
PROTOKOLL
från

STYRELSEMÖTE 
i

TULLINGEPARTIET, TUP

Tid: onsdagen den 14 september 2011, 18.30–21.30

Plats: Konferensrummet på Medborgarkontoret i Tullinge 

Närvarande:  Klas Bovin, ordförande
Karin Nakamura-Lindholm (del av tiden)
Camilla J (del av tiden)
Carl-Erik Spelmans
Anders Thorén
Bertil Rolf 
Jens Jenslin (del av tiden) 
Carl Widercrantz, POLSEK, sekreterare 

Frånvarande: Sandy Lind
Elisabet Thorén

§1 Mötets öppnande 
Klas öppnade mötet genom att läsa upp ett brev från Peter Wiklund. Brevet var 
positivt med beröm för Tullingepartiets arbete. 

§2 Genomgång/godkännande av föregående protokoll
Inget speciellt fanns att rapportera. Protokollet från 31 augusti 2011 godkändes.

§3 Information – rapporter från grupperna
a) Hemsida. 
Anders redogjorde för problemen med de långsamma svarstiderna som varit på 
hemsidan. Anders har överfört uppgifterna från medlemsregistret till vår 
hemsida. För att logga in krävs användarnamn som består av mejladress samt 
lösenord som är förnamn med små bokstäver direkt följt av medlemsnummer. 

I och med att medlemmarna finns registrerade på hemsidan, kommer de 
kontinuerligt kunna bli informerade om nyheter och uppdateringar. Det finns en 
funktion som gör att nya inlägg automatiskt generar ett mejl med en länk till 
hemsidan. Trafiken har flerfaldigats sedan införandet av den nya funktionen. 
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Beslutades att införa en klickbar karta på hemsidan. Kostnaden är 6000 kr 
inklusive moms. Tanken är att vi ska skriva om kända vägar i Tullinge som t ex 
Alice Tegnérs, Anna Maria Roos och Adler Salvius väg.

b) Kommunikation – Media. 
Foldern med en karta delades ut i början av september. Under tre dagar (2, 5 och 
6 september) distribuerades den till samtliga hushåll i Tullinge. Responsen från 
Tullingeborna har varit positiv. Detta har visat sig genom att tillströmningen av 
nya medlemmar varit god.

Den enda negativa reaktionen som funnits är angående vår text om låg 
arbetslöshet i Tullinge samt rutan om medelinkomst. Detta kanske blir en 
offentlig kritik från majoriteten. S+V+MP kommer troligtvis hävda att vi är 
osolidariska som gör skillnad och därigenom vill dela kommunen för att komma 
från de som har lägre inkomster. Det är därför viktigt att vi har argument och 
kan redogöra för dessa. Carl har skrivit en förklaring. Beslutades att förklaringen 
distribueras till alla medlemmar via mejl. 

I foldern skriver vi kort om fornborgar på vikingatiden. En professor i 
informationsdesign vid namn Rune Pettersson från Tullinge har därför sänt oss 
information om att Tullinge är från betydligt äldre tider (stenåldern). Rune har 
även gjort en sammanfattning. Hela artikeln går att läsa i infoArtefact no. 4, 
2010. Carl lägger ut texten på hemsidan samt distribuerar den till medlemmarna. 

c) Ekonomi – Budget – medlemmar, Facebook  ug 
Kassan är för närvarande på 123 700 kr.

Sedan förra styrelsemötet har vi ökat med 40 medlemmar och idag har 
föreningen 276 registrerade medlemmar (med avdrag för de som avsagt sig 
medlemskap). 

Den stora tillströmningen av nya medlemmar beror antagligen på den nya kartan 
men även den lyckade Sensommarmarknaden. 

Gällande Facebook så berättade Carl att själva gruppen måste flyttas över till det 
nya formatet, om inte så kommer gruppen att arkiveras och medlemmarna måste 
då lägga till gruppen på nytt. 

d) Tullinge kommun-gruppen 
Det finns inget nytt att rapportera om.

§4 Sensommarmarknaden, Lördagen den 3/9
a) Rapport
Rapporterades om den lyckade Sensommarmarknaden. Det var mycket folk och 
många bra samtal. Carl har gjort en sammanställning över önskningarna i 
önskebrunnen. 

Alla var överens om att den här typen av aktiviteter är väldigt positivt för 
Tullingepartiet och det ger oss dessutom stöd för det fortsatta arbetet. 
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b) Sandys sammanfattning om marknader m.m.
Klas redogjorde för Sandys sammanfattning om vad som var bra och vad som 
kan förbättras eller ändras. Dokumentet har tidigare distribuerats till samtliga i 
styrelsen så att vi ska kunna göra nästa framträdande ännu bättre. 

c) Önskebrunnen - åtgärder
Vi använde förtryckta frågor vilket underlättade för besökarna. Carl har gjort en 
sammanställning över alla önskningar, se ovan. Ett mer konkret förslag på 
åtgärder skall utarbetas av Carl. 

Jens föreslog en önskebrunn på hemsidan. Vi har tidigare diskuterat liknande 
aktiviteter med fler enkäter och enkla frågor. Carl och Anders undersöker vilka 
möjligheter vi har att organisera detta via hemsidan. 

§5 Delningsutredningen – och den andra vägen 
a, Möte med Katarina och Jens
Klas, Bertil, Karin och Carl redogjorde för sitt möte med Katarina Berggren och 
Jens Sjöström 14/9. Majoriteten har kallat till en extra gruppledarträff med 
anledning av utredningen om kommundelning. Mötet är planerat till onsdagen 
den 28/9 kl. 13-15. Då kommer utredarna ge oss en presentation av underlaget 
till utredningen. Möjlighet att ge synpunkter kommer att finnas i en 
vecka. Därefter kommer utredningen att slutföras och lämnas över till 
kommunen i oktober.

b, Möte med Karin Pilsäter
Klas, Karin och Carl träffade Karin Pilsäter 8/9. Karin är indirekt positivt till 
Tullinge egen kommun, men FP behöver bättre underlag (utredningen) innan 
de eventuellt tar ställning. 

c, Möte med Jimmy  Baker 
Klas och Carl träffade Jimmy Baker 14/9 på Tegnérs Café. Moderaterna står fast 
vid att en folkomröstning bör innehålla följande tre alternativ: 1, bibehålla 
kommunen som idag 2, en delning i norr/söder 3, Tullinge egen kommun. 
Moderaterna kommer inte rösta för eller mot en kommundelning enligt Jimmy 
Baker. Utgångspunkten är att Botkyrkaborna skall avgöra frågan.

 
d, Fortsatta förberedelser inför utredningens presentation
Nästa möte bestämdes till 19/9 klockan 17:30 hos Klas. 

Beslutades att Carl skriver till alla förtroendevalda. Frågeställningen skall vara 
inriktad på hur mycket av kommunens arbete som ledamöterna uppfattar sköts 
utanför Tullinge. Hur mycket ansvarar Tullinge för? 

§6 Rikstensmötet den 2/10 + kommande möten
a) Rapport om Dialogforum – insändare etc. 
Insändare med replik kommer i Mitt i 20/9. 

Beslutades att vi står fast vid vår paus. Anders och Helena går till dialogforum 
som medborgare. Carl kommer också att delta. 
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Blir det en ändring så är vi beredda att komma tillbaka. I praktiken är 
möjligheterna att möta våra krav små, och då genomför vi våra egna möten. 
Dessa behöver dock inte alls likna ett möte med Dialogforum.  

b) Lokalfrågan
Lokalfrågan är löst. Mötet kommer äga rum i matsalen ovanpå Rikstens 
hundsportcenter, Kanslivägen 10. Salen är 455 kvm och kostar 1000 kr att hyra.

c) Ansvarig grupp  -  fler!! 
Den ansvariga gruppen består av Klas, Anders, Sandy, Helena och Carl. Det är 
viktigt att få med TuP-ledamöter med olika erfarenheter och från olika nämnder. 
Ambassadörer från Riksten är önskvärt. 

d) Program DISKUSSION!
Den ansvariga gruppen arbetar med programmet. 

Först och främst vill vi informera om vad TuP vill genom att slå an en positiv 
ton och måla upp bilden av hur bra Tullinge kommer bli som egen kommun. De 
som bor i Riksten trivs säkert, så vi får inte vara alltför negativa. En målsättning 
är också att värva fler medlemmar. 

Vår huvudagenda är Tullinge kommun och vad vi vill göra dvs. hur vi kan 
hjälpa de som bor i Riksten. Vi kommer inte presentera lösningar. Poängen är 
snarare att Tullingeborna ska få påverka själva genom mer direktdemokrati.  

Förutom detta skall vi redogöra för anledningen till vår paus i Dialogforum. Det 
går inte att genomföra ett informationsmöte utan att nämna delningsutredningen 
och hur den går. Vidare kommer F18 klubbens ordförande att prata om Riksten. 

e) Möte 15/9
15/9 är det möte hos Klas. 

f) Möte med medlemmar/förtroendeledamöter direkt efter utredningen 
klar?

Konstaterades att det är viktigt att vi tar hand om förtroendevalda och 
medlemmar. Medlemmarna måste kunna vara med och påverka. Genom 
medlemsmöten får vi stöd. 

Vi måste dock ha delningsutredningen klar innan mötet kan ske. I dagsläget ser 
det inte ut som att det kan bli innan slutet på oktober. Beslutades att vi avvaktar 
med datum. Detta får diskuteras vidare vid nästa styrelsemöte. 

g) Möte med Tullingebor angående utredningens resultat 
Möte med Tullingborna är nästa steg när vi väl haft ett möte med medlemmarna 
och de förtroendevalda.  

§7 Information från POLSEK (Carl) 
Carl redogjorde för Håkan Franssons föreläsning 12/9 i Trädgårdsstadsskolan. 
Håkan är en mycket framgångsrik drogförebyggare vid Öckerö kommun. Vidare 

4



informerade Carl om sitt samtal med utredaren Björn Sundström samt
senaste nytt från kommunstyrelsen. 

§8 Övriga ärenden:  
a) Beslut om kommande styrelsemöte för resten av hösten?
Carls presenterade sitt förslag. Onsdagar är en dålig dag. Tisdagar passar bättre. 
Det är önskvärt att starta tidigare.  

Nytt förslag är därför 11 oktober, 8 november, 6 december. Samtliga möten är 
klockan 17:30 vid Medborgarkontoret i Tullinge.  

b) Beslut om grupp för revidering av stadgar
På årsmötet kom vi fram till att en grupp bör ansvara för revidering av 
föreningens stadgar. Klas har frågat Stefan Teste. Även Christer Höglund skall 
tillfrågas. Antingen kan Klas eller Camilla vara med från styrelsen. 
 
c) Möte med Åke Isaksson
Carl och Klas ska träffa Åke Isaksson 19/9 på Café Tegnér. Åke har spännande 
erfarenhet och är intresserad av att bli medlem och aktiv i Tullingepartiet. Han 
har en bakgrund i Socialdemokraterna. Åke har också varit arbetsförmedlare i 
Södertälje samt ordförande i hyresgästföreningen i Botkyrka i början av 1970-
talet. På 70-talet antogs Åke till diplomatprogrammet i Utrikesförvaltningen och 
har tjänstgjort utomlands i ett antal länder. I Sverige har han också varit fackligt 
förtroendevald på heltid som ordförande i fackförbundet ST. Han avslutade sin 
karriär som kansliråd.

§9 Nästa möte/ Avslutning 
Enligt det nya förslaget föreslås nästa möte till tisdagen den 11 oktober 
klockan 17:30 på Medborgarkontoret i Tullinge.   

Vid protokollet Justeras 

Carl Widercrantz Klas Bovin 
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