
Gör ditt val för 
Tullinges bästa!

Rösta på 

Tullingepartiet 

den 11 

september!

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. Detta vill vi värna om.



Vi vill behålla Tullinges unika 
karaktär
Tullinges bebyggelse är en lagom blandning av  
villor, bostadsrätter och hyresrätter, som tillsam-
mans bildar en trivsam ort med en känsla av ”träd-
gårdsstad”. 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 (S, MP, C, L och KD), vars ambition är att 
utveckla Tullinge till något annat än vi vill. 

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

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. 
 Vid Maden vill vi uppföra en badbrygga. Tullinge-
partiet lade en motion i fullmäktige om en bad-
brygga redan 2016, som de styrande i kommunen 
då sa nej till. 

Vårt viktigaste mål: Tullinge 
ska bli en egen kommun 
Vårt långsiktiga mål är att Tullinge ska bli en egen 
kommun. Botkyrka kommun har idag 95.000 invå-
nare och har blivit för stort, spretigt och tungrott. 
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 ut-
veckling. Det har blivit svårt för den enskilde med-
borgaren att känna sig delaktig och kunna påverka.

Vi vill bilda en egen  
kommun där Tullingeborna  
får inflytande
Vi vill bilda Tullinge kommun i dialog med 
Tullingeborna, med starkt fokus på bra kärnverk-
samhet, ett hållbart miljötänk och nöjda invånare. 
Vi är nämligen övertygade om att lokala politiker i 
Tullinge har bäst kännedom om t ex vägar, skolor, 
äldreboenden och fritidsanläggningar.



Botkyrkas ekonomi påverkas 
inte om Tullinge blir en egen 
kommun
Tack vare den kommunala skatteutjämningen så 
kommer inte övriga kommundelar missgynnas om 
Tullinge blir en egen kommun, men Tullingeborna 
får själva avgöra vad pengarna ska användas till. 
Botkyrka kommuns delningsutredning, som gjorts 
av Sveriges kommuner och regioner (tidigare SKL), 
har visat ”grönt ljus” för en kommundelning.
 I väntan på kommundelning vill vi införa 
kommun delsnämnder, så att Tullingeborna får 
möjlighet att påverka den kommunala verksam-
heten i Tullinge. Det är vi Tullingebor som kan 
Tullinge och vet hur vi vill utveckla vår del av 
kommunen. 

Med din röst i kommunal- 
valet ökar chanserna för att 
Tullinge blir egen kommun
Att Tullinge blir en egen kommun handlar om 
hur Tullinges framtid ska formas och hur vi bäst 
kan ta tillvara 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.

Vår vision – en trivsam och 
trygg kommun 
Vi vill också satsa på trygghetsskapande åtgärder 
för att Tullinge fortsatt ska kunna utvecklas till den 
trivsamma och trygga kommunen på Södertörn. 

Vi brinner för Tullinge  
och driver många frågor

	" Vi vill att skolorna ska få mer resurser. Bra skolor 
är helt avgörande för att folk ska välja att bo i 
Tullinge och en bas för en trygg utveckling av 
samhället. Vi vill ha en bra barnomsorg och 
fritidsverksamheter med kvalitet. ABF-skandalen 
får inte upprepas.

	" Vi kräver bekväma kommunikationer och ar-
betar för en bättre pendeltågsstation med två 
uppgångar. Stationsfrågan har hanterats mycket 
valhänt av de styrande i Botkyrka kommun. 

	" Vi vill ha ett ombyggt och mer levande centrum. 

	" Tullinge ska ha en väl fungerande äldreomsorg. 
Vi vill bygga ett seniorboende typ Boviera, en 
omtyckt boendeform med mycket växter och 
ljus som ger medelhavskänsla.

	" Tullingepartiet har länge arbetat för en simhall i 
Riksten. I och med inflyttningen av många barn-
familjer ökar behovet. 

Vill du  

veta mer?

Vill du veta mer om Tullinge-

partiet, gå in på tullingepartiet.se 

eller kontakta Anders Thorén, parti-

ledare, tel. 070-555 03 63 eller Carl 

Widercrantz, partisekreterare, 

tel. 076-115 01 64.



www.tullingepartiet.se

1. Anders Thorén
75 år, Tullinge Parkhem,  
Parti ledare 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, Ad-
ministrativ chef
”Våra barn och ungdomar ska 
alla ha möjligheten att leva 

ett långt och hälsosamt liv utan 
droger och kriminalitet. Genom en aktiv fritid 
skapar vi de bästa förutsättningarna för dem 
och i en egen kommun kan vi lägga fokus på 
dem.”

4. Per Börjel
47 år, Tullinge Södra  
Lanthem, Civilingenjör
”Jag tror på en nära demo krati 
byggd på och av enga gerade 
medborgare. Den viktigaste kompe tensen i 
kommunalt beslutsfattande är lokal känne-
dom. Därför tror jag på kommundelsnämnder 
i Botkyrka omedelbart – och på Tullinge egen 
kommun så snart det är möjligt!”

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

Några röster från de som står överst  
på våra valsedlar:

Rösta på Tullingepartiet i kommunal-
valet den 11 september!
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.

Vill du vara med och påverka hur Tullinge ska utvecklas? Då är du  
varmt välkommen som medlem i Tullingepartiet. Enklast anmäler 
du dina kontaktuppgifter till: nymedlem@tullingepartiet.se

Bli medlem i 
Tullingepartiet


