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Varför   ska   Du   rösta   på   oss? 
 
Vi   vill   utveckla   hela   vår   kommun   till   den   attraktiva 
platsen   där   alla   vill   växa   upp,   leva   och   bli   gamla.   Det 
ska   ske   genom   en   öppen   och   ödmjuk   dialog   där 
invånarnas   vardagsbekymmer   och   framtidsdrömmar 
är   viktigast.   Vi   arbetar   med   att   utveckla   hela 
kommunen   positivt:  
 

● Kommunens   invånare   i   fokus 
● Ingen   toppstyrning   från   riksorganisation 
● Praktiska   lösningar   före   politiska   låsningar 

 

Vi   har   en   känsla   av   att   kommunen   halkar   efter   andra 
kommuner.   Folkökningen   är   ett   kvitto   på   hur   attraktiv 
kommunen   är.   Statistiken   visar   tyvärr   att   vår   kommun 
inte   är   lika   attraktiv   som   grannarna. 
 

 
Folkökningen   i   Botkyrka,   Haninge   &   Nynäshamn. 
 

Sedan   vi   kom   in   i   kommunfullmäktige   har   vi   arbetat 
fram   många   förslag   (motioner)   och   ställt   många   frågor 
(interpellationer)   om   hur   kommunen   kan   vecklas   bättre 
och   bli   mer   attraktiv.   Vi   har   också   tagit   fram   ett 
landsbygdsprogram;   vi   anser   att   det   nns   en   stor 
utvecklingspotential   hos   landsbygden,   inte   minst 
beträ쨦ande   etablering   av   nya   företag. 
 

 
Strandvägen   -   väl   värd   att   bevara! 
 

Självklart   vill   vi   bevara   det   som   gör   kommunen   unik; 
natur   och   kultur.   Tyvärr   inser   vi   att   viljan   att   utveckla 
hela   kommunen   saknas   hos   dagens   kommunledning. 
 
 



Är   två   nya   kommuner   bättre? 
 
Efter   tio   aktiva   år   bedömer   vi   att   en   nystart   för   hela 
Nynäshamns   kommun   behövs.   Därför   vill   vi   utreda   om 
två   nya   kommuner   är   bättre   än   en   gammal.   Kan   två 
nya   framgångsrika   kommuner   bildas;   Sorunda,   Ösmo 
och   Torö   kommun   samt   Nynäshamns   stad?   Många   vi 
mött   har   fört   fram   den   här   frågan   under   årens   lopp.   Vi 
har   studerat   och   inspirerats   av   㒃era   andra   kommuner 
som   frigjort   sig;   Knivsta,   Nykvarn,   Salem,   Trosa, 
Vaxholm,   m.㒃.   Alla   säger   samma   sak;   “En   ny   kommun 
var   en   framtidsinvestering.   Vi   ångrar   inget   och   vill   inte 
tillbaka!” 
 

 
Landsbygden   -   väl   värd   att   utveckla! 
 
Att   bilda   två   nya   kommuner   av   en   gammal   kommun   är 
en   process   där   kriterier   och   konsekvenser   är   kända. 
Erfarenhet   från   hur   man   bygger   upp   en   kommun   från 
början   nns   tillgänglig.  
 
Vi   bedömer   att   två   mindre   kommuner   ökar   invånarnas 
engagemang   och   målen   blir   tydligare.   Närhet   till 
politiker   och   beslutsfattare   leder   till   ett   bättre   och 
aktivt   ägande   av   gemensamma   resurser   som   t.ex. 
kommunala   bostadsbolag   och   VA-anläggningar; 
bättre   förutsättning   för   lokala,   kostnadse쨦ektiva   och 
miljösmarta   lösningar. 
 
Den   14   september   2014   är 
det   val.   Det   är   Din   möjlighet 
att   bestämma   hur   Du   vill   att  
Nynäshamns   kommun   ska 
utvecklas   i   framtiden. 
Ta   den   och   rösta! 
 
Lena   Dafgård 
Partiledare   och 
fullmäktigeledamot 

 



Exempel   på   vad   vi   vill   utveckla: 

 

A   -   Utred   kommundelning 
Vi   vill   utreda   om   två   nya   pigga   kommuner   har   bättre 
förutsättningar   än   en   gammal;   t.ex.   Sorunda,   Ösmo 
och   Torö   kommun   och   Nynäshamns   stad.  

B   -   Utveckla   och   förstärk   demokratin 
Utöka   invånarnas   in㒃ytande,   engagemang   och 
kunskaper   genom   att   göra   information   lättillgänglig, 
t.ex.   genom   att   lägga   ut   o쨦entliga   handlingar   på 
kommunens   hemsida   och   inrätta   kommundelskontor, 
där   tjänstemän   och   politiker   kan   ge   god   service   till 
invånare   och   företagare. 

C   -   Utveckla   VA-planen   för   hela   kommunen 
Bentlig   VA-plan   måste   anpassas   för   landsbygdens 
behov   och   förutsättningar.   Vi   vill   att   småskaliga, 
moderna   och   innovativa   kretsloppslösningar   används. 
Bilda   lokala   intressegrupper   och   samverka   med 
Haninge   i   de   norra   kommundelarna. 



D.   Satsa   på   barn   och   ungdomar 
Bygg   matsal   i   Sunnerbyskolan,   sluta   bussa   Stora 
Vika-eleverna,   rusta   Vanstaskolan   och   sanera 
mögelskadade   förskolor   i   Nynäshamns   tätort.   Ge   stöd 
direkt   till   de   elever   som   behöver   extra   hjälp.   Arbeta 
med   att   förändra   elevernas   attityd   till   skolarbetet.   Ge 
㒃ickor   och   pojkar   lika   goda   förutsättningar   till   en 
meningsfull   och   aktiv   fritid,   t.ex.   ridning   likställs   med 
hockey   och   skateboard. 

E.   Förbättra   livskvaliteten   för   äldre 
De   äldre   som   så   önskar,   ska   få   bo   tillsammans. 
Möjlighet   att   välja   äldreboende   för   de   som   är   över 
85   år.   Högkvalitativ   mat   ska   serveras. 

F.   Förbättra   traksäkerheten 
Samverka   med   Trakverket   om   traksäkerheten   med 
prioritet   på   de   oskyddade   trakanterna   och   särskilt 
barns   och   ungdomars   resor.   Bygg   ortssammanbin- 
dande   gång-,   cykel-   och   ridväg   Ösmo-Frölunda   och 
Sunnerby-Grödby   samt   rondell   vid   Ösmo   industri- 
område   och   Porthus.   Sätt   upp   㒃er   fartkameror   längs 
väg   225   och   påbörja   ”förbifart   Segersäng”.  

G.   Utöka   möjligheterna   att   åka   kollektivt 
Samverka   med   SL   om   15-minuterstrak   för   pendel- 
tågen   vid   Ösmo   och   Segersäng   till   och   från   Stock- 
holm.   Samverka   med   SL   och   lokala   aktörer   för   buss- 
förbindelse   Stora   Vika   –   Ösmo   samt   utökad   turtäthet 
Segersäng-Grödby.   Samverka   med   Trakverket   och 
SL   om   busshållplatser   och   parkering   vid   trakplatser- 
na   Lidatorp   och   Segersäng.   Samverka   med   Haninge 
om   samma   åtgärder   vid   trakplats   Söderby.  

H.   Planera   strategiskt   för   hela   kommunen 
Utlys   en   arkitekttävling   för   att   utveckla   kommundels- 
centra   i   Spångbro-Torp-Sunnerby,   Ösmo   och   Stora 
Vika.   Använd   stadsplanen   ”Nya   Nynäshamn   –   Staden 
vid   vattnet”;   en   skärgårdsstad   ihop㒃ätad   med   Ösmo 
och   med   hamnverksamheten   㒃yttad   till   Norvik.   Bevara 
Strandvägen   från   exploatering.   Genomför   en 
miljöinventering   av   Stora   Vika   för   att   ge   möjligheter   till 
en   varsam,   positiv   utveckling.   Upprätta   plan   för 
marken   inköpt   av   Stockholms   stad   för   255   mkr. 

I.   Bygg   hyresrätter   i   hela   kommunen 
Inventera   efterfrågan   av   hyresrätter,   speciellt   där   det 
nns   få   eller   inga   hyresrätter.   Låt   vinsten   stanna   i 
Nybo   för   underhåll   och   nybyggnation.   Vettiga   hyror   är 
viktigt   för   ungdomar   och   äldre. 

K.   Utveckla   företagandet   i   hela   kommunen 
Komplettera   bibliotek,   bygdegårdar,   “Folkets   Hus”, 
etc.   med   “Internetarbetsplatser”   och   bygg   ut   ber. 
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Lena   Dafgård 
Pedagogisk 
utvecklare 
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företagare 
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Civilingenjör 
Ristomta 
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Grindsjön 
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Ristomta 

   

Kjell   Flink  
Pensionär 
Ristomta 

Björn   Tapper  
Utbildare 
Grödby 

Iréne   Åström 
Distrikts- 
sköterska 
Västerby 

 



 
 

     

Luzzi   Herzog 
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Kjell   Åström 
Ingenjör 
Västerby 

Anders   Rising 
Företagare 
Frölunda 
 
 

   

Bengt-Inge 
Hertzman 
Företagare 
Frölunda 
 

Kristo쨦er 
Askervall  
Elektriker 
Väfsla 

Malin   Ångström 
Swärd  
Studerande 
Ristomta 

 

Maja   Ångström 
Swärd  
Brevbärare 
Väfsla 

Hans-Ove      Kra쨦t 
Byggtekniker 
Ösmo 
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Lärare 
Nynäshamn 

 

 



Frågor   och   svar 

Är   Ni   äkta   fritidspolitiker? 
Vi   engagerar   oss   på   ledig   tid.   De   㒃esta   av   oss   arbetar 
helt   ideellt   utan   ersättning.   De   som   sitter   i 
kommunfullmäktige   får   ett   arvode   på   ca   600   kr   efter 
skatt   per   månad.   Det   blir   5-30   kr/tim   om   man   räknar 
med   förberedelser,   möten   och   dialog   med   väljarna. 

Varför   heter   Ni   Sorundanet?  
Vi   bildade   ett   nätverk   2004   för   positiv   utveckling   i 
kommundelen   Sorunda   2004.   Vi   ville   vara   moderna 
och   startade   hemsidan   www.sorunda.net. 

När   och   varför   blev   Ni   ett   parti?  
År   2005   ck   vi   rådet   av   ett   kommunalråd   i   Nynäshamn 
att   bilda   parti,   om   vi   ville   påverka. 

Hur   länge   har   Ni   varit   i   kommunfullmäktige? 
Vi   kom   in   kommunfullmäktige   2006.   Sedan   dess 
arbetar   vi   aktivt   med   alla   frågor   i   hela   kommunen. 

Hur   stort   stöd   har   Ni? 
Vi   har   två   mandat   vilket   är   lika   som   MP,   V   och   SD. 
C,   KD   och   PP   har   ett   mandat.   Vi   är   inte   små! 

När   och   varför   bytte   Ni   namn   till   Sorundanet 
Nynäshamns   kommunparti? 
Vi   bytte   namn   2013,   eftersom   vi   ville   tydliggöra   att 
många   av   våra   hjärtefrågor   berör   hela   kommunen   och 
att   vi   bara   verkar   i   kommunen. 

Har   Ni   en   värdegrund   och   en   vision   förutom   “en 
humanistisk   grundsyn   och   värnar   demokratin”?  
Vi   delar   vision   och   värdegrund   med    Lokala   Partiers 
Nätverk,    www.lokalapartier.se.  

Vem   har   tagit   fotograerna   i   den   här   foldern? 
Fotograerna   har   tagits   av   Lisa   Karlström   Wåhlander 
och   HG-bild   förutom   de   som   tillhandahållits   privat.   De 
får   delas   oförändrade   om   källan   anges.  

 
 

Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti 
Adress:                  Västerby 
                                                         Pl   4474,   137   94   NORRA   SORUNDA 
Tel:                                       0708-92   17   50 
Epost:                        kontakt@sorundanet.se 
Hemsida:         www.sorundanet.se 

 


