
  
  
  

Västerby    2021-05-19   

Särskilt   yttrande   rörande   §   173/21   Ansökan   till   Trafikverket   om   vägvisning   till   Sorunda   

  
Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti   är   positiva   till   att   vägvisningen   av   Sorunda   ses   över.   Vi   lade   
redan   2007   en    Motion   avseende   skyltning   vid   kommunens   infartsvägar   och   kommunorter .   2015   1

lade   vi   en    Interpellation   angående   skyltningen   av   “Sorunda”.     I   vårt    Landsbygdsprogram   2.0   från   2

2015    f öreslog   vi   en   eventuell   “turistskyltning”   enl.   rubricerat   ärende.   Frågan   om   vägvisning   engagerar   3

många   boende   i   Sorunda   och   organisationer   varför   vi   under   lång   tid   har   varit   aktiva   i   denna   fråga.     
  

Vi   bedömer   det   som   mycket   viktigt   att   boende   och   organisationer   i   Sorunda   upplever   sig   delaktiga   i   
ansökningen   till   Trafikverket.   Namngivning   och   vägvisning   till   Sorunda   har   brustit   i   hanteringen   sedan   
1974   då   Sorunda   kommun   slogs   ihop   med   Ösmo   kommun   och   Nynäshamns   stad.   En   tydlig   konsekvens   
av   den   bristande   hanteringen   synliggjordes   2005   då   vårdcentralen   i   Sorunda   stängdes.   Detta   drabbade   
ca   5   400   invånare.   2014   synliggjordes   återigen   bristerna    när   Trafikverket   förhörde   sig   hos   vår   kommun   
2014   om   vägvisning.   Vår   kommun   svarade   då   “ Nynäshamns   kommun   har   inget   att   erinra   mot   
Lantmäteriets   angivelse   på   hur   geografiska   mål   och   inrättningar   skall   vägvisas   och   sättas   upp ”.     
  

Bristande   hantering   och   sammanblandning   av   begrepp   som   trakt,   ort,   bygd,   församling,   socken,   distrikt,   
etc.   har   skapat   oreda   i   vår   kommuns   administration   och   frustration   hos   de   boende.   Därför   är   det   viktigt   
att   namngivning   och   vägvisning    av   Sorunda   fortsättningsvis   hanteras   korrekt   och   långsiktigt   hållbart.     
  

1  Se   bilaga   1   och   https://sorundanet.se/2007-01-10/     
2  Se   bilaga   2   och   https://sorundanet.se/2015-11-08/   
3  Se   bilaga   3   och   https://sorundanet.se/2015-11-05/   (se   sida   6)   

  

Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti   

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

  

För   att   undvika   ytterligare   förvirring   och   frustration   
bedömer   vi   att    namngivning   och   vägvisning   bör   ansluta   till  
de   benämningar   som   redan   används   av   boende,   lokala   
organisationer   /   föreningar   samt   myndigheter   som   t.ex.   
 
● Lantmäteriet    använder   benämningen    trakt   
● SCB    använder   benämningen    distrikt   
● Valmyndighete n   använder   benämningen    valdistrikt ;   

Sorunda   S,   Mellersta   Sorunda   och   Sorunda   N   
● Svenska   kyrkan    använder   benämningen    församling  
● Nynäshamns   kommun    använder   benämningen   

kommundel    och    rektorsområde   
● Sorunda   hembygdsförening    använder   

benämningen    socken    (i   historiska   beskrivningar   och   
sammanhang   -   socken   ersattes   1863   med   
benämningen   kommun)   

  



  
Sammanfattande   bedömning   

  
Vår   sammanfattande   bedömning   är   att   det   kan   finnas   positiva   aspekter   förknippade   med   ärendet.   Dock   
bör   följande   beaktas:   

  
● att   boende   och   organisationer   i   Sorunda   involveras   i   processen   

  
● att   berörda   myndigheter   och   organisationer   som   t.ex.   Lantmäteriet,   SCB,   Valmyndigheten,   

Sorunda   församling,   Sorunda   hembygdsförening   involveras   som   remissinstanser     
  

● att   alternativen   för   vägvisning   av   turistiskt   intressanta   mål   bör   jämföras   d.v.s.   “turistväg”,   
“turistområde”   och   “landmärke”   
  

● att   en   uppskattning   av   ytterligare   kostnader   förknippade    med   marknadsföring   av   turistområdet   dit   
vägvisning   ska   ske .   

  
  

Yrkande   
  

Utifrån   ovanstående   yrkar   vi   på   återremiss   av   ärende   i   syfte:   
  
● att   involvera   boende   och   organisationer   i   Sorunda   

  
● att   berörda   myndigheter   och   organisationer   involveras   som   remissinstanser   

  
● att   alternativa   vägvisningar   jämförs   

  
● att   en   kostnadsuppskattning   görs   på   ytterligare   kostnader   förknippade   med   marknadsföring   av   

turistområdet   dit   vägvisning   ska   ske.   
  

För   Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti   
  
  
  
  
  
  

Per   Ranch   
Ersättare   i   kommunstyrelsen,     
i   samhällsbyggnadsnämnden,   
samt   ledamot   i   kommunfullmäktige   

  
  
  
  

Bilagor:   
Bilaga   1   Motion   avseende   skyltning   vid   kommunens   infartsvägar   och   kommunorter.”   

Bilaga   2   Interpellation   angående   skyltningen   av   “Sorunda”   

BIlaga   3   Sida   6   från   Landsbygdsprogram   2.0   2015-11-05   
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Sorundanet
Motion – Januari 2007

Bakgrund
Nyn�shamn �r en framtidskommun med oanad tillv�xtpotential. Det framg�r inte minst av visionerna i 
det senaste utkastet av kommunens �versiktsplan. Dokumentet f�ranstaltar en dramatisk 
befolkningstillv�xt och omfattande bostadsbyggande. F�r att synligg�ra v�r expansiva kommun b�r 
kommunen snarast se �ver och �tg�rda den f�r n�rvarande mycket bristf�lliga och bitvis missvisande 
orts-skyltningen, s�v�l inom kommunen som vid kommunens tillfartsv�gar. 
Som exempel kan n�mnas att vid kommungr�nsen utefter flera tillfartsv�gar saknas informationstavla 
med kommunens namn. Vidare skyltas infarten till t�torten Sp�ngbro med skylten Sorunda.
Placeringen av informationskyltar b�r vara enhetlig och f�lja strukturen:
Kommun – Kommundel – Ort. Ex. Nyn�shamn – Sorunda – Sp�ngbro

I st�llet f�r att g� in p� n�gra detaljerade f�rslag till l�sningar bifogar vi en bild, se ovan, av ett 
f�red�mligt exempel fr�n Nyn�shamns grannkommun Botkyrka. Skylten finns p� gr�nsen mellan 
Nyn�shamns kommun och Botkyrka men motsvarande skylt som visar Nyn�shamns kommun saknas.

Yrkande
Sorundanet yrkar med st�d av ovanst�ende att Nyn�shamns kommun snarast initierar en �versyn och 
vidtar erforderliga �tg�rder f�r kompletteringar och f�r�ndringar av orts-skyltar vid kommunens 
samtliga tillfartsv�gar och inom kommunen.

Christer Sundquist
Ledamot i Nyn�shamns kommunfullm�ktige
Sorundanet

Att: Nyn�shamns kommun
Kommunstyrelsef�rvaltningen
Kommunfullm�ktige

Motion avseende skyltning vid 
kommunens infartsv�gar och 
kommunorter.



  

    
  

Till   kommunalrådet   Anna   Ljungdell   
tillika   ordförande   i   kommunstyrelsen     

Västerby   2015-11-08   

Interpellation   angående   skyltningen   av   “Sorunda ”   

  
Bakgrund   
I   januari   2007    föreslog   Sorundanet   i   en   motion   att   det   skulle   finnas   skyltar   med   kommunens   namn   vid   de   
infartsvägar   som   saknade   skyltar   samt   att   Sorunda   skulle   skyltas   t.ex.   på   samma   sätt   som   Grödinge   i   
Botkyrka   kommun.     1

  

  
  

Detta   förslag   behandlades   i   kommunfullmäktige   2008-03-05.   Fullmäktige   beslutade   att   bifalla   motionen:   
”Kommunfullmäktige   beslutar   att   ge   kommunstyrelsen   i   uppdrag   att   ansöka   om   skyltning   av   kommunens   
namn   vid   kommungränsen   längs   vägarna   549   och   542    samt   att   initiera   en   diskussion   med   Vägverket    i   2

syfte   att   finna   en   lösning   på   frågan   om   skyltning   av   Sorunda. ”   (bilaga   1,   Sammanträdesprotokoll   
2008-03-05,   Kf   §   39,   s.   29,   min   fetstil).   

  
Efter   ytterligare   två   interpellationer   från   Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti   (februari   2009   och   juni   2014)   
finns   nu   skyltarna   vid   kommungränserna   sedan   hösten   2014,   men   hur   det   har   blivit   med   den   sista   delen   i   
fullmäktiges   beslut   ” samt   initiera   en   diskussion   med   Vägverket   i   syfte   att   finna   en   lösning   om   skyltning   
av   Sorunda ”   är   fortfarande   oklart.   I   svaret   på   den   senaste   interpellationen   från   juni   2014,   svarade   
kommunalrådet:   

  

1  Se   www.sorundanet.se/2007-01-xx.html   
2  Vägverket   heter   idag   Trafikverket.   

  
Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti,   Västerby,   Pl   4474,   137   94   NORRA   SORUNDA   

Tel   0708-92   17   50,   kontakt@sorundanet.se   
  

   Vi   finns   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.   



  

”Det   finns   ett   förslag   från   Trafikverket   att   ändra   vägvisningen.   Kortfattat   kan   man   säga   att   ortsnamnen   
Spångbro,   Sunnerby,   Torp   ska   användas.   Och   att   Sorunda   kyrka   kan   få   vägvisning   från   väg   225.”     

  
I   detta   svar   framgår   det   inte   något   om   att   skyltarna   om   Sorunda   ska   tas   bort   eller   täckas   över,   vilket   är   det   
som   nu   har   hänt.   Enligt   ett   besked   från   Trafikverket   2015-03-20,   kommer   Trafikverket   Region   Stockholm   att   
montera   ner   eller   täcka   all   geografisk   vägvisning   till   Sorunda   utmed   väg   73,   väg   225,   väg   257   samt   på   alla   
vägar   med   vägnummer   över   499   inom   Nynäshamns   kommun   och   Haninge   kommun.   I   beskedet   står:   
”Trafikverket   har   hos   Nynäshamns   kommun   förhört   sig   om   hur   kommunen   ställer   sig   till   en   förändring   av   ovan   
nämnda   vägvisningsmål.   Nynäshamns   kommun   har   meddelat   att   de   inget   har   att   erinra   mot   Lantmäteriets   
angivelse   på   hur   geografiska   mål   och   inrättningar   ska   vägvisas   och   sättas   upp,   (se   bilaga   2).   

  
I   debatten   i   fullmäktige   den   10   september   2014,   sade   du   att   frågan   om   skyltar   är   viktig   för   att   det   handlar   om   
tillhörighet.   Ändå   verkar   det   inte   som   om   kommunen   bryr   sig   om   huruvida   det   finns   skyltar   som   visar   
Sorunda   eller   inte.     

  
I   balanslistan   (den   lista   över   beslut   i   fullmäktige   som   är   antingen   genomförda   –   grön   markering   eller   är   under   
arbete   –   gul   markering)   finns   ärendet   med   skyltar   för   Sorunda   med   som   ett   pågående   ärende,   åtminstone   
sedan   2013-10-15   t.o.m.   2014-03-31.   På   balanslistan   2015-04-16   förekommer   ärendet   två   gånger,   dels   
grönmarkerat,   som   om   det   var   genomfört,   dels   gråmarkerat,   något   vi   inte   förstår   innebörden   av.     

  
Mot   bakgrund   av   ovanstående   önskar   jag   ställa   följande   frågor   till   kommunalrådet   Anna   Ljungdell   
tillika   ordförande   i   kommunstyrelsen:   
    

1. Har   kommunen   initierat   en   diskussion   med   Trafikverket   i   syfte   att   finna   en   lösning   om   skyltning   av   
Sorunda   enligt   beslutet   i   fullmäktige   2008-03-05?   

  
a. Om   svaret   är   ja,   när   skedde   detta   och   vad   blev   resultatet   av   diskussionen   med   Trafikverket?   

  
b. Om   svaret   är   nej,   varför   har   inte   fullmäktiges   beslut   från   2008   följts   och   när   tänker   kommunen   

initiera   en   diskussion   om   skyltning   av   Sorunda   enligt   fullmäktiges   beslut?   
  
  

2. Hur   kan   det   komma   sig   att   kommunen   inte   har   något   att   erinra   när   Trafikverket   vill   ta   bort   alla   skyltar   
med   Sorunda,   vilket   är   tvärt   emot   vad   fullmäktige   beslutade?     

  
a. På   vilken   nivå   och   av   vilka   har   beslut   fattats,   om   att   inte   ha   något   att   erinra   om   Trafikverkets   

förslag?   
  

b. Kände   den   eller   de   personer   till   fullmäktiges   beslut,   när   hen/de   fattade   beslut   om   att   inte   
protestera   mot   Trafikverkets   beslut?   

  
c. Du   säger   ju   själv   i   interpellationsdebatten   den   10   september   2014   att   det   är   viktigt   att   skyltar   

med   Sorunda   finns,   eftersom   det   inte   bara   handlar   om   skyltar   utan   om   tillhörighet.   Trots   detta   har   
kommunen   inget   att   erinra   när   Trafikverket   föreslår   att   skyltarna   med   Sorunda   ska   tas   bort.   Hur   
förklarar   du   detta?   

  
  

3. På   balanslistan   från   2015-04-16   (s.   4)   står   följande   som   klart   (grönmarkerat):   “Uppdra   åt   ks   …   samt   
att   initiera   en   diskussion   med   Vägverket   i   syfte   att   finna   en   lösning   på   fråga   om   skyltning   av   
Sorunda.”   Hur   kan   det   vara   markerat   som   klart,   när   skyltarna   med   Sorunda   har   försvunnit?   (På   
samma   balanslista   från   2015-04-16   (s.8)   återfinns   ärendet   igen   men   är   här   gråmarkerat   vilket   gör   oss   
osäkra   på   ärendets   status.)   
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4. Frågan   om   skyltning   av   Sorunda   är   en   mycket   viktig   fråga   för   dem   som   bor   i   Sorunda   och   kanske   

även   för   en   del   andra   av   kommunens   invånare.   Man   skulle   kunna   tro   att   kommunen   också   skulle   vara   
intresserad   av   att   marknadsföra   en   kommundel,   som   har   en   så   lång   och   unik   historia   med   så   många   
kulturskatter   och   möjligheter   till   turism.   Sorunda   är   ett   varumärke.   

  
a. Varför   vill   kommunen   ta   bort   skyltarna   med   Sorunda?     

  
b. Att   vara   förtroendevald   innebär   att   man   ska   lyssna   på   vad   kommuninvånarna   tycker.   Varför   bryr   

sig   kommunledningen   inte   om   att   detta   är   en   viktig   fråga   för   många   i   kommunen,   inte   minst   för   
dem   som   bor   i   Sorunda?   

  
  

5. Kommer   kommunledningen   att   verka   för   att   övertyga   Trafikverket   om   att   det   återigen   ska   finnas   
skyltar,   som   markerar   när   man   kommer   in   i   kommundelen   Sorunda?   

  
  
     
  
  

Lena   Dafgård   
Partiledare   och   
fullmäktigeledamot   
Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Bilaga   1:   Protokoll   2008-03-05,   kf    §   39,   s.   29   

Bilaga   2:   Besked   från   Trafikverket   2015-03-20   

Bilaga   3:   Utdrag   ur   balanslista   2015-04-16   
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Bilaga   1:   Protokoll   2008-03-05,   kf    §   39,   s.   29   
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Bilaga   2:   Besked   från   Trafikverket   2015-03-20   
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Bilaga   3:   Utdrag   ur   balanslista   2015-04-16   
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● Kommunen   ska   ge   stöd   till   nätverk   inom   det   lokala   näringslivet   genom  
gemensamma   projekt   och   olika   marknadsföringsinsatser.  

 
● Kommunen   ska   aktivt   verka   för   att   alla   natur-   och   kulturvärden   som   finns  

i   kommunen   ska   marknadsföras   bättre   och   tydligt   skyltas   längs   vägarna.  
 
Turistväg  

 
Varför   inte   göra   väg   225   till   “Turistväg”?   Märket   anger   en   väg   eller  
vägsträckning   av   turistiskt   intresse.  
 
Turistområde   

 
Varför   inte   göra   en   del   av   kommunen   till   “Turistområde”?    Symbolen   på   märket  
anpassas   till   temat   för   turistområdet.  
 
Landmärke  

 
Varför   inte   göra   någon   eller   några   sevärdheter   till   “Landmärke”.   Märket   upplyser  
om   ett   landmärke   av   turistiskt   intresse   som   kan   ses   från   vägen.   Symbolen   på  
märket   visar   en   siluett   av   platsen.  

 

  

 

Landsbygdsprogram   2.0  Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti  2015-11-05  Sida   6 /25  

 


