
 

Tullingepartiet - med målet Tullinge egen kommun - blev största partiet i Tullinge och 3:e största partiet i 
Botkyrka kommun i valet 2010. 
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Tullingepartiet har Tullinges längsta valsedel 
Tullingepartiets valsedel inför höstens val till Kommunfullmäktige 
består av 57 namn på personer bosatta i Tullinge och är därmed 
listan med flest Tullingebor. Sett till hela Botkyrka innehåller 
Tullingepartiets valsedel näst flest kandidater i kommunen.  

Tullingepartiets gruppledare, Anders Thorén, toppar listan. 

- Jag tackar för medlemmarnas förtroende att få vara förstanamn på valsedeln. 
Det här kommer att bli en otroligt spännande valrörelse med både 
kommunalval och folkomröstning, säger Anders Thorén.  

Botkyrka har vuxit till en enorm byråkrati och det är svårt för den enskilda 
medborgaren att göra sin röst hörd. Under mandatperioden har den politiska 
ledningen i Botkyrka ofta följt sin ideologiska övertygelse istället för att ta hänsyn till 
folkviljan. Tullingepartiet, som inte är bundet till någon ideologi, vill istället arbeta 
lokalt utifrån sakfrågor. 

- Vi har inget moderparti på riksnivå som dikterar hur vi ska agera, det gör det 
lättare för oss att följa vår devis: "praktiska lösningar istället för ideologiska 
låsningar."  Detta har bidragit till att många Tullingebor valt att ställa upp på 
vår vallista, menar Anders Thorén. 

 
Botkyrka kommuns senaste medborgarundersökning indikerar att klyftan mellan 
väljare och valda ökar. Många väljare inser att en kommundelning innebär bättre 
närkontakt med politikerna och tjänstemännen; vi kommer att få möjlighet att kunna 
påverka i lokala frågor som berör vår vardag på ett helt annat sätt än idag. Ökad 
närdemokrati är ett viktigt skäl till att många personer, som aldrig varit politiskt aktiva 
tidigare, väljer att ställa upp på Tullingepartiets valsedel. 
 

– Vi har fått ihop en bra sammansatt lista med kandidater från olika delar av 
Tullinge, kön, ålder, etnicitet och social tillhörighet, avslutar Tullingepartiets 
ordförande Camilla Jägemalm.  

 

För ytterligare information, vänligen kontakta Carl Widercrantz, politisk sekreterare 
Tullingepartiet: 08-530 615 37. 

 
 


