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En pärla vid havet. I Nynäshamn förenas hav, natur och
småstadsidyll i nära omfamning. Satsningar på miljö,
hälsa och nyföretagande är
också en del av vardagen.
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Nynäshamn växer på alla fronter
Många kurvor pekar åt rätt håll och Nynäshamn har skaffat sig en position
som attraktiv kommun med många eftersökta kvaliteter. En fungerande
samförståndspolitik över partigränserna möjliggör ett samlat grepp kring viktiga
framtidsfrågor där nytänkande, hälsa och miljö är nyckelord.
– Vi putsar vidare på vår pärla vid havet
som om några år kommer att vara den
starkast lysande pärlan i hela Östersjöområdet, säger kommunalrådet Daniel
Adborn (Fp), ordförande i miljö och
samhällsbyggnadsnämnen och infödd
Nynäshamnsbo med lokala släktband
300 år bakåt i tiden.
Närheten till havet har alltid varit en
central del i ortens karaktär. I och med
OS-seglingarna 1912 sattes Nynäshamn
på sjökortet för alla seglare. Idag är segling ett självklart inslag. Här finns en stor
och centralt belägen småbåtshamn som
utsågs till Sveriges främsta 2010.
– Det som är extra roligt med hamnområdet är att du får se alla sjöslag, med
allt ifrån små träekor till stora internationella kryssningsfartyg som samsas
med godsfartyg och färjor.

Allt fler stannar kvar
Med färjedestinationer som Gotland,
Polen och Lettland är Nynäshamn för
många en plats man passerar på väg någon annanstans. Men allt fler väljer att
stanna och bosätta sig här.

Samarbetar över partigränserna. Daniel
Adborn (Fp), ordförande i miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden, och Anna
Ljungdell (S), ordförande i kommunstyrelsen.

– Inte minst småbåtshamnen har varit
en dörröppnare för att locka hit nya boende, poängterar Daniel Adborn.
– Här finns den attraktiva miljö som
folk längtar efter idag, framhåller Anna
Ljungdell som är kommunstyrelsens ordförande (S) och tillika kommunalråd.
Anna kommer från skånska Bjärred
men har under sina 14 år i Nynäshamn
utvecklat en särskild förkärlek till sin
nya hemort.
– Här finns en fantastisk natur, bra
skolor och en trygg vardagsmiljö. Det
viktiga för mig är också att detta inte
bara är ett ställe där du bor. Här finns en
riktig stadskänsla med centrumbebyggelse och en servicenivå man kan förvänta
sig i en stad. Jag kan gå på bio med mina
barn, jag kan handla kläder om jag behöver. Vi har en bowlinghall och en ishall.
Det finns ett aktivt kultur- och musikliv
och här finns gott om restauranger och
hotell av hög klass.

Nära till sol och storstad
Nynäshamn är också en av de mest solsäkra kommunerna i landet med över
1 900 soltimmar per år. Samtidigt är
kommunen en allt mer integrerad del av
Stockholms län med hela dess utbud som
samtidigt blivit en del av Nynäshamns
utbud. Hamnen är ändstation för Nynäsbanan på vilken SL bedriver pendeltågstrafik till Stockholm. Sedan 2010 finns
också motorvägsförbindelse till Stockholm vilket kortar ner restiden väsentligt till huvudstaden. Viktigt att påpeka
är dock att trafiken idag går i båda riktningarna. Nyligen gjordes en undersökning bland stockholmare som fick svara

på frågan om vilka kranskommuner de
kunde tänka sig att flytta till. Nynäshamn
kom på tredje plats bland 15 kommuner.

Många småföretagare
När Ericsson lade ner sin tillverkning i
Nynäshamn 2005 och Musköbasen avvecklades samma år förlorade bygden två
stora arbetsgivare. Kommunen tappade
var femte arbetstillfälle och fick några
svåra år då siffrorna pekade åt fel håll.
– Det har varit ett intensivt arbete med
att strukturera om och möta framtidens
utmaningar med ett nytt arbetssätt, berättar Anna Ljungdell.
Förebyggande satsningar görs på flera områden under det samlande begreppet Nynäshamnsmodellen, en modell
som hunnit ge goda resultat. Sedan 2009
har skolresultaten gått kraftigt framåt,
nyföretagandet ökar och befolkningen
växer med cirka en procent om året.
– Till ytan är vi en stor kommun så vi
har plats för fler och vill bli fler. I dagsläget finns färdiga planer för 2 000 nya
bostäder, berättar Anna.
Nynäshamn har också en levande
landsbygd, med många aktiva entreprenörer och starka traditioner. Där jobbar
kommunen för att förbättra infrastrukturen, både vad gäller vatten och avlopp,
likväl som ett utbyggt fibernät.

Samarbete kring
miljösmarta lösningar
Efter att ha förlorat ett antal större företag
har Nynäshamn istället utvecklats till en
av landets mest småföretagartäta kommuner med över 2 600 småföretag på 26 700
invånare. Den goda företagarandan har

gett orten flera nya, välkända varumärken
på till exempel matsidan, med Chokladhuset, Nynäshamns Ångbryggeri, Sorunda
korvfabrik och Nynäs Rökeri & Fiskhall
som några av de lokala storheterna.
Den petrokemiska industrin fortsätter
att vara en del av stadsbilden, mycket på
grund av närheten till transportvägarna
på havet. Statoil valde för några år sedan att förlägga sin nordiska produktion av smörjolja till Nynäshamn. Nynäs
raffinaderi har funnits här ända sedan
1920-talet och är idag ett av världens få
biogaseldade raffinaderier genom utnyttjandet av det lokala fjärrvärmenätet.
– Det är att bra exempel på hur kommun och näringsliv samarbetar kring
smarta lösningar där båda parter blir
vinnare, framhåller Anna Ljungdell.
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Nynäshamn är en
tätort i Södermanland samt centralort
i Nynäshamns kommun, Stockholms län.
Tätorten är belägen
längst söderut på
Södertörn, 58 kilometer söder om Stockholm. I kommunen bor cirka 26 700
invånare varav drygt 13 000 i själva
Nynäshamn. Andra tätorter i kommunen
är Sorunda, Stora Vika och Ösmo.
Kommunen har en väl utbyggd kommunal service för alla åldrar. Här finns
närmare 2 900 företag med fokus på
hamn, sjöfart, petrokemisk industri,
besöksnäring, handel och service.
www.nynashamn.se

