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Gör ditt val
för Tullinges bästa!

DET HÄR ÄR TULLINGEPARTIET: Tullingepartiet är ett lokalt, obundet parti som samlar
väljare från vänster till höger, sådana som bott länge i Tullinge såväl 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 Tullingepartiet 47 % av Tullingebornas
röster och blev därmed det i särklass största partiet i Tullinge.

Vi vill behålla Tullinges unika
karaktär

Vi brinner för Tullinge och driver
många frågor

Tullingepartiet har starkt fokus på att behålla grönområden
och att utvecklingen av bebyggelsen ska vara småskalig och
anpassad till Tullinges nuvarande karaktär av ”trädgårds
stad”. Vi vill förhindra att Tullinge förtätas med höghus och
utvecklas till en storskalig, anonym förort med karaktär av
miljonprogram.

• Tullingepartiet har länge arbetat för att bygga en simhall
i Riksten. I och med inflyttningen av många barnfamiljer
ökar behovet.

Vårt viktigaste mål: Tullinge ska bli
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. Det är svårt att känna sig del
aktig och kunna påverka. 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 men då behöver vi din röst.

Bli medlem i Tullingepartiet!

• Vi vill ha ett ombyggt och mer levande centrum.
• Vi vill skapa gångvägar och naturstigar runt hela Tullinge
sjön med minimal påverkan på naturen och djurlivet. Vid
Maden vill vi uppföra en badbrygga.
• Skolorna ska få mer resurser. Bra skolor är avgörande för
att människor ska välja att bo i Tullinge, och en bas för en
trygg utveckling av samhället. Vi vill ha en bra barnom
sorg och fritidsverksamheter med kvalitet.
• Vi kräver bekväma kommunikationer och arbetar för en
bättre pendeltågsstation med två uppgångar.
• Tullinge ska ha en väl fungerande äldreomsorg. Vi vill
bygga ett seniorboende typ Boviera, en omtyckt
boendeform som ökar
gemenskapen bland
äldre.

mejla: nymedlem@tullingepartiet.se

VILL DU VETA MER?
Skanna QR-koden med din mobil för att få mer information
eller kontakta Anders Thorén, partiledare, tel 070-555 03 63
eller Carl Widercrantz, partisekreterare, tel 076-115 01 64.

www.tullingepartiet.se

