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Tullinge idéhus

Ansvarfull ekonomi går ut på att hushålla med begränsade resurser. Ett helt nytt hus blir dyrt.
Risken är att det att blir som med Eklidshallen. Det fanns aldrig pengar till ordentligt
underhåll, trots att vattnet strömmade in genom det läckande taket år ut och år in och förstörde
duschar och omklädningsrum med mögel.
Kostnadseffektivitet är ett nyckelord. Tullingepartiet eftersträvar allmänna lokal- och
administrationseffektiviseringar. Lokalytan ska passa verksamheten och vi ska inte ha tomma
lokaler. Vi ser därför hellre att kommunen utnyttjar befintliga lokaler. Vår utgångspunkt är att
ta tillvara de lokaler som redan finns.
Om Tullingeborna ändå vill ha ett nytt hus så bör majoriteten försöka lösa andra problem
samtidigt. Idag upptas t ex stora ytor vid Tullinge Torg av parkeringar. Dessa skulle kunna
rymmas i parkeringshus i anslutning till idéhuset. Då slår vi två flugor i en smäll.
Vidare undrar vi varför kommunen skall lägga stora pengar på att utlysa och bekosta en
arkitekttävling när utfallet av tävlingen inte är ett bindande förslag. Som vi har uppfattat det
har centrumägaren inga förpliktelser att följa det vinnande förslaget. Kriterierna för tävlingen
bör vara fastslagna innan vi fattar beslut om att avsätta medel.
Det är viktigt att politiker ställer satsningar i relation till varandra för att tydliggöra
prioriteringar. Vi anser att man ska ställa andra satsningar, som Tullingeborna gynnas av, mot
förslaget om detta hus. Vad kan vi istället göra för den summa som huset kostar? Om
driftskostnaden skulle bli 7 miljoner kronor per år, hur många fler "potthål" kan vi reparera
för den summan? Hur mycket bättre väg- och grönområdes underhåll kan vi få för det?
Själva placeringen av huset är intressant. Om huset ska ligga vid scenen finns det risk att träd
måste sågas ner. Där finns också en bergsknalle som är fin och bör sparas. Vi anser att
Tullingeborna bör få mer att säga till om och om Tullingeborna tycker att pengarna, just nu,
kan gå till annat så bör majoriteten respektera detta. Vi säger inte nej till ett idéhus men kan
inte stödja nuvarande förslag. Vi kräver att Tullingebornas åsikt tas i beaktande innan beslut
fattas.
Vi föreslår kommunstyrelsen besluta
att

avslå ordförandeförslaget.

Anders Thorén (TuP)

Therese Strömberg (TuP)

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

