
Här är vi som står överst på Tullinge
partiets lista i valet till kommun
fullmäktige i Botkyrka kommun 
söndagen den 9 september 2018:

1. Anders Thorén 71 år,  
Tullinge Parkhem.  
Grupp ledare Tullingepartiet
”När Tullinge blir en egen kom-
mun ska ingen känna sig utanför. 

I en egen kommun skapar vi mera delaktighet 
och gemenskap mellan människor som bott 
länge i Tullinge och nyinflyttade från kanske 
andra länder och kulturer. Tillsammans kan vi 
skapa en kommun för alla att trivas i.”

2. Camilla Jägemalm 51 år, 
Tullinge Södra Lanthem. Säljare
”Tullinge behöver en bättre pen-
deltågsstation med två uppgångar. 
Detta skulle möjliggöra flera 

infartsparkeringar och underlätta vardagen för 
många, inte minst för boende i Riksten”. 

3. Carl Widercrantz 31 år, 
Tullingeberg. Politisk sekreterare
”Vi som bor i Tullinge ska ha det 
största inflytandet över hur vår 
framtid formas. Att 67 procent 

har sagt ja till att Tullinge ska bilda en egen 
kommun måste respekteras. Som ny kommun 
har vi alla möjligheter att skapa ett trivsamt 
Tullinge med bra skolor och god äldreomsorg”. 

4. Karin Nakamura Lindholm  
49 år, Tullinge Lanthem. Lärare
”Lärare behöver en balanserad 
arbetssituation för att kunna 
göra ett kvalitativt arbete. I en 

egen kommun kan vi få mer fokus på skolan 
så att våra barn och unga utvecklas till trygga 
medborgare” 

5. Per Börjel 43 år, Tullinge 
Södra Lanthem. Civilingenjör
”Jag tror på en nära demokrati 
byggd på och av engagerade 
medborgare. Den viktigaste 

kompetensen i kommunalt beslutsfattande är 

lokalkännedom. Därför tror jag på kommun-
delsnämnder i Botkyrka omedelbart – och på 
Tullinge som egen kommun så snart det är 
möjligt!”

6. Åsa Karmteg 48 år, Riksten. 
Banktjänsteman
”Ska Tullinge kunna fortsätta växa 
måste skola, barn- och äldreom-
sorg ha en budget som är i paritet 

med det Tullingeborna betalar i kommu-
nalskatt. Satsning på vägar och fler infartspar-
keringar är nödvändiga för att människor ska 
kunna ta sig till sina jobb. Och det är hög tid 
att Tullingeborna får en simhall.” 

7. Nils-Bertil Carlson-Estrada 
55 år, Tullinge Södra Lanthem. 
Systemvetare/projektledare.
”Tullinge har förutsättningar att 
bli en av Stockholms bästa kom-

muner att bo och leva i. Under tiden jobbar 
jag med fokus på våra barn, äldre och perso-
ner med särskilda behov, och emot alla former 
av slöseri med våra gemensamma resurser.” 

8. Rita Ilomäki 65 år, Banslätt. 
Pensionär
När vi blir äldre ska vi kunna bo 
kvar i den kommundel där vi har 
vårt sociala nätverk och känner 

oss hemma oavsett vilket stöd eller hjälpbe-
hov vi har. Vi ska bygga fler äldreboenden i 
Tullinge med olika inriktningar, LSS-boenden 
och servicelägenheter.

9. Christian Wagner 60 år, 
Tullinge Parkhem. Ljusarkitekt
”Tullinges skogar och grönområ-
den ska inte bytas mot höghus. 
Tullinge kan moderniseras och 

uppgraderas men behålla karaktären av små-
skalig ’trädgårdsstad’ med blandad bebyggelse.”

10. Fredrik Ahlinder 36 år. 
Tullinge Villastad. Arbetsterapeut
För mig är det självklart att man 
själv ska kunna bestämma vem 
som kommer in i det egna hem-

met, även när man har behov av hjälp från 
kommunen att klara sin vardag. Det ska också 
finnas möjlighet att bo kvar i sin trygga miljö, 
där man har sitt sociala nätverk.”


