Gör ditt val för
Tullinges bästa!

Var med och påverka
hur Tullinge ska se ut
nu och i framtiden.

Rösta på
tiet
Tullingepar
alet
i kommunalv
r!
11 septembe

Din röst är viktig för
Tullinges framtid!
lokala frågor som är viktiga för dig. Genom din
röst i kommunalvalet är du med och påverkar
hur Tullinge ska se ut i framtiden.
Här är vi som står överst på Tullingepartiets
lista i valet till kommunfullmäktige i Botkyrka
kommun den 11 september 2022. I den här
broschyren kan du läsa mer om vilka frågor vi
brinner för.
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Den 11 september är det
tre val som ska göras –
till riksdag, region och
kommun. Du kan rösta
D
A
ER
på
olika partier i de tre
ED
S–
PA R TIL
valen.
I kommunalvalet kan du välja det parti som du
anser företräder dig bäst där du bor, utifrån de
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Det här är
Tullingepartiet:
Tullingepartiet är ett lokalt, obundet parti som
samlar väljare från vänster till höger, såväl de
som bott här länge som nyinflyttade. I det
senaste kommunalvalet fick Tullingepartiet
47 % av Tullingebornas röster och blev därmed
det i särklass största partiet i Tullinge och det
tredje största partiet sett till hela Botkyrka.
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• Vi värnar om Tullinges unika karaktär med
grönområden och småskalig bebyggelse och
känsla av ”trädgårdsstad”. Vi vill förhindra att
Tullinge förtätas med höghus och utvecklas
till en storskalig förort.
• Vi driver många frågor för att få vår vardag
att fungera och för att vi ska trivas i Tullinge.
Vi vill öka Tullingebornas inflytande över
Tullinge och vårt långsiktiga mål är att
Tullinge blir en egen kommun.

Många goda skäl att rösta
på Tullingepartiet
Tullinge är en idyllisk ort i Mälardalen inbäddad i
natursköna omgivningar, bara 22 minuter bort från
storstadens alla fördelar. Här är vi många som trivs
med vackra sjöar, skogar och fina motionsspår inpå
knuten. Tullingesjön har förbindelse med Mälaren och
därmed även med havet och skärgården. Allt detta vill
vi värna om.

Vi vill behålla Tullinges unika
karaktär
Tullinges bebyggelse är en lagom blandning av villor,
bostadsrätter och hyresrätter, som tillsammans bildar
en trivsam ort med en känsla av ”trädgårdsstad”. Det är
en bra mix som vi är stolta över – en karaktär som vi
vill behålla.

Vi säger nej till miljonprogram
Vi vill förhindra att Tullinge förtätas med höghus och
utvecklas till en storskalig, anonym förort med karaktär
av miljonprogram, som riskerar att bli ännu ett ”utsatt
område” i Botkyrka. Därför vill vi ha ett inflytande och
bromsa den styrande majoriteten i Botkyrka, vars ambi
tion är att utveckla Tullinge till något annat än det vi vill.

Vårt viktigaste mål: Tullinge
ska bli en egen kommun
Vårt långsiktiga mål är att Tullinge ska bli en egen
kommun. Botkyrka kommun har idag drygt 95 000
invånare och har blivit för stor, spretig och tungrodd.
Det innebär att det satsas för lite på Tullinge och att
Tullinge blivit eftersatt inom många områden. Tullinge
är attraktivt, växer snabbt och har idag 20.500 invånare.
Botkyrka klarar inte av denna utveckling. Det har blivit
svårt för den enskilde medborgaren att känna sig del
aktig och kunna påverka.

67% sa JA till en egen kommun
Att Tullinge blir en egen kommun handlar om hur
Tullinges framtid ska formas och hur vi bäst kan ta till
vara de utomordentliga möjligheter som Tullinge har i
det expansiva Stockholmsområdet. I folkomröstningen
2014 sa en bred majoritet (67 %) av Tullinges väljare
JA till en egen kommun. Den gången sa Botkyrka nej.
Den 11 september skapas nya förutsättningar men då
behöver vi din röst.

En kommundelsnämnd
ett första steg mot en egen
kommun
I väntan på kommundelning vill vi införa kommun
delsnämnder, så att Tullingeborna får möjlighet att
påverka den kommunala verksamheten i Tullinge. Det
är vi Tullingebor som kan Tullinge och vet hur vi vill ut
veckla vår del av kommunen. Valresultatet i kommun
delen Tullinge ska avspeglas i sammansättningen i
kommundelsnämnden.

JA

Tullingeborna måste få
inflytande över Tullinge
Vi vill bilda Tullinge kommun med starkt fokus på
bra kärnverksamhet, ett hållbart miljötänk och nöjda
invånare. Vi är nämligen övertygade om att boende
i Tullinge har bäst kännedom om t ex vägar, skolor,
äldreboenden och fritidsanläggningar.

67%

Nej

67 % av Tullinge
borna sa ja till att
bli en egen kom
mun vid folkom
röstningen 2014

Blankt

Vi brinner för Tullinge
och driver många frågor
Vi vill ha ett ombyggt och mer
levande centrum

Vi vill ha en bättre
pendeltågsstation

De styrande i kommunen har pratat om ett nytt
Tullinge Centrum i över 20 år men inget har hänt därför
att de styrande väntar på ”Förbifart Tullinge”, en förbi
fart som inte kommer att bli verklighet i närtid. Tullinge
partiet har en plan på ett ombyggt och modernare
Tullinge Centrum som vi vill förverkliga. I vår plan,
som är framtagen av den välmeriterade arkitekten och
stadsplaneraren Kjell Forshed, finns många levande och
trivsamma mötesplatser. Kjell har bl.a. varit ansvarig för
utformandet av Tullinge Trädgårdsstad.

Vi kräver bekväma kommunikationer och arbetar för
en bättre pendeltågsstation med två uppgångar. Det
är Trafikverket som äger stationen, Region Stockholm
ansvarar för trafiken, och kommunen som skall driva
frågan. Frågan har hanterats mycket valhänt av de
styrande i Botkyrka kommun, men vi har en tydlig idé
om vad vi behöver och driver den framåt. Som syns av
skissen här bredvid hamnar en andra uppgång ungefär
där ST1-macken ligger. Denna lösning och placering
skulle förbättra enormt för busstrafiken till och från
Riksten.

Visionsskiss över nytt centrum i Tullinge, med förbindelse till en andra uppgång till pendeltåget.

Vi vill ha en simhall
i Rikstensområdet
Tullingepartiet har länge arbetat för en simhall i Rik
sten. I och med inflyttningen av många barnfamiljer
ökar behovet, men en simhall skulle även innebära
nya möjligheter för sport, rekreation och friskvård för
motionärer och pensionärer. När Salem frigjorde sig
från Botkyrka kunde de äntligen få en simhall. Kanske
måste vi också vara en egen kommun för att få vår
simhall?

skapa en lugn och trygg skola, där skolan samarbetar
med föräldrar, polis, och sociala verksamheter. Det ska
vara behörig personal på skolorna. Om eleverna inte
har godtagbara kunskaper i svenska ska de erbjudas
språkkurser.

Ett seniorboende typ Boviera ökar gemenskap och trivsel,
och minskar ensamhet.

Vi vill ha ett nytt seniorboende
En simhall i Riksten skulle vara till glädje för många,
både unga och gamla.

Skolorna ska få mer resurser
Bra skolor är avgörande för att folk ska välja att bo i
Tullinge. Förskolan spelar en viktig roll för att bygga
relationer till föräldrar och berätta om de värderingar
som gäller i förskolan/skolan. Då blir det lättare att

Tullinge ska ha en väl fungerande äldreomsorg. Vi vill
också bygga ett seniorboende typ Boviera, en omtyckt
boendeform med mycket växter och ljus som ger medel
havskänsla. Ett boende för ökad trivsel och gemenskap
bland äldre. Grannkommunen Salem har lyckats få
företaget Balder (som äger Tullinge C) att etablera ett
Boviera i sin kommun. Något som även Tullinge skulle
kunna lyckas med.

Idéskiss på nytt strandbad längs Tullinge strand, nedanför Adler Salvius krok.

Vi vill göra det möjligt att promenera runt hela Tullingesjön, för att fler ska kunna ta del av och uppleva Tullinges fina natur.

En pålad brygga blir stabil och ljuset kommer in så att vegetation i vattnet inte tar skada.

Vi vill skapa två nya badplatser
med bryggor vid Tullingesjön
Ett av Tullinges mest populära promenadstråk är
Tullinge strand. Men tyvärr råder det brist på badplat
ser längs strandpromenaden. Tullingepartiet vill därför
anlägga en badbrygga vid Maden. Vi lade en motion
i fullmäktige om en badbrygga redan 2016, som de
styrande i kommunen tyvärr sa nej till.
Vi vill också anlägga ett litet strandbad längs Tullinge
strand nedanför Adler Salvius Krok. Här finns ett
område på kommunens mark som skulle lämpa sig väl.
Skuggande träd tas bort och botten rensas från stenar.
Sand och markduk till 1,5 meters djup.

blommor kan locka till sig nyttiga insekter som humlor,
bin och fjärilar, alla så viktiga för den biologiska mång
falden.

Vi vill skapa en gångväg runt
hela Tullingesjön
Vi vill ta vara på de fantastiska naturvärden som
Tullinge har, och utveckla möjligheterna för fler att ta
del av och njuta av naturen. Ett exempel är att vi vill
skapa gångvägar och naturstigar runt hela Tullingesjön
med minimal påverkan på naturen och djurlivet.

Vi vill ta vara på naturen och
den biologiska mångfalden
Vi vill utveckla Tullinges fina natur och ta till vara våra
grönytor. Naturen behöver nyttiga pollinatörer. Där
för vill vi att en del grönytor ska avsättas till ängar där

Grönområden där naturens nyttiga pollinatörer trivs är viktiga
för den biologiska mångfalden.

Vi vill skydda vårt vatten och
våra grönområden
För oss är det viktigt att skydda våra grönområden och
vårt vatten från miljöfarligt avfall, så att skandalen i
Kagghamra och Kassmyra inte upprepas här i Tullinge.
Det åstadkommer vi genom bättre kontroll och styrning
av olika aktörer.

En egen kommun,
det bästa för Tullinge
– och för Botkyrka!
Botkyrka har blivit för stort
Med sina drygt 95 000 invånare har Botkyrka vuxit till
en storkommun med en tungrodd administration. Den
starkt ökande befolkningen ställer stora krav på kommun
ens resurser. Hela infrastrukturen lider av detta; miljön,
bebyggelsen, vägarna, kommunikationerna, äldreomsorgen
och inte minst demokratin. Många Tullingebor, och även
Botkyrkabor från övriga kommundelar, känner
missnöje med hur kommunen hanterar denna
utveckling. Detta framgår av kommunens egna
medborgarundersökningar.

Botkyrkas ekonomi
påverkas inte om
Tullinge blir en
egen kommun
Tack vare den kommunala skatte
utjämningen så kommer inte övriga
kommundelar missgynnas om
Tullinge blir en egen kommun,
men Tullingeborna får själva
avgöra vad pengarna ska användas
till. Botkyrka kommuns delnings
utredning, som gjorts av Sveriges
kommuner och regioner (tidigare
SKL), har visat ”grönt ljus” för en
kommundelning.
I utredningens sammanfattning står: ”Tullinge kom
mun kommer att få ekonomiska förutsättningar som
blir likvärdiga med övriga kommuners förutsättningar
och detsamma gäller för ”Nya Botkyrka.”

Tullinge som en egen kommun skulle bli större än var och en av
de fem kommuner i Mälardalsområdet som tidigare frigjort sig och
blivit egna komuner.

Tullinge blir större än en
medelstor kommun

Varför ville Salem bli egen
kommun?

Tullinge är den kommundel inom Botkyrka som växer
allra snabbast. Med sina 20 500 invånare skulle Tullinge
kommun bli lika stor som en medelstor kommun i
Sverige och större än var och en av de fem nybildade
kommunerna i Mälardalsområdet som Salem, Ny
kvarn, Gnesta, Trosa och Knivsta. Alla dessa kommu
ner som frigjort sig har lyckats mycket bra som ”egna”
med en fungerande kommunal service och har i flera
fall dessutom lägre kommunalskatt. Ingen har ångrat
sig och velat gå tillbaka till den gamla kommunen.

Enligt Lennart Kalderén, tidigare kommunstyrelsens
ordförande i Salem 1998–2021, var det väldigt mycket
fokus på Norra Botkyrkas problem i början av 80-talet.
”Vi fick ingen planering här, jag tror vi fick en gång
bana under de här nio åren så när chansen kom att få en
folkomröstning ville vi ta den” (källa: SVT 2 maj 2021).
Vid folkomröstningen 1981 i Botkyrka fanns det
många olyckskorpar som inte trodde på Salems framtid.
Ekonmin för den lilla kommunen kommer att bli dålig,
trodde man. Man får dra ned på den kommunala stan
darden eller höja skatten, sa man också. Men olyckskor
parna fick inte rätt utan det gick i rakt motsatt riktning.

Salem har lyckats – det kommer
Tullinge också att göra
Salem, med drygt 17 000 invånare, bröt sig loss från
Botkyrka kommun redan 1983. Salem har utvecklats
mycket positivt sedan dess. I Salem har man låtit bygga
om och rustat upp alla kommunens skolor och äldre
boenden och byggt en hel del nya. I Salem har man en
egen simhall, ett inomhuscentrum och dessutom en
stabil ekonomi. Till skillnad från Botkyrka kommun
har man år efter år mycket nöjda invånare. Samma ut
veckling räknar vi med skulle ske i Tullinge om vi blir
en egen kommun.

Vad blev bättre när Salem blev
en egen kommun?
När vi i Tullingepartiet tidigare talat med Lennart Kal
derén sa han så här:
”Närdemokratin blev bättre, ekonomin blev bättre,
det politiska klimatet blev bättre, det gick betydligt
snabbare att gå från politisk tanke till beslut, planering
en och utvecklingen tog fart efter att ha stått helt stilla.
Det främsta exemplet är nog ekonomin och skattesänk
ningen. Några kanske tycker att vi politiker kommit för
nära verksamheten och gärna lägger oss i detaljer. Det
kan så vara. Jag anser det vara en förbättring eftersom
vi som bor här känner kommunen och vet vad som
”går hem” och fungerar. Det innebär också att vi kan se
många praktiska lösningar, baserade på lokalkunskap”.

Här är vi som står överst på Tullingepartiets
lista i valet till kommunfullmäktige i Botkyrka
kommun den 11 september 2022:
1. Anders Thorén 75 år, Tullinge Parkhem. Partiledare Tullingepartiet.
”När Tullinge är en egen kommun ska
ingen känna sig utanför. I en mindre
kommun skapar vi mera delaktighet och
gemenskap mellan människor som bott länge i
Tullinge och nyinflyttade från kanske andra länder
och kulturer. Vi skall värna om vår närmiljö och
den biologiska mångfalden.”

3. Therese Lind 42 år, Tullinge
villastad. Administrativ chef.
”Våra barn och ungdomar ska alla
ha möjligheten att leva ett långt och
hälsosamt liv utan droger och krimi
nalitet. Genom en aktiv fritid skapar vi de bästa
förutsättningarna för dem och i en egen kommun
kan vi lägga fokus på dem.”

5. Camilla Jägemalm 55 år, Tullinge
Södra Lanthem. Säljare.
”Tullinge behöver en pendeltågs
station med två uppgångar. När
dagens station invigdes hade Tullinge
7 500 invånare. Idag är vi ca 20.500 med samma
station! Jag vill också utveckla jobbhubben i cen
trum för de som vill slippa pendla.”

7. Nils-Bertil Carlson-Estrada 59 år,
Tullinge Södra Lanthem. System
vetare/projektledare.
”Tullinge som egen kommun har
förutsättningar att bli en av Stockholms
bästa att bo och leva i. Under tiden jobbar jag med
fokus på våra barn, vår hälsa, våra äldre och per
soner med särskilda behov, och emot alla former
av slöseri och misshushållning med våra gemen
samma resurser.”

2. Carl Widercrantz 35 år, Tullingeberg. Partisekreterare.
”Vi som bor i Tullinge ska ha det
största inflytandet över hur vår fram
tid formas. Att 67 procent har sagt ja
till att Tullinge skall bilda en egen kommun måste
respekteras. Som ny kommun har vi alla möjlighe
ter att skapa ett trivsamt Tullinge med bra skolor
och god äldreomsorg.”

4. Per Börjel 47 år, Tullinge Södra
Lanthem. Civilingenjör.
”Jag tror på en nära demokrati byggd
på och av engagerade medborgare.
Den viktigaste kompetensen i kommun
alt beslutsfattande är lokalkännedom. Därför tror
jag på kommundelsnämnder i Botkyrka omedel
bart – och på Tullinge egen kommun så snart det
är möjligt!”

6. Christian Wagner 64 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.”

8. Margareta Zethraeus 80 år,
Tullinge Södra Lanthem. Pensionär.
”Tullinge, en kommun där invånarna
kommer närmare politiker och beslut.
Där vi ses på torgen och i affärerna. En
trygg kommun med alla möjligheter för ett aktivt
fritidsliv för barn och vuxna, och ett boende typ
Boviera för äldre.”

9. Janna Ljung 48 år, Tullinge Skog.
Projektledare IT.
”Som förälder till två barn vill jag att
Tullinge utvecklas till en kommun där
vi värnar om våra yngsta och satsar på
skolor och fritidsaktiviteter, och utvecklar Tullinge
med hänsyn till områdets karaktär och kulturarv
och behåller gröna områden blandade med små
skalig bebyggelse.”

11. Karin Nakamura Lindholm
53 år, Tullinge Lanthem. Lärare.
”För att höja kunskapsnivån för
eleverna i Tullinge och i Botkyrka bör
fokus ligga på att våra elever får tillgång
till läromedel så att det blir en likvärdig skola för
alla våra elever i Botkyrka. Det kommer att ge effekt
redan på kort sikt!”

13. Helena Jonasson Widerberg, 48
år, Tullinge Villastad. Lärare.
”I TuP värnar vi om det fria valet men
de kommunala skolorna ska vara av
den kvaliteten att eleverna väljer att
stanna kvar i dem. Därför satsar vi på språkutveck
lande, elevnära skolor med elevens bästa i fokus.
Legitimerade lärare med rätt kompetens på rätt
plats! ”Tullinge skolar för framtiden!”

15. Pia Markie Ghareb, 35 år,
Hallunda.
”Jag vill bevara Tullinges karaktär av
blandad småskalig bebyggelse där
vi tillsammans kan ta hand om den
traditionella villaidyllen och se till att tullingeborna
har all den samhällsservice de behöver. Bra skolor,
äldreboenden och en möjlighet för småföretagare
att blomstra.”

10. Mats Westerberg 66 år, Tullinge
Riksten, Pensionär.
”Bra kollektivtrafik är nödvändig för
ett hållbart resande. I det expansiva
Riksten måste infrastrukturen följa med,
inte komma flera år senare. När Tullinge är en egen
kommun kan dessa frågor hanteras både effektivare
och snabbare.”

12. Rita Ilomäki, 69 år, Tullinge
Banslätt. Pensionär.
”Vi vill värna om närmiljön i Tullinge.
Det ska vara slut på skövlingen av
träd och buskar utefter järnvägsspåret.
Låt denna grönska stå kvar, så blir vi närboende
skonade från buller. Vi vill utnyttja markytan bättre
genom att bygga låga parkeringshus, med plan
under jord.”

14. Thomas Karlsson, 70 år, Tullinge
Brantbrink. Pensionär.
”I en stor kommun som Botkyrka
är det svårt att tillmötesgå de olika
kommundelarnas behov. I en mindre
kommun, som Tullinge kommer att bli, där man
värnar om naturen och där de skrivna dokumenten
avspeglar sig i handling blir trivseln och möjlig
heten att påverka sin vardag större.”

16. Lena Tikkanen, 60 år, Tullingeberg. Förskolepedagog.
”Tullinges karaktär och särart ska
bevaras. Tullinge har goda möjligheter
att bli en trivsam kommun där varje
människa kan påverka sin egen närmiljö. Tullinges
förskolor/skolor ska erbjuda en kvalitativ utbildning
som skapar förutsättningar för ett livslångt lärande.”

Rösta på oss för Tullinges bästa!

Rösta på oss i kommunal
valet den 11 september
– oavsett hur du röstar i övriga val!
Den 11 september är det tre val som ska göras;
till riksdag, region och kommun. I kommunalvalet
kan du välja det parti som du anser företräder dig
bäst där du bor. Genom din röst i kommunalvalet
är du med och påverkar hur Tullinge ska se ut
i framtiden.
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Bli medlem i Tullingepartiet!
mejla: nymedlem@tullingepartiet.se

För mer information kontakta:
Anders Thorén, partiledare, tel. 070-555 03 63
Carl Widercrantz, partisekreterare, tel. 076-115 01 64

Tullinges eget parti

