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  Styrelseprotokoll 

för 

TULLING EPARTIETS STYRELSEMÖTE 

 Tisdag 19 Oktober 2021 

 Restaurang Zinkadus , kl. 18.15 – 19.30 

Närvarande: Staffan Teste  
 Anders Thorén     
 Larsgösta Almgren  

Carl Widercrantz (adjungerad)  
Ammi Carlson-Estrada (adjungerad) 
Camilla Jägemalm 

 Rita Ilomäki 
Christian Wagner 
Lena Tikkanen  

  Ej Närvarande: Louise Linder 
  Per Börjel 

  
§1 Mötets öppnande  
 Staffan öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.  
 
§2 Upprop  
 Närvarokontroll genomfördes 
 
§3 Godkännande av dagordning  
 Dagordningen godkändes 

 
§4 Genomgång/godkännande av föregående protokoll  
 Föregående protokoll godkändes 
 
§5 Information från POLSEK (Ammi)  
    

Ammi presenterade en ny jacka till våra förtroendevalda/medlemmar 

som ska arbeta med valet 2022. Vi beslöt att vi skulle leta vidare efter 

en rymligare och längre jacka. Christian skulle undersöka om han kunde 

hitta ett bättre alternativ. 

 
 §6 Information – rapporter från grupperna   

a) Hemsidan och Medlemsbrev 
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Medlemsbrev 
Anders har hittat ett nytt program för att skicka medlemsbrev som 
fungerar mycket bättre än mailchimp som vi använde tidigare.  
 
Vi kommer att synkronisera medlemsregister och faktureringssystem i 
Fortnox. I och med detta ska problemet med medlemsregistrering vara 
löst. 
 
Idag står Anders som avsändare på medlemsutskicken. Anledningen till 
detta är att den som tar emot brevet ska kunna svara och ställa en 
fråga. 
 
Det beslöts att   medlemsinfo@tullingepartiet.se skall användas i 
fortsättningen. 
 
 

b) Ekonomi – Budget – Facebook   
   Louise ekonomiska rapport.   

 
Ammi presenterade rapporten då Louise anmält förhinder. Vi har gott 
om pengar till kampanjer och annonser inför valet. 
 
Anders informerade om byte av ekonomisystem till Fortnox. 

 
c) Medlemsvård och rekrytering 

Anders pratade om medlemsrekrytering 
 
När det gäller skansentåget så verkar det i dagsläget inte gå att lösa det. 
Istället kom Anders med ett förslag om tipspromenad med korvgrillning 
och ponnyridning. Denna aktivitet är mer flexibel eftersom det är 
lättare att hitta platser där man kan rida ponny och ha tipspromenad än 
att köra tåg. 
 
Vi behöver en medlemsansvarig som kan ansvara för medlemsregistret. 
Frågan om vem som kan vara adjungerad ställdes. Vi skulle ta upp 
frågan vid middagen.  
 
Lars-Gösta hade ett förslag att vi skulle kunna skicka ut 
medlemsmatrikeln och sortera den på respektive adress. Då kan man 
prata med de grannar man har som inte är med i partiet. Vi kom inte 
fram till något beslut i frågan. 
 
Vi planerar ett utskick med information om Tullingepartiet till de ca 
1800 hushåll som flyttat till Tullinge efter senaste valet. Utskicket 
kommer snart vara klart att delas ut. 
 
Lucia- Anders informerade om att vi planerar en aktivitet vid Tullinge 
station då vi ska dela ut  kronljus. Aktiviteten är inplanerad till 
morgonen 7.00-9.00 och Anders har redan hittat några frivilliga. Tanken 
var att vi skulle försöka ha lite yngre personer som stod och delade ut 

mailto:medlemsinfo@tullingepartiet.se
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ljus. Det blev en diskussion om hur vi ska slå in ljusen. Christian tyckte 
det räckte att ha band runt omkring. Anders tyckte det var bättre med 
en förpackning som vi kan klistra en etikett på med vårt budskap 
 ” Vi brinner för Tullinge”. Vi letar vidare efter lämplig förpackning. 

 
 
§7  Planering inför kommunalvalet 2022 
  

Staffan informerade om valberedningens arbete. Det är nu totalt 5 
personer som arbetar med nominering av kandidater till valsedeln 
2022. Carl betonade att man bör utforma ett förslag ganska snart 
eftersom det kan bli diskussioner och att man kan behöva göra 
ändringar. 

 
  
§8 Aktuella frågor   
 

Tullinge Strand- Anders och Christian informerade väldigt kort om vårt 
yrkande på avslag på kommunens planer på gångväg runt Tullingesjön 
vars första etapp skulle vara en gångbrygga längs stranden mellan 
Maden och Adler Salvius väg. Vi planerar en insändare om ärendet i 
MITTI. Ärendet hade behandlats utförligt på KS/KF som de flesta hade 
lyssnat på. 

   
Förbifart Tullinge- Vi undersöker sannolikheten för att den någonsin 
kommer att byggas. Just nu stoppar väntan på besked i detta ärende 
alla våra förslag till förbättringar av Tullinge centrum. 
 
Christian informerade om att Infart Riksten troligtvis är den enda 
sträckan som kommer att byggas av den inplanerade Förbifart Tullinge. 
Anledningen är att Delaval kommer att bygga bostäder ovanför Riksten. 
300–400 bostäder är planerade i ett första skede. 
 
Infart Riksten kommer att avlasta trafiken genom Tullinge centrum 
eftersom många som bor i Riksten kommer att använda Infart Riksten 
istället.  
 
Södertörnsleden (som redan börjat byggas) och Hågelbyleden som ska 
byggas ut kommer också avlasta trafiken genom Tullinge till Tumba.  
 
Anders föreslog att vi skulle få till ett möte med Bengt Olsson 
(Presstalesman för trafikverken). Det här kan bli en viktig valfråga för 
oss eftersom vi redan lämnat ett förslag på förbättringar av Tullinge 
centrum. 
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§9 Övriga frågor 
 
 Sopskandalen i Kassmyra 

Staffan tyckte att Moderaterna hade en poäng i frågan i 
Kommunfullmäktige om vart Miljöpartiet tog vägen i denna fråga? Han 
tycker att vi borde försöka komma med liknande utspel. Problemet med 
soporna är fortfarande inte löst och det är svårt att hitta några skyldiga. 
Trots att många inspektioner gjordes hittades aldrig några fel i 
hanteringen av soporna vilket man kan ifrågasätta med tanke på 
situationen idag.  
 
Enligt Camilla så har krisledningsnämnden kontaktat SRV men dom 
kunde inte ta hand om soporna. Frågan uppstod om kommunen måste 
upplåta mark som soporna ska sorteras på men enligt Camilla så ska de 
forslas bort från kommunen. Det spekulerades i ifall Ragnsells som har 
begärt tillstånd för att hantera 30 000 ton sopor kanske ska ta emot 
soporna men oavsett så är det beslutat att soporna ska bort från 
kommunen enligt Camillas uppgifter från krisledningsnämnden. 
 
Nytt möte ska planeras in till januari. Vi ska försöka ordna ett 
medlemsmöte i november. 

 
§10 Nästa möte/Avslutning 

Nästa ordinarie styrelsemöte är planerat till 24 november 2021.  
 

 
Resterande styrelsemöten för 2021: 

 
24 november 
 
 
 
Vid protokollet  Justeras  
 
 
Ammi Carlson-Estrada   Staffan Teste 
 
 


