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Södertörn satsar på infrastruktur för näringslivet  

Södertörnskommunerna vill tacka för ett intressant möte med Trafikutskottet i 

december. Vi har sedan mötet arbetat vidare med att driva Tvärförbindelse 

Södertörn samt passagen över Södertälje kanal tillsammans med näringslivet.  

 

Tvärförbindelsen är på gång 

Trafikverkets planering av Tvärförbindelse Södertörn pågår i full kraft. Kommunerna 

samarbetar aktivt med Trafikverket. Det är avgörande att projektet inte tappar fart. 

Sträckningen för den nya vägen har fastställts och markundersökning pågår.  

För att diskutera kapacitet och robusthet i vägsystemet över Södertälje kanal, träffade 

Södertörnskommunerna under början av året Trafikverket. Diskussionen handlade 

framförallt om behovet av en ny passage över kanalen.   

Samarbete med näringslivet  

Södertörnskommunerna har haft en aktiv dialog med 

näringslivet. Debattartiklar som lyfter näringslivets 

behov av stärkt infrastruktur på Södertörn har 

publicerats i pressen. Kommunerna har varit avsändare 

tillsammans med bland andra Astra Zeneca AB och 

Scania AB. 30 företag och företagarorganisationer från 

hela Södertörn visade också sitt stöd för Tvärförbindelse 

Södertörn genom ett eget yttrande till Nationell 

transportplan.  

Södertörn i Almedalen  

Södertörnskommunerna arrangerar seminarium i Almedalen med temat ”Södertörn driver 

Stockholmsregionen”. Det kommer att handla om den starka näringslivsutvecklingen på 

Södertörn kombinerat med behovet av utbyggd infrastruktur.  

Hoppas att vi ses där! 

Tid och plats: Torsdag kl. 8.00 – 8.45, kaffe från kl. 7.45, Mellangatan 7 

 

Tack för senast! 

Ebba Östlin 

Ordförande i kommunstyrelsen i Botkyrka  

 

Meeri Wasberg 

Ordförande i kommunstyrelsen i Haninge  

 

Daniel Dronjak  

Ordförande i kommunstyrelsen i Huddinge  

 

Bob Wållberg 

Ordförande i kommunstyrelsen i Nykvarn 

 

Patrik Isestad 

Ordförande i kommunstyrelsen i Nynäshamn 

 

Lennart Kalderén 

Ordförande i kommunstyrelsen i Salem 

 

Boel Godner 

Ordförande i kommunstyrelsen i Södertälje 

 

Fredrik Saweståhl 

Ordförande i kommunstyrelsen i Tyresö 
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FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:  

Cecilia Mårtensson, cecilia.martensson@huddinge.se, 08-535 310 31 

FAKTA 

Södertörn är hem för 480 000 invånare – och en destination som allt fler investerare upptäcker. Med 
huvudstaden i norr och skärgården i öster och söder, är Södertörn en av Sveriges mest expansiva 
regioner. Här finns fortfarande byggbar mark och Södertörn växer starkt med fler bostäder, fler företag 
och fler jobb. De åtta kommunerna på Södertörn - Botkyrka, Nykvarn, Nynäshamn, Haninge, 
Huddinge, Salem, Södertälje, Tyresö – har en lång tradition av samarbete. Syftet med samverkan 
mellan de åtta Södertörnskommunerna är att stärka den kommunala och regionala utvecklingen.  
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