
I Tullinge kommun blir du 
mera synlig!

Varsågod. Här får du en reflex att fästa på din jacka/kappa 
så du syns litet bättre i vintermörkret! 

Vi i Tullingepartiet är måna om att Tullingeborna ska 
synas litet bättre överlag – att vi ska bli sedda och mer 
lyssnade på än idag. Därför finns vi och därför vill vi att 
Tullinge ska bli en egen kommun.

Viljan att bilda en egen kommun är stark i Tullinge. Det blev 
tydligt i folkomröstningen förra året då hela 67% av Tullinge-
borna röstade JA för en egen kommun. Något som den 
styrande majoriteten inte ville lyssna på vid tolkningen av 
resultatet i Botkyrka Kommunfullmäktige.

Nu driver vi frågan vidare
Kampen för egen kommun fortsätter och i somras lämnade vi 
in en delningsansökan till Kammarkollegiet som ska utreda 
frågan vidare. Under tiden som denna process pågår, kommer 
vi att arbeta för att göra Tullingebornas röster hörda i 
kommunen.         
                                                                 
                                                                        vänd och läs mer! >>>>   

God Jul och Gott Nytt År önskar
                                                 

                                                  



Varför Tullinge egen kommun?
Tullingepartiet, som är partipolitiskt obundet, vill värna om att Tullinge
inte slätas ut till en anonym del av Botkyrka kommun. I Tullinge 
kommun kommer du att få ett större personligt inflytande. Man är 
någon, man kan göra sig hörd. Det är bättre att vara en röst bland 
20.000 invånare än en bland 90.000! Vi kommer närmare varandra, 
våra politiker, tjänstemän och vi kan påverka lokala frågor som berör 
vår vardag på ett helt annat sätt än idag.

Vi vill att Tullingeborna ska bestämma över det 
som rör Tullinge
Idag fattas många beslut utan att Tullingeborna tillfrågats. Bygget av 
idéhuset och ombyggnationen av busstorget är bara några exempel. 
Byggnationerna kommer att leda till ökad trängsel och försämrade 
kommunikationer. Tullinge ska givetvis utvecklas, men vi vill, till 
skillnad från kommunledningen, låta Tullingeborna bestämma om hur
och i vilken omfattning det ska ske. 

Under nästa år kommer vi i Tullingepartiet bland annat fokusera på:

- att driva frågan om kommundelning vidare 

- konkreta Tullingefrågor som ett bättre centrum och en ny uppgång
till pendeltåget.

- att Tullingeborna ska komma närmare sina folkvalda lokalpolitiker 
för att få mer lokala beslut.

                                 Tullinges eget parti


