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Sorundanet är partiet med en vision för hela Nynäshamns kommun. Vi finns i kommunfullmäktige sedan 2006, har en hu-
manistisk 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. Mer info på www.sorunda.net! 

INSÄNDARE: 
 
Denna insändare skickades till Nynäshamnsposten 2008-02-05 och publicerades 2008-
??-??  
 
Replik på signaturen B.A. insändare 5 februari 2008 
 
I en insändare i NP tisdagen den 5 februari 2008 vädrar signaturen B.A. sina åsikter om 
Sorundanet. Vi är imponerade av att signaturen B.A. har läst alla våra insändare samtidigt som vi 
är besvikna över att ha misslyckats med att förmedla viktiga fakta om oss. 
 
Först och främst vill vi slå fast att Sorundanet är ett parti som sitter i kommunfullmäktige i 
Nynäshamns kommun. Vi lyckades faktiskt bli 4:e största parti i kommundelen Sorunda med 5 600 
invånare. I norra Sorunda var vi dessutom 3:e största parti. Sorundanet har sitt ursprung i ett 
antal engagerade medborgare som anser att demokratin i kommunen är eftersatt och därför har vi 
bl.a. lagt motioner om att det ska finnas utrymme i budgeten för genomförande av 
medborgarförslag och att etiska regler i t.ex. kommunfullmäktige behöver utformas. Det är också 
så att i princip hälften av kommunens invånare bor utanför tätorten, något som tyvärr inte 
avspeglas när det gäller den kommunala resursfördelningen av skattemedel och initiativ. 
 
Signaturen B.A. undrar vidare om Sorundanets medlemmar har varit utanför Sorunda. Ja, alla som 
arbetar aktivt i Sorundanet har varit utanför Sorunda och gemensamt är också att alla har bott 
utanför Nynäshamns kommun och flyttat hit för mellan 5 och 30 år sedan. Dessutom är det lika 
karakteristiskt för aktiva sorundanettare att pendla till sitt arbete utanför kommunen, precis som 
det är för en stor del av övriga invånare i kommunen. Vi hoppas nu att signaturen B.A. känner att 
även Sorundanet har rätt att deltaga i den offentliga debatten i Nynäshamns kommun. 
 
När det gäller Norvik kan vi försäkra att vi inte hade någon speciellt uttalad åsikt för eller emot 
Norvik för några år sedan. Varför har vi då blivit mer och mer skeptiska? Svaret är enkelt. Vår 
kommunledning har påstått saker utan att presentera fakta för oss kommuninvånare. De har 
påstått att Norvik är en mijösatsning och de har påstått att hamnen kommer att generera tusentals 
arbeten. Sorundanet har bett kommunledningen att presentera fakta eller uppskattningar som 
stödjer dessa påståenden. Vi har inte fått några svar. Vi anser att det är ett demokratiskt problem 
när kommunledningen varken presenterar fakta eller vill ta debatten med kunniga medborgare. 
Inför valet 2006 sa vi så här: Nej till Norvik så länge miljön påverkas negativt, landtransporterna 
inte är lösta och fakta saknas om positiva effekter för oss kommuninvånare. 
 
Vi hoppas att vi har lyckats förmedla vilka vi är och vad vi vill. Om inte, är Du hjärtligt välkommen 
att kontakta oss. Telefonnummer och epostadresser finns på vår hemsida www.sorunda.net! 
 
Sorundanet gm Per Ranch 
 
Materialet finns tillgängligt digitalt på Sorundanets hemsida www.sorunda.net. Kontakta 
gärna Lena Dafgård, epost lena.dafgard@sorunda.net, tel 0708-92 17 50 för mer 
information. 


