2018-08-24
Sida 1 av 1
23 aug genomförde FUNQ styrelse politikersamtal för att belysa utvecklingen på landsbygden i
allmänhet och på Tunabergshalvön i synnerhet.
Politiker som deltog var:
Urban Granström (s), Anna af Sillén (m), Malin Hagerström (mp), Hans Hedlund (sd), Martina
Hallström (c) Sofia Hallgren Remnert (L), Nicklas Franzén (v), Östen Eriksson (kd).
Alldeles utmärkt moderator var Olof Jonmyren.
Tiden går naturligtvis väldigt fort vid sådana här tillfällen men jag
bedömer att målet med mötet är nått:
1. Politikerna har fått informera om sin syn på att utveckla landsbygden och i
synnerhet Tunabergshalvön. Nu gäller det att leverera!
2. Vi har förhoppningsvis satt Tunabergshalvön på politikerkartan. Vi
finns ju inte i närheten av att få ta del av de positiva bonuseffekterna av själva byggandet av
tex. Ostkustbanan. Vi finns inte heller i närheten av Skavsta och kan dra nytta av utveckling
där. Vi finns inte heller utmed någon genomfartsled som tex väg 223 eller andra vägar som går
mot andra delar av Sörmland. Tunabergshalvön ligger lite avsides i dessa avseenden! Men i
andra avseenden i centrum. Besöksnäringen blomstrar!
Särskilda politiska inriktningar och aktiva åtgärder behöver göras OM Tunabergshalvön ska
utvecklas och det framgick tydligt under samtalens gång!
Konkreta ”utfästelser”: Viss byggnation i Kommunens regi kommer igång förmodligen sent
2019 eller 2020, var den allmänna uppfattningen. Det nämndes ca 30 hyreslägenheter där
vissa ska fördelas genom kommunens försorg. En viss översyn av ägardirektiven till
Nyköpingshem kan vara aktuell till förmån för byggnation på landsbygden! En översyn av
administrationen runt detaljplanearbetet och bygglovstillstånd kan bli aktuell till förmån för
byggnation på landsbygden av bl.a. privata byggare.
Vad gäller skolorna så uttrycktes det tydligt att skolorna i Buskhyttan och Nävekvarn ska vara
kvar. Är det så att befolkningen ökar, och därmed flera barn på Tunabergshalvön, så måste
även skolorna anpassas därefter var det allmänna intrycket. Kompetensen hos lärarna
(utbildningskvalitén) eftersträvas vara hög. Kanske ytterligare assistenter bör anställas för att
avlasta lärarna var den allmänna uppfattningen. Andra lösningar diskuterades också!
Sedan togs även möjligheterna för skolbarnen att få flera fria bussresor upp men där
”duckade” politikerna och hänvisade till att begränsningen var ett gemensamt beslut i alla
kommuner i Sörmland!
Vi hade beslutat att avsluta vid ca kl 21 så därför hann vi inte med att ta upp alla frågor men
det som är viktigt är att ALLA övergripande frågor har lämnats till politikerna så de kunde
förbereda svar. Så därför är frågorna framställda till beslutsfattarna!
Vi får återkomma med mer info senare.
I all hast och med vänliga hälsningar
Lars
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