PRESSMEDDELANDE
Nej till Norvik naturligt
Lokalpartiet sorunda.net välkomnar regeringens avsla g på Stockholms
hamnars begäran om EU-bidrag till hamnprojektet Norvik i Nynäshamn.
Sorunda.net anser att avslaget är naturligt eftersom hamnprojektet saknar
affärsnytta, orsakar allvarlig miljöpåverkan och innebär stora risker fö r
skattebetalarna.

Västerby den 17 april 2007: sorunda.net (Nynäshamns nya lokalparti) meddelar att
man välkomnar regeringens avslag på Stockholms hamnars begäran om EU-bidrag till
hamnprojektet Norvik i Nynäshamn.
”Vi anser att det inte finns någon affärsnytta med att anlägga ytterligare en hamn för
att hantera dagens godsvolym. Denna godsvolym kan i morgon dag hanteras av andra
hamnar t.ex. Södertälje, Oxelösund, Norrköping och Gävle.” säger sorunda.nets
talesman Per Ranch som följer projektet. “Morgondagens godsflöden där Stockholms
hamnar vill kapa åt sig hela godsvolymen för ostkusten kräver givetvis nationell
samordning eftersom det innebär en mycket stor strukturförändring. I avvaktan på en
sådan utredning bör Norviksprojektet läggas på is” fortsätter Per Ranch.
“Det finns inga miljöargument för projektet Norvik. Tvärtom, existerande infrastruktur
på land bygger på distributionscentra i Mälardalen och söder om Södertälje. Det
innebär att landtransporterna kommer att öka om Norviksprojektet genomförs” säger
Per Ranch.
”Dessutom står man inför ett mycket delikat problem med alla tomcontainrar – en
Storstadsregion importerar varor men exporterar tjänster. Att hantera tomcontainrar
kommer att påverka miljö och lönsamhet negativt. Vår slutsats är att Norviksprojektet
inte är realistiskt och kommer att självdö om marknaden får bestämma. Därför bör
inte samhället påverka konkurrenssituationen genom stöd till verksamheten” avslutar
Per Ranch.

Fakta: Sorunda.net är det nya lokalpartiet i Nynäshamns kommun. I valet
2006 erövrade man ett mandat samtidigt som man blev tredje största parti i
norra Nynäshamns kommun. Sorunda.net vill och verkar för att utveckla hela
kommune n positivt, att tillvarata hela kommuns unika natur- och kulturvärden samt att kommunala resurser fördelas rättvist mellan landsbygd och
stad.

Mer information finns på www.sorunda.net. Kontakta gärna Per Ranch, epost
per@sorunda.net, tel 0708-999 101, för mer information.

