Tullinge står starkt
på egna ben!
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Tullinge vinner på
att bli egen komun!
Vänd och läs mer

Till dig som bor i Tullinge

Det är nu
vi har chansen
Snart ska vi rösta om Tullinge ska bli
egen kommun
Den 14 september blir det folkomröstning
samtidigt med de allmänna valen. Då får vi alla
rösta om Tullinges framtid: Ska vi som bor i
Tullinge få bilda en egen kommun eller inte?

Stark folkvilja för egen kommun
I Tullinge finns ett starkt engagemang – över alla
parti- och blockgränser – för att Tullinge ska bli en
egen kommun. Tullingepartiet, som är partipolitiskt
obundet, driver frågan om en delning av Botkyrka
kommun. I kommunalvalet 2010 röstade nästan
hälften av alla Tullingebor på Tullingepartiet som då
blev det i särklass största partiet i Tullinge och det
tredje största i Botkyrka.

Botkyrka har blivit för stort
Botkyrka växer så det knakar och har med sina
snart 90.000 invånare vuxit till en mycket stor och
spretig kommun med en tungrodd administration.
Befolkningstillväxten ställer stora krav på kommunens resurser, särskilt inom skola, vård och omsorg.
Tullingepartiets stora framgång visar att många
Tullingebor känner missnöje med hur Botkyrka
kommun hanterar denna utveckling.

Nu är det dags för Tullinge
Tullinge är den kommundel inom Botkyrka som
vuxit allra snabbast. Tullinge, med idag 18.000
invånare, skulle bli större än en medelstor svensk
kommun och större än var och en av de fem nybildade kommunerna i Mälardalsområdet som brutit
sig loss som; Salem, Nykvarn, Gnesta, Trosa och
Knivsta. Alla dessa kommuner som frigjort sig har
lyckats bra som ”egna”och har nöjda invånare enligt
ett flertal undersökningar. Många politiker, som från
början var negativa till en delning, ändrade snart
uppfattning i de nya kommunerna.

Salem har lyckats – det kommer
Tullinge också göra
Salem, som idag har 16.000 invånare, lyckades frigöra
sig från Botkyrka redan 1983 och har utvecklats
mycket positivt sedan dess. I folkomröstningen 1981
blev det en majoritet för ett sammanhållet Botkyrka
när man såg till hela kommunen. Men i Salem var
röstdeltagandet mycket större och en klar majoritet
röstade för en delning. Detta blev avgörande för
regeringens beslut om delning. Folkviljan i Salem och
de tydliga fördelarna för den kommunala demokratin
var regeringens tyngsta motiv.

Närdemokrati är bättre än
”låtsasdemokrati”
Forskning visar att delaktighet och engagemang är
större i mindre kommuner. En medelstor kommun
medför ett större personligt inflytande. Man är någon,
man kan göra sig hörd. Det är bättre att vara en röst
bland 18.000 invånare än bland 90.000! I en egen
kommun kommer vi närmare varandra, våra politiker och tjänstemän och vi kan påverka lokala frågor
som berör vår vardag på ett helt annat sätt än idag.
Vi kommer att känna oss mer delaktiga i vårt närområde, känna trygghet och gemenskap och ta ansvar
för varandra.

Tullinge blir en attraktiv kommun
att bo och leva i – med bra ekonomi
Tullinge blir en geografiskt väl sammanhållen kommun
med ett skatteunderlag som är klart över snittet för
Sverige och med en låg arbetslöshet. Vilken skattesats vi ska ha beror mer på den politiska viljan än på
kostnader och intäkter. Som egen kommun kan vi
själva bestämma över hur vi vill fördela resurserna;
om vi t ex vill sänka skatten, om vi vill höja kvaliteten
inom skola, vård/omsorg, etc. Det får du som väljare
avgöra.

Botkyrkas ekonomi påverkas inte
om Tullinge bryts ut
I en nybildad Tullinge kommun är det självklart att
vi kan få en god kvalitet och väl fungerande service
till en kostnad som är jämförbar med andra kommuner i Sverige.
För Botkyrka blir det ingen nackdel om kommunen
blir mindre, snarare tvärtom. Precis som i Tullinge
kommer närdemokratin att förbättras. Och Botkyrka

klarar sig lika bra ekonomiskt utan Tullinge. Det har
den statliga, oberoende delningsutredningen (gjord av
SKL) visat klart och tydligt. Genom det kommunala
skatteutjämningssystemet garanterar svenska staten
att alla kommuner ges likvärdiga ekonomiska förutsättningar.

I Tullinge kommun bestämmer
VI SJÄLVA hur vi vill ha det
Vad vinner vi då som egen kommun? Svaret är att alla
vi som bor och lever i Tullinge får direkt inflytande på
det som gör vårt Tullinge.
I Tullinge kommun bestämmer vi själva hur vi vill
att våra skattepengar ska fördelas så att de kommer
oss bättre till del. Om vi t ex vill satsa 100 miljoner
kronor på ett idéhus eller om vi för samma pengar
hellre vill satsa på en helhetslösning för ett nytt och
bättre centrum.

Som egen kommun formar
vi vår egen framtid
Vi bestämmer själva över utvecklingen och underhåll
av skolor, barn- och äldreomsorgen, vår miljö, naturen
och dess skydd, företagandets villkor, bebyggelsen,
kommunikationer, vägar, vårt centrum, gemensamma
anläggningar, infartsparkeringar m.m.
Tullinge kommun handlar om hur Tullinges framtid
ska formas. Hur vi bäst kan ta tillvara de utomordentliga möjligheter som Tullinge har i det expansiva Stockholmsområdet.

Vänd och läs mer

Vad kan bli bättre
med en egen kommun?
• Ökat inflytande för Tullingeborna...
• Nära till politiker och tjänstemän...
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• Korta beslutsvägar, mindre byråkrati...
• Bättre kontroll över våra skattepengar...
• Ett nytt centrum med ny pendeltågsstation...
• Fler infartsparkeringar...
• En nåbar kommun med bättre hemsida och telefonväxel...
• En bättre fungerande äldreomsorg...
• Underhåll av skolor och vägar sköts fortlöpande – inte bara under valår...
• Tullinges unika karaktär kan bevaras och utvecklas...
... i Tullinge kommun

Stöd oss genom att bli medlem i Tullingepartiet
Gå in på vår hemsida www.tullingepartiet.se och klicka på ”Jag vill bli medlem”.
Du kan även ringa vår politiska sekreterare Carl Widercrantz på telefonnummer
08-530 615 37 eller mejla carl.widercrantz@tullingepartiet.se.

Tullinges eget parti
Tullingepartiet – med målet Tullinge egen kommun – blev största partiet i Tullinge och 3:e största partiet i Botkyrka
kommun i valet 2010. Man kan säga att Tullingepartiets ideologi är friheten: Friheten till självbestämmande, friheten
att själv forma sin framtid, friheten att styra sin egen utveckling.

www.tullingepartiet.se

