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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! 

PRESSMEDDELANDE: 
 
Sorundanet pekar på bristande demokrati i Nynäshamns 
kommun med anledning av köpet av fritidsområdet Revudden.  
 
Sorundanet pekar på bristande demokrati i beslutsprocessen med anledning av det 
kommunala förköpet av fritidsområdet Revudden beläget i södra Sorunda. Trots att 
Nynäshamns kommun har förhandlat med säljaren i över ett år har inte alla partier fått 
samma information. Den 26 augusti ska beslut tas och fortfarande saknas uppgifter på 
hur man ska få fram 18 miljoner och hur stora de årliga ränte- och driftskostaderna blir. 
Demokratin är satt på undantag i Nynäshamns kommun anser Sorundanet. 
 
Västerby den 23 augusti 2009: Sorundanet, partiet med en vision för hela Nynäshamns kommun, 
pekar på bristande demokrati i beslutsprocessen med anledning av det kommunala förköpet av 
Revuddens fritidsområde beläget i södra Sorunda. Trots att Nynäshamns kommun förhandlat med 
säljaren Botkyrka kommun i över ett år har en del partier inte fått någon information. Nu på 
onsdag den 26 augusti ska beslut tas och fortfarande saknas viktig information. Bl.a. saknas 
uppgifter på hur köpeskillingen på mer än 18 miljoner ska finansieras, hur stora de årliga 
räntekostnaderna blir samt hur stora årliga driftskostnader som kommer att belasta den 
kommunala budgeten.    
 
“Det finns skäl att köpa Revudden samtidigt som det finns många andra viktiga områden att satsa 
på som t.ex. skola och äldreomsorg. Därför är det extra viktigt att det finns bra beslutsunderlag i 
denna svåra avvägning. Vi kan konstatera att det saknas information hur köpet ska finansieras 
samt hur årliga ränte- och driftskostnader kommer att belasta framtida kommunala budgetar” 
säger Sorundanets partiledare Lena Dafgård. 
 
”Vissa partier har haft information om att Botkyrka ska sälja Revudden i mer än 1 år. Vi har bara 
fått information genom att läsa lokaltidningen Nynäshamnsposten. Att Nynäshamns kommun ska 
köpa Revudden har vi vetat i en vecka. När underlaget till beslut är så här bristfälligt, innebär det 
ju att vi skulle behöva göra en egen undersökning för att ta fram ett beslutsunderlag. Frågan är 
bara hur vi som fritidspolitiker ska hinna göra det när underlaget kommer en vecka innan beslut” 
fortsätter Lena Dafgård. 
 
”Oavsett vilket beslut som fattas i Revudden-frågan, kan vi nog alla vara eniga om att det sätt som 
den här frågan har hanterats på inte är förenligt med en demokratisk värdegrund. Det är tråkigt att 
demokratin är satt på undantag i Nynäshamns kommun” avslutar Lena Dafgård. 
 
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. 


