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          Protokoll 

från 

TULLINGEPARTIETS STYRELSEMÖTE 

måndag 30 september 2019 

 Restaurang Akvarellen, kl 19.45 – ca 21.15 

Närvarande: Staffan Teste 
 Louise Linder   
 Anders Thorén     
 Larsgösta Almgren  

Carl Widercrantz (adjungerad)  
Camilla Jägemalm 

 Per Börjel 
Lena Tikkanen  

 
Frånvarande:  Rita Ilomäki 

Christian Wagner 
 
§1 Mötets öppnande  
 Staffan öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.  
 
§2 Godkännande av dagordning 

Föreslagen dagordning godkändes.   
 

§3 Gunnar Persson från F18-kamratföreningen är inbjuden 
Gunnar Persson från F18-kamratförening genomförde en presentation 

för styrelsen. Gunnar presenterade kamratföreningen och berättade om 

det konstverk i form av två flygplan på ett stenblock som är tänkt att 

uppföras vid Riksten. Detta är enligt Gunnar en önskan från de 

närboende som vill värna om sin historia.  

 

Styrelsen beslutade att gå vidare med Gunnars förslag som en motion 

till kommunfullmäktige.  

 
§4 Genomgång/godkännande av föregående protokoll  
 Föregående protokoll godkändes. 
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§5 Rapport från möte med Sigicoms VD Thorbjörn Rehnström (Anders 
  och Carl) 

Carl och Anders redogjorde för besöket hos Sigicom. Företagets VD, 
Thorbjörn Rehnstöm, var inte nöjd med hur de hade blivit behandlade 
av kommunen. Eftersom att Botkyrka inte kunde erbjuda tillräckliga 
lokaler för uthyrning så tvingades Sigicom att flytta från Alfred Nobels 
allé till Älvsjö. Kommunens intresse för Sigicoms önskemål var svalt. 
 
Thorbjörn betonade vikten av att kunna ta sig till sin arbetsplats utan 
bil. Därför bör vi fortsätta att argumentera för en ny 
pendeltågsuppgång. Det skulle t ex underlätta för alla som arbetar i 
Hantverksbyn.  
 

§6 Rapport från Höstmarknad i Tullinge C 13 september  (Carl)  
Carl rapporterade från höstmarknaden i Tullinge C. De flesta besökarna 
var positiva. I slutet av marknaden kom det dock fram en kvinna som 
var starkt kritisk till TUP. Hon ansåg att vi förhalade nybygget av 
Falkbergsskolan. Trots en ordentlig förklaring blev hon inte nöjd med 
svaret.  

 
§7 Information från POLSEK (Carl)      

Carl rapporterade från en lyckad retorikutbildning med KF-gruppen 28 
september. KF-ledamöterna blev drillade i hur ett bra anförande ska 
presenteras och vad som är viktigt att tänka på i argumentationen. 
Utbildningen ägde rum på Lida.  
 
Carl och Anders har genomfört en biltur med Tullinges nya 
områdesutvecklare, Johanna Mathiasson. Vi visade olika platser där TUP 
driver frågor t ex Ringblomman, Riksten, Hamra grustag m.m.  

 
 §8 Information – rapporter från grupperna   

a) Hemsidan. 
Anders rapporterade om senaste nytt. Vi har problem att se när nya 
medlemmar registrerar sig på hemsidan.  

 
b) Kommunikation – Media 

Carl rapporterade om senaste nytt. Det har varit många negativa 
rubriker för Botkyrka, inte minst gällande hemtjänsten och 
näringslivsklimatet som får dåliga betyg.  
 
Beslutades att vi ska kritisera vägbygget mellan Tullinge och Tumba i en 
ironisk insändare.  

 
c) Ekonomi – Budget – Facebook   

   Louise redogjorde för ekonomin. Den ekonomiska rapporten var  
utskickad sedan tidigare. Rapporten innehöll en ”omkastning” av 
siffrorna som Louise rättade till. Beslutades att vi ska inarbeta 
kommande planerade aktiviteter i TUPs årsbudget.  
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Beslutades att vi ska genomföra en aktivitet vid pendeltågsstationen i 
samband med Lucia.  
 
Beslutades att Anders tar kontakt med Bengt Ohlsson på Trafikverket 
för att driva frågan om att sätta upp en tavla med gamla bilder från 
Tullinge vid pendeltågsstationen.  

 
§9 Delningsfrågan  

Styrelsen beslutade att skicka in en ny ansökan om kommundelning. Vi 
ska ta med det som var bra från den tidigare ansökan, men också 
uppdatera med nya förutsättningar som t ex det parlamentariska läget. 

 
Diskuterades om att skriva en motion om ny folkomröstning i endast 
Tullinge. Beslutades dock att vi ska avvakta med en sådan motion. 

 
§10 Beslut om styrelsesammanträden för 2020 

Styrelsen beslutade om följande styrelsesammanträden för 2020 
(grundplanering): 

 
2 januari (torsdag) - detta möte kan eventuellt ställas in  

  26 februari (onsdag)  
  30 mars (måndag)  
  28 april (tisdag) 
  2 juni (tisdag)  
  31 augusti (måndag)  
  29 september (tisdag) 
  25 november(onsdag)  

 
Vissa datum kan komma att ändras.   
 

§11 Aktuella frågor  
 Det redogjordes för följande aktuella frågor:   
 

• Nämndernas sparbeting. Vi bör gå på om detta i de olika 
nämnderna. Nämndledamöterna ska vara aktiva och bevaka 
vilka effektiviseringar som föreslås. Ledamöterna kan även 
försöka ta reda på hur kostnaderna och investeringarna i 
nämnderna är fördelade mellan de olika kommundelarna.  

 

• Falkbergsskolan. Per berättade om hur TUP agerade i tekniska 
nämnden där vi inte deltog i beslut gällande anbud. På så sätt 
har vi ”ryggen fri” om det sedan blir problem med bygget av 
den nya Falkbergsskolan.  

 

• Biblioteksförändringen. Staffan tittar närmare på hur vi kan 
stoppa den märkliga boksorteringen där svenska böcker 
kommer långt ned i den alfabetiska ordningen som kommunen 
vill sortera efter.   
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• Poliser. Staffan beskrev den katastrofala situationen med 
minskat antal poliser. Vi behöver fortsätta med att kartlägga 
hur det ser ut i Botkyrka.  

 

• Skolor i Botkyrka. Staffan har skrivit till skolinspektionen 
gällande skolorna i Botkyrka som har stora problem med viten 
som konsekvens. Beslutades att Per ska tipsa DN om detta.   

 
 

§12 Övriga ärenden  
Lasse redogjorde för sitt mejl till Ebba Östlin gällande den nya lekparken 
vid Akvarellen. Tjänstemännen anser att lekparken är färdigställd, trots 
att massa arbeten kvarstår.  
 
Per föreslog att ställa en enkel fråga till Gabriel Melki om detta. 
 

§13 Nästa möte/Avslutning 
Nästa ordinarie styrelsemöte beslutades till 15 oktober, kl 19:45 på 
restaurang Akvarellen.  
 
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade styrelsemötet 
avslutat.  

 
 

Vid protokollet  Justeras  
  
 
Carl Widercrantz   Staffan Teste 
 


