
Det var en gång............ 
NEJ, det här är inte en saga, det är på riktigt! 

Tullinge kommun 
är en reell möjlighet. Det finns egentligen inte några ekonomiska skäl till att 
motarbeta en delning av Botkyrka kommun. Däremot finns det goda demokratiska 
skäl att göra Tullinge till egen kommun.  

Dessa påståenden vill vi bevisa för dig som är medlem i Tullingepartiet och även för 
alla andra som bor i Tullinge. SKL:s utredning är professionellt genomförd, men ger 
inte en helt korrekt bild av verkligheten – vi blir inte rikare tillsammans!  

Tullingepartiet lade en egen ettårsbudget vid kommunfullmäktiges möte i torsdags, 
där vi på 37 sidor presenterar vår syn på Tullinge och Botkyrka under 2012. Som 
medlem i Tullingepartiet kan du läsa hela ettårsbudgeten på vår hemsida 
(www.tullingepartiet.se). Gör det! Där finns mycket intressant information! 

På onsdag nästa vecka (30 november) välkomnar vi alla Tullingebor till 
Trädgårdsstadsskolan klockan 19.00 för att lyssna på och diskutera vad vi 
tycker om Tullinge kommun. Kaffe serveras.  

Programmet kommer först att behandla utredningens lite mer tveksamma syn på 
delningsfrågan vad gäller kostnad för äldrevård och ålderskurvan men kommer även 
belysa utbildning och samhällsbyggnadsfrågor.  

Kommunstyrelsens ordförande i Nykvarn Ann Johansson kommer därefter 
under en dryg halvtimme att berätta om sina upplevelser av Nykvarn som egen 
kommun sedan 12 år tillbaka. Hur har man lyckats placera sig på 17:e plats i Fokus 
kommunranking och varför ligger Botkyrka kommun på 284:e plats? Vad är bra och 
vilka problem har man haft? Vad säger oppositionen i Nykvarn? 

Vi avslutar kvällen med en öppen diskussion om vad som presenterats och även 
annat om Tullinge som ni vill ta upp - vi väjer inte för några frågor! 

Utan Tullingebornas mycket starka stöd kommer vi inte att kunna skapa en egen 
kommun! Det är därför viktigt att du kommer till mötet och gärna tar med dig familj, 
vänner och grannar så att vi fyller lokalen.  

Välkomna! 

Styrelsen  

 


