Sorundanet

MOTION

Att: Nyn€shamns kommun
Kommunstyrelsef€rvaltningen
Kommunfullm•ktige

Motion ang•ende €ndring av postadress i Sorunda
Bakgrund
Sorunda har delats upp i tv‚ postadresser – Sorunda och V•sterhaninge. Detta skapar en m•ngd
praktiska problem. Dessutom inneb•r uppdelningen negativa ekonomiska konsekvenser f€r den
enskilde medborgaren som bor i Nyn•shamns kommun men har postadress V•sterhaninge.
Som exempel kan n•mnas:
 Dagliga missf€rst‚nd med varuleveranser som kommer fel eftersom orten V•sterhaninge
slutar vid Tungelsta f€r att sedan dyka upp igen, fast d‚ i Nyn•shamns kommun.
 Inv‚nare i Sorunda med postadress V•sterhaninge blir st•ndigt ifr‚gasatta vid kontakter med
myndigheter, sjukv‚rd, f€reningar, etc. och tvingas st•ndigt argumentera f€r att man •r bosatt i
Nyn•shamns kommun.
 Efter en j•mf€relse mellan olika f€rs•kringsbolag visar det sig att ‚rspremien f€r en
villaf€rs•kring kan bli mer •n tv‚ tusen kronor h€gre f€r den som har postadress
V•sterhaninge. „ven f€rs•kringspremien f€r personbil skiljer sig till det negativa f€r dem med
postadress V•sterhaninge.
 Det h•nder ofta att boende i norra Sorunda med postadress V•sterhaninge inte n‚s av viktig
samh•llsinformation p‚ grund av den missvisande postadressen.
 Slutligen •r det olyckligt ur ett demokratiskt perspektiv att flera hundra kommuninv‚nare skall
beh€va k•nna sig utanf€r p‚ grund av en missvisande postadress.
S‚v•l Posten AB centralt som den lokala utdelningschefen i Nyn•shamn har h•nvisat till att en
framst•llan om •ndring av postadress skall g€ras av kommunen. Utdelningschefen st•ller sig spontant
positiv till en •ndring.
Sorundanet har varit i kontakt med andra kommuner som drivit och f‚tt geh€r f€r liknande
problemst•llning. I Haninge kommun finns ett aktuellt exempel d•r en •ndring kommit till st‚nd.
Inv‚narna i norra Sorunda vill k•nna samh€righet med boende i €vriga Sorunda och i Nyn•shamns
kommun.
Yrkande
Sorundanet yrkar att Nyn•shamns kommun skall l•mna en beg•ran till Posten AB att, p‚ grundval av
det som s•gs i denna skrivelse, •ndra postadressen f€r ber€rda hush‚ll i Sorunda, fr‚n nuvarande
postadress V•sterhaninge till Sorunda.
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