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Svar på motion: Utveckla Tullinge centrum (TUP)

Samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar i sin skrivelse att visionen som motionen lyfter fram till
stor del överensstämmer med det program som gäller idag för Tullinge centrum. Det är givetvis bra
att kommunen välkomnar Tullingepartiets vision. Samtidigt framgår det av svaret att Botkyrka
kommun inte tänker ta någon hänsyn till förslaget eftersom att man prioriterar ett idéhus och
inväntar en förbifart som kanske aldrig blir av, vilket går stick i stäv med den uttryckta tanken i vår
centrumskiss. Det är ett stort svek mot Tullingeborna. Vi är värda ett bättre centrum nu – och inte
om 30 år.
Trafiksituationen på väg 226 har under den senaste tiden varit ett ständigt debattämne bland Tumbaoch Tullingebor, och inget tyder på att situationen kommer att väsentligt förbättras inom
överskådlig tid.
Det man får hoppas på är att invånare väster och öster om Tullinge i stället väljer Hågelbyleden-E4Glömstavägen (Södertörnsleden), men precis som Förbifart Tullinge kommer säkert även dessa
vägprojekt att bli rejält försenade. Den trafiklösning som ingår i visionen kommer enligt vårt
förmenande förbättra trafiksituationen jämfört med dagens situation, snarare än försämra. Dessutom
kommer möjligheten att bygga bostäder, få fler infartsparkeringar och en bättre pendeltågsstation
väsentligen underlättas.
Att vänta på en Förbifart Tullinge innan förnyelsen/utveckling av Tullinge Centrum påbörjas är
ohållbart ur alla aspekter, inte minst demokratiskt. Att försöka marginalisera Tullinge tror vi inte
ökar Tullingebornas förtroende för den styrande majoriteten eller det största oppositionspartiet.
Vi kan konstatera att kommunledningen inte gjort något åt Tullinge centrum de senaste åren. Först
när förbifarten är färdigbyggd kan Tullinge centrum utvecklas, har det sagts. Att det kommer att
dröja runt 30 år ”glömmer” man dock att berätta. Frågan är om Tullingeborna vill vänta till år 2043
på ett bättre centrum?
Vi föreslår kommunstyrelsen besluta
att
bifalla motionen
Anders Thorén (TUP)

