
 
 
 
 
  
 

 
Jag vill bli veta mer om Sorundanet, var god kontakta mig: 
 
Namn: ..................................................................  
 
Gatuadress: ..................................................................  
 
Postnummer och postadress: .................................................................. 
 
E-postadress: .................................................................. 
 
Telefon: .................................................................. 

 
Sorundanet – det nya lokalpartiet i Nynäshamn - Lyssnar, reagerar och agerar.  
 
Sorundanet är det nya lokalpartiet i Nynäshamns kommun. 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! 
 
Förslag till Mål och Budget för 2008: 
+ Extra resurser till Barn- och utbildningsförvaltningen p.g.a. ökad inflyttning av barnfamiljer 
+ Extra satsning för Socialnämnden ska kunna hålla budget 
+ 500.000 kr avsatta i budgeten till utredning och genomförande av medborgarförslag 
+ Finansiering av sändningar från Kommunfullmäktige via webb-tv 
+ Särskilt satsning på cykel- och gångvägar på landsbygden. 
 
Lite av vad vi gjorde under 2007: 
 
Sorundanet har ställt en interpellation till ordförande i 
Miljö och Samhällsbyggnadsförvaltningen och ser fram 
mot svar den 12 december 2007. Boende vid sjön har under 
hösten sett att sjön blivit allt grönare. Kommunens ansvariga 
för miljön var enligt uppgift inte intresserade när boende ringde 
och påtalade problemet. 
 

Sorundanet motionerar om en ny återvinningsstation 
i Norra Sorunda. Bakgrunden är att kommuninvånare får åka upp till 
en mil för att lämna flaskor, burkar och returpapper. Syftet med motionen är 
att minska onödiga bilresor och att minska risken för att farligt avfall hamnar i 
hushållssoporna. 
 

 
Sorundanet genomför trafikräkning på väg 225 och konstaterar att 
den tunga lastbilstrafiken som kommer med färja från Baltikum ska till 
Norge. Trafikräkningen skedde på flera strategiska platser som 
Nynäshamns hamn, Ösmorondellen, Jordbro, Södertälje och Örebro. 
 
 
 

Sorundanet engagerar sig i adressfrågan för norra 
Sorunda. Det är viktigt att polis, brandkår och ambulans 
hittar snabbt och säkert. Efter många års stillestånd i 
processen så är det slutligen Sorundanet som får bollen i mål. 
Vi tackar alla som har varit med och drivit på!  


