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Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti 

   Västerby   byväg   1,   137   94   NORRA   SORUNDA 
Tel   0708-92   17   50,   kontakt@sorundanet.se 

 
   Vi   �nns   i   kommunfullmäktige   sedan   2006,   har   en   humanistisk   grundsyn   och 
värnar   demokratin.Med   en   öppen   och   ödmjuk   dialog   vill   vi   utveckla   hela   vår 
kommun   till   den   attraktiva   platsen   där   alla   vill   växa   upp,   leva   och   bli   gamla. 

Läs   mer   om   oss   på   www.sorundanet.se. 

 



 
 

Västerby   2017-06-15 
 

 
Remissvar   rörande   Program   för   utvecklingen   av   Landfjärden 
 
Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti   inkommer   med   följande   remissvar   beträ쿳�ande   rubricerad 
handling.   Vi   välkomnar   ambition   att   utveckla   vår   kommuns   norra   delar   där   vi   bedömer   att   det   켰�nns 
en   stor   potential   för   framtida   bostäder. 
 
Eftersom   remissvaret   avser   en   programhandling   så   har   vi   valt   att   disponera   yttrandet   så   att   vi 
endast      redogör   för   övergripande   synpunkter   och   avvaktar   med   mer   detaljerade   synpunkter   till   ett 
senare   skede. 

Övergripande   synpunkter 
Vi   ser   det   som   positivt   att   vår   kommun   utvecklar   Landfjärden   och   i   och   med   detta   även   planerar 
att   lösa   VA-frågan.   Det   har   länge   varit   känt   att   Landfjärden   haft   problem   med   VA,   framförallt 
otillräcklig   rening   av   avloppsvattnet. 
 
Vi   i   Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti   bedömer   att   det   är   både   miljömässigt   och 
ekonomiskt   fördelaktigt   om   avloppsfrågan   löses   med   ett   lokalt   reningsverk.   Ett   lokalt   reningsverk 
innebär   avsevärt   mindre   miljöbelastning   i   produktionsskedet   och   lägre   kostnader   i   jämförelse   med 
centraliserad   avloppshantering   med   långa   överföringsledningar.   Lägre   kostnader   är   positivt   för   vår 
kommun   och   de   boende   i   Landfjärden   samt   gör   de   nya   bostäderna   mer   ekonomiskt   attraktiva. 
  
I   programmet   står   det   att   den   södra   delen   av   programområdet   ska   planläggas   i   ett   senare   skede. 
Vi   anser   att   det   vore   bättre   att   göra   planläggningen   av   hela   området   samtidigt.   Det   blir   lättare   att 
planera   VA   för   antalet   fastigheter,   samt   för   allmänna   funktioner   och   samhällsservice.   Det   är   annars 
stor   risk   att   det   blir   som   med   Segersäng,   att   allting   avstannar   och   det   inte   blir   någon   utveckling   av 
samhällsservice   och   allmänna   funktioner.   Det   kommer   också   bli   lättare   att   marknadsföra 
fastigheterna   om   det   kommer   att   켰�nnas   tillgång   till   allmänna   funktioner. 
 
Vi   tror   inte   att   Landfjärden   kan   bli   en   målpunkt   för   invånarna   i   Grödby,   som   förslaget   föreslår. 
Segersängsvägen   är   smal,   krokig   och   olycksdrabbad   och   då   väljer   invånarna   hellre   att   åka   mot 
Västerhaninge   eller   Ösmo   än   till   Landfjärden. 
 
Vi   ser   mycket   positivt   på   att   Ösmo   ses   som   en   viktig   regionnod.  
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Föreslagna   allmänna   funktioner 
Vi   föreslår   att   följande   allmänna   funktioner   beaktas   i   det   fortsatta   arbetet: 
  

● Lokalt   resecentrum 
● En   kommunal   förskola 
● Drivmedel   /   “bensinmack” 
● Dagligvaruhandel 
● Lokal   dagvattenhantering 
● Allmän   badplats 
● Gångväg   efter   stranden 
● Be켰�ntlig   GC-tunnel   under   väg   73   behövs   eventuellt   anpassas   och   /   eller   gång-   och 

cykelbro   övervägas 
● “Infartsparkering”   och   hållplats   (för   be켰�ntliga   motorvägsbussar)   bör   övervägas´vid 

tra켰�kplats   “Gryt”   (Haninge   kommun) 
● Egen   bussförbindelse   till   Segersängs   pendeltågsstation.   Att   låta   buss   850   även   försörja 

Landfjärdens   behov   av   matarbuss   till   Segersängs   station   fungerar   inte,   eftersom 
Segersängs   station   ligger   i   mitten   mellan   Grödby   och   Landfjärden.   Då   kommer   alla   i 
Grödby   att   ta   bilen   till   Segersängs   station.   Få   invånare   är   beredda   att   ta   en   sightseeingtur 
till   Landfjärden   på   morgonen   eller   på   kvällen   på   väg   till   eller   från   pendeltågsstationen. 
Bussen   måste   utgå   från   Grödby,   eftersom   bommarna   stängs   innan   pendeltåget   kommer 
och   då   kommer   inte   bussen   över   spåret.  

● Utökad   infartsparkering   i   Segersäng   är   nödvändig,   eftersom   p-platserna   redan   nu   är 
fullbelagda 

● Avgiftsfri   parkering   i   Landfjärden   i   anslutning   till   lokalt   resecentrum   är   viktig   för   att   främja 
resor   med   kollektivtra켰�k 

● Hållplats   för   buss   861   i   anslutning   till   tra켰�kplats   Segersäng   skulle   öka   resandet   med 
kollektivtra켰�k   avsevärt.  

● Avgiftsfri   parkering   vid   tra켰�kplats   Segersäng   behövs,   om   invånare   ska   kunna   åka   med 
buss   861.  

Dialog   med   boende   och   andra   intressenter 
Vi   ser   positivt   att   man   lyssnar   till   vad   de   boende   har   för   åsikter   och   vi   utgår   från   att   en   dialog   med 
andra   intressenter   och   aktörer   sker.   Ett   exempel   är   Ösmo   Båtklubb   vars   gångväg   fram   till   deras 
område   berörs   av   aktuell   plan. 
 
 
För   Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti 
Hans-Ove   Kra쿳�t 
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