror att ett

blomstrande näringsliv, natur, kultur, bra skolor och bra bostäder på landsbygden är en del av

ett attraktivt och hållbart boende som kommer att stärka varumärket Nynäshamn och locka

nya invånare.

Vår målgrupp är alla invånare, föreningar, företag, politiska partier och andra organisationer

som vill utveckla landsbygden nu och i framtiden. Vår förhoppning är att

landsbygdsprogrammet ska skapa en konstruktiv dialog om framtiden i hela kommunen.

Sorundanet har inspirerats av Växjö kommuns landsbygdsprogram och Lidköpings

Handlingsplan för landsbygdsutveckling 2013-2018. Växjö kommun blev av föreningen “Hela

Sverige ska leva” utsedd till ”Årets landsbygdskommun 2010”. Eskilstuna har också en bra

handlingsplan för landsbygden. Sorundanets förhoppning är att Nynäshamns kommun kan bli

utsedd till “Årets landsbygdskommun 2017” när föreslaget landsbygdsprogram har

genomförts.

Länk > Länk > Länk >

Ytterligare länkar som inspirerat oss:

Hela Sverige ska leva: http://www.helasverige.se

Landsbygdsnätverket: http://www.landsbygdsnatverket.se

Munkedals kommun: http://www.munkedal.se - Årets landsbygdskommun 2011

Herrljunga kommun: www.herrljunga.se - Årets landsbygdskommun 2009

Kalmar kommun: www.kalmar.se - Årets landsbygdskommun 2008

Kontakta oss med kommentarer och förbättringsförslag. Vi hoppas på en aktiv dialog och

kommer anordna möten samt genomföra en webbenkät i syfte att få så många som möjligt att

vara delaktiga. Längst bak i landsbygdsprogrammet hittar ni  information om oss i Sorundanet

och kontaktuppgifter till oss.

Kontakt Sorundanet

Västerby, Pl 4474

137 94 NORRA SORUNDA

0708-92 17 50

www.sorunda.net

kontakt@sorunda.net

Sorundanet är den nytänkande lokalpolitiska kraften i Nynäshamns kommun. Vi finns i

kommunfullmäktige sedan 2006, har en humanistisk grundsyn och värnar demokratin.

Sorundanet vill varsamt ta tillvara hela kommunens unika möjligheter till en positiv utveckling

av både landsbygd och stad.

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.vaxjo.se%2Fupload%2Fwww.vaxjo.se%2FKommunledningsf%25C3%25B6rvaltningen%2FPlaneringskontoret%2FLandsbygdsprogram%2520fo%25CC%2588r%2520Va%25CC%2588xjo%25CC%2588%2520kommun%25202007-2010.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEd5prhRdM-au2Ic6HLHI4dNa9VJw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.lidkoping.se%2Fdownload%2F18.6dc5cbb613a0b82fb02ad2a%2F1351849445704%2FHandlingsplan%2Blandsbygdsutveckling%2B2013-2018.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEUkZZK2aysSjUa-gVhsSp174F2hw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.eskilstuna.se%2FGlobal%2FKSF%2FEa%2520kommuns%2520handlingsplan%2520f%25C3%25B6r%2520landsbygden%25202012-2015.pdf%3Fepslanguage%3Dsv&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEuHpK4W_MmdC3DXjfZn0_ov4TVSg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.helasverige.se%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGuqfx6AoPpyfDDOq9Gm8iqUQ86RQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.landsbygdsnatverket.se&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE6SHGWUmpW-B2sQhJgEN3iRRu7MQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.munkedal.se&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEsrhDqGAkkOduzAa1G8vdAYnOS8w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.herrljunga.se%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHao1usysP-1vKvxAxnFcFSfu1DGg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.kalmar.se&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGT_Uy719wk-nDqUG12jWvKsJ0gGA
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INLEDNING

PRIORITERADE SATSNINGAR FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING

Profilering och marknadsföring

Attraktivt boende

Bra kommunikationer

IKT - Informations- och kommunikationsteknik

Lokalt näringsliv och turism

God service

STRATEGIER OCH GENOMFÖRANDE

Landsbygdssamordning

Lokalt utvecklingsarbete

Byapeng

Förnyelse och utveckling av kommundelscentra

Näringslivsservice och företagslots

Mötesplatser

Dialog

Lokal utveckling i ett EU-perspektiv

Förankringsprocess

KONKRETA FÖRSLAG FRÅN INVÅNARE

KONTAKTA OSS!

https://docs.google.com/document/d/1Vjk2H1DGguDP-Yd22f0XzNwvxGCv2wX3n2Z3uTFDiYk/edit#heading=h.6zm1dhkte4k6
https://docs.google.com/document/d/1Vjk2H1DGguDP-Yd22f0XzNwvxGCv2wX3n2Z3uTFDiYk/edit#heading=h.hgifoe75wib5
https://docs.google.com/document/d/1Vjk2H1DGguDP-Yd22f0XzNwvxGCv2wX3n2Z3uTFDiYk/edit#heading=h.xzx0knfhdlty
https://docs.google.com/document/d/1Vjk2H1DGguDP-Yd22f0XzNwvxGCv2wX3n2Z3uTFDiYk/edit#heading=h.iml8vgknd02g
https://docs.google.com/document/d/1Vjk2H1DGguDP-Yd22f0XzNwvxGCv2wX3n2Z3uTFDiYk/edit#heading=h.somokn3oyzrk
https://docs.google.com/document/d/1Vjk2H1DGguDP-Yd22f0XzNwvxGCv2wX3n2Z3uTFDiYk/edit#heading=h.7k5qv840idot
https://docs.google.com/document/d/1Vjk2H1DGguDP-Yd22f0XzNwvxGCv2wX3n2Z3uTFDiYk/edit#heading=h.6t0g1csib4x2
https://docs.google.com/document/d/1Vjk2H1DGguDP-Yd22f0XzNwvxGCv2wX3n2Z3uTFDiYk/edit#heading=h.egd40fvquzzy
https://docs.google.com/document/d/1Vjk2H1DGguDP-Yd22f0XzNwvxGCv2wX3n2Z3uTFDiYk/edit#heading=h.krid2ypw3gqg
https://docs.google.com/document/d/1Vjk2H1DGguDP-Yd22f0XzNwvxGCv2wX3n2Z3uTFDiYk/edit#heading=h.dnuppnkg8nx1
https://docs.google.com/document/d/1Vjk2H1DGguDP-Yd22f0XzNwvxGCv2wX3n2Z3uTFDiYk/edit#heading=h.a30ul8vn4ilq
https://docs.google.com/document/d/1Vjk2H1DGguDP-Yd22f0XzNwvxGCv2wX3n2Z3uTFDiYk/edit#heading=h.3u4paque2gn0
https://docs.google.com/document/d/1Vjk2H1DGguDP-Yd22f0XzNwvxGCv2wX3n2Z3uTFDiYk/edit#heading=h.rjke053z8jve
https://docs.google.com/document/d/1Vjk2H1DGguDP-Yd22f0XzNwvxGCv2wX3n2Z3uTFDiYk/edit#heading=h.gon0q12pn8gk
https://docs.google.com/document/d/1Vjk2H1DGguDP-Yd22f0XzNwvxGCv2wX3n2Z3uTFDiYk/edit#heading=h.c5r4286ndnlk
https://docs.google.com/document/d/1Vjk2H1DGguDP-Yd22f0XzNwvxGCv2wX3n2Z3uTFDiYk/edit#heading=h.t9nk4opmjwzf
https://docs.google.com/document/d/1Vjk2H1DGguDP-Yd22f0XzNwvxGCv2wX3n2Z3uTFDiYk/edit#heading=h.wr6ro1dsvy7o
https://docs.google.com/document/d/1Vjk2H1DGguDP-Yd22f0XzNwvxGCv2wX3n2Z3uTFDiYk/edit#heading=h.xawu7p4i62w6
https://docs.google.com/document/d/1Vjk2H1DGguDP-Yd22f0XzNwvxGCv2wX3n2Z3uTFDiYk/edit#heading=h.24s2wsp8ycsp
https://docs.google.com/document/d/1Vjk2H1DGguDP-Yd22f0XzNwvxGCv2wX3n2Z3uTFDiYk/edit#heading=h.v7a47hbx9c78
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INLEDNING

Endast 20 minuters bilresa söder om Globen hittar Du Nynäshamns kommun. Här kan du

uppleva trolsk vildmark, uråldrig kulturbygd och bada i klara skogssjöar. Förutom flera

naturreservat, friluftsområden och byggnadsminnen finns en vacker skärgård. Natur,

kultur och historia är alltid nära.

Nynäshamn kan erbjuda ett unikt lantligt boende

med levande landsbygd i omedelbar närhet till

storstaden Stockholm. Många Stockholmare drömmer

om ett liv på landet. Många gör slag i saken!

Landsbygden fyller många funktioner i dagens

samhälle. Landsbygden producerar vatten, livsmedel,

energi och byggnadsmaterial. Vattnet i Din bostad,

maten på Ditt bord, den förnyelsebara energin som

värmer Din bostad och driver Din mobiltelefon

kommer från landsbygden. Huset Du bor i är med

största sannolikhet byggt med material från

landsbygden.

Landsbygden kan också ta emot restprodukter som

inte innehåller skadliga ämnen och låta dem återgå i

kretsloppet. Regeringens mål om fossilfria

transporter 2030 gör landsbygden till det långsiktigt

hållbara samhället.

Landsbygden är en bostadsort som ger utrymme för

en större befolkning i kommunen. Landsbygdens

utvecklingsbara orter ger också möjligheter till

lokalisering av företag och infrastruktur. Med goda

kommunikationer på landsbygden kan kommunens

befolkning öka.

Landsbygden är också en viktig plats för rekreation

och besöksnäring. Skogen, kulturlandskapet och den

långa kusten är attraktiva för friluftslivet. Skogen

fungerar som en koldioxidfälla och som vindskydd i

utsatta lägen vilket bidrar till lägre energiförbrukning.

Landsbygden är bärare av biologisk mångfald och

har en viktig pedagogisk betydelse som kontaktyta

mot natur och vår kulturhistoria.
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PRIORITERADE SATSNINGAR FÖR LANDSBYGDENS

UTVECKLING

Profilering och marknadsföring

Närhet till kulturlandskapet höjer attraktionskraften. Mark som brukats i årtusenden har vi gott om.

Nynäshamns landsbygd med sin sköna och omväxlande natur, riksintressanta kulturmiljöer,

småorter och byar utgör tillsammans med tätorten Nynäshamn en konkurrenskraftig enhet som

bör profileras och marknadsföras med målsättning att öka inflyttning och tillväxt. För att höja

attraktionskraften på de olika orterna är det viktigt att lyfta fram orternas särart och kvaliteter.

Många platser, byar, småorter har kulturmiljöer av högsta klass i eller omedelbar närhet och

dessa bör användas som en tillgång.

Mål

● I Nynäshamns kommun ska landsbygden vara en viktig attraktionsfaktor i byggandet

av platsvarumärket ”Nynäshamn – Frihet att utvecklas”.

● Kommunen ska genom centrumförnyelsearbetet göra kommundelscentra mer attraktiva

och profilera och marknadsföra dem.

● På kommunens hemsida ska det finnas samlad information om landsbygden med länkar

till lokala hemsidor. Här finns också möjlighet till marknadsföring av landsbygden.

● Kommunen ska ge stöd till nätverk inom det lokala näringslivet genom gemensamma

projekt och olika marknadsföringsinsatser.
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Attraktivt boende

Ett attraktivt lantligt boende står högt upp på mångas önskelista.

I Nynäshamns kommun är utbudet av kommunala hyresrätter spritt över kartan och det

kommunala bostadsbolaget Nynäshamnsbostäder förvaltar lägenheter i tre av landsbygdens

orter; Spångbro/Sunnerby, Stora Vika och Ösmo. Behovet av hyresrätter har resulterat i att

Nynäshamnsbostäder byggt nya lägenheter i Spångbro, Stora Vika och Ösmo. Marknaden för

småhus erbjuder allt från ett boende i villaområde i någon av landsbygdens orter till hus i

idyllisk bymiljö på landet. Efterfrågan på attraktiva tomter i natursköna lägen har ökat och

därmed även ökat kraven på att förutsättningar ges för att bygga på landsbygden.

Mål

● Nynäshamns kommun ska ge förutsättningar för nybyggnation av centrala och

attraktiva lägenheter i kommundelscentra men även i övriga orter om behov uppstår.

● Kommunen ska underlätta för byggnation av hus på landsbygden och medverka till att

generösa och attraktiva tomter i landsbygdsmiljö kan erbjudas och marknadsföras.

● Vid byggnation av småhus och vid enskilt boende ska kommunen medverka till att lösa

infrastrukturfrågor.

● Kommunen ska verka för att byggnation på havs-och sjönära tomtmark följer lagen om

strandskydd.

Bra kommunikationer

Nynäshamns kommun måste arbeta för att utveckla och förbättra de allmänna

kommunikationerna inom kommunen så att de svarar upp till invånarnas behov. Det är viktigt

att samtidigt utveckla kommunikationerna till övriga Stockholmsregionen för att få ökade

pendlingsmöjligheter och ett ökat serviceutbud för kommunens invånare. Det är angeläget att

kommunen ställer krav på Trafikverk och Stockholms Lokaltrafik, SL, för att uppnå

målsättningen.

Mål

● Kommunen ska i samverkan med SL utveckla kommunikationerna med övriga

Stockholmsregionen som t.ex. Huddinge, Södertälje och Tumba.

● Kommunen ska medverka till ett väg- och gatunät med en säker trafikmiljö på
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landsbygden.

● Kommunen ska genom samarbete med Trafikverket medverka till att gång- och

cykelvägnätet, GC-vägnätet, på landsbygden byggs ut.

● Kommunen ska ta initiativ till att i samverkan med lokala grupper och andra aktörer i

projektform utveckla ett mer flexibelt nät för kollektivtrafik som ger större

pendlingsmöjligheter, ökar tillgängligheten service och som bidrar till en hållbar

utveckling.

● Kommunen ska öka linjeläggningen av skolskjutsarna så att allmänheten kan använda

dem. Skolskjutsarna ska ge en god och säker service till barn och ungdomar.

● Kommunen ska bidra till det enskilda vägnätet i kommunen.

● Kommunen ska ställa krav på SL så att cyklar får medtagas på bussar.

Gång- och cykelvägar i hela kommunen är en viktig del av

landsbygdsutvecklingen. Regeringens mål om fossilfria transporter 2030

kommer att påverka hur vi transporterar oss lokalt i framtiden.

IKT - Informations- och kommunikationsteknik

Kvaliteten på telekommunikation och bredband måste säkerställas och utvecklas så att den

svarar upp till näringslivets och enskildas behov. En ytterligare infrastrukturell faktor som är

mycket viktig för landsbygdens utveckling är att säkra elnätet och kvaliteten på det. Det är

därför angeläget att kommunen ställer krav på att elmarknadens och telemarknadens aktörer

fullföljer sina åtaganden.

Mål

● Kommunen ska ha som målsättning att bygga ut bredbandsnätet så att detta når 99 %

av kommunens invånare på landsbygden inkl. Lisö, Torö och Landsort.

● Kommunen ska verka för att kvaliteten på telenät och elnät säkerställs och utvecklas

så att den svarar upp till näringslivets och enskildas behov.

● Kommunen ska verka för att högre avbrottsersättningar ska krävas från aktörerna på

el- och telemarknaden vid avbrott på el- och telenätet.

Lokalt näringsliv och turism

För att utveckla arbetsmarknaden och näringslivet på landsbygden bör man inrikta

utvecklingsarbetet på en rad viktiga åtgärder för att öka sysselsättningen.  Det är viktigt att

invånarna ges pendlingsmöjligheter till attraktiva arbeten, utbildning och kompetenshöjande

åtgärder. Det är angeläget att erbjuda ett gynnsamt klimat för det lokala näringslivet och ge

förutsättningar för nyetableringar som kan bidra till fler arbetstillfällen på landsbygden.

Mål

● Kommunen ska genom olika insatser och aktiviteter stimulera och värna om det lokala

näringslivet och ge förutsättningar för ett gynnsamt företagsklimat.

● Kommunen ska även initiera samverkan och bygga nätverk för projekt inom

besöksnäringen med produktutveckling och gemensam marknadsföring som

målsättning.

● Kommunen kan genom lokalt partnerskap initiera nya former av företagande inom den

sociala ekonomin.

● Kommunen ska ta initiativ till att genom partnerskap utveckla projekt som särskilt leder

till ungdomars ökade arbetsmöjligheter på landsbygden.

● Kommunen ska lägga stor vikt vid att verka för att regler för företagande underlättas,

såväl inom jord- och skogsnäring som inom annan verksamhet.
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● Kommunen ska ha regelbundna träffar med representanter för landsbygdens

organisationer för ömsesidigt utbyte av information, kunskap och idéer.

● Kommunen ska i samarbete med markägare och ridintresserade/klubbar utreda

möjligheten till ridleder på befintliga småvägar/stigar för att öka god relation inom

ramen för allemansrätten mellan ryttare och markägare. Detta bidrar till ökad service

inom hästturismen i form av bed and box mm.

● Kommunen skall verka för och underlätta att jordbruket i så stor omfattning som möjligt

kan bedrivas rationellt med högt ekologiskt inslag.

● Kommunen ska verka för att skapa gemensamma avyttringsmöjligheter för jordbruk och

jakt/skyddsjakt.

● Kommunen ska ge möjlighet och närhet till företagshjälp/entreprenörsinformation över

hela kommunen.

God service

Småskaliga skolor nära invånarna är ett exempel på god samhällservice

I det fortsatta utvecklingsarbetet är det viktigt att säkra och utveckla den kommunala

servicen. Genom olika insatser stimulera och ge förutsättningar för att utveckla övrig

samhällsservice, tjänsteföretag, handel och besöksnäring på landsbygden. Målsättningen att

behålla landsbygdens små skolenheter, hålla en hög kvalitet på barnomsorg och

skolverksamhet och en god varierad äldreomsorg är högt prioriterat och en stor utmaning för

kommunens utvecklingsarbete. En hög servicenivå och ett nytänkande när det gäller utbudet

till barn och ungdomar spelar en viktig roll som attraktionsfaktor för en presumtiv inflyttare vid

val av boendeort.

Mål

● Den kommunala servicen på landsbygden ska förbättras och vidareutvecklas –

centrumförnyelse av kommundelscentra är en metod i arbetet.

● Kommunen ska, om inte elevunderlaget drastiskt minskar och föräldrarna så önskar,

behålla alla skolor.

● Kommunen ska ta fram en skolplan för landsbygden och för de norra kommundelarna

inklusive Segersäng och Landfjärden i synnerhet.

● Kommunen ska genom olika insatser verka för att öka det kommersiella tjänster och

serviceutbudet på landsbygden.

● När kommunen planera nya bostadsområden bör planerad service som t.ex. skola,

fritidshem, affär och återvinningsstationer presenteras.
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● Kommunen ska genom hemsändningsbidraget  och nätverksarbete stödja1

lanthandlarna på landsbygden.

● Kommunens ambitionsnivå när det gäller fritidsaktiviteter för barn och ungdom på

landsbygden måste höjas:

○ Isbana på vintern

○ Inomhusaktiviteter som foto- och filmkurser, dans, teater, lanpartyn  och2

hackathons .3

○ Utomhusaktiviteter som skateramp/skatepark i gjuten betong, lajv , ridning,4

fotboll och hockey (Spångbro och Ösmo hade tidigare belysta hockeyrinkar

utomhus).

Lanparty / Hackathon Lajvare: Bygruppen Ekeby i Tiradkampanjen

1 Hemsändningsbidrag - kan sökas av kommuner som helt eller delvis bekostar hemsändningen av

daglig- varor till konsumenter i gles- eller landsbygd. Många konsumenter har svårt att själva ta sig till

butiken för att handla. Det statliga hemsändningsbidraget hjälper dessa hushåll att få varorna

hemsända.
2 http://sv.wikipedia.org/wiki/Lanparty
3 http://sv.wikipedia.org/wiki/Hackathon
4 http://sv.wikipedia.org/wiki/Levande_rollspel

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fsv.wikipedia.org%2Fwiki%2FLanparty&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFWNp9Fn-NNquMLgve1yy269fVRFg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fsv.wikipedia.org%2Fwiki%2FHackathon&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFgqYX3QS3FmZsMV8lVvaQDfVtzhA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fsv.wikipedia.org%2Fwiki%2FLevande_rollspel&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHbXH4CgwqXyojXc7nepxq4oxyWJA
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STRATEGIER OCH GENOMFÖRANDE

Genomförandet av landsbygdsprogrammet bör ses som en process i flera steg som

genomsyrar hela den kommunala organisationen. Såväl företrädare för det lokala

utvecklingsarbetet som entreprenörer och enskilda personer på landsbygden ska uppleva ett

positivt bemötande från politiker och kommunala tjänstemän när man kontaktar kommunen i

olika frågor.

Landsbygdsprogrammet ska vara ett verktyg för kommunens arbete med landsbygdens

utveckling. Här presenteras kommunens organisation och satsningar för samordning av

landsbygdsfrågor och strategisk landsbygdsutveckling. Arbetet med landsbygdens utveckling

ska ske utifrån begreppet ”Långsiktig hållbar utveckling”.

Landsbygdssamordning

Kommunen ska anställa en tjänsteman som löpande arbetar med landsbygdsfrågor i den

kommunala organisationen. Samordnings- och utvecklingsfunktionen kan ses som en länk

mellan kommunen och landsbygdens invånare i olika frågor.

Prioriterade åtgärder

● Stimulera utvecklingsarbetet i kommunens lokala grupper.

● Samordna kommunens resurser vid olika lokala projekt.

● Fördelning av byapeng (se rubrik “Byapeng” nedan).

● Garantera olika slag av mötesplatser för invånarna på landsbygden.

● Olika insatser för att stödja det lokala näringslivet och för att initiera entreprenörskap

och nyföretagande.

● Använda metoden ”centrumförnyelse” för att utveckla kommunens orter.

● Genom olika insatser profilera och marknadsföra det lokala utvecklingsarbetet och det

lokala näringslivet.

● Deltagande i Leaderprojekt och andra EU-program.

Lokalt utvecklingsarbete

I Nynäshamns kommun finns aktiva lokala grupper som i dialog med kommunen engagerar

sig i samhällsplanering och lokal utveckling. De lokala grupperna fungerar som

paraplyorganisationer för det lokala föreningslivet och arbetar ofta i samverkan med det lokala

näringslivet. Nynäshamns kommun föreslås stimulera bildandet av flera sådana grupper.

Prioriterade åtgärder

● Att skapa förutsättningar för lokal förankring och utrymme för lokalt inflytande i

landsbygdsfrågor.

● Att skapa förutsättningar i den kommunala organisationen så att landsbygdsfrågor ges

rätt prioritering och inordnas i den övriga verksamheten.

● Arbeta i samverkan med andra lokala aktörer för att säkra servicen på orten och

utveckla näringslivet.

● Marknadsföra den egna orten genom t.ex. ett reklamblad ett par gånger om året och

olika projekt och aktiviteter.



Sorundanet
För Dig på Nynäshamns landsbygd

Den 10 april 2013

Landsbygdsprogram 2014 - 2018

O F F E N T L I G  R E M I S S H A N D L I N G

Sida 11i

Byapeng

Nynäshamns kommun föreslås inrätta en byapeng. Lokala grupper som aktivt verkar för att

utveckla bygden ska kunna söka ett kommunalt bidrag, Byapeng, till sitt utvecklingsarbete. För

att söka byapeng ställs som krav på den lokala gruppens arbete att det gynnar helheten och

alla boende i området och att utvecklingsarbetet bedrivs aktivt, framåtsyftande och

demokratiskt.

Prioriterade åtgärder

● Stärka den lokala identiteten.

● Stimulera lokalt utvecklingsarbete som tex att uppmuntra och underlätta för företagare

att anställa unga praktikanter för att locka dem att bo kvar på landsbygden.

● Stimulera lokal samverkan.

● Verka för att säkra servicenivån på landsbygden.

● Profilera och marknadsföra landsbygden.

Förnyelse och utveckling av kommundelscentra

Nynäshamns kommun föreslås starta ett projekt för att förnya och förtäta kommundelscentra

som Spångbro och Ösmo. Detta ska ge förutsättningar för nybyggnation av centrala

lägenheter och för att på olika sätt profilera och marknadsföra orterna. Huvudsyftet med

centrumförnyelsearbetet är att säkra servicen i kommundelscentra för den omgivande

landsbygden och att höja attraktiviteten på orterna.

Prioriterade åtgärder

● 2015 ska idéskisser för kommundelscentra vara klara och arbetet avslutat i den delen.

● Profilering och marknadsföring av kommundelcentra ska pågå kontinuerligt.

● Centrumförnyelsearbetet ska överföras till andra orter på landsbygden.

Näringslivsservice och företagslots

Nynäshamns kommun föreslås inrätta tjänster där man arbetar med ”företagslotsning” ur ett

landsbygdsperspektiv. Målsättningen med arbetet är att stödja företagande och

entreprenörskap på landsbygden.

Prioriterade åtgärder

● Genom insatser och aktiviteter stimulera och värna om det lokala näringslivet och ge

förutsättningar för ett gynnsamt företagsklimat som initierar entreprenörskap och

nyföretagande, t.ex. “Starta egetkurser”.

● Aktiviteter och insatser som särskilt ökar kvinnors företagande på landsbygden.

Mötesplatser

I Nynäshamns kommun finns ett antal allmänna samlingslokaler som bygdegårdar,

hembygdsgårdar, folkets hus, bibliotek, m.fl. vilka tjänar som mötesplatser för landsbygdens

invånare. Samlingslokalerna tas väl om hand av det lokala föreningslivet och spelar en stor roll

i det lokala utvecklingsarbetet som en demokratisk mötesplats öppen för alla medborgare.

Samlingslokalerna utgör även en naturlig samlingsplats för privata sammankomster och är

därmed en bra service till invånarna.

Prioriterade åtgärder

● Att genom bidrag till samlingslokaler garantera landsbygdens invånare tillgång till

mötesplatser.

● Arbeta för att företrädare för de olika samlingslokalerna träffas och bildar nätverk för

gemensam information och marknadsföring.
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Dialog

Det lokala engagemanget måste bli en viktig del i kommunens utvecklingsarbete. Vid lokalt

avgränsade frågor måste en lösning i samförstånd ske i dialog mellan lokala företrädare och

kommun. Det måste skapas möjligheter för allmänheten att vid öppna dialogmöten på den

egna orten framföra synpunkter till förtroendevalda i kommunstyrelsen och till tjänstemän för

att få svar på frågor som rör de lokala förhållandena. Nynäshamns kommun måste efterstäva

en flexibilitet när det gäller att anordna lokala möten för dialog kring viktiga frågor och

omvälvande händelser som exempelvis sviktande elevunderlag vid någon byskola, byggnation

av bostäder eller problem med strömförsörjning och telekommunikationer.

Prioriterade åtgärder

● För att inspirera och stimulera det lokala engagemanget och vinna kontinuitet och

kvalitet i viktiga frågor bjuds kommunens lokala grupper, ett landsbygdsnätverk, in

minst två gånger per år till träffar för information och erfarenhetsutbyte. Viktigt att

engagerade företrädare för de politiska partierna deltar och samarbetar över

gränserna.

● Stärka den lokala identiteten i syfte att få alla invånare i hela kommunen att identifiera

sig med Nynäshamns kommun.

Lokal utveckling i ett EU-perspektiv

Det lokala engagemanget och byapengen ger förutsättningar för landsbygdsprojekt.

Byapengen ska förmeras via nationella EU-projekt för landsbygdsutveckling under EU:s nästa

programperiod.

Prioriterade åtgärder

● Aktivt och strategiskt skapa underlag för genomförandet av landsbygdsprojekt inom

ramen för EU:s program för landsbygdsutveckling och lokal utveckling - målsättning är

att initiera och genomföra fler projekt inom ramen för EU:s program för

landsbygdsutveckling.

Förankringsprocess

Förverkligandet av landsbygdsprogrammet kräver att samtliga verksamheter i kommunen –

förvaltningar och bolag – kopplar vision och mål till konkreta åtgärder och aktiviteter.

KONKRETA FÖRSLAG FRÅN INVÅNARE

Sorundanet har genom åren samlat på sig idéer från kommunens invånare. Här listar vi några

konkreta förslag som kan inspirera:

● Frölundamalm

○ Företagscenter / företagspark där vägen från Fituna möter väg 225.

● Grödby

○ Bygg gång- och cykelväg till Spångbro/Sunnerby/Torp så att barn kan cykla säkert till

och från skola, kompisar, bibliotek, idrott, fritidsaktiviteter, mm mm.

●  Landfjärden

○ Bygg kommunalt vatten och avlopp tillsammans med Haninge kommun.

●  Landsort

○ Etablera en energi- och miljöstation i samarbete med högskola och gymnasier.
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●  Lidatorp

○ Ta bort den fula gångbron över gamla väg 73. Använd den till något annat eller skrota!

● Norrudden

○  Samarbeta med Haninge om kommunalt vatten och avlopp

● Segersäng

○ Bygg parkering och busshållplats vid motorvägen på samma sätt som i Ösmo.

●  Sorunda landsbygd

○ Bygg gång- och cykelväg längs väg 225.

●  Spångbro/Sunnerby/Torp

○ Bygg ut Sunnerbyhallen och rusta Sunnerbygården!

● Stora Vika

○ Bussförbindelse till Ösmo

● Torö/Svärdsö/Oxnö

○ Öppna Torö skola

●  Trollsta/Trollstamalm

○ Kommunen borde samarbeta med och marknadsföra en samåkningstjänst, d.v.s en

webbtjänst som underlättar för kommunens invånare att samåka.

● Västerby

○ Samarbeta med Haninge för tvärförbindelse till Landfjärden via Hemfosa!

● Ösmo landsbygd

○ Mer resurser till ridverksamheten på Vansta gård (Sorunda Ridklubb)!

Företagspark i nordvästra Sorunda? Samåkning är kul, ekonomiskt och bra för miljön!

KONTAKTA OSS!

Lena Dafgård, doktorand, Grödby. Partiledare och ledamot i
Kommunfullmäktige. Intresserar sig speciellt för demokrati- och
utbildningsfrågor.

Kontakt
0708-92 17 50
lena.dafgard@sorunda.net
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Rolf Åberg, egen företagare, Nynäshamn. Vice ordförande och ledamot i
Kommunfullmäktige. Intresserar sig för väg- och infrastrukturfrågor.

Kontakt
0702-37 52 53
rolf.aberg@sorunda.net

Lena Carlsson, företagskonsult, St Lundby. Styrelsens ordförande och 1:a
ersättare i Kommunfullmäktige. Stort hästintresse och mycket intresserad av
företagarfrågor.

Kontakt
0768-06 72 75
lena.carlsson@sorunda.net

Per Ranch, civilingenjör, Ristomta. 2:a ersättare i Kommunfullmäktige. Vill
förbättra skolorna, trafiksäkerheten och direktbussarna till Stockholm.

Kontakt
0708-999 101
per.ranch@sorunda.net

Iréne Åström, fd distriktssköterska, Västerby. Sekreterare. Bor här för
naturen, den friska luften och tystnaden. Vill förbättra samhällsservicen och
bygga gång- och cykelvägar på landsbygden.

Kontakt
0738-30 86 49
irene.astoms@sorunda.net

Sonja Perneby, fd socialsekreterare, Grindsjön. Bor i kommunen för
kulturlandsbygden och havet. Vill förbättra vården, kommunikationerna med
Tumba samt ort- och vägskyltningen.

Kontakt
0737-29 96 50
sonja.perneby@sorunda.net

Irene Ångström, banktjänsteman, Ristomta. Kassör. Bor i kommunen för
lugnet, den vackra naturen och närheten till havet. Vill ha en säkrare väg
225, bekvämare pendling till Stockholm och bättre skolor.

Kontakt
0703-62 75 27
irene.angstrom@sorunda.net

Björn Tapper, utbildare, Grödby. Bor här för naturen och har ett stort
intresse för miljö- och djurfrågor.

Kontakt
0761-25 54 76
bjorn.tapper@sorunda.net

Kjell Åström, pensionär, Västerby. Biodlare som intresserar sig för natur- och
miljöfrågor.

Kontakt
0707-55 36 36
kjell.astrom@sorunda.net


