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Sorundanets förslag till kommunstyrelsen beträffande namnsättning
av valdistrikten
Tyvärr uppfattade jag det på kommunfullmäktige i onsdags, att förslag beträffande namnsättning
skulle vara valnämnden tillhanda denna fredag, d.v.s. fredagen den 17 oktober. Nu har jag precis fått
veta att förslagen ska vara inne till i morgon, onsdagen den 15 oktober på morgonen. För att
Sorundanets förslag ska hinna fram med en underskrift, måste jag därför faxa in vårt förslag. Vi
kommer också att skicka det via mejl och snigelpost, men brevet hinner inte fram förrän på torsdag.
Vi i Sorundanet är mycket glada över kommunfullmäktiges engagemang och stora intresse att lösa
namnsättningsfrågan på valdistrikten på ett bra sätt. Vi anser att det självklart att man inte bara ska
föreslå återremiss utan att man också aktivt ska medverka till att komma med förslag på lämpliga
namn på valdistrikten. Därför lämnar vi här nu Sorundanets förslag till namnsättning på valdistrikten.
Beträffande valdistrikt 20, föreslår vi Norra Sorunda, eftersom Grödby bara är en liten del av
valdistrikt 20. Valdistrikt 19 är det som är svårast att hitta ett bra namn till. Vi har diskuterat Centrala
Sorunda, men vi har slutligen kommit fram till att Mellersta Sorunda är det bästa förslaget. Eftersom
valdistrikt 18 omfattar såväl Stora Vika som Lisön och båda ligger i Sorunda, är vårt förslag för detta
valdistrikt Södra Sorunda. Om valdistriktet skulle benämnas Stora Vika, kommer inte Lisöborna
känna att de har tillhörighet detta valdistrikt. Benämninge n Södra Sorunda täcker in det område som
det gäller och har dessutom fördelen av att vara kongruent med distrikt 19 och 20.
Vi har egentligen inga andra synpunkter på de övriga valdistrikten, förutom att vi har noterat att det
finns en viss skillnad i namnsättningen gällande att vissa bestämningar är före och vissa är efter. Det
heter t.ex. Centrala Nynäshamn, där specificering är före huvudområdet Nynäshamn, medan Estö
och Ösmo har huvudområdet först och specificeringen efter. Det kanske inte har någon betydelse,
men vi ville ändå gärna uppmärksamma det. Enligt vår uppfattning, är det alternativ som låter bäst
att specificeringen är före och huvudområdet efter, t.ex. Centrala Nynäshamn, men det kan
naturligtvis finnas andra synpunkter och aspekter på detta, vilket vi i så fall böjer oss för.
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