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Sorundanet är partiet med en vision för hela Nynäshamns kommun. Vi finns i kommunfullmäktige sedan 2006, har en hu-
manistisk grundsyn och värnar demokratin. Vi vill utveckla hela kommunen positivt och tillvarata kommunens unika natur- 
och kulturvärden. Vi vill att kommunala resurser fördelas lika mellan landsbygd och stad. Mer info på www.sorunda.net! 

INSÄNDARE: 
 
Denna insändare skickades till Nynäshamnsposten 2009-05-25 och publicerades 2009-
06-??  
 
”Köp Revudden!” utropar Kurt Ulfves i en insändare i NP den 12:e maj 2009. Insändaren undrar 
också ”vad Sorundanet tycker i denna fråga, partiet som sägs värna om den norra delen av 
kommunen.” Först och främst vill vi tacka insändaren för engagemanget för vår gemensamma 
framtid. 
 
Vi uppfattar det som om insändaren vill att kommunen ska köpa Revudden. Vi vill påpeka att 
Sorundanet vänder sig till hela Nynäshamns kommun  och har ett ansvar gentemot alla invånare.  
 
Förutom Revudden säger sig kommunledningen vilja köpa all mark som Stockholm stad äger i 
Nynäshamns kommun. Man vill också köpa Landsort mm. Sammantaget uppskattar vi markvärdet 
till hundratals miljoner kronor. Det är ett mycket stort åtagande och vi bedömer att kommunen 
saknar ekonomiskt utrymme för detta. Markförvärv i denna storleksklass kräver dessutom en 
långsiktig vision och strategi, något vi inte känner till att kommunen har.  
 
Vi håller med insändaren att Revudden är ett underbart friluftsområde som bör bevaras till våra 
barn och barnbarn. Och vi kan tänka oss att vissa områden är viktigare än andra och prioritera 
dessa vid köp. Tyvärr saknar kommunen en aktuell inventering av de berörda markområdena.  
 
Det finns många andra hål att stoppa pengar i som är viktiga för våra barn och barnbarn. 
Sorundanet tror att bra skolor är avgörande för våra barn och barnbarn och om människor väljer 
att flytta till kommunen.  
 
Med allt detta sagt så är det med sorg i hjärtat vi ser att Revudden troligen inte blir tillgänglig för 
allmänheten längre. Men frågan är kanske inte avgjord och vi uppmanar de kommuninvånare som 
vill att Revudden ska köpas att kontakta oss (eller de andra partierna) med argument och 
namnlistor. Finns det starka argument och en majoritet som vill köpa så är vi beredda att ompröva 
vår ståndpunkt! 
 
Sorundanet gm Per Ranch 
 
Materialet i dess helhet finns tillgängligt på Sorundanets hemsida www.sorunda.net. 
Kontakta gärna Lena Dafgård, epost lena.dafgard@sorunda.net, tel 0708-92 17 50 för 
mer information. 


