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          Protokoll 

från 

TULLINGEPARTIETS STYRELSEMÖTE 

Torsdag 2 juni 2022 

 Restaurang Tullen, kl. 19.00 – 20.30 

Närvarande: Staffan Teste 
 Anders Thorén     
 Larsgösta Almgren  

Carl Widercrantz (adjungerad)  
Camilla Jägemalm 

 Rita Ilomäki 
Lena Tikkanen  
Mats Westerberg  

 
Frånvarande: Per Börjel 

 Christian Wagner 
 
§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 (Carl) 

Carl rapporterade från Tullingepartiets bokbord på Tullinge gymnasium 

den 29 april. Det var många intresserade elever och bra samtal.  

 
 Carl rapporterade från valmötet i Parkhemsskolan 12 maj. Tyvärr var 

  det relativt få deltagare på mötet. Engagemanget var dock bra.   
 

Carl kommer att skriva till utbildningsförvaltningen för att undersöka 
möjligheterna till ett studiebesök på nya Falkbergsskolan.  

 
 Redovisning av hur partistödet har använts ska lämnas in till kommunen 
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  i juni. Carl har förberett en sammanställning som Klas Bovin i egenskap 
  av revisor har godkänt och skrivit under. 

 
 Vi ska spela in en ny video gällande att bygga ett Bovieran i Tullinge.  
 

Staffan berättade om det valtal som majoriteten höll på Lida vid 
Valborg.  

 
 §6 Information – rapporter från grupperna   

a) Hemsidan  
Anders rapporterade om senaste nytt. Det har inte hänt så mycket 
sedan senast. Vi ska uppdatera hemsidan inför valet.  
 
Beslutades att även uppdatera tullingekommun.se med var man kan 
rösta i vallokaler.  
 
Ett antal nya medlemmar har tillkommit den senaste tiden.  
 

b) Ekonomi – Budget – Facebook     
 Mats presenterade ekonomin i en renodlad ekonomisk rapport.    

Mats tog upp diskussion om nödvändighet av attest. Beslutades att   
Mats ska samtala med revisor Klas Bovin om detta.  

 
c) Media och kommunikation  

Carl redogjorde för senaste nytt i media. En intressant artikel gick att 
läsa i tidningen Näringslivet. Ingen av landets 25 största kommuner 
kvalar in på topp-100 i det svenska företagsklimatet.  
 
Nästa valenkät i Mitt i Botkyrka som partierna ska svara på handlar om 
 sopberg och sopbrottslighet. Frågan som ska besvaras lyder: Vad borde 
 kommunen göra för att förhindra en ny sopbergskatastrof? 

 Svaret som vi har skickat in är följande: För Tullingepartiet är det viktigt 
 att skydda grönområden och vatten från miljöfarligt avfall, så att 
 sopskandalen inte upprepas. Det åstadkommer vi genom bättre 
 styrning och kontroll av aktörer. Lagstiftningen måste ändras så att 
 kommunen får större möjlighet att ingripa vid miljöskadlig verksamhet. 

 

Staffan berättade om en artikel i Mitt i Botkyrka den 21 maj som 

handlade om att Länsstyrelsens undersökning av PFAS visar giftlarm i 

Aspen med flera ställen.  

 

Eftersom PFAS återigen har hamnat i blickpunkten pga. provtagningar 

gjorda av Länsstyrelsen kanske vi borde ta fram en lathund med 

lämpliga och korrekta svar på frågor om detta. Anders kommer att 

tillskriva kommunens expert på vattenfrågor och se om vi kan få 

ytterligare upplag till vår lathund.   
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Diskuterades gällande Facebook och hur annonseringen fungerar. Det 
är viktigt att analysera hur många vi når och vilka som tar del av våra 
inlägg.  
 
Redogjordes för annonseringen i Mitt i Botkyrka. Beslutade om att 
ändra till Lasses formulering om inflyttade. 
 
Vi bör bemöta insändare, till exempel den som MP skrev om 
förtätningar.  
 
Glädjande nog verkar nu distributionen via SDR fungera någorlunda. 
Beslutades att ha en stående annons under hela 
sommaren. Utgivningsdagar 2/7, 9/7, 16/7, 23/7, 30/7, 6/8, 13/8, 20/8. 
Format: 76 x 360 mm. ( 2 spalt) Pris: 7336:- / per inf. 
 
Carl tog upp idén om att skicka in en insändare per aktuell fråga som 
 TUP driver till exempel simhall och Boviera etc.  
 
Anders väckte idén om att skapa en trevlig karta runt Tullinge sjön. I så 
fall kan vi ta fram en annons om detta. 

 
§7  Kommunalvalet 2022 

Diskuterades gällande den nya foldern som ska distribueras. Anders 
visade även vad som var gjort sedan tidigare.  

 
 Snart ska Tullingepartiet önska Tullingeborna en trevlig  

  sommar genom att dela ut vattenflaskor vid pendeltåget.  
  Vattenflaskorna kommer att delas ut tillsammans med en folder 
  i A7-format innehållande citat från de 16 första personerna på 
  valsedeln samt aktuella frågor. Vi planerar att förbereda  
  flaskorna lördagen den 4 juni, kl. 10 på Fågelvägen 2 i  
  Tullinge. Anmälda att hjälpa till är: Camilla, Lena, José Carro, Jose 
  Ramirez, Birgitta Ramirez, Kjell Lundberg, Leif Åkehag och Inger 
  Bergman.  
    

Hoppborg är en alternativ familjeaktivitet när Skansentåget inte går att 
 hyra. Carl har efterfrågat en offert för hoppborg men ännu inte fått det. 
 Om denna aktivitet ska göras är det viktigt att säkerställa
 försäkringsfrågan.  

Ett problem är att det kan vara svårt att få tillgång till el på vissa platser. 
Förslagsvis kan vi motionera om krafttag i parkerna. 

  Vi har beställt fyra nya beachflags för 6 700 kr.  

  Transport av valstugor är ordnade. En valstuga är målad. 

Lasse berättade om sin idé med att jämföra Botkyrka med Salem. Lasses 
utkast var utskickat. Det fortsatta valarbetet diskuterades. Ett alternativ 
är att lägga in Salem-jämförelsen i den stora foldern, menade Anders. 
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Dessutom kan vi annonsera om Salem i Mitt i Botkyrka och på sociala 
medier. Arbetsgruppen fortsätter att diskutera alternativen.   

§8 Aktuella frågor    
Vissa partier (exempelvis Liberalerna och Centerpartiet) har börjat 
använda formuleringar och idéer som TUP arbetar för. En del av deras 
marknadsföring är snarlik Tullingepartiets. Sannolikt kommer vi att se 
mer av detta ju närmare vi kommer valet. Några exempel är 
utomhusbassäng i Riksten, utveckla centrum samt brygga och gångväg 
runt Tullingesjön. Till styrelsemötet hade alla fått i uppdrag att funderar 
på vilket sätt som är lämpligast att bemöta och dra nytta av detta. 
 
Per hade gjort följande medskick till styrelsen: "Tullingepartiet - 
originalet". Runt denna slogan kan vi bygga vidare på att det visserligen 
är bra att andra partier driver Tullingefrågor men att vi är unika som vill 
skapa en egen kommun och därmed åstadkomma förändring på riktigt. 
 
Ett annat alternativ är att ignorera konkurrenternas budskap nu när de 
vill snylta på vårt varumärke. Eftersom vi är så mycket större än L och C 
är det sannolikt att de flesta väljare ändå tänker på TUP när de 
exponeras för liknande budskap från annat håll.  Vad vi kan göra är att 
exponera våra budskap tydligare i de kanaler där konkurrenterna finns. 
 
Camilla rapporterade från lokala partiers kongress. Camilla visade även 
en film om röstdelning som lokala partier har tagit fram. Beslutades att 
vi ska köpa filmen och få TUP-loggan infogad för 2000 kr.  
 

§9 Övriga frågor  
Anders och Carl vill bjuda in till en informell träff i trevlig miljö inför 
höstens val. Vi vänder oss särskilt till dem som inte varit med tidigare, 
men även andra, särskilt dem som är lite yngre. Tanken är att åka 
pendeln till Södra station tillsammans för att äta en enkel middag på 
Restaurang Zinkadus som ligger i Tantolunden. Beslutades att 
Tullingepartiet står för maten och alkoholfri dryck. Föreslaget datum är 
den 15 juni kl. 19-22. 

 
§10 Nästa möte/Avslutning 

Nästa ordinarie styrelsemöte är planerat till 29 augusti 2022.  
Styrelsemöten för 2022:  

  29 augusti 
  27 september 
  19 oktober 
  21 november 

 
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  
 
 
Vid protokollet  Justeras  
  
 
Carl Widercrantz   Staffan Teste 


