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Vägtrafiken viktig valfråga

I en insändare i Nynäshamnsposten tisdagen den den 4 maj 2010 påstår folkpartisten Bernt 
Wåhleman att Sorundanet inte har stött hans medborgarförslag ang. cykelväg mellan Spångbro och 
Ösmo. Detta är verkligen en sanning med modifikation! 

I själva verket ansåg Folkpartiet och Socialdemokraterna att frågan var besvarad i och med att det 
inte fanns pengar i budgeten för att bygga en cykelbana mellan Spångbro och Ösmo. Pengarna var 
redan intecknade för cykelväg i Nynäshamns tätort! 

Kommunens budget är ett resultat av Folkpartiets och Socialdemokraternas samarbete. Budgeten 
saknar tillräckligt med pengar till både medborgarförslag och cykelvägar. Detta glömmer Bernt 
Wåhleman att upplysa om. Sorundanet däremot har i sin budget anslagit pengar både till att bygga 
cykelvägar på landsbygden och till att finansiera medborgarförslag. Vi tycker själva idén med med-
borgarförslag förfelas om förslagen hela tiden avslås med motiveringen att det saknas pengar i 
budgeten. Sorundanet har föreslagit att 1 promille av kommunens budget, dock minst 200 000 kr, 
ska reserveras till att genomföra medborgarförslag. 

Bernt Wåhleman uppmanar dessutom Sorundanet att vara lugna i frågan om cykelvägar! Lugna är 
det sista vi är med trafiksituationen på väg 225 och vi garanterar att vi kommer att göra vårt 
yttersta för att få till stånd en cykelväg. Vi kommer faktisk att ha detta som ett vallöfte 2010. 

Folkpartiet skriver att man inväntar stöd från att fler partier stödjer utbyggnaden av cykelväg. 
Varför det? Folkpartiet sitter ju på makten tillsammans med Socialdemokraterna. Vad är problemet? 

SORUNDANET

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. Välkommen att läsa mer på www.sorunda.net eller ringa 0708-92 17 50.
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  Sorundanet – valet är lätt!


