
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ValFolder2006Aug16a.doc 

Vilka vi är 
 
Vi som kandiderar till kommunfullmäktige är: 
 
1 – Christer Sundquist, Projektledare, Västerby. 

Intresserar sig speciellt för demokrati- och 
miljöfrågor. Epost: christer@sorunda.net. 

 
2 – Lena Dafgård, Egen företagare, Grödby. 

Intresserar sig speciellt för företagar- och 
utbildningsfrågor. Epost: lena@sorunda.net. 

 
3 – Rolf Åberg, Arbetsledare, Ristomta. Intres-

serar sig för väg- och infrastruktur-frågor. 
Epost: rolf@sorunda.net. 

 
4 – Luzzi Herzog, Redaktör, Ottersta. Intres-

serar sig speciellt för vård- och äldrefrågor. 
Epost: luzzi@sorunda.net 

 
5 – Irene Ångström, Banktjänsteman, Ristomta. 

Intresserar sig speciellt för barn- och ung-
domsfrågor. Epost: Irene.1@sorunda.net  

 
6 – Per Ranch, Egen företagare, Ristomta. 

Intresserar sig för ekonomi och barn-
omsorgsfrågor. Epost: per@sorunda.net. 

 
7 - Irene Åström, f d Distriktssköterska,  

Grindsjön. Har speciellt engagerat sig för 
misshandlade kvinnor och barn som far illa. 
Dessutom, under många år, haft uppdrag 
som god man och förvaltare. Epost:  
Irene.2@sorunda.net 

 
8 – Björn Tapper, Utbildare, Grödby. Speciellt 

intresserad av skol- och idrottsfrågor. 
Epost: bjorn@sorunda.net 

Engagerade – Oberoende - Obekväma 
 
 
 
Engagerade 
 
Sorundanet är det nya lokala politiska 
alternativet i Nynäshamns kommun. Namnet 
kommer från att vi startade i Sorunda. Nu 
vänder vi oss till alla i Nynäshamns kommun. 
Vårt engagemang är helt ideellt utan några 
offentliga bidrag eller ekonomiska ersättningar. 
 
 
 
Oberoende 
 
Sorundanet är oberoende av övriga partier, 
ideologier, organisationer och kommersiella 
intressen. Vi vill samarbeta med alla som vill 
utveckla vår kommun positivt. Pragmatiska 
lösningar utan politiska låsningar.   
 
 
  
Obekväma 
 
Vi anser att det behövs röras om i den lokala 
politiken. Makthavare och opposition har fastnat 
i sina roller. Vi arbetar för nya tankar och idéer, 
mer engagerad debatt och lösningar med fokus 
på kommuninvånarnas vardagsproblem och 
önskemål om framtiden. 

Vår symbol 
 
Sorundanets symbol visar att Ösmo är 
kommunens naturliga centralort. Dagligen 
passerar huvuddelen av kommunens pendlare 
Ösmo. Ösmo är mer tillgängligt för en majoritet 
av kommunens invånare. Sorundanet anser att 
kommunala resurser bör förflyttas till Ösmo! 
 
Mer om oss 
 
I den här foldern försöker vi sammanfatta våra 
tankar och idéer för framtiden i vår kommun. 
Besök gärna vår hemsida www.sorunda.net - där 
finns allt det vi inte får plats med här! 
 
Tveka inte att kontakta oss om Du vill ha mer 
information. Sorundanet, Otterstav. 1, 148 70 
SORUNDA. Tel xxxx-xx xx xx, Epost 
info@sorunda.net. 
 



             

Vad vi gjort: 
 
Som nätverk ställde vi makthavarna mot 
väggen och satte fokus på glesbygden.  
  
Sedan dess har mycket hänt, bland annat 
pengar till bredband, fritidsgård och en 
distriktssköterska en dag i veckan i Sorunda. 
 
Vi skapade kontakter med Vägverket och 
lade fram förslag till trafiksäkerhetsåtgärder 
på väg 225. 
 
Vi träffade landstingschefer och krävde att få 
tillbaka vårdcentralen i Sorunda. 
 
Vi ordnade stormöten runt om i kommunen 
för att fånga upp stora som små frågor från 
medborgarna. 
 
Under våren har vi haft flera öppna möten på 
olika platser i kommunen för att lyssna på 
kommuninvånarna, vilket vi kommer att 
fortsätta med även efter valet. Det är viktigt 
för oss att ha en bra kommunikation med 
dem som bor, arbetar och lever i 
Nynäshamns kommun. 
 
Lika viktigt som vi anser att det är med 
jämställdhet mellan kommundelarna, lika 
viktigt anser vi det vara med jämställdhet 
mellan kvinnor och män. Och vi lever som vi 
lär, hälften av våra kandidater i årets val är 
män. 

Vad vi driver: 
 
En rättvis fördelning av kommunala resurser 
och initiativ mellan landsbygd och stad.  
 
Lokala kommundelskontor för ökad närhet 
och direktkontakt mellan medborgare, 
kommunala politiker och tjänstemän. 
 
En ekonomi som är i balans. 
 
En långsiktig plan hur kommunen ska 
utvecklas och där begreppet ”ekokommun” 
konkretiseras. 
 
Skolor med fokus på lärande, ordning och 
reda samt fungerande ungdomsgårdar med 
utbildad personal. 
 
Trygg och lättillgänglig vård med fokus på 
barn och äldre. 
 
Barnomsorg med fler mindre enheter och 
alternativa pedagogiska inriktningar. 
 
Ett boende för alla åldrar i hela kommunen. 
 
Ett säkert vägnät där tung genomfartstrafik 
är kraftigt begränsad och det finns gång-, 
rid- och cykelvägar även på landsbygden. 
 
Fungerande kommunikationer med Stock-
holm, Södertälje, Haninge och Tumba samt 
”vinkbussar” inom kommunen. 
 
Nej till Norvik så länge miljön påverkas 
negativt, landtransporterna inte är lösta och 
fakta saknas om positiva effekter för oss 
kommuninvånare. 

Vår vision: 
 
I framtiden har Nynäshamns kommun en bra 
ekonomi vilket är förutsättningen för bra 
service till invånarna. Kommunen har blivit 
attraktiv, människor och företag flyttar hit och 
kommunens skatteintäkter har ökat.   
 
Många av de som har flyttat hit behåller sina 
arbeten i Stockholmsregionen och pendlar med 
punktliga bussar och tåg.  
 
I framtiden kan unga och gamla bo var de vill 
eftersom hyres- och bostadsrätter byggs även 
utanför tätorterna.   
 
I framtiden har samhällsservicen byggts ut 
kraftfullt i Ösmo. Vård och omsorg är ett 
exempel där det har blivit bättre för barn och 
äldre. I Ösmo finns även ett nytt gymnasium 
och simhallen har byggts ut. 
 
I framtiden har kommunen insett värdet av 
många små företag. Det har skapats nya 
verksamheter inom högkvalitativ och ekologisk 
odling, närturism och upplevelser. 
 
I framtiden kan pappor och mammor cykla med 
sina barn till dagis, affär och buss/pendeltåg. 
Skolbarn kan på egen hand tryggt färdas till 
skolan. I skolan råder ordning och reda så att 
alla kan tillgodogöra sig undervisningen. Efter 
skolan finns lockande och meningsfulla 
fritidsaktiviteter. Alla resurser fördelas lika på 
flickor och pojkar. 
 
I framtiden är politiker och tjänstemän lättill-
gängliga och utgår alltid från invånarnas behov.  


