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PRESSMEDDELANDE:
Sorundanet frågar om direktbussar Ösmo-Stockholm
Sorundanet frågar kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamns kommun, Ilija Batljan,
varför denne ensidigt kräver direktbussar från Nynäshamns tätort för att stötta den
problemtyngda pendeltågstrafiken. Det vore naturligt att direktbussar även sattes in från
andra orter i kommunen. Dessutom finns det andra busslinjer som kan stötta trafiken vid
trafikproblem men dessa nämns aldrig.
Västerby den 3 februari 2009: Sorundanet, det nytänkande partiet i Nynäshamns kommun,
meddelar att man interpellerar angående stödåtgärder för dåligt fungerande pendeltågstrafik.
Sorundanet frågar sig varför kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamns kommun, Ilija Batljan,
ensidigt för fram krav på direktbussar från Nynäshamns tätort till Stockholm för att stötta den
problemtyngda pendeltågstrafiken. Sorundanet menar att det vore naturligt att föra fram krav på
direktbussar även från andra orter i kommunen. Hälften av Nynäshamns kommuns invånare bor
inte i Nynäshamns tätort.
”Man får inte glömma bort de kommuninvånare som bor på landsbygden i Nynäshamns kommun.
De pendlar i lika hög utstäckning och betalar också landstings- och kommunalskatt och bör få
rimliga möjligheter att ta sig till och från arbetet i Stockholmsregionen” säger Sorundanets
partiledare Lena Dafgård.
“Direktbussen från Nynäshamns tätort stannar utanför Ösmo på långt gångavstånd från både
centrum och pendeltåg. Det är inget alternativ för de som inte har bil” fortsätter Lena Dafgård.
”Det finns även andra busslinjer som skulle kunna stötta trafiken vid problem med pendeltågstrafiken, tex. Busslinje 729 Spångbro-Tumba och busslinje 850 Grödby-Segersäng. Vi hör aldrig att
kommunalrådet diskuterar dessa linjer med Landstinget och SL. Vi undrar varför” 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!

