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PRESSMEDDELANDE:
Sorundanet frågar om advokathjälp i hela kommunen
Sorundanet frågar kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamns kommun, Ilija Batljan,
varför kommunen inte erbjuder kostnadsfri advokathjälp i hela Nynäshamns kommun.
Nu erbjuds denna service endast i tätorten. Det vore naturligt att advokathjälp erbjuds
på fler ställen i kommunen eftersom många invånare har lång resa till tätorten.
Västerby den 9 februari 2009: Sorundanet, det nytänkande partiet i Nynäshamns kommun,
meddelar att man interpellerar angående kostnadsfri advokathjälp i hela kommunen. Nynäshamns
kommun erbjuder för närvarande kostnadsfri advokathjälp endast i Nynäshamns tätort. Sorundanet
menar att det vore naturligt att erbjuda denna fina service och hjälp på fler platser. På det sättet
hjälper man betydligt fler kommuninvånare. Hälften av Nynäshamns kommuns invånare bor på
landsbygden och många har lång resa till tätorten.
”Man får inte glömma bort de kommuninvånare som bor på landsbygden i Nynäshamns kommun.
De har förmodligen samma behov av kostnadsfri advokathjälp och betalar också kommunalskatt
och bör rimligen få samma kommunala service och förmåner” säger Sorundanets partiledare Lena
Dafgård.
“Att ta sig från sin bostad i kommunens yttre delar tar ca 1 timme med bil och längre tid med
kollektivtrafik. Det innebär 2 timmar restid vilket är svårt att få ihop för många en vardagskväll.
Dessutom kan man inte boka tid vilket gör resan till en chanstagning” fortsätter Lena Dafgård.
”Vi vill framhålla att erbjudandet om fri advokathjälp är ett positivt initiativ. Men, ju längre bort
från kommuninvånarna den här servicen erbjuds, desto mindre är erbjudandet värt. Vi föreslår att
kostnadsfri advokathjälp erbjuds några gånger under våren även i t.ex. Ösmo, Spångbro, Stora
Vika, Landfjärden och Torö” avslutar Lena Dafgård.
Motionen i sin helhet finns tillgänglig på Sorundanets hemsida www.sorunda.net.
Kontakta gärna Lena Dafgård, epost lena.dafgard@sorunda.net, tel 0708-92 17 50 för
mer information.

Sorundanet är det nytänkande partiet 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 lika mellan landsbygd och tätorter. Läs mer på www.sorunda.net!

