
                    

  Styrelseprotokoll
för

TULLINGEPARTIETS STYRELSEMÖTE

Måndag 27 september 2021

 Online-möte via Teams, kl. 19.00 – 20.30
Närvarande: Staffan Teste

Louise Linder
Anders Thorén  
Larsgösta Almgren 
Carl Widercrantz (adjungerad) 
Ammi Carlson-Estrada (adjungerad)
Camilla Jägemalm
Per Börjel
Rita Ilomäki
Christian Wagner

Ej närvarande: Lena Tikkanen

§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 informerade om vilka som tillträtt och avgått av ledamöterna i 
nämnderna. Karin Nakamura slutar som ledamot i utbildningsnämnden 
och ersätts av Anders förvärv Helena Jonasson. Fredrik Ahlinder slutar 
som ledamot i VON och efterträds av Ewa Norrgård. Vi har precis fyllt 2 
vakanser som ersättare, en i Socialnämnden -Janna Ljung och en i Vård 
och omsorgsnämnden -Helena Jonasson.
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Ammi informerade om att Camilla tagit initiativet att närvara vid Kerstin
Edmans begravning. Camilla och Ammi var där och Camilla höll även ett 
tal där hon tackade Kerstins familj för hennes fina insatser i 
Tullingepartiet. Det blev mycket uppskattat av Kerstins familj och 
Tullingepartiet hade även skickat blommor till begravningen.

§6 Information – rapporter från grupperna  

a) Hemsidan och Medlemsbrev

Fysiskt möte
Anders tog upp frågan om att vi skulle försöka ha ett fysiskt möte med 
styrelsen och KF/KS-gruppen och eventuellt övriga förtroendevalda. 
Anders föreslog att vi skulle kunna träffas på en restaurang där vi har 
möjlighet att sitta lite avskilt. Tanken är att vi ska träffas och prata ihop 
oss lite om arbetet i partiet och kanske även om strategier/frågor inför 
valet nästa år. Förslaget fick ett positivt mottagande. Ammi och Anders 
ska återkomma med ett förslag där vi träffas en vardag mellan
ca 19.00-22.00 på någon lämplig restaurang.

Hemsidan

Anders berättade att hemsidan krånglar lite och att vi behöver ett nytt 
program för att skicka ut medlemsbrev. Vi ska försöka få in bilder på alla
förtroendevalda på hemsidan.

Flygarmonumentet 

Anders informerade om att kamratföreningen inte kommer att låta 
Tullingepartiets namn vara med på minnesstenen uppe vid rondellen 
vid ICA Riksten. Han och Klas Bovin har försökt resonera med 
kamratföreningen men utan resultat.  Anders tycker att deras 
inställning att inte officiellt erkänna oss som sponsor varken på 
minnesstenen eller vid invigningstalet är mycket tråkig. Vi har dock fått 
en plakett som tack för vårt stöd och denna ska Anders vid tillfälle lägga 
upp på vår hemsida.

Kyrkovalet- TUP tog ett nytt mandat.

Staffan och Anders tackade alla som ställt upp och hjälpt till i 
kyrkovalet. Tullingepartiet gick framåt och vi har nu 3 mandat.  Staffan 
påpekade att vi nu behöver ersättare till dessa. Per Börjel informerade 
oss om att till 3 mandat ska vi ha 2 ersättare. Vi skulle återkomma till 
frågan om vilka som ska bli ersättare.
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Branden i Kassmyra – Status och vårt agerande i frågan

Anders informerade om att man i kommunen beslutat om en 
evakuering av soporna men att det ännu inte finns någon konkret plan 
för hur detta ska gå till. Kommunen ska försöka få medel från staten för 
att finansiera detta men Anders är rädd att det blir vi skattebetalare i 
kommunen som kommer att få stå för notan. 

Staffan påpekade också att det är oklart vem som kan ta emot denna 
mängd med sopor. Det återstår många frågetecken och vi kommer att 
följa den här frågan eftersom det är en viktig fråga för våra väljare.

Anders påpekade att kommunen måste bevaka att sophögen inte sätts i
brand. Christian bekräftade att han hört från anonyma källor att de 
bränder som uppstått varit anlagda. 

Det ska finnas en oberoende utredning av Kagghamra. Ammi ska ta reda
på den och skicka den till Staffan.

b) Ekonomi – Budget – Facebook  
 

Louise rapporterade att kassan vuxit sedan förra valet tack vare de 
partistöd vi får från kommunen. I år har vi inte kunnat genomföra så 
många marknadsaktiviteter så vi har nu 1097 701: - i kassan varav 
1000 000: - är budgeterade som kampanjkassa. Vi har alltså nästan
100 000: - i reserv till styrelsens förfogande.

Anders berättade att han håller på med en upphandling av affischering 
vid Tullinge centrum och på perrongen på Tullinge station. Dessa 
affischer kommer att sitta uppe 4 veckor innan valet. Kostnaden 
beräknas till ca 67 000 kr exklusive moms. 

c) Medlemsvård och rekrytering

Vad kan vi göra för att få fler engagerade medlemmar?

Anders pratade om medlemsrekrytering och påminde alla om listan 
med medlemmar i Tullingepartiet som han har skickat ut. Han bad alla 
att återigen titta på listan och se om det finns någon där som kan vara 
intresserad av att engagera sig i partiet. Det skulle kunna vara barn till 
medlemmar som vi känner.
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Dörrknackning under september och oktober hos nyinflyttade sedan 
senaste valet?

Dörrknackning kommer att ta för mycket tid så Anders har beställt ett 
adressregister med ca 1800 adresser. Dessa är till personer som flyttat 
in till eller flyttat i Tullinge sedan förra valet. Vi kommer att dela ut ett 
kampanjbudskap till dessa hushåll i ett vanligt vitt kuvert med den 
handskrivna texten: (ett exempel)

Till Hushållet
Nyängsvägen 35, 2 tr

Ammi kommer att skriva ut adresslistor och dela ut dessa samt kuvert 
och kampanjbudskap till de som vill hjälpa till. Staffan erbjöd sig att 
hjälpa till och Anders kommer att fråga medlemmar som han känner om
hjälp. Vi hoppas på många frivilliga så att det inte blir så många kuvert 
att hantera för varje person.

Påminnelse har skickats till alla som inte betalat medlemsavgiften.

Ammi har skickat påminnelse till alla som inte betalat medlemsavgiften.
Hon kommer att stämma av med Louise vilka betalningar som kommit 
in. Vi diskuterade möjligheten att våra medlemmar ska kunna swisha in 
medlemsavgiften. Vi beslutade att vi ska se över hanteringen av 
fakturorna och se om det går att förenkla betalningen för våra 
medlemmar.

§7 Planering inför kommunalvalet 2022

Valberedning igång

Staffan meddelade att valberedningen är igång och att han och Klas 
Bovin arbetar med den. Staffan efterlyser kvinnor som kan hjälpa till 
med valberedningen. 

Carl påpekade att det krävs en viss tidsplanering inför valet. 
Valmyndigheten har all information. Carl tyckte att vi borde se till att 
valsedeln är klar innan årsskiftet så att vi sedan kan koncentrera oss på 
själva valet. Det kommer att komma en kallelse om hur man gör 
valsedlar och i Mars/April nästa år är sista dag att beställa valsedlar. 

Det beslutades att valsedeln åtminstone bör vara klar till årsmötet i 
Mars.

Staffan påpekade att vi borde skriva ett brev till de som sitter som 
förtroendevalda idag på olika uppdrag för att se om de vill vara kvar. 
Ammi och Staffan ska skriva ett brev och fråga.

Vilka frågor ska vi lyfta fram i valet 2022?
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Anders berättade att Elisabet har mycket erfarenhet av media och att 
hon erbjudit sig att komma med en offert på kampanjmaterial till 
valåret. 
När det gällde frågor som vi vill lyfta i valet så nämndes bland annat 
skolan och att resultaten har försämrats under senaste 
mandatperioden. Vi kom inte fram till något beslut i den här frågan utan
vi bestämde att vi skulle fortsätta diskussionen på vårt planerade fysiska
möte på någon restaurang.

Regionvalet 2022 Lokala partier.

Man håller på att ta fram en valsedel för lokala partier och vi 
diskuterade om vi skulle vara med eller inte. Kanske skulle vi kunna få 
hjälp med frågor som gäller kollektivtrafiken av det lokala 
partinätverket i Storstockholm. Det bestämdes att vi skulle undersöka 
saken närmare innan vi tog ett beslut.

§8 Aktuella frågor  

Skansentåget

Tågföraren har inte gått att nå så Anders och Ammi måste åka till 
Skansen och prata med honom.

§9 Övriga frågor

Christian informerade om att vi lämnat ett yttrande om att vi vill att 
hela Tullinge strand ska bli ett gångfartsområde. Förslaget från 
kommunen var att gångfartsområdet bara skulle omfatta en liten 
sträcka vid Örnberget och att detta skulle genomföras på prov nästa 
sommar.

Det blev en diskussion om hur Tullingepartiet ställer sig till DeLavals 
planerade bygge ovanför Hantverksbyn/Riksten. Anders tyckte inte att 
det var ett bra förslag eftersom det här området kommer att ligga långt 
ifrån kommunikationen. DeLaval äger ju även marken i grusgropen och 
det hade varit bättre om de hade byggt där.

Christian förklarade att kommunikationen till området kommer att gå 
via Flemingsberg. Han menade också att vi i partiet måste välja våra 
strider så att vi inte uppfattas som ett parti som säger nej till allt.

Vi beslutade att vi låter denna fråga vara tills vi ser hur det går i valet 
nästa år. 

Camilla tyckte att vi borde lägga en motion om att kommunen borde 
avsätta mark till att bygga villor. Christian menade att mycket av 
marken ägs av privata markägare och att kommunen därför inte kan 
erbjuda villatomter. Markägarna vill utnyttja marken maximalt och 
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därför är det väldigt lite mark som säljs som villatomter.

Christian tyckte att vi borde ha ett skönhetsråd för bebyggelse i Tullinge
eller i kommunen som helhet. På det sättet skulle vi kunna lyfta fram 
goda exempel där man lyckats med planering och byggnation på ett 
snyggt sätt. Christian menade att vi måste fokusera på att ta fram bra 
förslag och idéer för framtiden så att vi uppfattas som ett parti som vill 
utveckla Tullinge på ett positivt sätt. Det är viktigt att vi uppfattas som 
ett parti som vill framåt.

§10 Nästa möte/Avslutning
Nästa ordinarie styrelsemöte är planerat till 19 oktober 2021. 

Resterande styrelsemöten för 2021:
19 oktober 
24 november

Vid protokollet Justeras

Ammi Carlson-Estrada  Staffan Teste
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