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          Protokoll 

för 

TULLINGEPARTIETS STYRELSEMÖTE 

tisdag 19 november 2019 

 Restaurang Akvarellen, kl 19.45 – ca 21.15 

Närvarande: Staffan Teste 
 Louise Linder   
 Anders Thorén     
 Larsgösta Almgren  

Carl Widercrantz (adjungerad)  
 Rita Ilomäki 

Christian Wagner 
Therese Lind (inbjuden)  
 

Frånvarande: Camilla Jägemalm 
   Per Börjel 

  Lena Tikkanen  
 

§1 Mötets öppnande  
 Staffan öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.  
 
§2 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes.  
 
§3 Therese Lind gällande styrelseprotokollen  

Therese Lind var inbjuden till styrelsemötet för att hon ville ge sin på att 
styrelseprotokollen inte skickas ut till de förtroendevalda. Therese 
uppfattning är att styrelseprotokollen bör distribueras till de 
förtroendevalda.  
 
Beslutades att styrelsen står fast vid sitt beslut om att inte sprida 
protokollen utanför styrelsen. Istället ska ett ordförandebrev skickas ut 
till alla medlemmar.  

 
§4 Genomgång/godkännande av föregående protokoll  

Föregående protokoll godkändes.  
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§5 Minnesmonument vid Riksten (flygplan)  
Anders rapporterade om senast nytt. Bakgrunden är att repliker av två 
flygplan ska sättas upp vid Riksten till en kostnad av 80 000 kr -100 000 
kr. Det blir ett minnesmonument över Flygflottiljen F18 i form av två J35 
Draken i skala 1:8 (ca 2m) monterade på ett stativ. Replikerna kommer 
att gjutas i aluminium.   
 
Thorbjörn Rehnström, VD Sigicom, och ägaren av ICA Riksten går in med 
sponsring. Beslutades att även TUP ska sponsra projektet.   
 
Beslutades att vi ska utforma ett inlägg (omröstning) på Facebook för 
att undersöka vilken plats som är lämpligast för monumentet. De 
boende i Riksten får bestämma om de vill ha ett minnesmonument och i 
så fall var det skall placeras. Målsättningen är att vi ska vara klara med 
en bestämd plats innan jul.  

 
§6 Information från POLSEK (Carl)      

Carl berättade om arbetet med TUPs kommunbudget.  
 
Botkyrka kommun befinner sig i ett pressat ekonomiskt läge med stora 
besparingar inom skola, vård och omsorg. Inom kommunen ser vi en 
illavarslande personalomsättning som bidrar till bristande kontinuitet 
samt en dålig och ineffektiv arbetsmiljö där viktig kunskap riskerar att 
gå förlorad. TUPs budget har därför ett tydligt fokus på kommunens 
kärnverksamhet och ökad närdemokrati.  

 
 §7 Information – rapporter från grupperna   

a) Hemsidan. 
  Anders rapporterade om senaste nytt. 
 
b) Kommunikation – Media 

Carl rapporterade om senaste nytt i media.  
 
Sedan tidigare har det beslutats om en ny annonsen i ”Mitt i”. Det blir 
en helsida (sidan 3) den 10 december. Kostnad är 14 244 kr exklusive 
moms. 

 
c) Ekonomi – Budget – Facebook   

   Louise redogjorde för ekonomin. Rapport var utskickad sedan tidigare.  
 

Beslutades att medlemmar som inte har betalat medlemsavgiften vid 
nästa årsmöte ska strykas ut medlemsregistret.  

 
§8 Rapport från stadgegruppens arbete  

Carl rapporterade från stadgegruppens arbete. Carl skickar ut det nya 
förslaget till styrelsen.  
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§9 Aktivitet vid pendeltågsstationen 13 december  
Förberedelser inför aktiviteten vid pendeltåget 13 december 
diskuterades. Vi ska dela ut 1000 reflexer samt bjuda på glögg. Vi ska 
även sätta upp den nya kommunflaggan på väggen. 
 
Carl ansvarar för bemanningen.  

 
§10 Kommande stridsfrågor i kommunen 

Staffan redogjorde för aktuella frågor under följande rubriker: vatten, 
skola och samhällsbyggnadsnämnden. Kommunrevisorerna kommer att 
titta närmare på de tre olika nämnderna samhällsbyggnadsnämnden, 
tekniska nämnden och utbildningsnämnden.  

 
§11  Nya kommunflaggan  

Den sedan tidigare beslutade kommunflaggan har levererats och vi har 
redan sålt ett exemplar till en medlem.  

 
§12 Läxhjälp Röda korset  

En medlem, Leif Rosenfeld, har hört av sig till Anders. Leif arbetar ideellt 
med läxhjälp inom Röda korset och undrar om fler medlemmar inom 
Tullingepartiet vill hjälpa till.  
 
Kommunen upplåter bibliotekens lokaler helt kostnadsfritt till Röda 
korset. Läxhjälpen äger rum en gång i veckan under ca två timmar sen 
eftermiddag.  
 
Beslutades att vi ska skicka ut ett brev om detta till medlemmarna. 

 
§13  Övriga frågor 

Larsgösta berättade om lekparken vid Akvarellen. Kommunen har, utan 
önskemål från allmänheten, byggt en lekpark för barn i åldersgruppen 
9-12 år. Kostnaden var budgeterad till 500 000 kr, och togs som ett 
delegationsbeslut. 
 
Det har dock inte varit speciellt många barn ur den avsedda 
åldersgruppen i lekparken och dessutom ser slutnotan ut att hamna på 
nästan det dubbla beloppet jämfört med budget.  
 
Larsgösta har mejlat till Ebba Östlin och ifrågasatt projektet, men inte 
fått några svar. Beslutades att vi ska tipsa Mitt i och reportern Anders 
Björklund om detta.  

 
§14 Nästa möte/Avslutning 

Nästa ordinarie styrelsemöte beslutades till 2 januari 2020 (datumet 
kan komma att ändras).  

 
Vid protokollet  Justeras  
  
 
Carl Widercrantz   Staffan Teste 


