
                        

1 

 

          Protokoll 

från 

TULLINGEPARTIETS STYRELSEMÖTE 

måndag 29 april 2019 

 Restaurang Akvarellen, kl 19.45 – 21.15 

 
Närvarande: Staffan Teste 

Camilla Jägemalm  
 Louise Linder   
 Anders Thorén    
 Per Börjel  
 Larsgösta Almgren  

Lena Tikkanen  
Carl Widercrantz (adjungerad)  

 
Ej närvarande: Rita Ilomäki 

   Christian Wagner  
   
§1 Mötets öppnande  
 Staffan öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.  
 
§2 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes.  
 
§3 Genomgång/godkännande av föregående protokoll 
  Föregående protokoll godkändes.  
 
§4 Information från POLSEK (Carl)   

Beslutades att Carl i fortsättningen ska kallas för partisekreterare istället 
för politisk sekreterare. 

 
Information om kommande KS/KF-ärenden gavs vid tidigare möte 

 med KF-gruppen.   
 

Carl, Anders, och Lena rapporterade från marknaden i Tullinge Centrum 
13 april.  TUP, S och MP var de enda partierna som deltog. Det var bra 
stämning och vi uppmanade besökarna att skicka in synpunkter på 
kommunens nya förslag för Tullinge centrum.  
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Carl och Per rapporterade från möte med Tullinge gym. Gymmet kan bli 
tvungen att flytta sin verksamhet vid Alfred Nobels Allé eftersom att 
kommunen behöver lokalerna till att utöka gymnasieskolan. Gymmet 
accepterar detta men vill kunna bedriva sin verksamhet i lokalerna tills 
det finns konkreta planer på hur gymnasiet ska expandera. Ett förslag 
som har diskuterats tidigare som TUP kan marknadsföra är ”Hälsans 
Hus” där man samlar verksamheter som är inriktade på friskvård. Detta 
förslag finns bland annat med i den utredning om Tullinge gymnasium 
som kommunen har beställt. Tullingepartiet kan lämpligen skriva en 
motion om detta.  

 
 §5 Information – rapporter från grupperna   

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

Carl rapporterade om senaste nytt i media. Vi har fått bra publicitet 
gällande bland annat vår inställning till kommunens planer för Tullinge 
C.  
 
Artikel om ett kommunkontor (filial) i Stockholm kommer att publiceras 
i ”Mitt i”.  

 
c) Ekonomi – Budget – Facebook   

  Louise redogjorde för ekonomin, se Louise utskickade rapport.  
 
Annonsen om Solskensparken på Facebook har gett bra respons: 

• 3 439 personer har nåtts.  

• 616 interaktioner.  
   

Skyltar om ”namninsamlingen mot höghus” har även varit uppsatta i 
Solskensparken. Det har gett bra resultat och nu har 683 
namnunderskrifter samlats in.  

 
§6 Rapport från Lokala partiers kongress 30 mars (information)  

Camilla, Anders och Carl rapporterade från Lokala Partiers kongress 
lördagen den 30 mars i Huddinge kommunhus. 
 

§7 Rapport från kongress med ”Stor Sthlm”. 
 Camilla rapporterade från kongress med ”Stor Sthlm”.  
 
§8 Aktivitet gällande Hamra grustag 
 Larsgösta presenterade sin idé om att arrangera ett evenemang vid 

Hamra grustag. Tanken är att ordna med grillning i grusgropen för att 
visa hur det skulle kunna bli med nya bostäder och en väg som ger 
naturlig förbindelse mellan Hamra grustag och Tumba. Beslutades att vi 
ska fortsätta förbereda och arbeta vidare med Lasses idé.  
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§9 Plan för kommande period - med sikte på nästa val 
(information/beslut)    
Diskuterades gällande en gemensam ”landstings/regionvalsedel” för 
lokalapariter i Stockholm. Carl undersöker saken med styrelsen i LPN. 
Diskuterades även om att bjuda in någon från t ex Grödinge att stå med 
på TUPs valsedel. Det bör dock bildas ett Grödingeparti först, annars 
känns det meningslös att gå vidare med idén.   
 
Staffan tog upp frågan om hur vi samverkar med Moderaterna.  
  
Anders har haft kontakt med Dag Ahlse, Centerpartiets gruppledare, 
gällande kommundelningsfrågan.  
 
Staffan vill arrangera ett möte med TUPs nämndledamöter. Staffan 
återkommer med förslag på datum.   

 
§10 Övriga ärenden  

Beslutades att Per, Camilla, Lasse och Carl ska titta vidare på TUPs 
stadgar i enlighet med uppdraget från årsmötet. Carl utsågs till 
sammankallande.  
 
Anders beskrev hur skräpigt och tråkigt det ser ut på gator och torg. 
Förslaget är att vi ska göra en kampanj om städning ”Håll fint i Tullinge”. 
Beslutades att diskutera vidare frågan och undersöka när det finns tid 
att genomföra den typen av evenemang (möjligen nästa år).  
 
Larsgösta berätta om hur kommunen förbereder för att utveckla en 
lekpark vid Akvarellen. Detta är ingen naturlig plats för en lekpark och 
riskerar snarare att bli ett tillhåll för missbrukare. Beslutades att 
undersöka vilka beslut som finns gällande detta och varför kommunen 
vill ha en lekpark på just denna plats.  

 
§11 Nästa möte/Avslutning 

Nästa ordinarie styrelsemöte är planerat till 28 maj, kl 19.45 på 
Akvarellen.  
 
 
Vid protokollet   Justeras  

 
 
  Carl Widercrantz   Staffan Teste  

  


