
Tullingepartiet - med målet Tullinge egen kommun - blev största partiet i Tullinge och 3:e största partiet i 
Botkyrka kommun i valet 2010. 
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Ärende 111: Familjeparken Hågelby – avtal och antagande av 
 detaljplan (KS/2012:249, KS/2011:274)  
 
Tullingepartiet är konsekventa och behåller den linje som vi drev i 
samhällsbyggnadsnämnden, vi stöder inte Familjeparksprojektet i Hågelby i dess nuvarande 
form. Med nuvarande lokalisering stödjer vi inte att Botkyrka kommun lägger resurser på att 
ta fram en detaljplan för projektet.  
 
Våra huvudskäl är följande:  

• Man kommer om detaljplanen godkänns att tillåtas göra ingrepp i ett känsligt område 
med stora natur- och kulturvärden som då för alltid kommer att gå förlorade. 

 
• Vinsten för Botkyrka kommun med projektet i form av 150 arbetstillfällen ter sig 

högst osäker och liten i relation till de ingrepp som görs och naturvärden som offras. 
 
• Etableringens placering långt från spårbunden kollektivtrafik talar emot projektet i 

dess nuvarande form och går på tvärs mot kommunens uppsatta miljömål.  
 
• Projektet kommer om det realiseras, generera mycket biltrafik i ett redan överbelastat 

trafiknät. Prognosen är 1 miljon besökare per år. Inga bindande beslut för 
infrastrukturen finns. Risken är påtaglig att det blir ett nytt Riksten, där den utlovade 
infrastukturen ej blir av inom överskådlig tid. 

 
Vidare vill vi veta konsekvenserna av en fullt utbyggd park. Dessutom är finansieringen 
osäker med avtal som inte är bindande. Vad blir konsekvensera för Botkyrka om Familjen 
Lindgren drar sig ur i ett sent läge?  
 
Vid gruppledarträffen den 30 maj genomfördes en bra presentation av Familjen Lindgren. Vi 
fick konkreta svar på angelägna frågor som t ex bullerdämpning. Med nuvarande planering 
undviks buller fram till Tullingesjön, vilket i sig naturligtvis är positivt, men långt ifrån 
tillräckligt. I detta läge vore det lämpligt att genom en folkomröstning, på ett demokratiskt 
sätt ta reda på vad de boende i kommunen verkligen önskar. 

 

Vi föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  avslå ordförandeförslaget. 
 
Anders Thorén (TuP)  Therese Strömberg (TuP) 


