Pressmeddelande 5 september 2013

Tullingeborna är värda ett bättre centrum
- vi har en vision för hur det kan se ut
Med hjälp av en av Sveriges ledande stadsplanerare och en trafikexpert har
Tullingepartiet tagit ett helhetsgrepp för ett mer attraktivt och tryggare Tullinge
Centrum. Förslaget presenteras med hjälp av arkitekten Kjell Forsheds skisser i
bifogad folder och skickas inom kort ut till alla Tullinges hushåll.

Vi vill inte vänta i 20 år på ett bättre centrum
- De styrande i kommunen anser att förbifart Tullinge först måste vara löst innan en
översyn av Tullinge Centrum kan ske. Risken är dock mycket stor att det dröjer 20 år innan
förbifarten är på plats men vi anser inte att Tullingeborna skall behöva vänta på detta,
säger Anders Thorén, gruppledare för Tullingepartiet.

Vi vill börja med helheten istället för med ett Idéhus
Botkyrka kommun lägger idag ned stora resurser på en arkitekttävling för ett nytt idéhus i
Tullinge som kommer kosta runt 100 miljoner kronor att bygga och ca 7 miljoner kronor per
år att driva. Tullingepartiet är inte principiellt emot ett s k idéhus.
- Vi anser att man först bör ha en helhetsidé för Tullinge Centrum innan man satsar
enorma pengar på ett enskilt projekt utan koppling till helheten. Det är en sådan helhetsidé
vi föreslår här - men självklart vill vi rådfråga Tullingeborna om vad som ska prioriteras,
betonar Anders Thorén.

Tullingepartiets förslag i korthet:
–
–
–
–
–
–

Ett välkomnande centrum med en ny, fin framsida
Ett riktigt torg med trygga och soliga mötesplatser
En bättre pendeltågsstation med två entréer
En större och bättre infartsparkering
Ny, stadsmässig utformning av Huddingevägen
Trista parkeringsytor blir attraktiva bostäder

Inbjudan till Informationsmöte onsdagen 25 september
Förslaget kommer även att presenteras av arkitekten själv på ett informationsmöte
onsdagen den 25 september kl 19.00 på Trädgårdsstadsskolan.
Tullingeborna och andra intresserade är välkomna att delta, ställa frågor eller lämna
synpunkter. Tullingepartiet kommer därefter att driva projektet vidare.
För ytterligare information, vänligen kontakta Carl Widercrantz, politisk sekreterare
Tullingepartiet, telefon: 08 530 615 37 eller per e-post: carl.widercrantz@tullingepartiet.se
Tullingepartiet - med målet Tullinge egen kommun – är politiskt obundet och blev största partiet i Tullinge och 3:e största
partiet i Botkyrka kommun i valet 2010.
www.tullingepartiet.se

