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         Protokoll 

för 

TULLINGEPARTIETS STYRELSEMÖTE 

onsdag 25 november 2020 

 Online-möte via Teams, kl. 19.15 – ca 20.30 

Närvarande: Staffan Teste 
 Louise Linder   
 Anders Thorén     
 Larsgösta Almgren  

Carl Widercrantz (adjungerad)  
Camilla Jägemalm 

 Per Börjel (del av mötet) 
 Rita Ilomäki 

Christian Wagner 
Lena Tikkanen  

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

  Beslutades att punkten gällande valsedel till regionen skulle flyttas 
  upp på dagordningen som §4b. Därefter godkändes dagordningen.  
 

§4 Genomgång/godkännande av föregående protokoll  
  Det fanns inga kommentarer till föregående protokoll. Föregående 
  protokoll godkändes.  

 
§4b Valsedel till regionen  
 Beslutades att bilda en arbetsgrupp för arbetet med valsedel till 

  regionen. Gruppen ska bestå av Staffan, Per och Camilla. 
 
 Per ska distribuera sitt PM till de andra lokala partierna i LPN. Därefter 

  får vi se vilka andra partier som kan vara intresserade av att vara 
  med. Arbetsgruppen återkommer till styrelsen efter sondering.  

  
 Anders framförde kritik mot att TUP ska lägga tid och resurser på att 

  arbeta med en valsedel till regionen. Han pekade på att det finns annat 
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  arbete som är viktigare att prioritera. Anders deltar därför inte i detta 
  beslut. 

 
§5 Fågelmatning vid Maden 

  Diskuterades hur vi kan ta frågan vidare. Det finns två framkomliga 

  vägar. Antingen genom kontakt med nämndordförande eller via 

  ledamotsinitiativ och debattartikel. Beslutades att vi ska testa den 

  sistnämnda vägen.  

   

  Lasse har redan skickat in en insändare och Per förbereder ett 

  ledamotsinitiativ. Det viktiga är att vi ställer majoriteten till svars 

  gällande varför fågelmatningen vid Maden har tagits bort.  

 

  Per Börjel lämnade styrelsemötet efter denna paragraf p.g.a. att

  han kände sig sjuk/krasslig.  
  
§6 Information från POLSEK (Carl)    
 Utdelningen av brev till nyinflyttade i Tullinge rullar på. Beslutades att 
 TUP står för portot i de fall vi inte kommer in i lägenhetsportar. Kvitton 
 ska lämnas till Carl som sedan lämnar vidare till Louise.    
 
 Carl förbereder TUPs budgetalternativ till kommunfullmäktige. Med 
 anledning av pandemin blir det sannolikt ingen vanlig heldagsdebatt. 
 
 Det kontroversiella byggprojektet vid Örnberget återremitterades på 
 senaste mötet med samhällsbyggnadsnämnden. Förslaget innebar ett 
 tillskapande av 60 lägenheter i storlekarna 1-4 r.o.k varav hälften utgörs 
 av smålägenheter. Denna omfattande byggnation planeras till ett 
 område som har höga natur- och kulturvärden. Nu håller vi ett öga på 
 vilken typ av justerat ordförandeförslag som majoriteten väljer att 
 presentera i nästa steg.  
 
 Det var ett bra samarbete i styrelsen som gjorde att vi fick till ett skarpt 
 yrkande som satte avtryck i samhällsbyggnadsnämnden.  
 
 Carl berättade om status för pedofilutredningen och en ny misstänkt 
 pedofilskandal vid förskolan Nova i Riksten. Nyheten är inte officiell 
 ännu, men Carl har fått information från bra källor om att en kille i 20-
 25års åldern fick avsluta sin anställning p.g.a. innehav av 
 barnpornografi. Anställningen ska ha avslutats så fort detta uppdagades 
 och det var för ca tre månader sedan. 
 
 Enligt uppgift är innehavet av barnpornografi obestridligt. Däremot tror 
 man inte att några barn på förskolan har utsatts. Utredning pågår, men 
 har "hamnat på hög" hos polisen.  Till saken hör att ingen information 
 har gått ut till föräldrar och vårdnadshavare på den aktuella förskolan. 
 Majoritetens kommunalråd och nyckeltjänstemän på förvaltningen
 känner till ärendet, men kommunen har lagt locket på och inväntar 
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 klartecken från polisen.  

 
 §7 Information – rapporter från grupperna   

a) Hemsidan. 
Anders rapporterade om senaste nytt.  
 
Vi har haft problem med utskick på hemsidan p.g.a. gammal 

 programvara.  
 
Vi ska tagga inläggen på hemsidan bättre för att få fler träffar på till 

 exempel Google.  
 
Tullingekommun.se ska uppdateras inför valet.  
 
TT har en bilddatabas där det går att köpa bilder som vi sedan kan 

 använda på vår hemsida.  
 
För användning av TTs bilder på vår hemsida är priset 500 kr exkl. 

 moms. För att få en lägre styckkostnad kan man förköpa klippkort 
 beroende på hur många bilder vi är i behov av, då ser prisstegen ut 
 såhär: 

10 bilder 3 000:- (300:-/bild) 
25 bilder 6 250:-  (250:-/bild) 
50 bilder 10 000:- (200:-/bild) 
100 bilder 15 000:- (150:-/bild) 
 
Klippkortet gäller 1 år från köp.  
 
Beslutades att avvakta med beslut gällande TTs bilddatabas. Ett 

 alternativ är att bygga upp ett eget bildarkiv med hjälp av vår fotograf 
 Micke Bodner.  

 
b) Kommunikation – Media 

Carl rapporterade om senaste nytt. Gabriel Melki (S) har svarat på vår 
insändare om Förbifarten. Anders har skickat ut förslag på replik till 
Gabriel Melki.  
 
Gabriel Melki menar att TUP uttrycker felaktig information angående 
"Förbifart Tullinge". Vi menar dock att vi i TUP är realistiska, i alla fall 
om man tänker sig hela förbifarten, och framförallt i perspektivet 30–50 
år. Genom att presentera tjusiga skisser av ett framtida Tullinge 
centrum, som marknadsförs på ett sådant sätt att man tror det ligger i 
närtid, vilseleder majoriteten/kommunledningen Tullingeborna.  
 
Mitt i publicerade en artikel om appen som berättar historien kring 
Tullinge kyrka och Tullinge gård. Appen skapades efter ett förslag från 
TUP.  
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Marknadsföringen av Micke Bodners videos för sociala medier ger bra 
resultat med många likes på Facebook. Kostanden för dessa videos är 
33 562 kr.  
 
Micke Bodner har även klippt ihop alla filmer till en samlad video. 
Staffans förslag var att använda den ihopklippta videon för 
storbildsskärmen vid Brantbrink. Det är dock osäkert hur många som ser 
denna skärm och därför beslutade styrelsen att avvakta med den 
aktiviteten. När det börjar närma sig valet kan vi ta upp frågan igen.  

 
c) Ekonomi – Budget – Facebook   

   Louise ekonomiska rapport var utskickad sedan tidigare.   
   
  Beslutades att Carl ska fylla på kortet som används för Facebook-
  annonser med 10 000 kr.  

 
§8 Aktivitet med reflexer   
 Anders berättade att reflexklämmor för utdelning vid Tullinge station är 

  beställda. Beställningen omfattar 1000 reflexklämmor till en kostnad av 
  6 820 kr exklusive moms.  

 
§9 Förslag från revisorerna gällande hur vi ska hantera stadgeändring 
 Staffan har frågat revisorerna om råd gällande hur vi ska planera för 

årsmötet 2021. Knäckfrågan är att vi behöver fastställa nya reviderade 
stadgar. Frågan är om detta ska skjutas till nästa års årsmöte eller ska 
det beslutas innan dess? 

 
 Revisorerna tycker att det är lämpligast att försöka klara av en enkel 

extra digital årsstämma så fort som möjligt och då bara ta upp dessa 
stadgeändringar och få dessa beslutade om och därefter slutgiltigt 
fastställa samtliga nya stadgar i samband med årsmötet 2021. 
Revisorernas förslag har skickats ut till styrelsen. 

 
 Styrelsen beslutade dock att stadgeändringen först ska röstas om bland 

medlemmarna vid nästa ordinarie årsmöte 2021. Därefter behövs ett 
extra årsmöte eller ett nytt ordinarie årsmöte för att slutgiltigt fastställa 
stadgeförslaget. Styrelsen ska skicka ut förhandsinformation om att 
stadgeändringar planeras i samband med Staffans ordförandebrev.   

 
§10 Aktuella frågor  
 Liberalerna har presenterat en ny satsning gällande att bygga en 

  solbrygga vid Tullinge strand. Det är uppenbart att Liberalerna har 
  inspirerats av TUP. Beslutades dock att vi i TUP ska stå kvar 
  vid vårt tidigare förslag och därmed arbeta för en brygga vid Maden. 

 Anders har kontakt med ordförande för Tullinge tennis.  
 
Carl gav en uppdatering gällande Coronasituationen. Nu har ett nytt 

 besöksförbud införts i kommunen, detta gäller dock inte för make/maka 
 till den boende på särskilt boende.  
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 Staffan tog upp frågan om sopskandalen i Botkyrka samt frågan om 
  klaner och byggfrågor.  

 
 Anders berättade om namninsamling med över 500 underskrifter 
 som några engagerade personer i Grödinge lämnade in till kommunen 
 den 16 november. Namninsamlingen handlar om att Grödingeborna vill 
 få till en Vårdcentral och BVC i Grödinge. 
 
§11  Övriga frågor  

  Det fanns inga övriga frågor. 
 

§12 Nästa möte/Avslutning 
Nästa ordinarie styrelsemöte är planerat till torsdag 7 januari 2021.  
 
Mötesschema för nästa år:  
7 januari  
25 januari 
2 mars 
7 april 
26 april 
1 juni  
1 september  
27 september  
19 oktober  
24 november 
 
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  
 
 
 
Vid protokollet  Justeras  
  
 
Carl Widercrantz   Staffan Teste 
 
 


