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PRESSMEDDELANDE 

Sorunda.net inbjuder till debatt på temat Vad skall Sorunda med Nynäshamn till? 
 
Den politiska ledningen i Nynäshamn driver idag frågor ur ett småstadsperspektiv. Man förtränger 
att hälften av kommunens invånare bor på landet med andra värderingar och förutsättningar. 
 
Sorunda den 9 februari 2005: sorunda.net (ett nätverk i Sorunda) inbjuder härmed företrädare för 
de politiska partierna och allmänheten att närvara vid debatt om Sorundas framtid. Mötet hålls i 
Sorundas bygdegård, tisdagen den 15 mars 2005 kl 19.00. 
 
”Det politiska etablissemanget har tappat initiativet när det gäller samhällets mest grundläggande 
funktioner” säger Per Ranch, sorunda.net. “Vi menar att samhället måste ta tillbaka initiativet. Vi 
måste överge det naiva och passiva tillstånd som råder. Vi måste ha visioner och vi måste ha en 
handlingsplan för ett bättre samhälle.” fortsätter Per. 
 
“Frånvaron av ett infrastrukturprogram har lett till allvarliga konsekvenser för en stor del av kom-
munens invånare” menar Christer Sundquist, sorunda.net och pekar på väg 225 som ett exempel. 
“Utbyggnaden av hamnen och ensidigt fokus på väg 73 har lett till en oacceptabel trafiksituation på 
väg 225. Inga alternativ finns för oskyddade trafikanter som gående, cyklande och ridande som 
tvingas samsas med mycket tung trafik. Ogenomtänkt och planlös politik” sammanfattar Christer.  
 
Luzzi Herzog, sorunda.net funderar vidare “Som Sorundabo undrar man vad man har för nytta av 
Nynäshamn? Förutom Gotlandsfärjan och fina badklippor så ligger denna sömniga småstad i lä både 
av Södertälje, Haninge och Stockholm! Nynäshamn är inte längre det självklara valet när man vill 
uträtta något! Arbetsmöjligheter, kundutveckling för företagare och varuutbud ligger åt helt andra 
håll”, avslutar Luzzi. 

Fakta: Sorunda ligger 45 minuters bilresa söder om Stockholm. Antalet invånare är 5 500 
och Sorunda är den snabbast växande delen i Nynäshamns kommun. En stor del av de 
inflyttade är storstadsbor, egna företagare och anställda. Man vill leva det goda livet på 
landet och klara sig själva. Man vill andas frisk luft och lyssna till tystnaden samtidigt som 
man vill ha närhet till arbetsmarknad och kultur i Stockholm, Södertälje och Haninge.  

sorunda.net vill och verkar för att: 
+ utveckla Sorunda positivt, nu och i framtiden. 

+ tillvarata Sorundas unika natur- och kulturvärden. 

+ bra skolor, vård, omsorg och ett tryggt boende finns för alla åldrar. 

+ förbättra kommunikationerna med avseende på vägar och järnvägar. 

+ höja säkerheten för oskyddade trafikanter som gående, cyklande och ridande. 

+ möjligheten till bredband finns för alla Sorundabor. 

+ mer arbete sker på hemorten och mindre pendling. 

+ skapa förutsättningar för ungdomar att träffas och utvecklas på hemmaplan. 

+ motverka klotter, vandalism och annat som förfular vårt vackra Sorunda. 

+ Sorundaperspektivet finns med i debatten! 

 
Mer information finns på www.sorunda.net. Kontakta gärna Luzzi Herzog, pressansvarig, för 
mer material. Mobil: +46 (702) 01 95 30, epost: luzzi@sorunda.net. 


