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Ärende	  42:	   Idéhus	  i	  Tullinge	  centrum	  -	  antagande	  av	  detaljplan 
 
Vi i Tullingepartiet är kritiska mot planerna på byggandet av ett så kallat idéhus i Tullinge centrum.  
Vår kritik mot idéhuset handlar huvudsakligen om följande punkter:  
 

• Den jättelika byggnaden riskerar att blockera alla alternativa lösningar i centrum. 
• Innan man avsätter stora pengar för ett idéhus i Tullinge centrum finns det behov av annat 

som bör prioriteras. Viktigare prioriteringar är t ex ett bättre centrum, bättre skolor, 
äldreboenden och en ny pendeltågsstation. 

• Bibliotek och medborgarkontor finns redan – för detta behövs inget idéhus.   
• Det finns allvarliga brister med den föreslagna placeringen av idéhuset. Det blir trångt, tar 

bort utsikt och ljus för intilliggande fastigheter och gör det svårt att parkera i centrum. 
 
Om kommunledningen ändå väljer att framhärda och köra över Tullingeborna så är det oseriöst att 
fatta besluta utan att känna till den totala kostnaden. Dessutom är det oansvarigt att inte utvärdera 
olika placeringar av idéhuset för att sedan anta det alternativ som är bäst för kommuninvånarna.  
 
Tullingepartiet har presenterat olika alternativa placeringar, exempelvis att integrera idéhuset med 
Falkbergsskolan i samband med en ombyggnad av skolan. Då får skolan bättre lokaler samtidigt 
som föreningslivet och allmänheten också kan ta del av funktionerna. Kostnaderna blir låga jämfört 
med vad idéhuset skulle kosta och kommunen behöver inte bygga ett ”landmärke” som försvårar en 
framtida helhetslösning för Tullinge centrum.  
 
Ett annat alternativ är att placera idéhuset på den östra sidan av centrumbyggnaden. Med tanke på 
en ny uppgång i norra änden av Tullinge pendeltågsstation blir den placeringen mer naturlig. Och 
på så sätt slipper de närboende få sin utsikt förstörd. Dessutom skulle en byggnad här förmodligen 
bli betydligt billigare att uppföra eftersom terrängen på den västra sidan innebär att huskroppens 
utformning behöver anpassas efter terräng och läge. De parkeringar som försvinner vid placering av 
huset på den östra sidan, kan med fördel kompenseras med ett vidbyggt parkeringshus. 
 
Beslut skall vara välgrundade och bygga på objektiva grunder. Vi vill därför ha alla kort på bordet 
avseende kostnader för projektet. Kommunledningen måste dessutom utvärdera olika placeringar 
för idéhuset och presentera den totala kostnaden för dessa. För det är väl inte så illa att enskilda 
politiker har sådan makt att deras vilja går före kommuninvånarnas bästa?   
 
Vi föreslår kommunstyrelsen besluta 
att  ordförandeförslaget avslås  	  
	  
Anders	  Thorén	  (TUP) 
 


