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          Protokoll 

för 

TULLINGEPARTIETS STYRELSEMÖTE 

tisdag 27 augusti 2019 

 Restaurang Akvarellen, kl 19.45 – ca 21.15 

Närvarande: Staffan Teste 
 Louise Linder   
 Anders Thorén    
 Rita Ilomäki   
 Larsgösta Almgren  

Carl Widercrantz (adjungerad)  
 Per Börjel 

 
Frånvarande: Camilla Jägemalm 

  Christian Wagner 
  Lena Tikkanen 

 
§1 Mötets öppnande  
 Staffan öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.  
 
§2 Godkännande av dagordning 

Föreslagen dagordning var utskickad sedan tidigare. Dagordningen 
godkändes.  

 
§3 Genomgång/godkännande av föregående protokoll  
 Föregående protokoll godkändes. 
 
§4 Rapport från möte vid Uringe (Anders och Carl)   

Anders och Carl redogjorde för ärendet. Berörda grannar är störda av 
buller från motorcross. Grannarna vill att TUP driver frågan i 
kommunen. Anders och Carl har gjort ett besök på platsen. Beslutades 
att Anders tar kontakt med DeLaval som äger den berörda marken.  
 

§5 Rapport om Ulfsbergsgården  
Gällande Ulfsbergsgården har vi fått meddelande från mark- och 
miljödomstolen om att rätten att överklaga ett beslut enligt plan- och 
bygglagen är begränsad. I allmänhet krävs det att klagandens fastighet 
gränsar direkt mot prövningsfastigheten, eller att den som klagar på 
något annat sätt kan anses särskilt berörd av den beslutade åtgärden. 
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Vi har därför kompletterat TUPs överklagande med en 
förklaring/motivering till varför vi ska anses ha rätt att överklaga 
beslutet.    
 
Beslutades att vi ska lägga ut information om överklagan på hemsidan.  

 
§6 Information från POLSEK (Carl)      

Nu är det dags att starta budgetprocessen till kommunfullmäktige. Carl 
ska ta kontakt med de förtroendevalda. I vanlig ordning deltar TUP inte i 
beslut i nämnderna, utan återkommer med ett eget budgetförslag till 
kommunfullmäktige i november. Willy (M) har frågat Carl om TUP är 
intresserade av att samordna vissa frågor i budgeten för att visa på ett 
tydligt oppositionsalternativ. Styrelsen gav klartecken för sondering i 
frågan. 

   
Carl rapporterade från aktiviteten med Skansentåget lördagen den 24 
augusti. Det var ett lyckat evenemang, men lägre deltagarantal jämfört 
med tidigare Skansentåg vid Maden. Styrelsen ställde sig positiv till att 
arrangemanget skall fortsätta. 
 
Mats Westerberg tipsar om att vi som parti kan deltaga i 
kommundiskussioner angående SLL trafikförvaltningens årliga förslag till 
kollektivtrafiksatsningar och förändringar. Carl har därför kontaktat 
kommunens trafikplanerare som har lovat att ta upp frågan med sin 
chef och även trafikförvaltningen. 
 
Michael Hansen har pratat med Torbjörn Rehnström, VD på Sigicom.  
Torbjörn vill gärna träffas oss för att berätta om Sigicoms flytt från 
Tullinge. Torbjörn bor i Tullinge och han är en icke aktiv TUP:are men 
väldigt besviken på Botkyrka kommun som han menar tvingat företaget 
att flytta. Sigicom är en ledande leverantör av mätutrustningsteknologi. 
 
Karin Nakamura, som var med och grundade TUP, fyller 50 år den 2 
september. Beslutades att vi ska uppvakta Karin med blommor på 
hennes födelsedag.  
 
Höstmarknaden i Tullinge C är fredagen 13 september. Carl har ett 
annat möte kl. 09.00. Beslutades att vi ska delta men den här gången får 
Anders ansvara för att ställa i ordning TUPs marknadsplats. 

 
 §7 Information – rapporter från grupperna   

a) Hemsidan. 
 Anders rapporterade om senaste nytt gällande hemsidan. 
 
b) Kommunikation – Media 
 Carl rapporterade om senaste nytt gällande media.  
 
c) Ekonomi – Budget – Facebook   

   Louise redogjorde för ekonomin. TUPs saldo är 311 985 kr. Dessutom       
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finns 1 972 kr på betalkortet. Vi ska få ett till partistöd på 139 500 kr i 
höst. Louise återkommer med skriftlig rapport.  
 
Vi skickade ut 252 fakturor till medlemmarna. Två har flyttat, två har 
avlidit.  208 har betalat. Det är alltså 40 stycken som inte har betalat 
och som ska påminnas.  
 
Beslutades att medlemmar som går ur partiet undantagsvis ska ha 
möjlighet att finnas kvar på hemsidan för att få fortsatta 
nyhetsuppdateringar från TUP, men utan rösträtt eller andra rättigheter 
som medlemmar har. 
 
Beslutades att vi ska planera aktiviteten ”plantera ett barnens träd” till 
nästa år, t ex i maj.  
 
Anders presenterade en idé om att bjuda nyinflyttade Tullingebor på en 
busstur i Tullinge. Mats Westerberg, som är medlem i TUP, har 
möjlighet att hyra och köra buss. Styrelsen uttalade sig positivt till idén 
och att den borde genomföras.  
 
Staffan tycker att vi ska ta kontakt med Hantverksbyn för att få till ett 
möte med företagarna gällande deras syn på kommunen. Beslutades att 
Staffan ska ta kontakt med företagarna i Hantverksbyn.  

 
§8 Möte med nämndledamöter 

Lördagen den 12 oktober anordnar TUP en utbildningsdag för folk- och 
förtroendevalda samt styrelseledamöter. Vi kommer att diskutera hur vi 
i nämnderna kan påverka och ställa frågor kring projekt samt inte minst 
slå larm om icke kommunal verksamhet. På så sätt kan vi fortsätta att 
driva en skarp oppositionspolitik med fokus på Tullinges bästa. Förutom 
detta kommer vi att göra en gemensam busstur i Tullinge för att titta på 
aktuella projekt som finns på den politiska dagordningen.  
 
Datum: 12 oktober 2019 
Tid: kl. 8.30 – ca 14.00 
Plats: Lida 

 
§9 Ny delningsansökan  

Diskuterades gällande om det är dags att gå in med en ny 
delningsansökan. Parallellt med detta finns det möjlighet att driva 
frågan om en ny folkomröstning i endast Tullinge.  

 
§10 Södra Porten – Botkyrka kyrka  

Det är mycket diskussioner på sociala medier om arbetet vid Södra 
Porten. Diskuterades gällande om TUP ska ta ställning i frågan eller ej. 
Beslutades att vi kan ifrågasätta projektet, inte minst vad gäller 
ekonomi och antal arbetsplatser som skapas etc. Dessutom finns det en 
närdemokratisk aspekt som handlar om att boende i området bör få 
mer att säga till om. Detta är dock inte en fråga som TUP ska driva.  
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§11 Övriga ärenden  
Anders redogjorde för idéen om att ta fram ett kommunvapen för 
Tullinge (som flagga). Lämpligen kan det kommunvapen som Per har 
gjort till Tullingekommun.se användas. När Tullinge blir egen kommun 
får man göra en genomgång av hur en sådan flagga skall se ut. 
 
Per redogjorde för senaste nytt gällande Falkbergsskolan och hur 
ärendet har hanterats i tekniska nämnden. Pressmeddelande till 
lokaltidningarna är utskickat.  
 
Louise tog upp frågan om att vi måste försöka komma in i den brevlåda 
som finns i centrum som det står "Tullingepartiet" på. Vi har aldrig haft 
eller fått någon nyckel till brevlådan, men befarar att folk kan ha lagt dit 
brev som ska till oss. Vi vet inte heller vem som har satt upp skylt med 
Tullingepartiet på brevlådan. Carl skriver till fastighetsförvaltaren och 
undersöker om TUP kan anlita en låssmed för att komma in i brevlådan. 

 
§12 Nästa möte/Avslutning 

Nästa ordinarie styrelsemöte beslutades till 30 september, kl 19:45 på 
restaurang Akvarellen.  
 
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat. 

 
 

Vid protokollet  Justeras  
  
 
Carl Widercrantz   Staffan Teste  
    
   

 
 
 

 


