PRESSMEDDELANDE:
Sorundanet föreslår kommunal samåkningssajt
Nynäshamns nya lokalparti Sorundanet motionerar om en kommunal
samåkningsservice i Nynäshamns kommun. Många invånare upplever
resandet som problematiskt. Sorundanet menar att en Internetbaserad
samåkningstjänst gör resandet enklare och billigare för kommuninvånarna.
Miljön är ockå en vinnare – samåkning innebär minskade utsläpp.
Västerby den 28 juni 2008: Sorundanet (Nynäshamns nya lokalparti) meddelar att
man motionerar för att kommunen ska tillhandahålla en Internetbaserad
samåkningstjänst i syfte att förenkla resandet både till och från kommunen samt
inom kommunen. Tanken är att invånarna anmäler sina resor och resebehov på ett
ställe. På det viset kan man finna medresenärer enkelt och effektivt samtidigt som
miljöbelastningen minskar.
”Vi gjorde en resvaneundersökning år 2007 som omfattade mer än 1 500
kommuninvånare. Många upplevde problem med att resa till och från samt inom
kommunen med kommunala färdmedel. De största svårigheterna var risk för
förseningar, bristande turtäthet, att förbindelserna inte passar med varandra och att
det inte finns några kollektiva färdmedel alls dit man vill resa” säger Sorundanets
partiledare Lena Dafgård.
“Farliga vägar, livsfarliga att gå och cykla på, tvingar många till onödigt bilåkande. Vi
har diskuterat olika lösningar för att finna ett mer effektivt och miljövänligt resande.
Vi föreslår att kommunen hjälper invånarna i Nynäshamns kommun med en
samåkningsservice, d.v.s. en hemsida där man kan anmäla när, varifrån och vart
man reser eller vill resa” fortsätter Lena Dafgård.
”Det är många som inte vet grannarnas resvanor och som skulle kunna samåka. Och
det finns säkert personer på samma arbetsplats, som bor i samma område utan att
känna till det. En samåkningsfunktion skulle vara en fin service till kommunens
invånare och skulle säkert också uppfattas som en positiv möjlighet av dem som
funderar på att flytta till kommunen. Genom att bjuda på en sådan service, skulle
Nynäshamns kommun vara ett föredöme för andra kommuner. Sist men inte minst;
samåkning minskar miljöbelastningen för eko-kommunen Nynäshamn” avslutar Lena
Dafgård.
Motionen i sin helhet finns tillgänglig på vår hemsida www.sorunda.net. För ytterligare
information, kontakta Lena Dafgård, epost lena.dafgard@sorunda.net, tel 0708-92 17 50.
Sorundanet – det nya lokalpartiet i Nynäshamns kommun. Vi lyssnar, reagerar och agerar. Vi
finns i kommunfullmäktige sedan 2006. Sorundanet vill och verkar för att utveckla hela
kommunen positivt, att tillvarata hela kommunens unika natur- och kulturvärden samt att
kommunala resurser fördelas rättvist mellan landsbygd och stad. Läs mer om oss och vad vi vill
på www.sorunda.net!

