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Kollektivtrafik
Vänsterpartiet Nynäshamn

Kollektivtrafiken ska utvecklas, eftersom vi måste åka mindre bil och istället gå, cykla och
åka kollektivt.
Nynäshamns kommuns innevånare pendlar i stor utsträckning längst tid till och från arbetet
i hela länet. Vi måste kunna åka oftare, säkrare och renare för att kollektivtrafiken ska bli mer
attraktiv. Framför allt måste vi kunna lita på att tågen går i tid. De senaste årens privatisering
av SLs verksamhet har inte lett till någotdera. De entreprenörer som har betalt av SL för att ta
hand om tågen vårdar inte vår gemensamma egendom, utan låter de förfalla eftersom de
kanske ändå inte kommer att vinna nästa upphandling.
Den bästa garantin för att vi ska få säker, hel och ren kollektivtrafik är att på riksnivå och
landstingsnivå

ta

tillbaka

helhetsansvaret

för

kollektivtrafiken.

Då

kan

inte

underleverantörer och SL skylla på varandra längre.
I regionplanen för länet (RUFS) planeras regionala och delregionala stadskärnor i
Flemingsberg, Haninge och Södertälje för att avlasta Stockholm från en del av dess
cityfunktioner. Den enda delregionala kärnan Nynäshamns kommuninnevånare kommer att
få tillgång till med dagens infrastruktur är Haninge centrum.

Vi föreslår en ny järnvägsförbindelse över Södertörn via Grödingebanan som ansluter till
stambanan. En dubbelspårig järnväg bör byggas på broar och genom berg för minsta möjliga
natur- och viltstråkspåverkan.

Järnvägen ska även användas för godstrafik till och från Norvik, så att behovet av tunga
transporter med lastbilar över kulturbygden i Sorunda minimeras. Det blir en miljövänlig
tvärförbindelse med tillgång till en betydligt större marknad, både vad det gäller
nyetablering av företag och arbetskraft samt turism. Det gynnar befolkningen i båda
riktningarna mellan Nynäshamn och Botkyrka, Södertälje, Huddinge samt övriga
Södermanland, Mälardalen och resten av landet. Även Gotland skulle ha nytta av spårvägen.
Får kommunen inte någon tvärförbindelse kommer vi att vara ”avhängda” från de regionala
stadskärnornas omvärld och gynnsamma utveckling för lång tid.

För att fler ska åka med stadsbussarna behöver trafiken komma igång tidigare på
söndagarna och gå längre på lördags- och söndagskvällarna. Bussen till Västerhaninge från
Ösmo (847) ska återigen gå hela vägen från Nynäshamn och behövs som alternativ och
avlastning när pendeltågen inte fungerar.

Vänsterpartiet Nynäshamn arbetar bl.a. för att:
• Kollektivtrafiken måste bli tätare, säkrare och renare
• Kollektivtrafiken ska komma och gå i tid
• Dubbelspår till Västerhaninge ska byggas snarast
• Pendeltåg och bussar ska vara städade och attraktiva att åka med
• Ny spårförbindelse mellan kommunens norra delar och Flemingsberg
• Försök med eldrivna bussar i stadstrafik i Nynäshamn
• Bussen till Västerhaninge från Ösmo (847) ska återigen gå hela vägen
från Nynäshamn

Sprickorna i välfärdsbygget blir djupare. Sedan lång tid ökar klyftorna, ekonomiskt
och socialt. Den gemensamma välfärden monteras ned samtidigt som privata företag
gör stora vinster på skolor och vårdcentraler. Pensionärer, arbetslösa och sjuka får
allt mindre att leva på. Ett hårdare, mer orättvist samhälle växer fram där intolerans
och rasism växer sig starkare.
Allt fler upplever att det inte längre går att påverka i vilken riktning samhället ska
utvecklas. Vanmakt och uppgivenhet riskerar att sprida sig, och demokratin
urholkas.
Detta är en situation som högerpolitiken de senaste åren har förvärrat kraftigt.
Det är hög tid att förändra detta. Vi tror på människors vilja att vara med och forma
det samhälle vi lever i. Och vi litar på människors förmåga att ta gemensamt ansvar.
Vi vill bryta den vanmakt allt fler känner och bygga vårt framtidsprojekt på insikten
att det är vi, alla medborgare tillsammans, som har makten över vårt samhälle och
hur det ska förändras.
Vill du vara med och hjälpa till? Kontakta oss:
Vänsterpartiet Nynäshamn
Skolgatan 1
149 20 Nynäshamn

nynashamn@vansterpartiet.se
℡

08-520 68175, 08-520 17242 (telefonsvarare)

Hemsida

http://nynashamn.vansterpartiet.se/

Youtube

http://www.youtube.com/user/VNynesVal2010
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Hej! Jag vill …
Vård efter behov

Gå med i Vänsterpartiet
Få mer info om Vänsterpartiet
Gå med i Ung Vänster
Få mer info om Ung Vänster
Få mer info om Vänsterns studentförbund (VSF)
I ett välfärdssamhälle ges vård efter
Namn………………………………….................
Adress……………………………………………

Svarspost

Postnr………… Ort……………………………...

110 221 700

Telefon……………………………………………

110 08 Stockholm

E-post……………………………………………..behov. De sjukaste och sköraste

