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Den bostadssegregation som genom borgerlig politik har blivit än mer tydlig under 

mandatperioden måste byggas bort. Det finns många som inte vill eller inte har råd 

att köpa sig en bostad. Behovet av hyresbostäder är stort från unga vuxna till äldre.  

Våren 2010 var det 11 000 i bostadskö hos Nynäshamnsbostäder. Valfriheten för de 

som vill hyra sin bostad måste värnas och utvecklas. Minst 800 hyreslägenheter ska 

byggas under kommande mandatperiod. Det ska finnas tillgång till lägenheter med 

rimliga hyror i kommunens alla delar, även i så kallade ”attraktiva lägen”.  

 

Inga kommunala hyreslägenheter ska omvandlas till bostadsrätter eller 

ägarlägenheter. Innan samtliga bostadsrätter som är byggstartade 2010 är klara och 

sålda ska det inte byggas fler eftersom det först måste konstateras om det verkligen 

finns ett behov av fler bostadsrätter. 

Klimatneutralt byggande som exempelvis passivhus och/eller andra olika tekniker 

för att göra hus maximalt energisnåla ska prioriteras. 

 

Bostäder bör snarast byggas runt Nynäs Gårds station, eftersom det är ett väldigt 

otryggt och osnyggt område som fått förfalla fullständigt.  

Att förtätningen i Ösmos centrala delar blir av är viktigt för tryggheten och för att 

fler ungdomar och äldre ska kunna bosätta sig där.  

En viss utbyggnad av Stora Vika, Spångbro, Trollsta och Segersäng är lämplig. 

Närheten till kollektivtrafik är avgörande för om man ska bygga på landsbygden 

eftersom bilåkande måste minskas.  

Vid all nybyggnation ska äldre-/serviceboende, förskolor och skollokaler planeras in. 

Upplåten mark för bilparkering kan i viss grad ersättas med låsbara cykelparkeringar 

vid bostadsbyggande. Vid alla centrala knutpunkter ska det finnas låsbara upplysta 

cykelparkeringar. 

Området kring hamnen ska användas för boende, turism och näringsverksamhet. Så 

mycket godstrafik som möjligt flyttas till Norvik. De delar av strandlinjen som 

fungerar som fritids- och rekreationsområden för tätortens innevånare, bl. a. området 

vid Strandvägen och stränderna vid Hamnviken ska undantas från bebyggelse. Vi 

värnar strandskyddet och tillgängligheten till promenadstråk längs vattnet. 

 



 

 

 

 

 

Vänsterpartiet arbetar Vänsterpartiet arbetar Vänsterpartiet arbetar Vänsterpartiet arbetar bl.a bl.a bl.a bl.a för att:för att:för att:för att:    

• Inga kommunala hyresbostäder säljs ut 

• Minst 800 hyreslägenheter ska byggas 

• Temporärt stopp för byggande av bostadsrätter 

• Ny byggnorm, byt ut en del bilparkering till cykelparkering 

• Klimatneutralt byggande ska prioriteras 

• Värna strandskyddet och tillgängligheten längs vattenlinjen 

• Ingen exploatering vid Strandvägen eller Hamnvikens stränder  

 



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 


