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  Styrelseprotokoll 

för 

TULLINGEPARTIETS STYRELSEMÖTE 

 Onsdag 24 november 2021 

 Restaurang Tullen, kl. 19.00 – 20.30 

Närvarande: Staffan Teste  
 Anders Thorén     
 Larsgösta Almgren  

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

 Rita Ilomäki 
Christian Wagner ankom 19.10 
Lena Tikkanen  
Louise Linder 

  Ej Närvarande:  
  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 den nya jackan till våra 

förtroendevalda/medlemmar som ska arbeta med valet 2022. Anders 

visade olika alternativ på tryck på jackan och det beslutades vilket 

alternativ vi skulle välja. Den nya jackan kommer att ha ett större tryck 

på ryggen och en mindre logga på framsidan. 
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Eftersom det var första gången vi var på restaurang Tullen framförde 

Ammi att restaurangägaren Adam sagt att vi gärna fick komma med 

önskemål om förbättringar om vi inte var nöjda med servicen. Den enda 

kommentaren kom från Camilla som önskat att det fanns mer 

smörgåsar med grovt bröd annars verkade de flesta vara nöjda. 

 
 §6 Information – rapporter från grupperna   

a) Hemsidan och Medlemsbrev 
Medlemsbrev 
Anders meddelade att det nya programmet för att skicka medlemsbrev 
fungerar mycket bättre än mailchimp som vi använde tidigare.   
 
Det kvarstår vissa problem med medlemsregisteringen. 
 
Anders poängterade att vi fått bra respons på inlägget om Gångvägen 
runt Tullingesjön framförallt är det många som håller med om att det 
förslag som kommunen lagt inte är bra för miljön. 
 
Anders informerade också om att många uppskattat medlemsbrevet 
där vi tog upp incidenten om personen som rymde från Rättspsyk under 
en promenad. Han överföll en kvinna i Tullinge och försökte strypa 
henne till döds. I brevet tar vi upp att säkerheten när det gäller denna 
typ av verksamhet måste skärpas.  Vi anser att våra styrande politiker 
måste ställa krav på huvudansvariga på Rättspsyk så att promenader 
och permissioner inte får ske i öppna områden utan synnerligen 
rigorösa säkerhetsåtgärder. Annars blir risken alltför hög för de boende i 
närområdet. 
 
 

b) Ekonomi – Budget – Facebook   
   Louise ekonomiska rapport.   

 
Anders poängterade att vi kommer att ha flera större utgifter i samband 
med valkampanjen inför nästa år tex de stora affischerna som ska sättas 
upp vid Tullinge station till en kostnad av ca 70 000 kr. Vi har också 
beställt helsidor i MITTI Botkyrka och en halvdagskonferens för ca 25 
personer på Lida. 
 
Anders tyckte att det var bra att Louise vet vilka kostnader som 
kommer. Louise sa att hon brukar få budgeten från Carl men vi var 
överens om att budgeten för nästa år kommer se lite annorlunda ut 
med tanke på att det är ett valår. 
 
Christian och Anders kommer att lägga in de kostnader som vi redan nu 
vet om i ett Excel ark så att Louise kan ha bättre kontroll över 
ekonomin. 
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Vi kommer snart att införa Fortnox för att hantera fakturering och 
leverantörsfakturor. Ammi ska hjälpa till med detta. 
 
Facebook 
 
Medlemsbrevet om personen som rymde från Rättspyk under sin 
promenad lades upp på Facebook och även där har vi fått många 
kommentarer. 
 
 

c) Medlemsvård och rekrytering 
Anders pratade om medlemsrekrytering 
 
Utskicket med information om Tullingepartiet till de ca 1800 hushåll 
som flyttat till Tullinge efter senaste valet har nu delats ut. 
 
Lucia 
Anders informerade om den planerade aktiviteten vid Tullinge station 
då vi ska dela ut kronljus. Aktiviteten är inplanerad till morgonen 7.00-
9.00. Nu har allt material kommit så vi är redo att paketera ljusen. Det 
kommer att ske onsdagen 1 december på restaurang Tullen. Ammi 
organiserar detta. 
 
Anders har pratat med Ammi, Helena, Torbjörn, Therese, Janna och 
Camilla och de kommer att hjälpa till att dela ut ljusen på Lucia. 
 
De som ska dela ut ljusen ska ha Tullingepartiets jacka och tomteluva. 
Lars-gösta tyckte att de som delar ut ljusen ska ha namnskyltar. 

 
 
§7  Planering inför kommunalvalet 2022 
  

Staffan informerade om valberedningens arbete.  
 
Förslag på valsedel 
 
Staffan delade ut ett förslag på valsedel och välkomnade synpunkter på 
valsedeln. Lars-gösta poängterade att det är styrelsen som måste 
besluta om valsedeln. 
 
Staffan tycker att vi måste ha fler personer som kliver fram och talar i 
fullmäktige och att vi ska ha detta i åtanke när vi beslutar om valsedeln. 
 
Carl har sen tidigare föreslagit att våra ledamöter ska erbjudas kurser i 
retorik kanske en gång per år för att de ska känna sej mer bekväma att 
gå upp och tala i fullmäktige och i nämnder. 
 
Anders tyckte också att det var viktigt att vi väljer kandidater med 
handlingskraft. Det är lätt att ha åsikter men man måste kunna 
genomföra saker också. 
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Anders hade flera kommentarer om valsedeln och förslag på kandidater 
till topp 10 på listan: 

 
 
Anders tror att Torbjörn kan vara en bra kandidat för topp 10 listan på 
valsedeln. Han är driftig och insatt i plan och bygglagen. Hans kunskap 
kan komma till nytta. Anders föreslår att vi frågar honom ifall han har 
viljan och tiden att engagera sig. 
 
Anders tog sedan upp Mats Westerberg som en annan intressant 
kandidat för topp 10 listan. Han har kunskaper om infrastruktur och 
trafik. Han har också bra kunskaper om Riksten. Han vill engagera sig. 
 
Janna Ljung är duktig på att prata i nämnden och hon ansvarar i sitt 
arbete för upphandling så hon kan läsa avtal och är duktig på att 
uttrycka sig i skrift. 
 
Helena Jonasson vill också engagera sig. Hon brinner för skolfrågor och 
har lång erfarenhet som lärare. 
  
Anders sista förslag var Mihajlo som är kriminalkommissarie och är 
insatt i frågor om säkerhet och hur man kan jobba med tex unga 
kriminella och andra problem med kriminalitet som finns i kommunen. 
 
Carl tyckte att det var bra ifall de som sitter i fullmäktige också sitter i 
någon nämnd eftersom de då blir mer insatta i olika frågor. För att bli 
mer synliga och våga ifrågasätta saker i fullmäktige måste de som sitter 
där ha bra kunskaper och få hjälp med retorik. Vi måste också bli bättre 
på att uppmuntra varandra. 
 
Lena Tikkanen tyckte att det var bra ifall fler kan vara med och titta på 
fullmäktige när det sänds på TV för att lära sig och se hur det går till. 
 
Staffan poängterade att vi vill visa upp en bredd av personer i partiet i 
fullmäktige. 
 
Carl tog upp att flera som sitter i fullmäktige från andra partier svävar ut 
i fullmäktige. Det är viktigt att vi som går fram och talar säger tydliga 
och konkreta saker. Rita höll med och tyckte också att det var många 
som upprepar sig hela tiden. 
 
Lars-gösta tackade Anders för hans tips men undrade också vem vi ska 
flytta på om någon ska upp på listan. 
 
Anders och Rita tycker att Therese Lind förtjänar en bättre plats på 
listan. 
 
Anders menade att faktakunskaper och sätt att framträda ska var viktiga 
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kriterier när vi väljer de som står på valsedeln. 
 
Camilla tyckte att de 10 första på listan borde kunna vara med i en 
nämnd men att de också förväntas vara aktiva i valrörelsen. 
 
Staffan tyckte att det var viktigare att de klarar av att sitta i fullmäktige. 
Vi har fler personer som kan hjälpa till i valkampanjen. 
Carl menade att de på 10 första på listan ska kunna klara av en debatt i 
valstuga, skola etc. 
 
Carl höll med Anders om att Torbjörn, Helena, Mats, Janna och Mihajlo 
är trevliga och aktiva.  
 
Anders tog också upp att Mihajlo uttryckt att han vill att Tullinge ska få 
förbli tryggt. 
 
Anders undrade också vilka kandidater vi har i VON och Socialnämnden. 
Fredrik är med på listan men vill inte sitta i VON. Ewa Norrgård har 
nyligen tagit hans plats. 
 
Rita tyckte också att man kan höra med ledamöterna i nämnderna ifall 
de vill sitta kvar i sin nämnd. 
 
Carl tycker att det är viktigt med långa listor med kompetens eftersom 
vissa kanske flyttar eller lämnar sitt uppdrag. 
 
Staffan avslutade diskussionen med att be alla som har några 
synpunkter att mejla till honom. 
 
Viktiga frågor inför valet 
 
Vi kommer att ha en halvdagskonferens på Lida den 22/1. Alla 
förtroendevalda ska kallas och vi ska arbeta i grupper för att ta fram de 
viktigaste frågorna inför valet 2022.  
 
Hur kan vi synas inför valet 
 
Staffan menade att vi måste få ut information till hushållen. SD hade 
gjort ett bra utskick och vi borde kunna göra något liknande. 
 
Staffan berättade att vi har inspelade videosnuttar om 
pendeltågstationen, simhall i Tullinge etc. De måste ut på Facebook. 
Staffan åtog sig att prata med biograf Sländan för att se om de kan visa 
någon av dessa videor innan filmerna visas.  
 
Rita föreslog att vi skulle kunna visa dessa videor på biografen i Tumba 
också i alla fall när pensionärerna är där för många kommer ifrån 
Tullinge. 
 
Staffan föreslog att vi kunde visa dessa videor i vår valstuga. 
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Anders tycker att vi ska ”tapetsera” Tullinge centrum med valaffischer 
inför valet. 
 
Staffan poängterade att vi måste börja i god tid. 
Lars-gösta tyckte att vi skulle skicka ut information till hushållen och då 
sätta QR-koder på den informationen så att man kan se våra videor. 
 
Louise föreslog att vi ska vara med på marknadsdagarna i Tullinge 
centrum. 
 
Christian menade att det är bättre att vi gör en aktivitet i centrum när 
ingen annan är där- då syns vi mer. 
 
Ammi fick i uppdrag för att se om Lucas musikbolag har någon artist 
som vill uppträda i Tullinge centrum och ta reda på vilka regler som 
gäller för att få uppträda där. Ammi ska också ta reda på när 
centrumdagarna är. 
 
Anders föreslog att vi kan anordna ponnyridning, korvgrillning och 
tipspromenad. 
 
Christian föreslog att vi skulle kunna anordna en busstur runt Tullinge 
för de som är nyinflyttade och då åka runt och visa vad vi vill göra med 
Tullinge. Vi skulle kunna åka till Hamra grustag, visa vår centrumskiss, 
åka till Maden och visa vart vi vill göra en badbrygga samt andra 
projekt. 
 
Carl tyckte att Christians idé var bra och att vi skulle kunna anordna en 
busstur vid flera tillfällen.  
 
Staffan undrade vad vi kan göra med vår centrumskiss. Ammi föreslog 
att vi skulle kunna göra en stor förstoring och stå och prata om den i 
centrum. 
 
Camilla poängterade att valet ligger tidigt i september 11/9 och att 
valrörelsen blir kortare. Vi måste därför börja redan på våren.  
 
Anders menade att aktiviteter i centrum bara når en begränsad 
målgrupp. Christian höll med och tyckte att förslaget med bussar är 
bättre än att satsa på aktiviteter i centrum. 
 
Christian tycker att rubriksättningen på våra bussturer är viktig. Rätt 
rubrik i våra annonser kan öka spridningen av vårt budskap. Han tyckte 
också att vi bör fokusera mer på att sprida vad vi vill göra med Hamra 
grustag. Där skulle det kunna bli ett jättefint nytt bostadsområde med 
utsikt ner över Tullingesjön. ”Vi säger nej till miljonprogram men ja till 
ett nytt fint bostadsområde i Hamra grustag.” 
 
Camilla avslutade med att poängtera att många i Riksten känner sig 
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bortglömda av politikerna. Vi måste visa att vi är intresserade av 
utvecklingen där och att området får den service i form av skolor, 
fritidsgårdar och annan service som behövs. 
 
 
 

 
  
§8 Aktuella frågor   
 
 Budgetdebatten i fullmäktige 
 Diskuterades inte. 
 
 Förbifart Tullinge 
 Diskuterades inte. 
 

 
§9 Övriga frågor 
 
 Inga övriga frågor dryftades. 

 
§10 Nästa möte/Avslutning 

Nästa ordinarie styrelsemöte är planerat till 5 januari 2022.  Vi insåg 
under mötet att detta är en röd dag så mötet kommer troligen att 
flyttas. Ammi återkommer om ett nytt datum. 
 
Planerade styrelsemöten för 2022: 

1 februari  

2 mars 

4 april 

26 april  

1 juni 

29 augusti  

27 september 

19 oktober  

21 november  
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Vid protokollet  Justeras  
 
 
Ammi Carlson-Estrada   Staffan Teste 
 
 


