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Sorundanet 

Startade som nätverk 2003 (Sorunda.net) 

Bildade lokalparti i dec. 2005 

Fick ett mandat i fullmäktige i valet 2006 

Har två mandat sedan valet 2010 – 3:e största 
parti i vissa kommundelar 

Ingår i nätverket Lokalpartier 
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Sorundanet 

Humanistisk grundsyn 

Värnar demokratin 

Vill varsamt ta tillvara hela Nynäshamns 
kommuns unika möjligheter till en positiv 
utveckling av både landsbygd och stad 

Verkar för en likvärdig fördelning av resurser 
mellan landsbygd och stad 

 

www.sorunda.net 3 

http://www.sorunda.net/v3/0101.html


Sorundanets syn på SSIF:s förslag till 
nord-sydlig kommunikation 

 

 Betydelsen av en levande skärgård måste 
synas i beslut    

 Förutsättningar för en levande skärgård 
måste skapas 

 God infrastruktur är en grundförutsättning – 
t.ex. nord-sydlig kommunikation 
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Viktigt för utvecklingen i skärgården 

En väl fungerande infrastruktur möjliggör: 

 

 Distansarbete 

 Näringsverksamhet 

 Boende året runt 

 Utveckling av turistnäring  

 Demokrati – närhet till service m.m. 
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Viktigt för utvecklingen 

Förslag  

 

 Rekrytering av engagerade människor på 
hemmaplan – stor betydelse för att föra fram 
skärgårdens perspektiv  

 Marknadsföring och utveckling av annan typ 
av turism – längre säsong: 
• Utländska turister/utländsk arbetskraft som 

söker skärgårdens unika värden 
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Hinder för positiv utveckling i 
skärgården 

 

 Om Norviks containerhamn i Nynäshamn 
byggs – storhamn med fler containrar än 
Göteborgs hamn 

 LNG-terminalen i Nynäshamn 

 Skärgårdens unika värden försvinner  

 Konflikt mellan fritidsbåtar och godstrafik - 
säkerhetsaspekter 
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Sorundanets syn på SSIF:s förslag till 
nord-sydlig kommunikation 

Förutsättningar för genomförande 

 

 Ledande politiker behöver ändra inställning 
till glesbygden – oavsett om det är skärgård 
eller landsbygd 

 Viktigt med samsyn och samarbete över 
kommun-/partigränser 
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Sorundanets syn på SSIF:s förslag till 
nord-sydlig kommunikation 

Förutsättningar för genomförande 

 Att planer  
 uppdateras, t.ex. kustplanen  

 blir vägledande för utvecklingen och inte en 
”lådvärmare” 

 Att planers olika mål är förenliga och 
möjliga att realisera 

Nytänk: turism och rekrytering 

Sorundanet stödjer SSIF:s förslag 
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