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Några exempel på vad Sorundanet har arbetat med sedan
valet 2006
Motioner (förslag) som har ställts till kommunfullmäktige för behandling:
 Byte av postadress från Västerhaninge till Norra Sorunda, (nov. 2006). Genomfört.
 Sändningar av kommunfullmäktiges möten via webb-tv, (dec. 2006). Motionen ansågs
besvarad sept. 2007 och webb-tv är genomfört sedan april 2010.

 Skyltar vid kommungränserna och skyltar om Sorunda (jan. 2007). Bifallet i
kommunfullmäktige 2008-03-05, men inte genomfört.

 Iordningsställande av badplatsen vid Rangsta brygga, (feb. 2007). Genomfört.
 Bom vid Grindsjön, (april 2007). Genomfört.
 Återinrättande av konsumentvägledning (okt. 2007). Genomfört, men endast 20 % av heltid
i stället för 100 % som var Sorundanets förslag.

 Upprättande av återvinningsstation i Norra Sorunda, (okt. 2007). Avslag okt. 2008.
 Avsättning av minst 1 % av budget för utredning och genomförande av medborgarförslag,
(okt. 2007). Avslag, finns dock i Sorundanet budgetförslag.

 Införande av etiska regler i kommunfullmäktige och nämnder, (jan. 2008). Motionen ansågs
besvarad i april 2009 och regler ska diskuteras med gruppledarna för de olika partierna.

 Iordningsställande av gång- och cykelväg, Hamnviken – Lövhagen i Nynäshamn, (juli 2007).
Avslag mars 2008.

 Införande av en samåkningsservice, antingen i kommunens regi eller i samarbete med
någon, (juni 2008). Ej behandlat ännu.

 Inrättande av ett skönhetsråd med experter, ej politiker, (nov. 2008). Ej behandlat ännu.
 Att samtliga handlingar inför kommunfullmäktige ska finnas tillgängliga i digitalt format på
kommunens hemsida, (nov. 2008). Ej behandlat ännu.

 Förändring av kommunens grafiska profil, (apr. 2009) Ej behandlat ännu.

Sorundanet är partiet med en hållbar vision för hela Nynäshamns kommun. Vi finns i kommunfullmäktige sedan 2006, har
en humanistisk grundsyn och värnar demokratin. Vi vill utveckla hela kommunen positivt och tillvarata kommunens unika
natur och kulturvärden. Vi vill att kommunala resurser fördelas lika mellan landsbygd och stad. Besök www.sorunda.net!

 Införande av ISA-systemet (Intelligent Anpassning av hastigheten) i kommunens fordon,
(aug. 2009). Ej behandlat ännu.

 Införande av alkolås i kommunens fordon, (sept. 2009). Ej behandlat ännu.


Införande av gratis guidade bussturer för nyinflyttade kommuninvånare, (jan. 2010). Ej
behandlat ännu.

 Byggande av gång- och cykelbana utmed väg 225 mellan Ösmo och Spångbro, (april 2010).
Ej behandlat ännu.

Interpellationer (frågor om verksamheten): (Dessa frågor besvaras normalt
på följande kommunfullmäktigemöte)
 Tidplan och åtgärder för att fastställa och uppdatera belägenhetsadresser i kommunen,
(mars 2007).

 Utsläpp i Grindsjön, (okt. 2007).
 Handläggning av Miljöutmaning, nov. 2007).
 Skolmaten, (nov. 2008).
 Advokathjälp – varför den bara anordnas i Nynäshamns tätort, (jan. 2009).
 Direktbussar till Stockholm, (jan. 2009)
 Skyltar vid kommungränsen och skyltar om Sorunda, (feb. 2009).


Angående säkerhet och ökade trafikflöden på Segersängsvägen (feb. 2009).

 Våld och skadegörelse i Sunnerbyskolan, (mars 2009).
 Varför Sunnerbyskolan inte har en egen matsal, (juni 2009).
 Varför webb-tv inte har genomförts, (juni 2009).


Hur fullmäktiges beslut om Skönhetsråd har fungerat, (nov. 2009).

 Vad som har hänt med den inköpta fastigheten i Berga för LSS-verksamhet och boende,
(nov. 2009).



Varför kommunen inte klassar Segersängs by som tättbebyggt område, vilket gör att
kommunen själv kan sänka hastigheten genom Segersängs by till 30 km/timmen.

Synpunkter på detaljplaner:


Marsta, Stora Vika



Doppingen, Nynäshamn



Fjället, Nynäshamn



Nornan 28, Nynäshamn



Telegrafen 16, Nynäshamn



Gudby, Sorunda



Himmelsö, Ösmo



Strandvägen, Nynäshamn

Synpunkter på övriga planer:



Plan för gång- och cykelvägar



Miljöutmaning



Förslag till ny Översiktsplan



Tillgänglighetsplan

Övrigt:



Sorundanet har arbetat fram och lagt ett eget budgetförslag varje år sedan 2006.

 Vi har dessutom arbetat mycket aktivt för att få tillbaka vårdcentralen i Sorunda, för ökad
trafiksäkerhet på väg 225 samt mot Norviks hamn i Nynäshamns tätort.

 När gällde beslut i kommunfullmäktige beträffande nytt förslag till valdistriktsindelning,

yrkade Sorundanet på återremiss av Valnämndens namnförslag beträffande Sorunda som
var Grödby, Stora Vika och Sorunda. Sorundanet ansåg att dessa namn var missvisande och
fr.a. att kalla ett valdistrikt för Sorunda skulle ytterligare bidra till att stärka
missuppfattningen att Sorunda är ett område runt Sorunda kyrka i stället för ett område på
3,5 gånger 5 mil. Det nya förslaget, som antogs enhälligt, blev i stället Södra Sorunda,
Mellersta Sorunda och Norra Sorunda.



Sorundanet anordnade en informations- och diskussionskväll i december i Sorunda
beträffande det nya förslaget till översiktsplan, eftersom kommunen inte hade planerat
något möte i Sorunda då.

