	
  	
  	
  Yrkande	
  
Samhällsbyggnadsnämnden	
  
	
  

	
  

	
  
	
  
Ärende	
  3:	
  
	
   	
  
	
  

2014-02-18	
  
Förslag	
  till	
  ändring	
  av	
  detaljplan	
  för	
  idéhus	
  i	
  Tullinge	
  
centrum	
  

Tullingepartiet stödjer inte förslag till ändring av detaljplan för idéhus i Tullinge centrum. Vi anser
att nämnden istället bör anta Tullingepartiets centrumplan (se bilaga) för det fortsatta arbetet med
Tullinge centrum i samband med förslag till ändring av detaljplan.
Vi är negativa till ett idéhus av flera skäl. Tullingeborna har sagt sitt, dels i valet 2010 och dels i
andra sammanhang som exempelvis dialogforum. Vi kan konstatera att det inte något större intresse
för ett idéhus i Tullinge och förslaget kan därför inte anses vara förankrat hos Tullingeborna.
Dessutom finns det flera tekniska problem med nuvarande förslag som måste redas ut. Det handlar
om allt från parkeringsproblematiken till den allmänna oreda som kommer att uppstå under tiden
som arbetet med idéhuset pågår. Vidare är det oansvarigt att satsa stora pengar på ett projekt som
inte är kommunal kärnverksamhet. Frågan är vad vi istället kan göra för den summa som idéhuset
kostar?
Tullinge Centrum är idag starkt eftersatt. Många Tullingebor upplever de problem som har uppstått
till följd av ett föråldrat Tullinge centrum, t.ex. de stora asfaltsytorna och de otrygga miljöerna
kvällstid. De flesta är därför överens om att Tullinge centrum är i behov av upprustning, utveckling
och förnyelse.
Tullingepartiet anser att man först bör ha en helhetsidé för Tullinge centrum innan man satsar
enorma pengar på ett enskilt spektakulärt projekt utan koppling till helheten. Det är en sådan
helhetsidé som vi har förslagit. Den självklara frågan är vad som efterfrågas mest av Tullingeborna?
Tullingepartiets ambition har varit att involvera så många Tullingebor som möjligt för att få in
synpunkter och nå ett brett samförstånd om hur Tullinge centrum ska utvecklas. Tullingepartiets
centrumplan skickades därför ut till samtliga hushåll i Tullinge. Tullingeborna bjöds även in till ett
möte för att diskutera förslaget. Responsen och rektionerna vid mötet var odelat positiva. Därför
menar vi att om Tullingeborna tycker att pengarna ska gå till ett uppgraderat centrum istället för ett
idéhus så bör den politiska majoriteten respektera detta. Allt annat ser vi som ett stort svek mot
Tullingeborna.
Vi föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta
att

avslå ordförandeförslaget.

Jörgen Gustafsson (TUP) Sandy Lind (TUP) Jens Jenslin (TUP) Per Börjel (TUP)

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

