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Frågor   och   svar   om   kommundelning   

Varför   egen   kommun?   

Vi   har   kommuner   för   att   vi   skall   kunna   påverka   vår   näromgivning.   I   annat   fall   hade   man   
bara   staten   som   bestämmer   allt.   I   avfolkningskommuner   tvingas   man   ibland   att   slå   ihop   
kommuner   för   att   klara   ekonomin.   I   motsats   till   detta   så   är   det   inte   ovanligt   att   man   delar   
kommuner   för   att   öka   medborgarnas   inflytande   och   engagemang.   I   vår   omgivning   finns   det   
kommuner   som   på   grund   av   detta   behov,   brutit   sig   loss.   Exempel   på   sådana   är   Knivsta,   
Trosa,   Gnesta,   Nykvarn,   Vaxholm   och   Salem.   Knivsta   bildades   så   sent   som   2002.     

Vad   skulle   vi   vilja   bestämma   själva?   

Som   egen   kommun   kan   vi   själva   bestämma   över   vår   framtid   för   ex:   

○ Skolor   
○ Barn   &   Äldreomsorg   
○ Bebyggelse  
○ Vägar   
○ Centrum   
○ Gemensamma   anläggningar   och   bostäder   
○ Medborgardemokrati   och   medborgarengagemang   
○ Aktiviteter   
○ Föreningsstöd   
○ Natur   och   Kultur   

Är   det   några   speciella   frågor   som   Ösmo-Sorunda   kan   driva?   

Följande   frågor   bedöms   vara   av   stort   intresse   för   Ösmo-Sorunda:   

● Både   Ösmos   och   Sorundas   norra   delar   ligger   bara   20-25   minuter   från   Globen   och   
bedöms   ha   stor   tillväxtpotential.   Marknadsför   dessa   norra   delar   för   att   få   nya   
invånare   att   flytta   till   kommunen   
  

● Närhet   till   Stockholms   arbetsmarknad,   bättre   företagsklimat,   kommunikationer,   
skolor,   etc   kommer   göra   Ösmo   och   Sorunda   till   attraktiva   platser   att   flytta   till.   
  
  
  
  

  
  

Vi   finns   i   Nynäshamns   kommunfullmäktige   sedan   2006,   har   en   humanistisk   grundsyn   och   värnar   demokratin.   Vi   vill   med   
kunskap   och   långsiktighet   förändra   hela   vår   kommun   till   den   attraktiva   platsen   där   alla   vill   växa   upp,   leva   och   bli   gamla.   
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● Till   Ösmo   kan   man   sedan   flera   år   köra   pendeltåg   med   20-minuters   tidtabell.   Detta   
skulle   göra   Ösmo   och   Segersäng   ännu   mer   attraktiva   och   öka   inflyttningen.   
Ösmo-Sorunda   kan   driva   denna   fråga   aktivt   gentemot   SL.   
  

● Med   20-minuters   trafik   blir   Segersäng   en   attraktiv   plats   att   bygga   ut   förskole-   och   
skolverksamhet.    Föräldrar   i   stora   delar   av   kommunen,   på   väg   till   och   från   arbetet,   
kan   lätt   hämta   och   lämna   sina   barn.   
  

● Ett   stort   markområde   i   norra   kommunen   har   köpts   in.   Marknadsför   och   exploatera   
detta   område   eller   sälj   det.   
  

● Landfjärden   är   en   mycket   attraktiv   ort   med   motorväg   till   Stockholm.   Det   finns   stor   
potential   för   inflyttning   och   folkökning   i   Landfjärden.   

Samarbete   skapar   solidaritet  

Ösmo-Sorunda   gränsar   till   både   Botkyrka   och   Haninge   kommuner.   Dessa   kommuner   är   
mycket   expansiva   och   är   naturliga   samarbetspartners   liksom   Nynäshamns   stad.   Det   finns   
gamla   band   till   Södertälje,   Grödinge,   Tumba   och   Tullinge.   

    

  


