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Folkpartiet uppmanas vara tydliga när det gäller GC-vägar
Sorundanet tackar Bernt Wåhleman för att han öppet och ärligt medger att Folkpartiet är
motståndare till vår senaste motion för ökad trafiksäkerhet längs väg 225. Detta är ingen nyhet
för oss; vi har mött ett långvarigt och kompakt motstånd från Folkpartiet i debatten om gångoch cykelvägar, GC-vägar, trots sitt vallöfte om att verka för att en sådan byggs mellan
Spångbro och Ösmo. Låt oss ta några exempel.
I höstens budgetdebatt påstod Folkpartiet att våra förslag till GC-vägar, skulle kosta 100
miljoner kronor. Eftersom det var Nynäshamns budget som debatterades så är det självklart att
man avser satsningar inom kommunen och kostnader för kommunen. För att komma upp i denna
fantasisumma på 100 miljoner kronor, så måste Folkpartiet lägga till en sträcka GC-väg från
kommungränsen fram till Vårsta i Botkyrka kommun. Varför stannade Folkpartiet just i Vårsta och
inte i Södertälje med sina kalkyler? Jo, från Vårsta till Södertälje finns det en GC-väg enligt
Folkpartiet.
Vi kan berätta för Folkpartiet att det inte finns någon GC-väg mellan Vårsta och
Södertälje. Vi kan också informera om att Trafikverket står för halva kostnaden. Sammantaget
innebär våra förslag till GC-vägar inom Nynäshamns kommun en kostnad på 26 miljoner enligt
Trafikverkets beräkningsmodell. Detta ska jämföras med Folkpartiets påstådda 100 miljoner.
Bernt Wåhleman tycker det är kul att Sorundanet hänger på hans initiativ med GC-vägar
Det gör vi gärna. Vi lyssnar på goda idéer från medborgarna. Efter hans medborgarförslag så
fotodokumenterade vi väg 225 (se vår hemsida) och träffade dåvarande Vägverkets regionchef
för att diskutera trafiksäkerheten i hela kommunen. Vi räknade också långtradare och kunde
bekräfta den oroväckande ökningen av tung trafik på väg 225. Sorundanet ställer gärna upp och
hjälper Bernt Wåhleman igen. Etappmål ett är att öka viljan och kunskapen inom Folkpartiet.
Folkpartiet har faktiskt lovat att verka för att en GC-väg byggs mellan Spångbro och Ösmo innan
nästa val 2014. Vi ser fram mot att samarbeta i denna fråga.
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