
 
 

3 augusti 2006 
 
Förfrågan inför valet 2006: 
Vilken är ert partis politik för Nynäshamns kommuns miljö och natur? 
 
Snart är det val! Många av väljarna i Nynäshamns kommun är intresserade av miljö- och naturfrågor. 
Det märks i NP:s insändarspalt och det märks även genom att ca 500 av kommunens invånare är 
medlemmar i Nynäshamns Naturskyddsförening. Kommunen kallar sig även för en ekokommun.  
 
Miljö- och naturfrågornas betydelse gör att vi förväntar oss att partierna har formulerat vilken politik 
de vill föra avseende miljön och naturen i kommunen. Därför skickar vi nu ut en förfrågan om hur 
denna politik ser ut. Samtliga partier som är registrerade för årets val till kommunfullmäktige i 
Nynäshamns kommun får denna förfrågan.  
 
Vi vill således få er beskrivning av vilken politik avseende kommunens miljö och natur som ert 
parti vill föra under nästa mandatperiod. I denna beskrivning hoppas vi att det framgår så konkret 
som möjligt vilken miljö- och naturpolitik partiet vill föra på kommunal nivå och att både mål och 
medel för politiken finns med. 
 
Vi ber att få denna beskrivning senast måndagen den 28 augusti, helst som ett Word-dokument per 
e-post till nynatur@hotmail.com. Vi kommer därefter att offentliggöra resultatet av vår förfrågan. 
Beskrivningarna av partiernas miljö- och naturpolitik görs tillgängliga för våra medlemmar och andra 
intresserade genom att läggas ut på vår hemsida www.nynashamn.snf.se. Vi förbehåller oss rätten att 
redigera beskrivningarna. 
 
Avslutningsvis vill vi upplysa om att föreningens uppfattningar om aktuella miljö- och naturfrågor i 
kommunen finns redovisade på vår hemsida. Det gäller exempelvis planerna på en storhamn vid 
Norvik inklusive hamnens miljöeffekter för kommunen, bebyggelse på strandskyddad mark vid 
Hamnviken, planer på bergtäkt i Sorunda, det ekologiska lantbruket på Norra Svärdsö gård och 
kommunens gång- och cykelplan. Vi är naturligtvis öppna för diskussioner med ert parti om dessa och 
andra miljö- och naturfrågor om intresse finns. 
 
Med vänlig hälsning 
 
NYNÄSHAMNS NATURSKYDDSFÖRENING 
 
 
 
Tore Söderqvist 
ordförande 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
Nynäshamns Naturskyddsförening 
** Vi har ca 500 medlemmar och är Svenska Naturskyddsföreningens lokalkrets i Nynäshamns 
kommun ** 
Postadress: c/o Söderqvist, Norr Källsta 15, 148 96 Sorunda 
Hemsida: www.nynashamn.snf.se 
E-post: nynatur@hotmail.com 
Tfn, ordf. Tore Söderqvist: 08-53044337, 076-2475796 


