Nynäshamns kommunparti

Västerby 2013-12-15

Replik Folkpartiet i Nynäshamnsposten fredagen den 13 december 2013
Stort tack Bo Person för en välskriven och faktabaserad debattartikel som till stor del förklarar
den historiska utvecklingen i Nynäshamns kommun. Speciellt bra är det informativa diagrammet.
Vi i Sorundanet är mycket väl medvetna om orsakerna till den svaga befolkningsutvecklingen. Vi
har ibland resonerat om hur Stockholms-regionen skulle sett ut om planerna på en storflygplats
och ett kunskapscenter på Södertörn hade genomförts. Nu blev det Arlanda och fortsatt satsning
på KTH-Universitetet-Karolinska-klustret. Marknaden fick råda, kanske hade en "planekonomi"
förverkligat en E4-syd, en Österled, ett bättre fungerande Stockholm och en helt annan
kommun?
Vad gör vi med denna kunskap? En analys av statistiken visar att absolut ingenting händer;
ökningen ligger konstant på något över 1%. Kommunledningen har haft ett tillväxtmål om 1 000
personer per år under tio år. Helt orealistiskt kan vi vara överens om. Nu talar man om 1-2%
men även detta mål är irrelevant eftersom 2% är en fördubbling jämfört med idag. Varför skulle
detta ske? Och även om vi nådde 2% så halkar vi efter som framgår av diagrammet nedan.

Sorundanet, Västerby, Pl 4474, 137 94 NORRA SORUNDA, Tel 0708-92 17 50, kontakt@sorunda.net
Sorundanet är den nytänkande demokratiska kraften i Nynäshamns kommun. Vi finns i fullmäktige 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. Besök www.sorunda.net

Nynäshamns kommunparti

De som hoppas på att hamnprojektet i Norvik kommer generera stor inflyttning kommer bli
grundligt besvikna. Den godsmarknad som behövs för Norvik varken finns eller kommer att
finnas inom många generationer. Norvik kommer inte generera ny inflyttning.
Sorundanet tror på att det finns en stor efterfrågan för lantligt boende nära en storstad.
Segersäng är ett sådant tydligt exempel. Speciellt finns denna möjlighet i de norra
kommundelarna. Stort fokus borde ligga på att lyfta fram dessa norra kommundelar,
marknadsföra dem, exploatera dem och skapa förutsättningar för de som väljer att flytta hit. Det
är viktigt att ordna samhällsservice så att de som flyttar hit får sitt liv att gå ihop och inte blir
besvikna; då kan de välja att flytta bort. Vi kan få vår kommun att blomstra med insikt om de
förutsättningar som gäller och en politisk vilja att förändra utifrån dessa förutsättningar.
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