
Gör ditt val för 
Tullinges bästa!

 Vi vill behålla och utveckla Tullinges unika 
karaktär och driver många frågor. Vi vill öka 
Tullingebornas inflytande över Tullinge och  
vårt mål är att Tullinge blir en egen kommun.

Här är vi som står överst på Tullingepartiets lista i valet  
till kommunfullmäktige i Botkyrka kommun den 11 september 2022:

Rösta på 

Tullingepartiet 

i kommunalvalet 

11 september!

… och var med och  

påverka hur Tullinge  

ska utvecklas



Vi står överst på Tullingepartiets lista i valet  
till kommunfullmäktige den 11 september 2022:

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. Det som 
förenar oss alla är hur vi vill att vårt Tullinge 

ska utvecklas – och vi har alltid Tullinges bästa 
för ögonen. I det senaste kommunalvalet 
fick vi 47 % av Tullingebornas röster och blev 
därmed det i särklass största partiet i Tullinge.

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.”

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 triv
samt Tullinge med bra skolor och god äldreomsorg.”

3. Therese Lind 42 år, Tullinge  
villastad. Administrativ chef.
”Våra barn och ungdomar ska alla ha 
möjligheten att leva ett långt och häl
sosamt liv utan droger och kriminalitet. 

Genom en aktiv fritid skapar vi de bästa förutsättning
arna 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 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 egen kommun så snart det är möjligt!”

5. Camilla Jägemalm 55 år, Tullinge  
Södra Lanthem. Säljare.
”Tullinge behöver en pendeltågs station 
med två uppgångar. När dagens station 
invigdes hade Tull inge 7 500 invånare. 

Idag är vi ca 20.500 med samma station! Jag vill också 
utveckla jobb hubben i centrum för de som vill slippa 
pendla.”

6. Christian Wagner 64 år, Tullinge 
Parkhem. Ljusarkitekt.
”Tullinges skogar och grönområden ska 
inte bytas mot höghus. Tullinge kan mo
derniseras och uppgraderas men behålla 

karaktären av småskalig trädgårdsstad med blandad 
bebyggelse.” 

7. Nils-Bertil Carlson-Estrada 59 år, 
Tullinge Södra Lanthem. Systemvetare/
projektledare.
”Tullinge som egen kommun har förut
sättningar 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 personer med 
särskilda behov, och emot alla former av slöseri och 
misshushållning med våra gemensamma resurser.”  

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 fri
tidsliv 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 småskalig 
bebyggelse.”  

10. Mats Westerberg 66 år, Tullinge 
Riksten, Pensionär.
”Bra kollektivtrafik är nödvändig för ett 
hållbart resande. I det expansiva Rik
sten måste infrastrukturen följa med, 

inte komma flera år senare. När Tullinge är en egen 
kommun kan dessa frågor hanteras både effektivare 
och snabbare.”



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!”

12. Rita Ilomäki, 69 år, Tullinge 
Banslätt. Pensionär.
”Vi vill värna om närmiljön i Tull inge. 
Det ska vara slut på sköv lingen av träd 
och buskar ut efter 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.” 

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 
kvalitén att eleverna väljer att stanna 

kvar i dem. Därför satsar vi på språkutvecklande, 
elevnära skolor med elevens bästa i fokus. Legitime
rade lärare med rätt kompetens på rätt plats! ”Tullinge 
skolar för framtiden!”

14. Thomas Karlsson, 70 år, Tullinge 
Brantbrink. Pensionär.
”I en stor kommun som Botkyrka är det 
svårt att tillmötesgå de olika kommun
delarnas 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 möjligheten 
att påverka sin vardag större.”

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 småfö
retagare att blomstra.”

16. Lena Tikkanen, 60 år, Tullingeberg. 
Förskolepedagog.
”Tullinges karaktär och särart ska beva
ras. 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.”

Här är några av de saker  
vi arbetar för:
	✔ Vi har starkt fokus på att behålla grönområden och att utvecklingen  

av bebyggelsen ska vara småskalig – vi vill förhindra att Tullinge förtätas  
med höghus och får karaktär av miljonprogram.

	✔ Vi vill skapa gångvägar och naturstigar runt hela Tullingesjön  
och en badbrygga vid Maden.

	✔ Vi ska skydda vårt vatten och naturen från miljöfarligt avfall  
så att Kagghamra/Kassmyra inte upprepas i Tullinge.

	✔ Skolorna ska ges mer resurser.

	✔ En bättre pendeltågsstation med två uppgångar.

	✔ Ett ombyggt och mer  
levande centrum.

	✔ En simhall i Riksten.

Skanna QR-koden med din mobil för att se korta 
videoklipp som visar några av frågorna vi driver.



Tullinges eget parti

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.

Bli medlem i Tullingepartiet!
mejla: nymedlem@tullingepartiet.se

För mer information kontakta:
Anders Thorén, partiledare, tel. 070555 03 63

Carl Widercrantz, partisekreterare, tel. 076115 01 64

Vårt mål är att Tullinge  
blir en egen kommun
Tullinge växer starkt och har idag 20 500 invånare. Botkyrka 
kommun har blivit för stor, tungrodd och spretig och klarar 
inte av den här utvecklingen. Föråldrade idéer om stordrift 
och centralisering har påverkat demokratin negativt. 
Vi vill bilda en egen kommun med starkt fokus på bra 
kärnverksamhet, ett hållbart miljötänk och nöjda invånare.
 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 möjligheter 
men då behöver vi din röst.

JA
67%

Nej Blankt


