 för att öka Tullingebornas inflytande
över Tullinge
 för närdemokrati, delaktighet
och gemenskap
 för att bevara och utveckla
Tullinges unika karaktär

Rösta JA röst
i folkom en
ningen d
14 sept.

VAD SKULLE DET INNEBÄRA ATT TULLINGE BLIR EN EGEN KOMMUN?
HÄR FÅR DU SVAR PÅ DINA FRÅGOR!

Nu gäller det vår
framtid i Tullinge
Ska vi kunna bilda en egen kommun eller inte? Det är du som väljare
som kommer att avgöra detta i valet den 14:e september.
Information om kommundelningen kommer nu
från många håll. Både från de som är positiva
och från de som bara ser allt utifrån ett negativt perspektiv.
Vi i Tullingepartiet, som driver frågan om en
kommundelning, har under senaste mandatperoden hunnit sätta oss in i denna fråga på
djupet och för oss finns ingen tvekan – Tullinge
som egen kommun är det bästa för Tullinge.
Och för Botkyrka!
För det första visade den obeorende delningsutredningen, som Botkyrka kommun
lät genomföra, att det inte finns några lagliga
eller ekonomiska hinder för en delning. Både
Tullinge och Botkyrka utan Tullinge kommer
att klara sig bra på egna ben.
För det andra vinner Tullinge demokratiskt
på en delning – och det gör även Nya Botkyrka. En röst i Tullinge kommer att få ett helt
annat värde än nu.
För det tredje vet vi att alla de nya kommuner som bildats i Mälarområdet under senare
tid har lyckats mycket bra som egna kommuner
och ingen har ångrat sig.
För det fjärde får du som Tullingebo ett helt
annat inflytande över ditt närområde än du har
idag.

Tullinge har alla förutsättningar att lyckas utmärkt som egen kommun och med sina snart
20.000 invånare kommer vi att bli störra än
170 kommuner i Sverige och större än Nykvarn, Salem, Trosa, Gnesta och Knivsta.
Rösta därför JA i folkomröstningen den 14:e
september! Och rösta gärna på Tullingepartiet i
kommunalvalet, för det är bara är vi som driver
den här frågan vidare i Botkyrka Kommunfullmäktige.
När regeringen väl har godkänt en delning,
kommer Tullingeborna att få rösta i sin egen
kommun ”Tullinge” i valet 2018. Du som bor
i Tullinge väljer då dina politiker till Tullinge
Kommunfullmäktige bland alla de olika partierna. Tullingpartiet kommer givetvis också att
ställa upp.
Anders Thorén
Gruppledare Tullingepartiet

Camilla Jägemalm
Ordförande Tullingepartiet

Salem, Nykvarn, Trosa,
Lekeberg och Knivsta
– kommuner som lyckats
Varför blev det bättre med en egen kommun?
Här berättar ledande politiker från kommuner som frigjort sig.

Foto: Luxlucid

Salem
– Salem frigjorde sig från Botkyrka redan 1983. Före
kommundelningen var det många experter som
gjorde dystra prognoser om att Salem skulle behöva
höja kommunalskatten. Svaret på det blev att Salem
sänkte skatten med en krona efter tre år!

Pionjäranda och engagemang
i den nya kommunen
– Det sades också att Salem inte skulle ha tillräck
ligt med politiker för att sköta kommunen. Även

denna pessimistiska prognos kom på skam. Den
nya kommunen ledde till en ”pionjäranda” och ett
engagemang som var unikt. Det politiska landskapet
förändrades drastiskt från Botkyrkatiden. Politiker
na kände varandra bättre, sakfrågorna kom helt i
centrum, partipolitiken med högljudd retorik kom
i bakgrunden. Denna ”Salemanda” lever fortfarande
kvar efter 30 år.
Efter några år tyckte även den kvarvarande delen
av Botkyrka kommun att delningen varit bra för dem
också.

Vad blev bättre och vad blev
sämre?
– Närdemokratin blev bättre, ekonomin blev bättre,
det politiska klimatet blev bättre, kontakten med
kommuninvånarna blev bättre, det gick betydligt
snabbare att gå från politisk tanke till beslut, plane
ringen och utvecklingen tog fart efter att ha stått helt
stilla. Ärligt talat har jag svårt att se något som blev
sämre!
– Det främsta exemplet är nog ekonomin och skatte
sänkningen. Några kanske tycker att vi politiker
kommit för nära verksamheten och gärna lägger oss i

Lekeberg
– Lekeberg ingick tidigare i Örebro kommun men
demokratin fungerade dåligt i den stora kommunen.
Till slut lyckades vi få till en folkomröstning i frågan
om att bilda en egen kommun. Det blev en Ja-sida
och en Nej-sida.

Nej-sidan körde med skrämselargument.
– Ekonomin skulle bli sämre, allt skulle bli dyrare,
servicen skulle bli sämre, kommunen skulle bli för

detaljer. Det kan så vara. Jag anser det vara en för
bättring eftersom vi som bor här känner kommunen
och vet vad som ”går hem” och fungerar. Det innebär
också att vi kan se många praktiska lösningar, basera
de på lokalkunskap, säger Lennart Kalderén.
Lennart Kalderén,
Salems kommun
Kommunalråd (M), Politisk aktiv
för Salem i Botkyrka kommun
1977–82, därefter i Salems kommun.

liten etc. Ja-sidan drev frågor om bättre demokra
ti, närhet till beslutsfattare och fler investeringar.
Politikerna skulle ha större kunskap om de lokala
förhållandena.
Folkomröstningen blev en storseger för Ja-sidan
och 1 januari 1995 blev Lekeberg en egen kommun.

Hur blev det sedan?
– Det blev många stora satsningar; Ett torg med apo
tek, polis och systembolag. Fjärrvärme i centralorten
Fjugesta efter bara några år. Flera äldreboenden bygg
des, senare också en högstadieskola. Ingen av dessa
investeringar hade varit på tal innan kommunen
bildades. Skattepengarna stannade nu i Lekeberg.
– De som var emot att Lekeberg skulle bli egen
kommun är nu lika engagerade som Ja-sidans före
trädare i kommunen. Någon rörelse för återgång till
Örebro har inte uppstått. Alla är överens om att allt
som nu hänt i Lekeberg, det hade aldrig blivit av om
vi varit kvar i Örebro kommun.
Gerhard Olsson (C),
Lekebergs kommun
Ordförande i Ja-kommittén för
egen kommun. Kommunstyrelseordförande i kommunen när den
startade.
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Nykvarn
Nykvarns kommun bildades 1999 efter en delning
från Södertälje kommun. Kommunen har cirka 9 500
invånare.

Kan nu fokusera på det bästa
för Nykvarnsborna
– De stora fördelarna som jag ser efter kommundel
ningen är närheten till besluten och framförallt att

Foto: Trosa kommun

Trosa
– Trosa, Gnesta och Nyköping ”tvingades” 1974 sam
man till en storkommun. Sammanslagningen var inte
särskilt populär i Trosa (och Vagnhärad). Visserligen
fick vi en del förbättringar i infrastrukturen vad gäller
ledningar, gator och diverse annat, t ex ett badhus.
Men avståndet till kommunen, dess tjänstemän och
framför allt politikerna upplevdes av många som
alltmer besvärande. Känslan av att bo i periferin av
storkommunen Nyköping var allmän, en önskan att
bryta sig loss uppstod och 1992 blev Trosa en egen
kommun.

Medborgarna kom i centrum
– Jag anser att allt blev bättre. Det som framför allt
innebar en förändring var att medborgarna kom i
centrum på ett annat sätt än tidigare. Närheten till
kommunledning och förvaltningar har blivit lyckad.
Och jag vill påstå att knappast någon Trosabo önskar
sig tillbaka till Nyköping.
Rolf Hugert (M),Trosa kommun
Tidigare kommunfullmäktiges
ordförande, nu vice ordförande
i revisionen.

Foto: Nykvarns kommun

vi kan fokusera på det som är bäst för Nykvarn och
Nykvarnsborna.
– Inför valet om kommundelningen var många
skeptiska till att vi skulle kunna fungera som egen
kommun men idag hör jag inte någon som vill gå
tillbaka till att vara en liten del av
en storkommun.
Peter Nyman (Nykvarns
partiet), Nykvarns kommun
Ordförande Nykvarnspartiet –
”Nykvarns största parti”

Foto: Knivsta kommun

Knivsta
– I april 2001 sa regeringen ja till att låta Knivsta bli
en egen kommun. Kommundelningen har inneburit
ett lyft för den lokala demokratin i Knivsta. När vi var
en del av Uppsala var det inte många som visste vilka
som satt i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.
Idag är vi välkända för många invånare och får frågor
och synpunkter från allmänheten nästan varje vecka.
– Men det bästa med kommundelningen är att
invånarna i Knivsta nu själva får avgöra vilken politisk
majoritet som ska styra kommunen. Jag träffar nästan
ingen som vill tillbaka till den tid när vi var en sovande
kommundel i Uppsala.

En av de snabbast växande
kommunerna i Sverige
– Sedan vi blev egen kommun har vårt invånarantal
ökat med nära 3 500, från 12 500 till snart 16 000 in

vånare. Vi är en av de snabbast växande kommunerna
i hela Sverige. Så hade det inte blivit om vi varit kvar i
Uppsala kommun.
Lennart Lundberg, Knivsta.nu,
Knivsta kommun
Vice ordförande i Kommunstyrelsen, gruppledare i lokala partiet
Knivsta.nu.
Kampanjledare och ordförande
för Föreningen Knivsta 2000 som
drev fram kommundelningen.

Tullinge en egen kommun
– det bästa för Tullinge … och för Botkyrka!
Söndagen den 14:e september blir det folkomröstning samtidigt med
de allmänna valen. Då kan du avgöra Tullinges framtid!
Botkyrka har blivit för stort
Med sina snart 90.000 invånare har Botkyrka vuxit
till en storkommun med en tungrodd administration.
Den starkt ökande befolkningen ställer stora krav på
kommunens resurser. Hela infrastrukturen lider av
detta; miljön, bebyggelsen, vägarna, kommunikatio
nerna, äldreomsorgen och inte minst demokratin!
Många Tullingebor, och även Botkyrkabor från övriga
kommundelar, känner missnöje med hur kommunen
hanterar denna utveckling. Detta framgår av kommu
nens egen medborgarundersökning.

Tullinge har mycket goda
förutsättningar
Botkyrka kommuns delningsutredning, som gjordes
av SKL (Sveriges kommuner och landsting), visade
att både Botkyrka och Tullinge kommer att klara sig
bra som egna kommuner. I Tullinge har vi ett skatt
eunderlag som är över snittet för Sverige och en låg
arbetslöshet, så det är självklart att vi kommer att få
en väl fungerande service i Tullinge kommun.

Tullinge blir större än en
medelstor kommun
Tullinge är den kommundel inom Botkyrka som växt
allra snabbast. Med idag 18.000 och snart 20.000
invånare skulle Tullinge bli större än 170 kommuner i
Sverige och större än var och en av de fem nybildade
kommunerna i Mälardalsområdet som Salem, Ny
kvarn, Gnesta, Trosa och Knivsta. Alla dessa kommu
ner som frigjort sig har lyckats mycket bra som ”egna”
med en fungerande kommunal service och har i flera
fall dessutom lägre kommunalskatt. Ingen har ångrat
sig och velat gå tillbaka till den gamla kommunen.

Tullinge har ett ”bra”
befolkningsunderlag
Tullinges befolkning växer kraftigt och blir yngre och
är redan nu betydligt yngre än genomsnittet i Sverige.
År 2011, då delningsutredningen gjordes, hade Tullinge
16.000 invånare, för år 2018 är prognosen 20.000. Vad
gäller de äldre medborgarna kommer Tullinge kom
mun att ha ett bra utgångsläge att lösa omsorgen med
både hög kvalitet och god service.

och trivas. Tullinge kommun ska ha en bra barnom
sorg, bra skolor och bra äldreomsorg. Att det fungerar
bra på dessa områden är nödvändigt för att Tullinge
ska vara en attraktiv kommun. Det fria skolvalet på
verkas inte av att Tullinge blir en egen kommun, utan
precis som nu kan du och ditt barn välja skola.

Inga skillnader för hälso- och
sjukvård
Enligt SKL är de regionala konsekvenserna av en
kommundelning små. Det innebär alltså inga skill
nader vad gäller hälso- och sjukvården som ju drivs
i landstingets regi.

Demokratin kommer att
fungera bättre

Skola, barn och äldreomsorg
– viktigt för oss i Tullinge
Tullinge som egen kommun kommer att satsa på det
som är viktigt för att människor ska kunna ha det bra

I Tullinge kommun kommer du få ett större person
ligt inflytande. Man är någon, man kan göra sig hörd.
Det är bättre att vara en röst bland 20.000 invånare
än en bland 90.000! Vi kommer 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.

självklart att vi kan få en väl fungerande service till en
kostnad som är fullt jämförbar med andra kommuner.

Delning av kommunen – en
nystart även för Botkyrka

”Tullinge
kommun
kommer att
få ekonomiska
förutsättningar som blir likvärdiga
med övriga kommuners förutsättningar och detsamma gäller för
Nya Botkyrka”.

En delning av storkommunen skulle också vara till
fördel för övriga Botkyrka och ge förutsättningar för
två nya kommuner där man bättre kan ta till vara
medborgarnas idéer, förslag och synpunkter i lokalt
förankrade beslut. Botkyrka blir en mer sammanhål
len kommun när Tullinge delas av. Botkyrkas admi
nistration och driftkostnader kommer att bli lägre
eftersom 20 % av Botkyrkas kostnader försvinner.

Salem har lyckats – det
kommer Tullinge också göra
Salem, med 16.000 invånare, bröt sig loss från Bot
kyrka redan 1983 och har utvecklats mycket positivt
sedan dess. I Salem har man låtit bygga om och rustat
upp alla kommunens skolor och äldreboenden och
byggt en hel del nya. Man har en egen simhall, ett
inomhuscentrum och dessutom en stabil ekonomi.
I SCB:s senaste medborgarundersökning av de
sex kommunerna på Södertörn, rankades Salem i
särklass bäst av sina medborgare (1:a plats) – medan
Botkyrka rankades sämst av sina (6:e plats).

Botkyrkas ekonomi påverkas
inte om Tullinge blir en egen
kommun
Botkyrka kommuns delningsutredning, som gjorts
av SKL (Sveriges kommuner och landsting), har visat
”grönt ljus” för en kommundelning. Både Botkyrka
och Tullinge kommer att klara sig bra. En samman
fattning finns på sid 37 som säger att ”Tullinge kom
mun kommer att få ekonomiska förutsättningar som
blir likvärdiga med övriga kommuners förutsättning
ar och att detsamma gäller för Nya Botkyrka”.
I Tullinge har vi ett skatteunderlag som är över
snittet för Sverige och en låg arbetslöshet. Det är

Tullinge har blivit en
”inflyttningsmagnet”
Många från när och fjärran flyttar till Tullinge. Här
finns idag dialekter och språk i en salig blandning. Det
som gör Tullinge så attraktivt är närheten till naturen
– till grönområden, skog och sjö – och en variation av
prisvärda boendealternativ, centralt eller ”lantligt”.
För en växande kommun är det viktigt med ett
levande och trivsamt centrum. Därför tror vi på en
helhetslösning för ett bättre centrum som är väl
genomtänkt och i harmoni med den närliggande
miljön, där butiker, kaféer, bibliotek/kulturhus och
grönområden varvas med nya bostäder och verksam
heter.

Tullinge en egen kommun –
för mer demokrati och mindre
byråkrati
Vi tror på Tullinge kommun! Med kortare besluts
vägar, mindre byråkrati och bättre kontroll över våra
skattepengar kan vi få vår vardag att fungera bättre.
T ex med en ny pendeltågsstation, fler infartsparke
ringar, bättre underhållna skolor och vägar, bättre
äldreomsorg och en nåbar kommun med bättre
webbplats och telefonväxel.

I Tullinge kommun bestämmer vi själva hur vi vill
att våra skattepengar ska fördelas. Om vi t ex vill satsa
100 miljoner kronor på ett ”idéhus” eller om vi för
samma pengar hellre vill satsa på ett nytt och bättre
centrum, t ex i stil med Tullingepartiets förslag.
Tullinge kommun handlar om hur Tullinges fram
tid ska formas. Hur vi bäst kan ta tillvara de utomordentliga möjligheter som Tullinge har i det expansiva Stockholmsområdet.

Nyfiken på Tullinge kommun?
Gå in på tullingekommun.se
och se hur det kan bli!
För att du ska få en känsla för hur Tullinge kommun
skulle kunna se ut och bemannas, har vi byggt upp
en fiktiv kommun med en tänkt organisation och
förvaltning. Gå in på den nya webbplatsen och
känn dig som hemma!

FRÅGOR och SVAR
om kommundelningen

Vem bestämmer hur resultatet ska
tolkas?

Vilka kommer att styra i Tullinge
kommun?

Svar: Efter folkomröstningen är det kommunfullmäktige som tar ställning till resultatet,
men slutligen blir det regeringen som beslutar
om kommunen ska delas.

Svar: När regeringen väl godkänt en delning, kommer Tullingeborna att få rösta i
sin egen kommun ”Tullinge” vid valet 2018.
Du som bor i Tullinge väljer då politiker till
Tullinge Kommunfullmäktige bland alla olika
partier. Tullingepartiet kommer givetvis
också att ställa upp.

Varför är de styrande politikerna i
Botkyrka negativa till en delning?
Svar: De säger att de vill ha kvar ett ”sammanhållet Botkyrka” men i verkligheten finns
inget sådant. Det framgår tydligt av kommunens egen medborgarundersökning som visar
att de olika kommundelarna inte har mycket
samröre med varandra, många vet inte ens
att Tullinge ingår i Botkyrka! Hos de styrande
politikerna finns en överdriven tro på stordriftsfördelar. Men när det gäller Botkyrka är
det svårt att se vilka dessa skulle vara.

Hur kommer organisationen se ut
i Tullinge kommun?
Svar: Tullingepartiet har tagit fram ett förslag på hur en organisation kan se ut.
Se www.tullingekommun.se

Hur påverkas ekonomin vid en
delning?
Svar: Genom det kommunala skatteutjämningssystemet garanterar svenska staten att
alla kommuner ges likvärdiga ekonomiska
förutsättningar. En kommundelning betyder
alltså ingen ekonomisk förändring för Botkyrka kommun vare sig med eller utan Tullinge.
Som egen kommun bestämmer våra lokal
politiker själva vad resurserna ska läggas på
och de har möjlighet att ändra den kommunala skatten, både upp och ned, efter behov.

Kommer skatten behöva höjas vid
en delning?

Vad händer med Botkyrkabyggens
lägenheter vid en delning?

Svar: Nej, skatten behöver inte höjas – det

Svar: Alla som bor i hyresrätter i Tullinge

har utredaren skriftligen bekräftat. Salem,
som brutit sig loss från Botkyrka kommun,
har som jämförelse haft lägre skattesats än
Botkyrka under nästan 30 år! Vi i Tullinge
kommer att kunna välja vilken servicenivå vi
vill ha och den skatt som behöver tas ut.

kan bo kvar som vanligt. Vad gäller Botkyrkas helägda bolag, som AB Botkyrkabyggen
och Upplev Botkyrka AB, kan de nya kommunerna välja att dela bolagen mellan sig.
De nybildade bolagen i Tullinge kan ta över
ansvaret för den verksamhet som bedrivs i
Tullinge.

Kommer den nya kommunen att
nyanställa eller kommer man erbjuda personal i Botkyrka kommun
anställning?
Svar: Tullinge kommun kommer att behöva
motsvarande kommunal personal som finns
idag. Därför pekar allt på att den personal
som jobbar i Tullinge blir kvar i den nya
kommunen. I huvudsak blir det ett byte av
arbetsgivare, där Tullinge tar över uppgifterna där Botkyrka hade ansvaret tidigare.

Innebär Tullinge kommun dyrare
färdtjänstresor?
Svar: Det är resans längd som avgör priset,
inte om man passerar en kommungräns.
Avståndet bestämmer taxan.

Vad händer med sophanteringen/
brandkår/ambulans?
Svar: Det blir oförändrat. SRV återvinning
ägs av Södertörnskommunerna och Räddningstjänsten i Botkyrka sköts av Södertörns
Brandförsvarsförbund: Botkyrka, Haninge,
Huddinge, Nynäshamn, och Salem ingår i
dessa sammanslutningar. Tullinge kommun
kommer sannolikt också att bli en ytterligare
ägare i dessa organisationer.

Hur påverkas handikappomsorgen
vid en delning?
Svar: Kostnaderna för personliga assistenter är i huvudsak finansierad av staten (cirka
80 procent) via den så kallade assistent
ersättningen. Det har inte så stor betydelse
för den kommunala ekonomin eftersom vi
har ett utjämningssystem beträffande handikappomsorgen (LSS-utjämningen) som
gör att kommuner med höga kostnader får
täckning för eventuella merkostnader.

Så här röstar du
i folkomröstningen
Söndagen den 14 september blir det folkomröstning i frågan om Tullinge ska
bli en egen kommun. Det sker i samband med de allmänna valen i Botkyrka.
Du kan rösta på valdagen eller förtidsrösta från och med 27 augusti.

Om du vill att Tullinge
ska bli en egen kommun
väljer du en rosa valsedel
med texten: JA – jag vill
att dagens Botkyrka delas
upp i två nya kommuner:
Botkyrka kommun och
Tullinge kommun.

Tullingepartiets kandidater
Här är vi som står överst på
Tullingepartiets lista i valet till
Kommunfullmäktige i Botkyrka
den 14 september 2014

2. Therese Lind, 34 år,
ekonom
”Jag vill kunna
påverka fram
tiden för barn
och äldre, de
möjligheterna
tror jag ökar
starkt om vi är
en egen kom
mun.”

5. Elizabeth Bushby, 41 år, projektledare, demokrati/bistånd

deras framtid.”

”Det blir lätt
are att komma
till tals med
dem som fattar
besluten och
då blir det lätt
are att få gehör
för frågor som
rör barnen och

1. Anders Thorén, 67 år,
gruppledare Tullingepartiet

3. Carl Widercrantz, 27 år,
politisk sekreterare Tullinge
partiet
”Vi som bor
och verkar i
Tullinge ska ha
det största in
flytandet över
hur vår framtid
formas. En
stark och var
aktig önskan
bland Tullingeborna om att få bilda en
egen kommun måste respekteras.”

6. Nils-Bertil Carlson-Estrada,
51 år, systemvetare/projekt
ledare
”Vi måste
VÅGA för att
få en föränd
ring och vi har
allt att vinna!
Tullinge har
förutsättningar
att bli en av
Storstockholms
bästa kommuner att bo och leva i.”

”I Tullinge kommun ska ingen känna
sig utanför. I en egen kommun ska
pas mera delaktighet och gemenskap
mellan människor som bott länge i
Tullinge och nyinflyttade från kan
ske andra länder och kulturer. Till
sammans kan vi skapa en kommun
för alla att trivas i.”

4. Pierre Blankenburg, 42 år,
entreprenadansvarig
”En storkom
mun som
Botkyrka kan
inte sätta sig in
i alla detaljfrå
gor. Fördelen
med en mindre
kommun är
att du som är
politiker eller tjänsteman kan göra ett
bättre jobb när du har bättre lokal
kännedom.”

7. Camilla Jägemalm, 47 år,
säljare
”Vi får större
möjligheter att
vara med och
påverka. I alla
kommuner
som delats har
alltid den nya
kommunen
blivit nöjd. Så
kommer det bli hos oss också.”

8. Per Börjel, 39 år,
civilingenjör

9. Karin Nakamura-Lindholm,
45 år, lärare

10. Christian Dalberg, 56 år,
ljusarkitekt

”För att den
lokala demo
kratin ska
fungera måste
kommunindel
ningen kännas
geografiskt
logisk för
medborgarna.
Hur många Tullingebor säger sig bo i
Botkyrka?”

”I en egen
kommun kan
vi få mera
fokus på skolan
så att våra barn
och ungdomar
utvecklas till
trygga med
borgare. En
väl fungerande äldrevård är också en
verksamhet som ska prioriteras.”

”Vid bildan
det av en ny
kommun som
Tullinge går
man in med
friska ögon och
fräscha idéer.
Vi får en unik
möjlighet att
skapa en administration som svarar
väl upp mot alla de krav medborgarna
har rätt att ställa.”

www.tullingepartiet.se

Tullinges eget parti

Grafisk form: Yra. Foto: Ateljé Bodner, Scandinav Bildbyrå. Tryck: Åtta.45 2014.

Tullingepartiet, som är partipolitiskt obundet, driver frågan om en delning av Botkyrka kommun. I Tullinge finns ett starkt engagemang –
över alla parti- och blockgränser – för att Tullinge ska bli en egen kommun. I kommunvalet 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. Bli medlem i Tullingepartiet! Gå in på
www.tullingepartiet.se och klicka på ”Jag vill bli medlem”. Du kan även
ringa vår politiska sekreterare Carl Widercrantz, tel 08-530 615 37 eller
mejla carl.widercrantz@tullingepartiet.se.

