
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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Mer	  aktiviteter	  för	  unga	  i	  Tullinge	  	  

 
Brist på aktiviteter bidrar till ökad alkohol- och drogkonsumtion bland ungdomar. Droger och 
alkohol är ett problem i Tullinge. I lokaltidningen ”Mitt i Botkyrka” kan vi läsa om medborgare 
som inte känner sig trygga p.g.a. ungdomar som hänger i Tullinge centrum. De skräpar ner, röker i 
trapphusen och vandaliserar. Både kommunen och föräldrarna har ett ansvar för detta.  
 
Problemen kanske inte försvinner helt, men det går att bromsa om vi hittar bra alternativ för våra 
ungdomar. Tullingepartiets utgångspunkt är att varje satsad krona på förebyggande arbete ger desto 
mer tillbaka.  
 
Tullinge erbjuder visserligen bibliotek, café, fritidsverksamhet efter skolan och diverse 
sportaktivteter. Fritidsgårdarna är välkända mötesplatser för barn och ungdomar. Men förutom de 
aktiviteter som redan finns idag behövs det mer aktiviteter för ungdomar med andra intressen. 
Många ungdomar i Tullinge är t ex intresserade av teater. Kommunikationerna gör det 
problematiskt att ta sig ut till Alby och Subtopia där t ex Fejm finns. Om all verksamhet ligger 
längre bort, kan ungdomarna inte utnyttja terminskortet från SL (gäller bara tills kl. 19.00). 
Kurserna slutar oftast sent och ungdomarna hinner inte ta bussen hem.  
 
Det är viktigt att kommunen satsar lika mycket på alla kommundelar. Vi efterlyser därför initiativ 
från kommunen att starta upp fler aktiviteter i Tullinge. En del av Tullinges skolor har lokaler som 
står tomma på kvällar och helger, t ex aulan i Falkbergsskolan. Dessa lokaler skulle kunna 
användas. Det görs visserligen en del för att utveckla verksamheten i Tullinge, bland annat har 
Scenskolan Fejm, som får bidrag från kommunen, byggt en danssal i Falkbergsskolan med egna 
medel ur ABF. Dock har man inget stöd från kommunen att bedriva verksamhet i Tullinge. Man har 
heller inga fler lokaler i Tullinge att utveckla verksamhet i vilket också är en förutsättning. 
 
Vi vill att kommunen utökar sitt stöd till sådana satsningar i Tullinge framöver. Tullingepartiet 
träffar ofta ungdomar i Tullinge och vi vet att de har många bra idéer och förslag angående vad de 
vill göra på sin fritid. Ungdomarna ska givetvis få vara med och påverka aktiviteterna. Det är viktigt 
att kommunen utgår från ungdomarnas egna önskemål. Ungdomarna är vår framtid och framtiden 
bör vi satsa mer på.  
 
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ge berörda förvaltningar i uppdrag att ta fram en plan på hur kommunen kan starta upp fler 
 aktiviteter i Tullinge.  
 
Anders Thorén (TuP)  


