Vårt mål är att Tullinge
blir en egen kommun
Tullingepartiet, som är partipolitiskt obundet, är det i särklass största
partiet i Tullinge. I folkomröstningen vid valet 2014 sa en stark majoritet, 67 procent, ja till att Tullinge skulle bilda en egen kommun. Men de
styrande (S, V och MP) i Botkyrka kommun sa nej. Vi anser att folkviljan
ska vara avgörande – precis som när Salem blev en egen kommun och
bröt sig loss från Botkyrka. Den 9 september är det val och då kan ett
nytt politiskt styre i kommunen ändra fokus i vår fråga. Då behöver vi
din röst!

Vi vill göra det bästa
för oss i Tullinge

JA

67%

Medan vi väntar på att bli en egen kommun vill vi göra det bästa för
att vi ska få vår vardag att fungera och för att vi ska trivas i Tullinge.
Här är några av de saker vi arbetar för:
Nej

Blankt

Vi står överst på Tullingepartiets lista i valet till kommunfullmäktige
i Botkyrka kommun söndagen den 9 september 2018:
1. Anders Thorén 71 år, Tullinge Parkhem.
Gruppledare Tullingepartiet
”När Tullinge blir en egen kommun ska
ingen känna sig utanför. I en egen kommun
skapar vi mera delaktighet och gemenskap
mellan människor som bott länge i Tullinge och nyinflyttade från kanske andra länder och kulturer. Tillsammans kan vi skapa en kommun för alla att trivas i.”
2. Camilla Jägemalm 51 år, Tullinge Södra
Lanthem. Säljare
”Tullinge behöver en bättre pendeltågsstation med två uppgångar. Detta skulle möjliggöra flera infartsparkeringar och underlätta
vardagen för många, inte minst för boende i Riksten”.
3. Carl Widercrantz 31 år, Tullingeberg.
Politisk sekreterare
”Vi som bor i Tullinge ska ha det största inflytandet över hur vår framtid formas. Att 67
procent har sagt ja till att Tullinge ska bilda
en egen kommun måste respekteras. Som ny kommun
har vi alla möjligheter att skapa ett trivsamt Tullinge med
bra skolor och god äldreomsorg”.
4. Karin Nakamura Lindholm
49 år, Tullinge Lanthem. Lärare
”Lärare behöver en balanserad arbetssituation för att kunna göra ett kvalitativt arbete.
I en egen kommun kan vi få mer fokus på
skolan så att våra barn och unga utvecklas till trygga
medborgare”
5. Per Börjel 43 år, Tullinge Södra
Lanthem. Civilingenjör
”Jag tror på en nära demokrati byggd på och
av engagerade medborgare. Den viktigaste
kompetensen i kommunalt beslutsfattande
är lokalkännedom. Därför tror jag på kommundelsnämnder i Botkyrka omedelbart – och på Tullinge som egen
kommun så snart det är möjligt!”

6. Åsa Karmteg 48 år, Riksten.
Banktjänsteman
”Ska Tullinge kunna fortsätta växa måste
skola, barn- och äldreomsorg ha en budget
som är i paritet med det Tullingeborna betalar i kommunalskatt. Satsning på vägar och fler infartsparkeringar är nödvändiga för att människor ska kunna
ta sig till sina jobb. Och det är hög tid att Tullingeborna
får en simhall.”
7. Nils-Bertil Carlson-Estrada 55 år,
Tullinge Södra Lanthem. Systemvetare/
projektledare.
”Tullinge har förutsättningar att bli en av
Stockholms bästa kommuner att bo och leva
i. Under tiden jobbar jag med fokus på våra barn, äldre
och personer med särskilda behov, och emot alla former
av slöseri med våra gemensamma resurser.”
8. Rita Ilomäki 65 år, Banslätt. Pensionär
När vi blir äldre ska vi kunna bo kvar i den
kommundel där vi har vårt sociala nätverk
och känner oss hemma oavsett vilket stöd
eller hjälpbehov vi har. Vi ska bygga fler
äldreboenden i Tullinge med olika inriktningar, LSS-boenden och servicelägenheter.
9. Christian Wagner 60 år, Tullinge
Parkhem. Ljusarkitekt
”Tullinges skogar och grönområden ska inte
bytas mot höghus. Tullinge kan moderniseras och uppgraderas men behålla karaktären
av småskalig ’trädgårdsstad’ med blandad bebyggelse.”
10. Fredrik Ahlinder 36 år. Tullinge
Villastad. Arbetsterapeut
För mig är det självklart att man själv ska
kunna bestämma vem som kommer in i det
egna hemmet, även när man har behov av
hjälp från kommunen att klara sin vardag. Det ska också
finnas möjlighet att bo kvar i sin trygga miljö, där man
har sitt sociala nätverk.”

Nej till miljonprogram i Tullinge
Vi vill inte att Tullinges skogar och grönområden ska
ersättas med höghus och 1 000 nya hyresrätter som
kommunledningen i Botkyrka planerar för. Vi vill bygga
de bostäder Tullingeborna, deras barn och barnbarn
efterfrågar.
En bättre pendeltågsstation med två uppgångar
Tullinge behöver sedan länge en bättre pendeltågs
station med två uppgångar. Trots löften från Stock
holms Läns Landsting har inget hänt. Men vi ligger
på. Och Botkyrka kommun måste visa att man menar
allvar med sitt löfte att hjälpa till med finansiering.
Skolorna måste få tillräckligt med resurser
Tullinges skolor ska ligga på samma nivå som skolorna
i mindre kommuner som Salem, Nykvarn och Knivsta.
I Sveriges kommuner och landstings (SKL) rankning
2017 av grundskolorna i landets 290 kommuner kom
Botkyrka på plats 117. Vår granne Salem kom på plats 15.
En simhall i Tullinge (Riksten)
Tullinge har snart 20 000 invånare men ingen simhall.
I den motion som Tullingepartiet lämnat in till kommu
nen är förslaget att den nya simhallen ska byggas i Rik
sten utan att orörda grönområden behöver exploateras.
Vi är värda ett bättre centrum!
De styrande i kommunen har pratat om ett nytt Tullinge
centrum i över 20 år – men inget har hänt. Tullingepar
tiet har en plan på ett ombyggt och modernare Tullinge
Centrum som vi vill förverkliga. I vår plan som är fram
tagen av en välmeriterad arkitekt och en stadsplanerare
finns många levande och trivsamma mötesplatser.
Vi vill ha en hemtjänst som fungerar
– och införa valfrihet
Botkyrka har Sveriges näst sämsta hemtjänst enligt
nyligen genomförda medborgarenkäter. Vårt mål är
en bra, trygg och effektiv hemtjänst med vårdutbildad
personal. Vi vill också införa valfrihet (så kallad LOV),

så att de äldre själva kan välja det alternativ som var
och en tror passar bäst.
Våra medborgare ska kunna bo kvar i den kommun
del där man har sitt sociala nätverk och känner
trygghet i närmiljön oavsett vilket stöd eller hjälpbe
hov man har. Därför vill vi bygga fler äldreboenden
i Tullinge med olika inriktningar, LSS-boenden och
servicelägenheter.
Trivsel i Tullinge med väl underhållna vägar
Mer pengar måste satsas på underhåll av våra vägar; så
kallade potthål ska bort och vägarna bli bättre asfalte
rade, trafikskyltarna ska inte stå snett, renhållningen
måste bli bättre, inget skräp i vägrenen. Då skapas triv
sel och det i sin tur skapar trygghet och gör att folk vill
bo kvar i sitt område.
Ett säkrare och tryggare samhälle
I Botkyrka uppger nästan hälften av invånarna att de
känner sig otrygga när de vistas ute i det egna bostads
området på kvällen. Inbrott och andra brott har ökat
kraftigt. Vårt mål är att öka invånarnas trygghet i
Tullinge genom vaktbolag med välutbildade väktare,
fler kameror, lokalt larmnummer till polisen samt att
få fler Tullingebor engagerade i grannsamverkan.

