
 

 

 

 

 

 

 
Sorundanet är den nytänkande lokalpolitiska kraften i Nynäshamns kommun. Vi finns i kommunfullmäktige sedan  

2006, har en humanistisk grundsyn och värnar demokratin. Sorundanet vill varsamt ta tillvara hela kommunens  
unika möjligheter till en positiv utveckling av både landsbygd och stad. Besök www.sorunda.net 

 

Interpellation 
Till ordförande i kommunstyrelsen  

Anna Ljungdell tillika kommunalråd        
 

Sorunda den 7 september 2010 

  

Interpellation angående varför delar av Nynäshamns 
kommun saknas på kommunens karta 
 
Bakgrund 

 
På 1970-talet slogs kommunerna Nynäshamn, Sorunda och Ösmo ihop till en kommun, Nynäs-

hamns kommun. Trots att det är mer än 30 år sedan kommunsammanslagningen, finns det 

fortfarande exempel på att delar av kommunen inte är med på kommunens karta. Detta 

diskuteras en hel del bland medborgarna i kommunen och ett flertal kommuninvånare har vänt 

sig till oss och varit upprörda över att de orter där de bor inte är med på kommunens karta. 

Ett exempel på en sådan karta, där delar av kommunen saknas, är kartan som finns i golvet i 

kommunhusets entré. När vi åkte till kommunhuset för att kontrollera om detta verkligen 

kunde stämma, konstaterade vi till vår stora förvåning att uppgifter vi har fått från kommun-

invånarna är helt korrekta. Delar av kommunen saknas på kartan i golvet i kommunhusets 

entré. Dessutom visade det sig att den inplastade kartan över Nynäshamn kommun, som 

receptionen i kommunhuset lånar ut till besökare för att visa kommunen geografiskt, också 

saknade delar av kommunen. På den kartan slutar kommunen i norr ung. vid Källsta, Aska, 

Olivelund, Trollsta, Lillbacken etc., dvs. ca en mil innan kommungränsen. 
 
Mot bakgrund av ovanstående, önskar jag ställa följande frågor till ordförande kom-

munstyrelsen: 

 

1. Hur kommer det sig att delar av kommunen saknas på kartan på golvet i kommunhu-

set? 

2. Varför saknas de norra delarna av kommunen på den karta som receptionen i kommun-

huset lånar ut till besökare? 

3. Hur ska de kommuninvånare, vars bostadsorter saknas på kommunens karta, känna 

tillhörighet och gemenskap med Nynäshamns kommun?  

4. Hur kan kommunen marknadsföra de delar av kommunen som inte finns med på kom-

munens karta? 

5. Vilka åtgärder kommer att vidtas för att alla delar av Nynäshamns kommun ska finnas 

med på kommunens karta i fortsättningen?  

 

För Sorundanet 

 

 

 

Lena Dafgård 

Fullmäktigeledamot 

 
Bilagor: Bilaga 1: Foto från golvet i entrén i kommunhuset. 

Bilaga 2: Fotokopia på den norra delen av kartan som finns i receptionen i 

kommunhuset. 

Bilaga 3: Karta över Nynäshamns kommun som jämförelse. 








