Gör ditt val
för Tullinges
bästa!
l.
I år är det va
t
Har du börja
ur
fundera på h
?
du ska rösta

Tullinge är en pärla i Mälardalen bara 22 minuter
från Stockholms innerstad. Här är vi många som
trivs med närhet till skog, grönområden, motionsspår
och vackra sjöar. Detta vill vi värna om.
Vi värnar om miljön
Tullingepartiet har starkt fokus på att behålla grönområden och att
utvecklingen av bebyggelsen ska vara småskalig och anpassad till
Tullinges nuvarande karaktär av ”trädgårdsstad”.

Vi säger nej till miljonprogram
De som styr Botkyrka kommun idag (S, MP, C, L och KD) vill utveckla
Tullinge till något annat än vi vill. Vi vill inte att Tullinge ska förtätas
med höghus och få karaktär av miljonprogramsområde och riskera att
bli ännu ett ”utsatt område” i Botkyrka.

Vårt mål är att Tullinge ska bli en egen kommun
Tullinge växer starkt och har idag ca 20.000 invånare. Botkyrka kom
mun har blivit för stor, tungrodd och spretig och klarar inte av den här
utvecklingen. I folkomröstningen 2014 sa en bred majoritet (67 %) av
Tullinges väljare JA till egen kommun men Botkyrka sa nej. I höst är
det val och då kan det skapas helt nya förutsättningar.

Vår vision: Den trivsamma och trygga kommunen
Tullingepartiet står för småskalighet och vill bromsa den styrande
majoriteten som vill göra Tullinge till en anonym och utslätad förort.
Vi vill att Tullinge ska bli en kommun för Tullingeborna, nära Tullinge
borna och i dialog med Tullingeborna.

Vi brinner för Tullinge och driver många
andra frågor, till exempel:

Ç Vi vill skapa en gångväg runt hela Tullingesjön och en

badplats vid Maden
farligt
Ç Vi ska skydda vårt vatten och naturen från miljö
myra inte
avfall så att skandalen i Kagghamra och Kass
upprepas i Tullinge
Ç Skolorna ska ges mer resurser
En pendeltågsstation med två uppgångar

Ç
Ç Ett ombyggt och mer levande centrum
Ç En simhall i Riksten

Gör ditt val för Tullinges bästa – rösta
på Tullingepartiet den 11 september!
Tullingepartiet är ett lokalt och partipolitiskt obundet parti med
väljare från vänster till höger. Det är det i särklass största partiet
i Tullinge med 47 % av Tullingebornas röster i senaste kommunal
valet 2018.
Vill du vara med och påverka hur Tullinge skall se ut i framtiden är du
varmt välkommen som medlem i Tullingepartiet. Enklast anmäler du
dina kontaktuppgifter till nymedlem@tullingepartiet.se

Skanna QR-koderna för att se korta videoklipp som
visar några av frågorna vi driver:
Vi vill bygga
en simhall
i Riksten

Vi vill bygga
bostäder
i Hamra grustag

Tillsamans med närboende
stoppade vi punkthus i
Solskensparken

Vi vill bygga
en badbrygga
vid Maden

Vi vill ha en ny uppgång till
pendeltåget i östra änden
av perrongen

Vi vill utveckla centrum
nu – inte vänta på
Förbifart Tullinge

Tullinges eget parti

