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Säg

JA till Tullinge kommun!

Det gör du genom att rösta på Tullingepartiet i kommunalvalet och JA i folkomröstningen
den 14 september! Ge oss din röst och ditt stöd – så gör vi dig hörd.
Vänd och läs mer

Till dig som bor i Tullinge

Tullinge
egen kommun
– det bästa för Tullinge... och för Botkyrka
Den 14 september blir det folkomröstning
samtidigt med de allmänna valen. Då kan du
avgöra Tullinges framtid!

Botkyrka har blivit för stort
– och hänger inte ihop
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, kommunikationerna, äldreomsorgen och inte minst demokratin!
Många Tullingebor, och även Botkyrkabor från övriga
kommundelar, känner missnöje med hur kommunen
hanterar denna utveckling. Detta framgår av kommunens egen medborgarundersökning.

Tullinge blir större
än en medelstor kommun
Tullinge är den kommundel inom Botkyrka som växt
allra snabbast. Med idag 18.000 invånare och snart
20.000 skulle Tullinge bli större än 170 kommuner i
Sverige och större än var och en av de fem nybildade
kommunerna i Mälardalsområdet som Salem, Nykvarn,
Gnesta, Trosa och Knivsta. Alla dessa kommuner 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.

Demokratin kommer
att fungera bättre
I Tullinge kommun kommer du få ett större personligt
inflytande. Man är någon, man kan göra sig hörd. Det

är bättre att vara en röst bland 20.000 invånare än
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.

Salem har lyckats – det kommer
Tullinge också göra
Salem, med 16.000 invånare, bröt sig loss från Botkyrka 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 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 sammanfattning finns på sid 37 som säger att ”Tullinge kommun
kommer att få ekonomiska förutsättningar som blir likvärdiga med övriga kommuners förutsättningar 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
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

Egen kommun – för mer
demokrati och mindre byråkrati

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 sammanhållen kommun när Tullinge delas av. Botkyrkas
administration och driftkostnader kommer bli lägre
eftersom 20% av Botkyrkas kostnader försvinner.

Vi tror på Tullinge kommun! Med kortare beslutsvägar, mindre byråkrati och bättre kontroll över våra
skattepengar kan vi få vår vardag att fungera bättre.
T ex med en ny pendeltågsstation, fler infartsparkeringar, bättre underhållna skolor och vägar, bättre
äldreomsorg och en nåbar kommun med bättre
hemsida 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 framtid
ska formas. Hur vi bäst kan ta tillvara de utomordentliga möjligheter som Tullinge har i det expansiva
Stockholmsområdet.

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
verksamheter.

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 hemsidan och känn dig som
hemma!

Frågor och svar om kommundelningen
Vilka kommer att styra i Tullinge kommun?
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 dina politiker
till Tullinge Kommunfullmäktige från alla de ”vanliga”
partierna som kommer finnas representerade. Tullingepartiet kommer givetvis också vara med.

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 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.

Kommer skatten behöva höjas vid en delning?
Svar: Nej, skatten behöver inte höjas – det har utredaren
skriftligen bekräftat. Salem, som brutit sig loss från Botkyrka
kommun, har som jämförelse haft lägre skattesats än
Botkyrka under nästan 30 år!

Vänd och läs mer

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

1. Anders Thorén, 67 år,
gruppledare Tullingepartiet
”I Tullinge kommun ska ingen
känna sig utanför. I en egen kommun skapas mera delaktighet och
gemenskap mellan människor som
bott länge i Tullinge och nyinflyttade från kanske andra länder och
kulturer. Tillsammans kan vi skapa
en kommun för alla att trivas i.”

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

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

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

5. Elizabeth Bushby, 41 år,
projektledare, demokrati/
bistånd
”Det blir lättare att komma till
tals med dem som fattar besluten
och då blir det lättare att få gehör
för frågor som rör barnen och
deras framtid.”

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

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
”För att den lokala demokratin ska
fungera måste kommunindelningen
kännas geografiskt logisk för medborgarna. Hur många Tullingebor
säger sig bo i Botkyrka?”

Rösta JA i
folkomröstningen
14 september!

9. Karin Nakamura-Lindholm,
45 år, lärare
”I en egen kommun kan vi få mera
fokus på skolan så att våra barn
och ungdomar utvecklas till trygga
medborgare. En väl fungerande
äldrevård är också en verksamhet
som ska prioriteras”

10. Christian Dalberg, 56 år,
ljusarkitekt
”Vid bildandet 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.”

Det gör du genom att
säga JA till att kommundelen Tullinge bryts
ut från Botkyrka.

Och rösta på
Tullingepartiet
i kommunalvalet!

Tullingepartiet är det
enda partiet i Botkyrka som
driver frågan om egen
kommun vidare.

Tullinges eget parti
Tullingepartiet, som är partipolitiskt obundet, driver frågan om en delning av Botkyrka kommun. I Tullinge finns ett starkt engagemang – över all partioch blockgränser – för att Tullinge ska bli en egen kommun. I kommunalvalet 2010 röstade nästan hälften av alla Tullingebor på Tullingepartiet som då
blev det i särklass största partiet i Tullinge och det 3:e 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.

www.tullingepartiet.se

