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Överingress:
2009 är ett viktigt år i Nynäshamns näring-
spolitiska historia. Under året invigs två av 
tre etapper av Riksväg 73 för motortrafik och 
långtidsprojektet Vision 2015 ska enligt tidta-
bellen vara redo att övergå i sin andra fas. 

Efter att samhället drabbades av Erics-
sons nedläggning 2005 har frågor som rör in-
frastruktur och marknadsföring blivit viktiga 
punkter på den lokalpolitiska dagordningen. 
Nynäshamn satsar på att bli en viktig knut-
punkt i Östersjöregionen i framtiden.
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Som första företag utifrån har Opla-
na i år kommit igång med sin verk-
samhet i Ericssons gamla lokaler.

Den före detta filterfabriken  ger 
en utmärkt möjlighet att utöka 
verksamheten samtidigt som de 
pågående kommunikationsprojek-
ten gör att Oplana tror på en ljus 
framtid i Nynäshamn.

- Jag trivs och är glad över att jobba här 
igen, synd bara att man måste åka hit för 
det.

Maskinoperatören Lennie Engström ry-
cker på axlarna och skrattar. Han syftar på 
att restiden från hemmet vid Globen är så 
onödigt lång.

- Nynäshamn har väl alltid varit något 
av världens ände för mig. Det ligger ju så 
avskilt och vare sig du åker hit med tåg eller 
bil så kommer du inte längre. Det tar slut 
här, säger han.

Surr från fabriksinstrument hörs 

återigen från bottenvåningen i Ericssons       
nedlagda filterfabrik i Nynäshamn. 

Längs fabriksväggarna står leveranslå-
dor och elektroniska apparater staplade i 
industrihyllor. 

Sedan februari har elektronikföretaget 
Oplana varit verksamt på fabrikens 1000 
kvadratmeter stora öppna ytan. 

På ena halvan av fabriksgolvet står in-
strumenten – monteringsrobot, ytmonter-
ingslina, ugn – uppställda efter varandra på 
rad längs väggen.

Denna tidiga majeftermiddag har tre 
maskinoperatörer, tre elektronikmontörer 
och en produktionsmanager fullt upp med 
att göra färdigt 450 kretskort som under 
veckan levereras vid olika tillfällen till en av 
företagets stora kunder.

En timme och 45 minuter med tåget
Lennie Engström tar på sig handskar och 
promenerar över till monteringsroboten. 

Han öppnar dess lucka och lägger ett mön-
sterkort på rullbandet. Han berättar att det 
här inte är hans första jobb i den här byg-
gnaden.

Engström jobbade i Nynäshamn i tre år 
som anställd på Ericsson.

- Jag åkte med kollektivtrafiken när jag 
jobbade på Ericsson. Det tog en timme 
och 45 minuter, enkel resa. Om jag hade      
morgonpass behövde jag gå upp vid fyra 
och kom ändå alltid för sent – första tåget 
var framme 6.45. Mitt pass började 6.30. 
Jobbade jag kvällspasset så kom jag hem vid 
ett, somnade kanske vid två och kom upp 
ur sängen vid elva eller tolv. Då hann jag 
inte med mycket annat än att förbereda mig 
inför resan hit. Jag hade ingen som helst 
fritid och mådde inte bra av det, förklarar 
han. 

Han knappar in kommandon på en 
knappruta vid kanten av monteringsrobo-
tens långsida. 

Mötesplats vid ”Världens ände”
  - Första icke-Nynäshamnsbaserade företaget igång i gamla Ericsson-lokalerna

Oplanas produktionsmanager Johan Ring hoppas att den nya fabriken ska hjälpa företaget att växa.
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En varningssignal lyder och display-
en vid sidan av knapprutan tillkännager 
”Emergency Stop” i en röd ruta.

Kollegan Almira Ismael skyndar till.
- Lennie, du kommer att ge mig gråa 

hår innan jag behöver dem! suckar hon    
skämtsamt.

Efter en diskussion med Engström om 
kortet är i behållaren eller i kranen får hon 
igång maskinen.

Precis som sin kollega gjorde förr om 
åren upplever hon den långa tågresan till 
och från Nynäshamn som mödosam, hon 
åker ända från Väsby. 

Ingen av de två maskinoperatörerna 
har några funderingar på att flytta till 
Nynäshamn till följd av detta.

- Jag trivs bra där jag bor, vid Globen. 
Nu för tiden åker jag bil till och från jobbet, 
och nu är man framme vid Gullmarsplan 
efter 40 minuter och när vägen är färdig 
går det väl på en halvtimme, säger Lennie 
Engström.

De tror även att det kommer att bli bät-
tre för tågresenärerna i framtiden efter att 
Nynäsbanans upprustningar är helt färdiga 
om två år.

- Ja, det måste det ju bli., annars har det 
blivit fel, skrattar Engström.

Möjlighet att öka volymen
Oplana sysslar med en kombination av 
kontraktstillverkning, uthyrning av instru-
ment samt utbildning och uthyrning av per-
sonal till andra fabriker. Totalt har företaget 
70 anställda. 

Produktionsmanagern Johan Ring berät-
tar att företagets kundbas täcker i princip 
alla industriella verksamhetsområden föru-
tom medicintillverkning. Huvudsakligen 
finns kunderna inom telekomsektorn. 

I sitt säte i Kista har företaget en produk-
tionsanläggning med fokus på prototyper, 
förserier och små volymer.

- I Nynäshamn kan vi öka volymen, 
alltså tillverka fler produkter på kortare tid 
och på mindre yta, pekar Ring ut som den 
stora fördelen med den nya fabriken.

Oplanas huvudsakliga uppgift i fabriken 
är att tillverka kretskort från mönsterkort. 
För att kontrollera att det färdiga kortet har 
alla komponenter på rätt ställen placeras 
den i en så kallad AOI-apparat. Där radar 
en dataskärm upp information om kompo-
nenternas placeringar.

- Processen med AOI:n är inget vi kan 
köra i Kista, förklarar Johan Ring. Den gör 
att vi snabbare och bättre kan upptäcka 
eventuella fel i produktionskedjan. Att vi 
kan göra det här betyder oerhört mycket 
för vår möjlighet att utöka vår volym.

Fler uppdrag av kunder
Oplana har redan märkt positiva effekter av 
utvidgningen till Nynäshamn. Företaget har 
kunnat ta hand om uppdrag som de tidigare 
har varit tvungna att tacka nej till.

Sedan Nynäshamnsfabrikens produk-
tionsstart i början av februari har beställ-
ningarna sakta börjat öka. Främst bland de 
stora kunderna inom bland andra fordon-
sindustrin och försvarsindustrin. 

- Vi är just nu mellan sex och tio per-
soner som jobbar med stötvis produktion 
i Nynäshamn. Ju fler kunder och beställn-
ingar vi får, desto mer regelbundet kan vi 
producera och desto fler kan vi anställa, 
förklarar Johan Ring.

Han betonar också hur viktig utbyg-
gnaden av Riksväg 73 är för företaget. Mo-
torvägen kommer bland annat betyda att de 
anställda kommer att få kortare restid vilket 

Engström och Ismael programmerar monteringsroboten. Nynäshamnsfabriken ger möjlighet att utöka verksamheten.
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samtidigt gör verksamheten mer effektiv.
- Några av dem som jobbar här på mor-

gonen åker sedan till Kista och jobbar där 
resten av dagen. Och vi levererar själva våra 
produkter till kunderna, så det gör ju oer-
hört mycket i efterfrågansperspektiv om vi 
kan leverera dem inom en timme i stället 
för två eller tre, säger Johan Ring.

- Nynäshamn kommer närmare Stock-Nynäshamn kommer närmare Stock-
holm på många sätt, tillägger han.

Övertog utrustning
Ett halvår efter Ericssons beslut om 
nedläggning köptes byggnaderna för första 
gången av en fastighetsutvecklare. Förhan-
dlingar med företag som var intresserade av 
att etablera sig i lokalerna tog vid. Samtidigt 
slöt Nynäshamns kommun ett avtal med 
Ericsson som gick ut på att erbjuda nya 
företag etableringsstöd i form av maskiner 
och utrustning som telekomjätten lämnade 
kvar. 

Det första företaget som tog tillvara 
på denna möjlighet var skrivartillverkarna 
PrintDreams. Deras plan var att hyra in per-
sonal från Oplana för driften av maskiner-
na. I slutet av 2006 gick dock PrintDreams 

i konkurs, kom tillbaka men gick återigen i 
konkurs året därpå. 

Oplana beslutade då att överta fabrik-
sutrustningen i egen regi. I början av 2008 
kom arbetet igång med att omvandla den 
gamla filterfabriken till produktionsvänligt 
skick. 

I utbyte mot utrustningen skulle företa-
gen anställa personal som blivit överflödig 
vid nedläggningen av Ericssons fabrik.

- Vår avsikt är att anställa folk från 
Nynäshamn i framtiden, men nu i upp-
startsfasen är vi tvungna att använda Kista-
personalen, förklarar Johan Ring.

Svårt att få jobb
Vid ett skrivbord i den gamla filterfabriken 
sitter Carina Holmberg vid ett skrivbord 
och blickar in i ett mikroskop för att avsyna 
ett kretskort. 

Hon har jobbat som extraanställd i 
Oplanas fabrik sedan i mars. Men hon är 
välbekant med omgivningen. 

Första gången hon satte fot i fabrik-
slokalen var 1979.

- Jag jobbade här som elektronikmontör 

  Carina Holmbergs yrkeskompetens har återigen blivit - tillfälligt - efterfrågad i Nynäshamn.

i 27 år. När jag började hette företaget Teli 
innan Ericsson tog över i början på 90-ta-
let.

Holmberg minns chocken från den där 
eftermiddagen i februari 2005, när Ericsson 
utan förvarning berättade för sina anställda 
att den produktionsmässigt framgångsrika 
fabriken skulle läggas ner innan årets slut.

- Bara någon vecka före hade vi firat att 
det hade gått så bra för oss, minns hon med 
en frågande min.

Efter nedläggningen var det svårt för 
de gamla Ericssonanställda att få jobb i 
Nynäshamn. 

Carina Holmberg började gå på Tryg-
ghetsrådets sysselsättningsprogram och 
blev efter ett år via en gammal Erics-
sonkontakt inhyrd som verkstadsmontör 
på en fabrik i Tungelsta. Efter 16 månader 
varslades hon.  

Därefter var hon tillfällig verkstads-
montör i Tumba på DeLaval, ett ledande 
företag inom mjölkindustrin. 

Efter åtta månader löpte kontraktsan-
ställningen ut. 

Hon beskriver tiden sedan hon slutade 
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på Trygghetsrådet som ett ”ständigt kast 
mellan hopp och förtvivlan” när det gäller 
arbeten och arbetssökande.

Carina Holmberg pekar bort mot ar-
betskollegorna som vandrar mellan maski-
nerna.

- Några av dem var bland de extraan-
ställda som Ericsson tog in från Oplana. 
Eftersom de kände mig och behövde en 
elektronikmontör så fick jag jobba extra här. 
Jobbet i Tumba fick jag också genom att jag 
först tog kontakt med det här företaget.

Hon berättar att hon började här i mars 
men att det här är den femte veckan under 
de senaste fem månaderna hon jobbar. 

Holmberg skrattar till efter konstateran-
det att hon är den enda Nynäshamnsbon 
bland personalen.

- Jag är den utvalde! Alla andra är arbet-
slösa.

Hon berättar att några av hennes gamla 
bekanta från Ericssontiden har varit arbet-
slösa ända sedan varslet. Hon skakar på 
huvudet.

- Som arbetslös får du ständigt höra 
“Utnyttja dina kontakter”. Men det är inte 
så lätt när alla man känner också är arbet-
slösa.

Byggarbetsplats och framtida mötesplats
Byggplast löper nästan längs hela fasaden 
på det gamla Ericsson-områdets långa östra 
byggnad. Mellan mätpinnar på ett stort 
grusfält framför den ljuder motorer från 
grävskopor och borrmaskiner.

Hela området är i princip en massiv byg-

garbetsplats. 55 000 kvadratmeter ska om-
vandlas till bland annat handelscentrum, 
kontorsarbetsplatser och 260 nya bostäder 
med havsutsikt. 

Det avslöjas inte än om vilka företag 
som är klara för inflyttning men Ilija Batl-
jan (s), kommunstyrelsens ordförande, har 
sagt att han hoppas på skapandet av mellan 
300 och 500 jobb i dessa lokaler när bygget 
är färdigt. 

Längs väggarna på den västra sidan hän-
ger en stor banderoll som annonserar pre-
miären av Coops nya stormarknad i slutet 
av maj. 

Detta innebär 80 nyanställningar för 

Coop på cirka en tiondel - 6000 kvadratme-
ter - av den totala ytan.

I det södra huset, där Oplana håller till, 
utvecklas en framtida teknikby med kontor-
sarbetsplatser Strax till höger om ingången 
har posten öppnat kontor. Mittemot skyltar 
en dörr med logotypen för ett lokalt företag 
som tillverkar tandvårdsinstrument. Åt 
höger svänger en smal korridor forbi entrén 
till fabriken, till en trappuppgång som leder 
till en hemtrevlig öppen yta. Kyl och frys 
i hörnet. En lunchpåse innehållande lättöl 
och räksallad står bredvid en vattenkokare 
på diskbänken. Solen strålar in genom stora 
fönster och reflekterar mot de två blanka 
vita matborden. 

Åt höger går en längre korridor förbi två 
tomma lackdoftande rum. I slutet av kor-
ridoren leder en trappa upp en våning till 
en grupp befläckade och dammiga rum. Ett 
mätinstrument ligger i ett hörn.

Charlotte Friberg tar en paus i sitt ar-
bete, kommer ut från sitt kontor och sät-
ter sig vid ett av matborden. Hennes kon-
tor är  ett av de två strax till vänster om 
uppehållsrummet. Hon berättar att hon 
har jobbat inom reklambranschen i flera 
år med grafisk form och foto åt kunder i 
hela Mälardalsregionen. Hon var tidigare 
verksam i Västerås men flyttade kontoret 
till Nynäshamn i maj 2008, för att vara när-
mare sin partner. Friberg ser bara fördelar 
med flytten.

- Här finns ju bland annat den här ge-
mensamma samlingsplatsen. När det sedan 
blir mer av ett kontorshotell här underlät-

tar det för att skapa nya kontakter. Och så 
går 73:an precis utanför, så det är lätt för 
kunderna att hitta hit, förklarar hon.

Anneli Hansson, som tillsammans med 
Linda Tuvesson driver det intilliggande var-
umärkes- och designföretaget, var ett av de 
första företagen som flyttade in i mars 2008. 
Hon delar Charlotte Fribergs optimism om 
att nära kundkontakt och utökad kundkrets. 
Det var hon och Tuvesson som tipsade 
Friberg om de nya, billiga lokalerna.

Båda företagen välkomnar de pågående 
väg- och järnvägsförbättringarna.

- Vi har många kundmöten i Stockholm. 
Vare sig vi åker bil eller tåg dit så betyder 
förkortad resetid oerhört mycket för oss, 
säger Anneli Hansson.

- Det sparar tid i vardagen och tid är 
värdefullt för oss småföretagare som ofta 
behöver jobba många timmar om dagen, 
utvecklar Charlotte Friberg.

Den framtida mötesplatsen.

 Tuvesson och Hansson på kontoret.                                                                 Bygge vid den gamla Ericssonfabriken.
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Turerna har varit många och långa 
under kring kommunikationsförbät-
tringar till Nynäshamn. Först under 
2000-talet började regeringen pri-
oritera kommunens behov.

Nynäshamn har i dag cirka 7000 pend-
lare och över 2000 småföretag. Både kom-
mun och medborgare har under många år 
förgäves försökt skapa uppmärksamhet för 
deras behov om utbyggnader av väg och 
järnväg till och från Nynäshamn. 

Enbart färjetrafikanterna, som åker till 
och från Gotland och Polen via Nynäshamn, 
beräknas utgöra cirka 1,5 miljon årligen. 
Därtill är Riksväg 73 en viktig rutt för my-
cket utländsk långtradartrafik.

”Dödens väg”
Väg 73 har beskrivits som ett ”sorgebarn” 
för Nynäshamns kommun. Den södra del-
en, som sträcker sig mellan Västerhaninge 
och Nynäshamn, kallades i folkmun för 
”Kostigen” och i medierna för ”Dödens 
väg”. 

I årtionden har den beskrivits som en 
av Sveriges farligaste och mest olycksdrab-
bade vägar. Mellan 1995-2005 orsakade 
vägförhållandena över 30 dödsfall och cirka 
1300 svåra eller lindriga personskador.  

Vägen var för smal och slingrig för att 
hantera den tunga trafiken. Korsningarna 
beskrevs som livsfarliga och vägen saknade 
mötesseparationer. Den mest olycksdrab-
bade delen var de sista 22 kilometerna in-

nan infarten till Nynäshamn.
På 90-talet skapade lokalpolitikern Rolf  

Utberg kampanjen ”Väg 73 Nu!” för att 
pressa regeringen till en utbyggnad av vä-
gen från två körfält till fyra. Då blev svaret 
att det planerades först mellan 2012 och 
2015. 

Utberg irriterades över att regeringen 
ignorerade diskussioner om behovet av en 
snabb utbyggnad. Han fick först svar från 
ministerhåll efter att ha hotat med JO-an-
mälan.

Helt öppen för trafik 2010
Vägverket ville ursprungligen börja bygget 
våren 2004 men fick direkt skjuta byggstart-
en till hösten 2005 på grund av det statsfi-
nansiella läget. 

Därefter har utbyggnaden i princip löpt 
efter tidsplanen och i maj i år invigdes den 
första, nordliga, etappen. 

Senare i höst invigs etapp två och under 
hösten 2010 öppnas den tredje och sista 
etappen för trafik hela vägen ned till Älg-
fors strax norr om Nynäshamn. 

Förbättringarna innebär en fyrfilig 
mötesfri motorväg med mitträcken och 
viltstängsel. Ett flertal nya trafikplatser för 
anslutande vägar kommer också att finnas. 

Samtidigt kommer det att finnas en loka-
lväg för långsamtgående fordon, lokaltrafik, 
bussar, cyklister och fotgängare. 

Sommaren 2011 är arbetet helt klart. Då 
ska Vägverket vara färdiga med toppbeläg-

gning av asfalten samt utjämning av sidol-
utningar och diken längs vägens sidoom-
råden.

Ny Godshamn
Stockholms Hamnar AB hade sedan slutet 
av 90-talet konkreta planer på en ny hamn i 
Nynäshamns kommun. 

Den dåvarande regeringen var också 
intresserade av att flytta ut en stor del av 
gods- och containertrafiken från de cen-
trala hamnarna i Stockholm. 

Det förväntades en kraftig ökning av 
både gods- och passagerartrafik till följd 
av taxfreesystemets avveckling och att län-
derna i Östersjöregionen närmade sig EU-
medlemskap.

Konkurrerande hamnar i Mälarregionen, 
bland annat Södertälje, uttryckte sitt miss-
nöje med planerna. Naturskyddsföreningen 
tvekade på grund av att vägarna inte var i 
skick för en kraftig ökning av lastbilstrafik. 

Dessutom var den nya alliansregerin-
gen skeptiska till hamnen på grund av ko-
stnaden och det faktum att det saknades 
järnvägsspår för en effektiv godstrafik.

Ilija Batjlan (s), kommunstyrelseord-
föranden i Nynäshamn, gick sommaren 
2007 ut i pressen med en uppmaning om 
spårbygge. Han talade också om att hamn-
skötseln inte skulle kosta staten en krona. 

Han hade redan visat området för några 
av världens ledande hamnoperatörer som 
alla tävlade om driftansvaret.

Ett ständigt behov av spår
Utbyggnad och upprustning sker längs den kraftigt olycksdrabbade ”Dödens väg”.

  - Kommunikationsprojekten som är avgörande för Nynäshamns tillväxt
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Beslut om godshamnen dröjer
Beslut om detaljplanen till den fram-
tida godshamnen på Norviksudden 
låter vänta på sig en månad.

- Vi är inte nöjda med helheten, 
säger oppositionsrådet Roland De-
hlin (m)

Moderaterna bordlade ärendet under 
kommunfullmäktigesammanträdet 13 
maj. Diskussionen om detaljplanen tas i 
stället upp vid junisammanträdet.

- Det handlar om ansvarstagande. Det 
kom till min kännedom att Miljödomsto-
len hade synpunkter på planen, så det är 
lika bra att fullmäktige tar beslut om dem 
först innan de överklagas, förklarar oppo-
sitionsrådet Roland Dehlin. Han påpekar 

att partierna i fullmäktige inte är överens 
om spårdragningen från Norvik till Nynäs-
banan.

“Politiskt rävspel”
Leif  Stenquist (fp), ordförande i Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden och vice ord-
förande i kommunstyrelsen, som godkände 
planen i april gav sin syn på bordläggnin-
gen: 

- Det handlar om politiskt rävspel, de vill 
helt enkelt fördröja beslutet. Det behövs 13 
av 41 ledamöter för en minoritetsbordläg-
gning och de har 14 stolar.

Leif  Stenquist, vars parti styr kommunen 
tillsammans med Socialdemokraterna, är 

säker på att detaljplanen för Norviksham-
nen kommer att klubbas igenom vid nästa 
möte. Därmed kan den vinna laga kraft ti-
digast i juli. 

Ska bli container- och godshamn
Enligt detaljplanen beräknas 500 contain-
erfartyg och 1900 godsfartyg kunna anlöpa 
vid en fullt utbyggd hamn 2025. Därtill ska 
1200 lastbilar och sex tåg dagligen kunna gå 
in i hamnen i båda riktningarna. 

I planen för hamnutvecklingen ingår 
också etableringen av lagerområden, lo-
gistik- och företagcenter samt industrispår 
som ska anslutas till den upprustade Nynäs-
banan.

Januari 2004: Dåvarande finansminister Bosse Ringholm 
meddelar att pengarna – en miljard kronor – till vägprojek-
tet finns. Regeringen har gjort upp planer för väg- och järn-
vägsförbättringar i hela landet fram till 2015.

Februari 2004: Regeringen godkänner Vägverkets ansökan 
om att få bygga om Väg 73 till motorvägsstandard.

April 2004: Naturskyddsföreningen i Stockholms län uttalar 
skepsis inför projektets miljöhållbarhet.

Juli 2004: Enligt Vägverket finns bara totalt 200 miljoner 
kronor tillgängliga enligt regeringens analys av de ekono-
miska ramarna för 2005. Nynäshamns kommun skriver ett 
öppet brev där de kräver klara besked för vad som gäller 
för ombyggnaden till motorvägsstandard.

Januari 2005: Vägverket kan fastställa arbetsplanen för ut-
byggnaden.

Turer kring Riksväg 73: 

Februari 2005: Sex fastighetsägare lämnar in överklaganden mot 
arbetsplanen. De anser att bullerförminskingarna är otillräckliga.

September 2005: Regeringen avslår överklagandena. Tre veckor 
senare tas det första för ombyggnationen.

April 2006: Vägverket befarar försening enligt tidtabell på grund 
av pengabrist. Nynäshamns kommunfullmäktige beslutar om 
möjligheten att låna ut 100 miljoner kronor räntefritt till projek-
tet, men något avtal med vägverket kommer aldrig till stånd.

Maj 2008: Kostnaderna för Väg 73 har stigit som betyder förs-
eningar på två-tre år. Nynäshamns kommunfullmäktige beslutar  
att vid behov låna ut 100 miljoner kronor till Vägverket.

September 2008: Regeringen skjuter 450 miljoner kronor för att 
säkerställa att vägen byggs färdigt i tid.

Maj 2009: Första etappen av Väg 73 invigs.

Ännu inga dubbelspår till Nynäshamn
Samtidigt som den förra regeringen gav 
klartecken för byggstart av Väg 73, i sep-
tember 2005, gav de Banverket uppdraget 
att utreda förutsättningarna för att bygga 
ut Nynäsbanan. Orsaken var just den even-
tuella ökningen av godstrafik som skulle 
ske ifall planerna på en ny godshamn i 
Nynäshamns kommun sattes i verket. 

Redan 2007 kunde Banverket inleda 
arbetet med förbättringarna av järnvägen 
mellan Västerhaninge och Nynäshamn.

I nuläget kommer dubbelspåret endast 
gå till Tungelsta i Haninge kommun och 
bygget av den sker nu under hösten 2009.

För Nynäshamnpendlarnas del innebär 
upprustningen av Nynäsbanan möjligheten 
till fler avgångar och längre och snabbare 
tåg. 

Detta i form av bland annat två nya 
mötesspår vid Segersäng och Hemfosa. 
Därtill sker upprustningar av spår vid 
Ösmo och Nynäshamn samt förlängda per-
ronger längs med sträckan.

Enligt projektledaren Gunnar Ham-
mar finns planer på att uppta diskussioner 
om att eventuellt förlänga dubbelspåret till 
Hemfosa efter att det nuvarande arbetet är 
färdigt. 

Han säger också att det i framtiden kan 
bli aktuellt med dubbelspår ner till Nynäs-
gård när godshamnen är i drift.

Nynäsbanans upprustning kommer att 
kosta 800 miljoner kronor och beräknas 
vara färdigt vid årsskiftet mellan 2011 och 
2012.
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Ilija Batljans ihärdiga arbete representerar Nynäshamns tillväxt. FOTO: Cecilia Larsson

Tillväxtsstrategins ansikte utåt
- Ilija Batljan prioriterar ett högt tempo

Två stora plakat är uppställda i 
varsin ände av konferensrummet. 
Plakaten innehåller ett fotografi på 
en människa som står på en klippa, 
i havsblått spegelblankt vatten, och 
sträcker ut armarna. 

Texten ”Frihet att utvecklas” 
pryder med vita bokstäver en röd 
rektangelformad bakgrund i bildens 
högra nedkant. 

Societetshuset, Utö i Stockholms 
skärgård. Klockan är tio på morgonen i det 
folktomma konferensrummet. 

Här träffas kommunpolitiker, tjän-
stemän och näringslivstoppar för att hålla 
rådslag om för kommunens välfärd och 
tillväxt. Deltagarna har lämnat salen för en 
fikapaus.

Ilija Batljan (s), kommunstyrelseord-
förande sedan januari 2005, kliver in genom 
de vita dörrarna. Han har bott i Nynäshamn 
sedan 1993 och pendlade i över tio års tid 
till olika tjänsteuppdrag i regeringskansliet. 
Snart gav han sig in i lokalpolitiken. Han 
var trött på de ständiga förseningarna och 
inställda tågen längs Nynäsbanan.

- Det skulle kunna beskrivas som ett 
trauma för hela kommunen det där, berättar 
han för mig. 

De övriga deltagarna återvänder i tur 
och ordning från rasten. Sedan halv nio har 
diskussioner förts om kommunens roll i 
skötseln av marknadsföringen. Plakaten är 

den grafiska profil som är tänkt att represen-
tera hela Nynäshamn - kommun, näringsliv, 
privatperson - som en och samma avsän-
dare. Snart ska diskussionerna återupptas.

”Framtidstro”
Planerna för en marknadsföringsstrategi 
har funnits sedan 90-talet, men det var först 
efter Ericssons nedläggning som den blev 
en av de viktigaste lokalpolitiska frågorna.

- Ericssons nedläggning var dramatisk 
på många sätt. Det var en total chock för 
hela Nynäshamn med sin uppväxt på till-
verkningen av telekomprodukter, berättar 
Batljan.

Tillsammans med försvarets avveckling 
av marinbasen på Muskö innebär nedläg-
gningen att cirka 1 300 jobb i en kommun 
på 25 000 invånare skulle gå förlorade un-
der mycket kort tid. 

Samma kväll som Ericsson gav besked 
om nedläggning höll kommunledningen ett 
krismöte.

Batljan berättar att möttet födde en 
framtidstro. Den de både skulle sprida och 
arbeta efter.

Ett av de första stegen var att kommu-
nen inte begärde omedelbar ersättning för 
de jobb som gick förlorade efter nedläg-
gningarna. För att göra regeringen mer 
tillmötesgående när det gällde kommu-
nikationsförbättringar. En ”Dödens väg” 
med bil och en timmes tågresa över sex mil 

skulle knappast övertyga nya företag om 
Nynäshamns konkurrenskraft. 

Och Batljan vill ha företag som både 
bidrar till och tjänar på kommunikation-
sprojekten, till exempel bygg-, handels- och 
logistikföretag.

Ett lika viktigt steg var att fördjupa sa-
marbetet med näringslivet för att stärka 
Nynäshamns varumärke. Kommunstyrels-
en kom överens med näringslivet om att 
arbeta för en regelbunden topplacering i 
listor över företagsvänlighet.

De kom överens om ett utveckling-
sprojekt, ”Vision 2015”, som bland annat 
innebar att antalet företag i kommunen 
skulle fördubblas fram till år 2009. 

Totalt har projektet 38 delmål för 2009 
formulerade över sju huvudpunkter: Kom-
munikationer, Näringslivsklimat, Centrum, 
Bostäder, Trygghet, Marknadsföring/Tur-
ism samt Folkhälsa. Varje punkt har ett 
huvudmål. 

Fyra av dessa är första spadtaget för 
godshamnen, 500 nya arbetstillfällen, sju 
nya bostadsområden och att all marknads-
föring av Nynäshamn är samordnad.

”Det gäller att slåss med allt man har”
Ilija Batljan började tillsammans med kolle-
gan Leif  Stenquist (fp) att tidigt bege sig ut 
bland de lokala företagen för att informera 
om framtidsplanerna. 

Både kommunpolitiker och näringsliv-
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Tillväxtsstrategins ansikte utåt

UPPHANDLING:

Myndigheters köp av varor och tjänster styrs av Lagen om Offentlig 
Upphandling (LOU). Lagen är till för att inköpen ska uppfylla myn-
digheternas egna krav på produkterna och att anbudsgivarna och an-
buden ska behandlas lika. 

Upphandlingsprocessen görs – förutom att det är krav enligt lag – för 
att få bästa kvalitet till lägsta pris.

En upphandling är köp eller motsvarande åtgärd som gäller föremålet 
för upphandlingen. Motsvarande åtgärder är hyra, delbetalningsköp, 
leasing eller optionskontrakt gällande produkter och tjänster eller 
genomförande av byggprojekt.

DEN ÅRLIGA FÖRETAGSUTVECKLINGEN I NYNÄSHAMN:

2004   2005   2006   2007   2008   2009
Antal nystartade företag: 
125     142     165     208     214     84*
*Gäller till och med 15 maj 2009
Källa: Statiska centralbyråns företagsregister
Företagsklimatrankingen**:
233     230     160     100     216     145
**Rankingen baseras främst på enkätsvar från företag och statistik
från Statistiska centralbyrån.
Källa: Svenskt Näringsliv

Det finns i dag 290 kommuner i Sverige.

saktörer började synas alltmer på diverse 
företagsmässor runtom i länet för att sälja 
in kommunen till nya företag och invester-
are. 2008 befann sig Batljan tillsammans 
med representanter från Oplana, det första 
företaget utifrån som blev inflyttningsklart 
i Ericssons lokaler, på elektronikmässan 
i Älvsjö. Tillgången till lokaler, utrustning 
och arbetskraft – samt kommunikation-
sprojekten – var något som skulle locka. 

- Vi tog tag i saker direkt. Bland det dum-
maste jag någonsin har hört är att kriser ska 
få verka ut. Det gäller att slåss med allt man 
har. Och det på en gång. Vi hade ett tydligt 
ledarskap, var samspelta i ledningen och vi 
använde varje liten framgång för att visa 
att vi var på väg framåt. Det är ett effek-
tivt sätt att mobilisera människor eftersom 
fler sluter upp och hjälper till att dra lasset 
framåt, förklarade Batljan i en kommunal 
branschtidning i januari 2009.

Storföretag och sprickor i fasaden
År 2007 var Nynäshamn var en av de tre 
kommuner inom Stockholms län som ut-
vecklades mest enligt Svenskt Näringslivs 
årliga ranking. 

Efter att fastighetsutvecklaren Jan Ull-
berg under två år gjort upp planläggningar 
för en teknikby och ett handelscentrum 
såldes Ericssonlokalerna i januari 2008 till 
ett större fastighetsbolag, NGL. Invester-
ingen uppgavs ligga mellan 600 och 800 
miljoner kronor, en av de största i Stock-
holmsområdet på senare år. 

I maj samma år investerade tre stora 
norska företag i fastigheter i centrum för att 
skapa köpcentrum, hotell och bostäder.

Men så kom också bomben: 2008 års ras 
i företagsklimatrankingen. 

Den politiska oppositionen hade sin 
förklaring: “tomma tunnor skramlar mest”.

Småföretagarna kände sig åsidosatta av 
kommunledningen. Näringslivet tvekade 

inför kommunens förmåga att sköta up-
phandlingar. Kommunen påstods inte ha 
hängt med tillväxtens tempo. 

Den förre ordföranden i Företagarna 
Nynäshamn, Claes Johansson, som två år 
innan prisat samarbetet mellan kommunen 
och näringslivet klagade nu på att detalj-
planeärenden tog för lång tid. Han hade 
själv haft ett liggandes i tre års tid.

Småföretagarna hade svårt att lämna 
in anbud på kontrakt och löpte risken att 
lättare konkurreras ut av storföretag. Ett 
eventuellt brott mot LOU.

Överens om marknadsföring
Nynäshams rådslag är inne i slutdiskus-
sionen.

- Påståenden om att kommunen bro-
msar utvecklingen tycker jag inte om! säger 
Ilija Batljan med en lättsam men allvarlig 
ton och lyfter ett finger mot församlingen. 

Kommunledningens upphandling-
sorganisation hade nyss granskats av en 
ledande utvecklingsverksamhet, på uppdrag 
av Nynäshamns revisorer. Bedömningen 
blev att kommunstyrelsen både levde upp 
till LOU och till upphandling på affärsmäs-
siga grunder.

Han talar om att den gemensamma 
marknadsföringen av Nynäshamn, råd-
slagets huvudfråga, bör skötas av en aktör 
utifrån. Vilket bolag som helst, bara den 
kan sköta eventuella upphandlingar och 
i huvudsak kan locka nya investeringar i 
marknadsföringssatsningar. Aktören ska 
i första hand ta hand om turistbyrån och 
evenemang.

Upphandlingen för att göra detta möjligt 
ska kommunen uteslutande sköta. Inte det 
gemensamma bolag som näringslivet ville 
skulle bildas.

- Vi i kommunledningen vill med detta 
visa att att vi vill ta tillbaka initiativet, förkla-
rar Batljan för deltagarna.

Det följer inga längre diskussioner efter 
Batljans anförande. Rådslaget är överens 
och kan avrunda en timme i förtid. Batl-
jan ger församlingen i uppdrag att fundera 
på nya delmål för nästa treårsfas av Vision 
2015, trots att alla mål för 2009 inte är up-
pnådda.

- Vi tidigarelägger lunchen och båtresan 
hem. Vi har bråttom för upphandlingsun-
derlaget ska vara klart i september så den 
nya aktören kan ta över i januari 2010, avsl-
utar han glatt.

“Viktigt att inte vara statisk”
- Man måste ha tydliga och ambitiösa 

mål att jobba efter. Det är viktigt att inte 
vara statisk, förklarar Ilija Batljan för mig 
under båtresan hem.

Ilija Batljan har genom åren hyllats av 
beundrarna som en visionär av stora am-
bitiösa projekt och som en politiker som 
går direkt från ord till handling. 

Belackarna menar att han talar mycket 
mer än vad han presterar och har samar-
betssvårigheter.

Ingen av sidorna förnekar dock att han 
är pr-skicklig och väldigt hårt arbetande. 
Han har regelbundet fått ut tydliga bud-
skap, till den politiska oppositionens stora 
förtret.

Under vårt samtal på hemresan upplever 
jag honom är noga med visa prov på den 
positiva utvecklingen. Vi kommer in på ex-
emplet med företaget Oplana i den gamla 
Ericsson-fabriken.

- Vanligtvis tar det tre, fyra, fem år från 
dess att det bestäms att ett företag ska flytta 
tills dess att den kan sätta igång verksamten. 
I det här fallet tog det bara två år, säger han 
samtidigt som han entusiastiskt slår pekfin-
gret mot bordskivan upprepade gånger.

- Vi är inte långt efter våra mål som vi 
har resten av året på oss att uppfylla. Spad-
taget till hamnen togs inte 2009, men de-
finitivt 2010! säger Ilija Batljan resolut.
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Ämnesval

Ämnesvalet grundade sig ursprungligen på frågan om vilken kommun i Stockholms län som mest påverkades av den rådande globala 
finanskrisen. Nynäshamn blev tipset, med sin avskildhet och de ökända tågförseningarna verkade vara en lämplig kandidat. 

 Snart uppenbarade det sig att kommunen – åtminstone vad de själva påstod – var långt ifrån den värst drabbade. Så jag blev 
nyfiken på vad den ekonomiska upphämtningen från nedläggningarna berodde på, och tänkte att en skildring av de främsta orsakerna i 
slutändan kunde resultera i en lite mer positiv artikelserie i dessa eländiga kristider.

Syfte

Syftet är att skildra och förklara bakgrunden till det nuvarande läget när det gäller Nynäshamns arbete för tillväxt. Vilket är extra intres-
sant just nu då 2009 är en viktig milstolpe i framtidsstrategin som formulerades 2006.  Detta syfte utvecklades via researcharbetet från 
den ursprungliga avsikten att enbart fokusera på Väg 73.

 Vare sig Nynäshamnsposten eller rikstäckande medier har genom åren skildrat återhämtningsprocessen i helhet. Det har mest 
handlat om korta nyhetsartiklar eller notiser om nya stora investeringar (lokalt) och olyckor och inställda tåg samt hamnbråket (mellan 
Nynäshamn/Stockholm Hamnar och de andra kommunalt ägda hamnarna i Mälardalen). Det enda reportaget som fanns att hitta fanns 
i novembernumret för facktidningen Transport och täckte invigningen av vägbygget i september 2005. De enda fördjupande artiklarna 
som jag kunde hitta återfanns i dagens Nyheter 2007 och 2008 (se källförteckning). Så jag betraktar ändå mitt projektarbete som en förd-
jupning av den - i mitt tycke - väldigt ytliga (från tidningar) och partiska (från kommun och branschtidningar/portalar) rapporteringen.
 Min förhoppning är att ha skildrat de väsentliga aspekterna av en lång och komplicerad process på ett sätt som inte förvirrar 
läsaren eller gör så att den ständigt behöver tvärbromsa och backa. Samtidigt är jag medveten om det oförsiktiga i att offra en tydligare 
källredovisning i texten och kritisk distans till förmån för skeenden.

 Artikelseriens målgrupp är aktiva lokaltidningsläsare av båda kön och från högstadieålder och uppåt. Nynäshamnsposten torde 
vara det enda reella mediet för publicering, men sett till språk och innehåll (med vissa justeringar) är min förhoppning att den i teorin 
inte skulle vara malplacerad i kvälls- eller morgontidningsbilagor eller en tidning som Mitti. Jag vill också tänka mig att den kan lämpa sig 
i fack- eller ungdomspress, men har inte funnit något konkret medium för det.

Research

Researchen – och även vinkel, form och gestaltning – är, tyvärr till granskningsaspektens nackdel – präglad av (oplanerat) distansarbete 
och är ganska utdragen. Råmaterialet räckte för grunden till ett par C-projekt, vilket jag vet med mig är en arbetsmässig tabbe. Webbaser-
ade skriftliga källor (politikerbloggar, nyhetsartiklar, och kompletterande researchintervjuer har utgjort researchen. 

 Den ämnade täcka eventuella vinklar vad gällde infrastrukturprojektens miljöaspekt, politisk dialog och arbetstillfällen/arbet-
slösheten i nedläggningarnas kölvatten. Väldigt mycket av fältarbetet har varit att ställa och uppdatera muntliga källor mot skriftliga.

Vinkel, form och gestaltning

Vinkeln skiljer sig inte mycket från syfteformuleringen egentligen – hur det näringspolitiska läget är i Nynäshamn (att tillväxten sett till 
företagandet är uppåtgående men inte lika snabb som förutsett) och hur den har utvecklats från nedläggningen. Kommunikationerna får 
därmed av naturliga skäl stort utrymme i hela artikelserien. Den röda tråden i serien försöker gå från fokus på kommunikationerna för 
företagens del till marknadsföringsaspekten för kommunens och det politiska näringslivets del.

 På grund av att jag försöker täcka en väldigt stor tidsperiod på så få huvudpersoner innehåller alla artiklar väldigt mycket fakta. 
Detta anser jag vara en naturlig följd av min ambition att på ett någorlunda kort och koncist sätt sammanfatta den långa och komplexa 
utvecklingen av Ericssons nedläggning och kommunikationsprojektens betydelse. 

 När det gäller reportaget så har jag gestaltningsmässigt begränsat mig till verksamheten i det gamla Ericssonområdet. Jag fann 
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det lämpligt dels på grund av att den utgjorde en bra representant för både satsningen i sig och den politiska retoriken kring tillväxten. 
Genom verksamheterna och utvecklingen för Ericssonområdet kan man knyta an till både den ”snabba” tillväxten och samtidigt den 
långsamma processen. Samtidigt kan den genom Carina Holmberg vittna om att, ja, det finns jobb för gamla Ericssonanställda och 
samtidigt förbehållet att en extraanställd är i nuläget inte mycket att skryta med.

 Faktaartikeln och nyhetsartikeln ska visa hur de tre infrastrukturprojekten är ”besläktade” och samtidigt vittna om den 
lokalpolitiska situationen - att genomföranden inte har eller kommer inte att vara utan besvär. Artiklarna ska kunna tänkas stå fria 
från varandra, men både till form och innehåll sätter de fokus på att utgöra ”fotnoter” för reportaget och politikerporträttet, men jag 
hoppas ha hållit mig inom ramarna. Faktaartikeln har jag tagit mig friheten att skriva om för att göra mer läsvänlig och sammanhållen i 
jämförelse med seminarieversionen och i nyhetsartikeln har jag gjort en bättre “sammanfattande” citat från Roland Dehlin i brödtexten.

 När det gäller mitt politikerporträtt har jag valt att lägga fokus på Ilija Batljan för att han på alla sätt är spindeln i nätet för den 
kommunala satsningen och retoriken (“framtidstro”). Visserligen syns han redan i andra medier mest och bäst, men han är också den 
som bevisligen är  bäst lämpad för en skildring av 2005-2009. Och genom att lägga fokus på hans karaktär blev det en bra indikator på 
kommunens självförtroende efter Ericssons nedläggning. Att artikeln tänjer väldigt mycket på gränserna för genren beror på revider-
ingskrav från examinatorn. Ursprungligen var politikerporträttet sammanslaget med arbetsplatsreportaget i en och samma artikel. Jag 
har inte haft ett porträtt i åtanke när jag har gjort mitt intervjuarbete och var tvungen att respektera det faktum att jag inte kan gå ut 
och göra nytt fältarbete under revideringsperioden, så jag återanvände råmaterial som jag rätteligen eller felaktigen inte använde i semi-
narieversionen. Jag tycker ändå att den tunga mängden fakta motiveras av mitt huvudsakliga syfte att berätta om en fyraårig process i 
en eller ett par av dess mest väsentliga aspekter. Jag inleder med en platsbeskrivning för att väcka intresse för vad som händer där och 
varför. Jag hoppas att läsaren inte känner sig förrådd av den kommande “historiska” återberättelsen. Porträttet avslutas med ett citat 
som är karaktäristiskt för Batljan och som ”återupprepar” vinklingen: att optimismen är starkare än resultaten, men att det finns ändå 
anledning till optimism. Jag hade velat ytterligare förtydliga detta i brödtexten, men fick inte plats av utrymmesskäl, därför är det en 
inriktning på och/eller en stilla önskan om en “aktiv läsargrupp”.

Etiska problem

Ett citat från båtresan “flyttade” jag till mitt samtal med Batljan i konferensrummet. Jag anser detta fabrikat på sin höjd vara ett obety-
dligt brott mot den journalistiska etiken. Den förvanskar inte innehåll eller budskap. Många av citaten är inte ordagrant återgivna, men 
jag har varit noga med att det är på ett sätt som inte förvanskar betydelsen i det som sades. Sent omsider, under revideringsarbetet, 
hörde en av intervjupersonerna av sig och bad mig stryka särskilt tre ord i artikelserien. Det gällde information om att vederbörande 
hade en särskild kund. Den informationen var inget personen delgav mig, utan något jag såg på en tavla. Jag gjorde inget etiskt brott 
som tog med det i artikelserien för att påpeka en ironisk aspekt i leveransen, men vederbörande uppgav ett sekretessavtal med sin kund 
som skäl till strykningen. Jag resonerade till vederbörandes fördel av det skäl att de tre orden inte hade någon avgörande betydelse på 
reportagets syfte mer än att vara en uppseendeväckande “sidonot”. Jag tycker att förminskandet av personens risk att gå miste om en 
oerhört viktig kund för verksamhetens fortsatta utveckling väger tyngre än denna “sidonot”.

Citatkontroll

Jag har skickat iväg artikelserien till de som förekommer i källförteckningen då deras muntliga uppgifter ligger till grund för fakta eller 
påståenden i artikeln. Liselotte Jons räknar jag som källa då hon försåg mig med uppgifter från SCB som jag inte fått tag på annars, 
samt var mina ”öron” (Jag har extremt dålig hörsel) vid Nynäshamns rådslag. 

 Artikelserien skickades iväg dagen före deadline för seminarieversionen, den var tyvärr inte färdigställd nog innan dess. Jag 
förklarade att jag hade deadline klockan 16 dagen därpå, men påpekade – rätteligen i mitt tycke – att slutgiltig deadline var den 5 juni 
2009 ifall de inte hann återkomma innan första deadline men bad om svar innan fredagen senast. Jag tog slarvigt nog inte e-maila-
dresser till Lennie Engström eller Almira Ismael så jag har bett Carina Holmberg och Johan Ring vidarebefordra dem. I nuläget, 4 juni, 
dagen före deadline av slutversion saknar jag svar från främst kommunpolitikerna. Men jag är säker på att slutversionen är totalt befriad 
från faktafel. Eftersom jag behandlar mycket på en liten yta finns det förstås skäl för tolkningsdiskussion med några av intervjuobjek-
ten, men min förutfattade mening är att den i sådana fall hade från deras sida ändå varit ensidig och låst till en agenda snarare än att 
bistå mig att utröna den gyllene medelvägen mellan två olika sanningar.
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Källförteckning

Nyhetsartiklar:
“De spelar för ny väg” (Aftonbladet, 17 november 2000):
http://wwwc.aftonbladet.se/bil/0011/17/ristomta.html
“Ombyggnad av Väg 73 dröjer” (6 september 2003):
http://www.dn.se/nyheter/ombyggnad-av-vag-73-drojer-1.211265
”Politiker kräver svar om väg 73” (Dagens Nyheter, 19 juli 2004):
http://www.dn.se/sthlm/politiker-kraver-svar-om-vag-73-1.289737
”Ericsson lägger ned i Nynäshamn” (SVT, 21-22 februari 2005):
https://svt.se/2.41372/1.338698/ericsson_lagger_ned_i_nynashamn&lid=aldreNyheter_453909&lpos=rubrik_338698
”Ericsson lägger ned i Nynäshamn” (Ny Teknik, 21 februari 2005):
http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article34400.ece
“Nynäshamn tar över tunga hamntrafiken” (Dagens Nyheter, 20 april 2005):
http://www.dn.se/sthlm/nynashamn-tar-over-tunga-hamntrafiken-1.391382
“Dödens väg går i graven” (Dagens Nyheter, 16 september 2005):
http://www.dn.se/sthlm/dodens-vag-gar-i-graven-1.388908
“Ericsson skänker utrustning från Nynäshamnsfabriken” (Evertiq.se, 23 september 2005):
http://www.evertiq.se/news/7469
“Bygget av nya vägen högtidligt invigt” (Transportfemman 1/03, November 2005):
http://www.transport.se/HOME/trp2/avd5/home.nsf/DocFiles/Transportfemman%204-2005.pdf/$FILE/Transportfemman%20
4-2005.pdf
”Hoppfullt för uppsagda i Nynäshamn” (Elektroniktidningen, 15 december 2005):
http://www.etn.se/index.php?option=com_content&view=article&id=18798
”Oplana har hittat sin egen nisch” (Evertiq.se, 8 februari 2006:)
http://www.evertiq.se/news/8542
”Printdreams in i Ericssonfabriken”
http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article40402.ece
”Printdreams tar över i Nynäshamn” (Elektroniktidningen, 31 augusti 2006):
http://www.etn.se/index.php?option=com_content&view=article&id=19901
”Printdreams – Var god vänta!” (Ny Teknik, 22 december 2006):
http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article41913.ece
”Nu ryker arbetsförmedlingen” (Expressen, 28 februari 2007):
http://www.expressen.se/1.572321
”Här byggs omstridd hamn” (Dagens Nyheter, 9 maj 2007):
http://www.dn.se/sthlm/har-byggs-omstridd-hamn-1.557326
”Printdreams i konkurs” (Elektroniktidningen, 23 november 2007):
http://www.evertiq.se/news/13923
“Dödens väg blir livets” (E24, 8 december 2007):
http://www.e24.se/makro/sverige/artikel_135585.e24
”Nynäshamn – från kriskommun till expansion och framtidstro” (Flyttahit.se, mars 2008):
http://www.flytta-hit.se/nyheter/nynashamn-%E2%80%93-fran-kriskommun-till-expansion-och-framtidstro
“Oplana: Vi ska visa att det går att tillverka i Sverige” (Evertiq.se, 16 maj 2008):
http://www.evertiq.se/news/15335
”Norskt miljardprojekt i Nynäshamn” (Fastighetssverige, 19 maj 2008):
http://www.fsve.se/dev/article.php?id=1000
”Ytterligare storsatsning i Nynäshamn” (Fastighetssverige, 30 maj 2008):
http://www.fsve.se/dev/article.php?id=1084
”Nynäshamn satsar stort på teknikby och bostäder” (Dagens Nyheter Bostad, 7 juni 2008):
http://www.dn.se/sthlm/nynashamn-satsar-stort-pa-teknikby-och-bostader-1.527365
Nynäshamnsborna trötta på ständiga tågförseningar (Dagens Nyheter, 25 september 2008):
“Ormbygge planeras i Nynäshamn” (Fastighetssverige, 21 oktober 2008):
http://www.fsve.se/dev/article.php?id=1827
http://www.dn.se/sthlm/nynashamnsborna-trotta-pa-standiga-tagforseningar-1.733648
”Citybanan en av nycklarna till Nynäshamns tillväxt” (Nyhetsbrev från Citybanan, 31 mars 2009):
http://www.ipage.se/projekt/citybanan/2009/mar/artikel1.htm

Offentliga dokument:
- Yttranden, brev etceteta:
”Synpunkter på miljökonsekvensbeskrivning med kompletterande vägutredning väg 73” (av Naturskyddsföreningarna i Haninge och 
Nynäshamn, 6 februari 2002):
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http://www.stockholm.naturskyddsforeningen.se/bibliotek/skrivelse/vag73.doc
”Nynäshamns kommun kräver snabbt beslut om väg 73” (Brev till Lene Sommestad, 9 april 2003):
http://www.nynashamn.se/download/18.6f017df6112ae0dea21800055333/V%C3%A4g_73_030409.pdf
”Synpunkter på yttrande och promemoria för Arbetsplan för Väg 73, Nynäshamn-Stockholm, delen Älgviken-Fors” (Mårten Wallberg, 
miljöskyddsordförande, 16 november 2004):
http://www.stockholm.naturskyddsforeningen.se/bibliotek/skrivelse/vag73_041116.DOC)
“Fastställelse av arbetsplan för omläggning/ombyggnad av väg 73, delen Älgviken - Fors, samt indragning av väg, Nynäshamns och 
Haninge kommuner, Stockholms län” (Vägverket, 20 januari 2005):
http://www.nynashamn.se/download/18.6f017df6112ae0dea21800055259/faststallelse_av_arbetsplan.pdf

- Projektbeskrivningar/Planritningar etcetera:
“Regeringens beslut om infrastrukturplaner – utfall för Stockholm-Mälarregionen (AB, C, D, T och U län)” (10 mars 2004):
http://www.heby.se/download/1102/Regeringens%20beslut%20f%C3%B6r%20Sthlm-M%C3%A4larregionen%20-%20smf.d
”Sista etappen av Nynäsvägen påbörjas”
http://www.vv.se/vagarna/Vagprojekt/Stockholms-lan/Vag-73-Algviken---Fors/Om-projektet/
”73 – Ny säkrare väg”:
http://publikationswebbutik.vv.se/upload/1375/88720_Vag_73_ny_sakrare_vag.pdf
“Projektbeskrivning: Nynäshamn Business Park AB”
http://www.nglc.se/nynashamn.pdf
“Översikt: Nynäsbanan, kapacitetsförstärkning” (Januari 2008):
http://www.banverket.se/pages/9923/Karta%20Nynäsbanan%20Västerhaninge-Nynäshamn.pdf
Samhällsbyggnadsprogram 2008-2017 (Nynäshamns kommun, 9 april 2008):
http://www.nynashamn.se/filearchive/KSF/planering/samhallsbyggnadsprogram-2008-slutgiltig-080409.pdf
“Förslag: Marknadsplattform: Knutpunkt Nynäshamn” (September 2008):
http://www.nynashamn.se/Kommunen/Nyheter/Arkiv-2008/2008-10-21-Knutpunkt-ska-locka-folk-/pagefiles/Slutversion-Knut-
punkt-Nynas-sept-2008.pdf
“Nynäshamns kommun, Mål och Budget 2009 – framtidsvision, strategisk plan, budget 2009, ekonomisk plan 2010-2012”
http://www.nynashamn.se/filearchive/KSF/Ekonomi/Mal-och-budget-2009-KF-beslut.pdf
“Antagandehandling: Detaljplan för Norvik, Stockholm – Nynäshamns hamn med verksamhetsområde Kalvö 1:25, 1:11 m.fl., 
Nynäshamns kommun” (november 2008, revideras februari 2009):
http://www.nynashamn.se/filearchive/MSF/Detaljplaner/Norvik/Norvik-plan-o-gen-beskr-antagande_handl_090302.pdf
“Dubbelspår mellan Västerhaninge och Tungelsta” (Planutställning, Banverket, januari 2009)
http://www.banverket.se/pages/18091/folder%20jv-planutstallning.pdf
- Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll:
22 april 2009:
http://www.nynashamn.se/filearchive/KSF/Sekretariat/Protokoll_kallelser/Ks_kallelse/Ks-09/2009-04-22.pdf
19 maj 2009:
http://www.nynashamn.se/filearchive/KSF/Sekretariat/Protokoll_kallelser/Ks_kallelse/Ks-09/2009-05-19.pdf

Statistik:
- Ekonomifakta.se (Nynäshamn):
Antal privata arbetsplatser per 1000 invånare 1980-2008:
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/regional_statistik/Alla_lan/Stockholms_lan/Nynashamn/?var=2635
Antal procent småföretag av totalt företagarantal 1980-2007:
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/regional_statistik/Alla_lan/Stockholms_lan/Nynashamn/?var=2634
Antal nya företag per 1000 invånare 1980-2008:
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/regional_statistik/Alla_lan/Stockholms_lan/Nynashamn/?var=3861

- Svenskt Näringslivs Företagsranking år 2009 (även 2006, 2007 och 2008):
http://www.svensktnaringsliv.se/appkfakta/rankingall.do

- Statistiska Centralbyrån: Antal nystartade företag i Nynäshamn årligen 2004-2008 t.o.m. 15/5:
https://ssd01.web.sh.se/mail/sh07vp2929.nsf/0/0E0D7FAA033E2905AF59E59BAD703E68/$File/SCB_nystart_2004-2009.
doc?OpenElement&FileName=SCB_nystart_2004-2009.doc

- Arbetsförmedlingen:
Månadsstatistik 16-64 år April 2008-April 2009:
http://mstatkommun.arbetsformedlingen.se/default.aspx?p=arb&s=tot&v=&k=&qv_file=0904_mstat_zfp
Platser (1996-2008), sökande (1996-2008), arbetslösa (1996-2008), varslade (1992-2008):
http://www.ams.se/GO.ASPX?AP=81892&A=81892 (via externa exceldokument!)  
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Pressmeddelanden:
”Beslut om väg 73 och utredning av Nynäsbanan” (Näringsdepartementet, 1 september 2005):
http://www.newsdesk.se/view/pressrelease/36634
“500 nya arbetstillfällen och 2 000 nya bostäder” (Nynäshamns kommun, 25 oktober 2006):
http://www.newsdesk.se/view/pressrelease/111471
”Nyföretagandet i Nynäshamn skjuter i höjden.” (Nynäshamns kommun, 12 maj 2008)
http://www.newsdesk.se/view/pressrelease/nyfoeretagandet-i-nynaeshamn-skjuter-i-hoejden-214415
”Nynäshamns kommun räddar utbyggnaden av väg 73” (Nynäshamns kommun, 13 maj, 2008): 
http://www.newsdesk.se/view/pressrelease/nynaeshamns-kommun-raeddar-utbyggnaden-av-vaeg-73-214761

Nynäshamn kommuns hemsida:
”Vi håller på att vända!” (18 mars 2005): 
http://www.nynashamn.se/Kommunen/Nyheter/Ankaret/Tidigare-Ankaret/Ankaret-2004/Ankaret-2004/2005-03-18-Vi-haller-pa-
att-vanda.html
”Nya pengar till väg 73” (11 september 2008):
http://www.nynashamn.se/Kommunen/Nyheter/Arkiv-2008/2008-09-11-Nya-pengar-till-vag-73.html
”Välkommen till Framtidens Nynäshamn”:
http://www.nynashamn.se/Naringsliv--arbete/Darfor-Nynashamn/Framtidens-Nynashamn.html
”Aktuella byggprojekt (2009):”
http://www.nynashamn.se/Bygga--bo/Aktuella-byggprojekt.html

Muntliga källor:
Ilija Batljan (s), Kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamn
Leif  Stenquist (fp), Kommunstyrelsens vice ordförande och ordförande i Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Nynäshamn
Roland Dehlin (m), Oppositionsråd i Nynäshamn
Liselotte Jons, Vikarierande EU- och näringslivssamordnare för Nynäshamns kommun
Gun Britt Linder, Ordförande Företagarna Nynäshamn och medlem i styrelsegruppen för Nynäshamns rådslag
Kent Sahlman, projektledare Vägverket
Gunnar Hammar, projektledare Banverket
Johan Ring, Produktionsmanager Oplana
Lennie Engström, Maskinoperatör Oplana
Almira Ismael, Maskinoperatör Oplana
Carina Holmberg, Verkstadsmontör Oplana
Anneli Hansson, Cayenne Design AB
Charlotte Friberg, Fröken Friberg (företagsnamnet)


