NU ÄR DET DAGS
FÖR TULLINGE
– att bli egen kommun
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Andelar boendeform i Tulllinge:
Äganderätt
Bostadsrätter
Hyresrätter
Familjer 20-64 år (2009):
Med barn 0-18 år
42%
Tullinge
36%
Botkyrka
Arbetsplats Tullingebor (2009):
Utanför Botkyrka kommun
Inom Botkyrka kommun
Medelinkomst tkr 20-64 år (2009):
Kvinnor
Män
Områdesgrupp
148,0
181,4
Alby
125,2
167,0
Fittja
209,1
Hallunda/Norsborg 171,8
278,6
358,5
Tullinge
232,1
293,8
Tumba
52,7
55,4
Övr
203,6
254,3
Totalt

15 391
14 724
11 462
10 360
9 331

Nybildade kommuner i närområdet:
Salems kommun
Knivsta kommun
Trosa kommun
Gnesta kommun
Nykvarns kommun
Ranking befolkningsstorlek av Sveriges
290 kommuner (1-290) 2010:
Botkyrka
Tullinge (om egen kommun)
Salem
Knivsta
Trosa
Gnesta
Nykvarn

82 608
16 186

Antal invånare 2010:
Botkyrka kommun
Tullinge (om egen kommun)
Källor: Områdesstatistik Botkyrka Kommun, SCB

NU ÄR DET DAGS FÖR TULLINGE – att bli egen kommun
TULLINGE VÄXER SÅ DET KNAKAR
Tullinge är den kommundel inom Botkyrka som haft och har
den starkaste befolkningstillväxten. Sedan år 2000 har Tullinges
befolkning ökat med hela 25% till 16 186 invånare 2010 och
förväntas inom några år ligga runt 20 000! Och hela Botkyrka
kommun har mångdubblats i storlek – från 26 673 invånare
1970 till 82 608 år 2010. Eftersom Storstockholmsregionen är
den del av Sverige som växer snabbast, förväntas även Botkyrka
få en fortsatt stark tillväxt.
STARK FOLKVILJA FÖR EGEN KOMMUN
I Tullinge finns ett starkt engagemang – över alla parti- och
blockgränser – för att Tullinge ska bli en egen kommun.
I kommunvalet 19 september 2010 röstade hela 44,2% av
Tullingeborna på partiet som därmed blev det i särklass största
i Tullinge och det 3:e största partiet i Botkyrka kommun med
6 mandat.
TULLINGE HAR EN INTRESSANT HISTORIK
Tullinge, med imponerande fornborgar ända sedan vikingatiden,
har attraherat kända artister och konstnärer som till exempel
tonsättaren Alice Tegnér, författarna Anna Maria Roos och Gustaf Fröding men också företag som Separator (Alfa-Laval) och
på sin tid Flygflottiljen F18 – vilket då gav arbete till många och
skapade inflyttning. I Hantverksbyn skapades bra förutsättningar för mindre företag. I Tullingepartiet är vi positiva till en fortsatt
expansion i Tullinge – men det ska ske på ett klokt sätt – med
bibehållande av Tullinges unika karaktär och det ska finnas balans mellan bostadsbebyggelse och utveckling av kollektivtrafik,
vägar och kommunal service i form av förskolor och skolor.
TULLINGES STORLEK – MERA LAGOM
Vi har kommuner för att vi som medborgare ska kunna påverka
vår omgivning. I avfolkningskommuner tvingas man ibland att
slå ihop kommuner för att klara ekonomin. Men i flera växande
storstadsregioner har det under senare år vuxit fram rörelser i
delar av den stora kommunen, där man kämpat för att bilda

en ny egen kommun för att öka medborgarnas inflytande och
engagemang. I vår omgivning finns det kommuner som på
grund av detta behov brutit sig loss och knoppats av. Exempel
på sådana är Salem (1983), Gnesta (1992), Trosa (1992), Nykvarn (1999) och Knivsta (2003). Tullinge, som utvecklats till ett
modernt samhälle, är idag större än en medelstor svensk kommun – och även större än samtliga dessa nybildade kommuner.
GEOGRAFI
Botkyrka är en mycket stor och spretig kommun med delar som
har inbördes mycket skiftande behov. Geografiskt är Tullinge
avskilt från Norra Botkyrka, med sina tättbebyggda storstadsområden i nära anslutning till motorvägen E4/E20, men även
från stora delar av Södra Botkyrka. Tullingeborna har tidsmässigt
närmare till Stockholms City än många andra av Stockholms invånare. Det är i Stockholm den stora arbetsmarknaden finns. Där
finns kulturen. Och det är nära till de stora shoppingområdena i
Skärholmen och Kungens Kurva.
EKONOMI
De ekonmiska förutsättningarna för Tullinge Kommun är mycket
goda. Tullinges skattekraft är klart över genomsnittet för Sverige.
Arbetslösheten är låg.
VÅR VISION OM TULLINGE KOMMUN
Tullingepartiet tror starkt på att Tullinge har mycket goda förutsättningar som en egen kommun. Vår vision är att vi som bor och
verkar i Tullinge också ska ha direkt inflytande på det som gör
Tullinge – naturen och dess skydd, infrastrukturen, företagandets
villkor, trafiken, vården och omsorgen, skolan, resursfördelningen,
ungdoms- och äldreaktiviteterna mm.
Man kan säga att Tullingepartiets ideologi är friheten:
Friheten till självbestämmande, friheten att själv forma sin framtid, friheten att styra sin egen utveckling.

Tullingepartiet är en partipolitiskt obunden demokratirörelse för självstyre och närdemokrati med målet
att Tullinge ska bli en egen kommun. Tullingepartiet blev största partiet i Tullinge och tredje största partiet
i Botkyrka kommun i valet 2010. Alla är välkomna att bli medlemmar i Tullingepartiet. Det kostar bara
60 kronor för en hel familj och förpliktigar dig inte till något – utom att du självklart delar vår värdegrund – men det ger oss ett värdefullt stöd i vårt fortsatta arbete för egen kommun.
Du kontaktar oss via vår hemsida www.tullingepartiet.se eller genom att sända ett mejl direkt till
info@tullingepartiet.se. Det går även bra att ta kontakt med vår politiska sekreterare Carl Widercrantz
på telefonnummer 08-530 615 37 eller mejl carl.widercrantz@tullingepartiet.se.
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