
Tullingepartiet - med målet Tullinge egen kommun - blev största partiet i Tullinge och 3:e största partiet i Botkyrka 
kommun i valet 2010. 

            MOTION 
 

Kommunfullmäktige	  

	   	   2011-10-27	  
Utan historia – ingen framtid  

 
Tullingepartiet hade ett informationsmöte i Riksten den 2 oktober 2011. En av gästerna var F 18 
Kamratföreningens ordförande Gunnar Persson. Han höll ett föredrag om Tullinges historia, och tiden då vi 
hade en jaktflottilj, F18, vars uppgift var att skydda huvudstaden och kustflottan. Det var anledning till att 
flottiljen förlades till Riksten. 1974 avvecklades F18 som jaktflottilj. 

Kommunen har, enligt uppgift, tidigare givit kamratföreningen löfte om att få placera ett restaurerat J 35 B 
Draken-flygplan på Riksten. Tanken har varit att få ställa upp planet på en pelare, som ett kulturminne från 
tiden med flygflottiljen. Det har varit många turer fram och tillbaka i detta ärende och nu verkar det som att 
kommunen inte vill ha något minne om svunna tider i Riksten.    

Tullingepartiet anser att vi ska vara stolta över vår historia. I dag när många orter har en trädgårdsstad och en 
friluftsstad får inte Riksten riskera att bli en historielös stadsdel. Därför vore det synd om flygplanet placeras 
långt borta från all ära och redlighet. En J 35 Draken uppställd vid F18 kan nog väcka upp många människor 
som vill bevara och komma ihåg Tullinge från förr. Monumentet är viktigt för att hålla minnet av historien 
vid liv och minnas all den aktivitet som funnits på området för länge sedan. Flyghistorien kommer aldrig 
lämna Tullinge och nya Tullingebor har rätt att få kännedom om den verksamhet som en gång varit. För att 
möta framtiden på bästa sätt krävs kunskap om historien!   
 
Vidare är Tullingepartiet bekymrade över behandlingen av kamratföreningen. Föreningen har varit 
tillmötesgående mot kommunen och samlat in pengar från sponsorer för att kunna presentera en ekonomiskt 
försvarbar lösning. Det är inte acceptabelt att ”köra över” den folkopinion som vill bevara historiska 
referenser. Vi finner inga relevanta skäl att inte låta minnesmonumentet ha en central plats. 
 
Syftet med det tidigare nämnda mötet den 2 oktober var att höra vad medborgarna tycker om Riksten, vad 
som är bra och vad som behöver bli bättre. Efter att ha lyssnat in Rikstensbor, både på mötet men även i 
andra sammanhang är Tullingepartiets samlade bedömning att ett minnesmonument är önskvärt. 
Rikstensborna är positiva till historiska referenser som kan berika deras känsla för området.  

När det gäller lämplig plats vore det enligt vår uppfattning naturligt att minnesmonumentet projekteras i 
direkt anslutning till Riksten på en central plats i området. Vid sidan av F18:s gamla kanslihus, ett av de få 
kvarvarande flottiljbyggnaderna kunde i sammanhanget vara en lämplig och värdig lokalisering. 

Mot bakgrund av ovanstående hemställer jag till kommunfullmäktige besluta: 
 
att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen, att i samarbete med Rikstens Friluftsstad AB och F18 
Kamratförening, bereda plats för ett minnesmonument (J 35 Draken) i enlighet med motionens anda.  
 
Pierre Blankenburg (TuP)  


