
 

                 

Mycket   att   utveckla   i 
Stora   Vika! 

 
 

Stora   Vika   har   alla   möjligheter   till   positiv   utveckling, 
men   då   måste   den   politiska   ledningen   visa   vilja, 
engagemang   och   handlingskraft!   Förslag   på   åtgärder: 
 

 Öppna   skola   och   idrottshall.   Alla   skolor   i   vår 
kommun   måste   repareras   -   alla   lokaler   behövs. 

 Behåll   lärarna   -   få   ordning   på   arbetsmiljön. 

 Hitta   en   gemensamhetslokal   och   rusta   upp 
lekplatser,   idrottsanläggningar   och   utemiljöer. 

 Samverka   med   SL   och   lokala   aktörer   för   buss 
Stora   Vika-Ösmo   och   anpassning   av   tidtabeller.  

 Se   över   parkeringsbehovet   -   alla   måste   få   plats! 

 Inventera   efterfrågan   av   hyresrätter   och 
äldreboende.   Bygg   varsamt   för   framtiden.  

 Genomför   en   miljöinventering   för   att   ge 
möjligheter   till   en   varsam,   positiv   utveckling. 

 Flytta   viss   kommunal   verksamhet   till   Stora   Vika. 

Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti 
Västerby   byväg   1,   137   94   NORRA   SORUNDA 

Tel   0708-92   17   50,   www.sorundanet.se 

 



 

Vi   vill   att   Stora   Vika   blir   den 
attraktiva   platsen   där   alla   vill 
växa   upp,   leva   och   bli   gamla! 

 

Enligt   kommunallagen   ska   alla   invånare   ha   tillgång   till 
likvärdig   service.   Detta   gäller   även   i   Stora   Vika!   För   en 
positiv   utveckling   av   Stora   Vika   måste   vår   kommun 
arbeta   parallellt   med   fyra   grundläggande   aktiviteter 
som   berör   invånare,   företag   och   kommun. 
 

Vision,   strategi,   handlingsplan   och 
genomförande! 

 

En   viktig   utgångspunkt   för   en   positiv   utveckling   av 
Stora   Vika   är   att   göra   en   utredning   som   genomlyser 
hur   resurser   fördelas,   kommunens   ekonomi,   styrning, 
organisation,   ledning   och   demokrati.   Det   är   hög   tid   att 
vår   kommun   följer   kommunallagen   -   alternativet   är   att 
bilda   en   ny   kommun   med   likvärdig   service   för   alla. 
 

En   oberoende   utredning   är   bra 
för   hela   vår   kommun! 

 

I   slutet   av   augusti   2016   startade   vi   i   Sorundanet 
Nynäshamns   kommunparti   en   namninsamling   för   en 
oberoende   utredning   av   vår   kommun.   Vi   har   varit   ett 
parti   i   kommunfullmäktige   i   mer   än   10   år   och   vår 
bedömning   är   att   mycket   måste   utvecklas   och 
förbättras.   Tyvärr   saknar   den   politiska   ledningen   den 
vilja   och   handlingskraft   som   behövs   för   att   utveckla 
hela   vår   kommun.   Dessutom   brottas   man   med   stora 
administrativa   utmaningar.   Kanske   är   vår   kommun 
för   stor;   både   geograፖskt   och   administrativt? 
Kanske   den   skulle   förbättras   av   att   bli   två   mindre 
och   piggare   kommuner?   Lider   vår   kommun   av 
ålderskrämpor?   En   utredning   visar   på   möjligheter 
och   utmaningar   och   om   det   kan   vara   bra   att   bilda 
två   nya   kommuner! 
 

Nu   kan   Du   påverka   vår   kommuns 
framtid,   skriv   under   namninsamlingen 
och   skicka   in   senast   den   28   februari! 
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  Ungefär   lika   många   invånare!   
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Namninsamling 

 

Du   är   med   och   avgör   om   en   utredning   av   nya 
kommuner   ska   göras!   Vi   tror   att   det   kan   ta   mycket 
lång   tid   för   våra   förtroendevalda   att   besluta   om   en 
utredning.   Därför   samlar   vi   in   namn   för   att   skynda   på! 
Om   Du   är   för   en   utredning   ber   vi   Dig   fylla   i   uppgifterna 
nedan,   klippa   av   sidan,   vika   och   tejpa   ihop   samt 
posta.   Du   kan   också   lägga   sidan   i   ett   kuvert   och 
använda   samma   adress   men   skriv   “frisvar”.   Om   Du   är 
nöjd   med   hur   vår   kommun   fungerar,   tackar   vi   Dig   för 
att   Du   tagit   Dig   tid   att   läsa   så   här   långt! 
 

OBS:   Viktigt   att   alla   uppgifter   är   tydligt   och   korrekt 
ifyllda   för   att   Din   namnteckning   ska   vara   giltig. 
Uppgifterna   hanteras   med   sekretess.   Fler   talonger 
௦�nns   att   beställa   på   www.sorundanet.se 

 

JA,   jag   vill   att   en   utredning   om   att   bilda   nya   kommuner 
görs   snarast   och   om   så   ej   sker   att   invånarna   i 
Nynäshamns   kommun   ska   få   folkomrösta   om 
genomförandet   av   en   sådan   utredning   med   dessa   två 
alternativ: 
                                                   •   JA   till   att   utreda   nya   kommuner 
                                                   •   NEJ   till   att   utreda   nya   kommuner 
 

<-   -   -      Vik   ihop   här   för   att   skydda   Dina   uppgifter!   -   -   -> 
 

Namnteckning 

Namn   (texta) 

Personnr   10   siۤror                                              _   _   _   _   _   _   -   _   _   _   _ 

Gatuadress 

Postnr.   &   ort 

Datum 

E-post   (frivilligt) 
 

Namnteckning 

Namn   (texta) 

Personnr   10   siۤror                                              _   _   _   _   _   _   -   _   _   _   _ 

Gatuadress 

Postnr.   &   ort 

Datum 

E-post   (frivilligt) 
 

Skicka       _   _       st   ytterligare   talonger   till   oss! 
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