Vi vill göra det bästa
för oss i Tullinge

Vi vill bevara och utveckla
Tullinges karaktär och särart
Tullinge är en attraktiv ort. Här är vi många som trivs
med närheten till natur, grönområden och en vacker
sjö. Detta vill vi värna om. Men de styrande i Botkyrka
vill utveckla Tullinge till något annat.
• Vi vill motverka att Tullinge slätas ut till en storskalig och anonym stadsdel i Botkyrka.
• Vi vill inte att Tullinges skogar och grönområden ska
förtätas med höghus.
• Vi vill modernisera och uppgradera Tullinge men
samtidigt behålla karaktären av småskalig ”trädgårdsstad” med blandad bebyggelse.
• Vi vill fortsätta vara stolta över att bo i Tullinge.

Medan vi väntar på att bli en egen kommun vill vi göra det bästa för
att vi ska få vår vardag att fungera och för att vi ska trivas i Tullinge.
Här är några av de saker vi arbetar för:
Nej till miljonprogram i Tullinge
Vi vill inte att Tullinges skogar och grönområden ska
förtätas med höghus och 1 000 nya hyresrätter som
kommunledningen i Botkyrka planerar för. Vi vill bygga
de bostäder Tullingeborna, deras barn och barnbarn
efterfrågar.

Vårt mål är att Tullinge blir
en egen kommun
Tullinge, med sina snart 20 000 invånare, är jämförbar
med en medelstor svensk kommun. Tullingepartiets
mål är att Tullinge ska bli en egen kommun. En kommun där vi själva bestämmer över Tullinges utveckling
och hur våra resurser ska fördelas vad gäller kvalitet
och underhåll av skolor, barn- och äldreomsorg, vår
miljö och bebyggelse, kommunikationer och vägar,
vårt centrum, gemensamma anläggningar och infartsparkeringar med mera.

Allt går åt fel håll
i Botkyrka kommun
De styrande vill få oss att tro att allt går så bra i Botkyrka
men verkligheten är en annan. Det framgår av kommunens senaste, egna, medborgarundersökning. I
den ger en majoritet av medborgarna underkänt betyg
åt följande: möjligheten att påverka, äldreomsorgen,
snöröjningen, renhållningen, vägarna och skolverksamheten.
Dessutom är samtliga betyg lägre än förra året. Den
tungrodda kommunen klarar inte av sitt uppdrag att ge
invånarna grundläggande service.

Botkyrkas medborgare
är inte nöjda
Det nuvarande rödgröna styret har haft makten 24 år
i rad. Vi har Stockholms läns högsta kommunalskatt.
Men vad får vi för pengarna? Det satsas för lite på
kommunal kärnverksamhet och för mycket på storslagna planer och dyra skrytbyggen som till exempel:
Idéhuset, Hågelby familjepark, Skidtunnel i Lida,
jätteväxthuset Plantagon, Vinter- OS i Hamra grustag.
Projekt som alla så småningom hamnat i papperskorgen efter att skattebetalarnas pengar slösats bort.

Svårt att göra sin röst hörd
Mindre än hälften av invånarna anser att de kan på
verka genom att lämna synpunkter eller felanmälningar
till kommunen. Medborgarförslag blir liggande i åratal
utan att besvaras. Botkyrka, med sina drygt 91 000
invånare, har blivit för stort, spretigt och tungrott. Det
är svårt för den enskilde medborgaren att känna sig
delaktig och kunna påverka.

Tullingeborna måste få
inflytande över Tullinge!
Tullinge ska vara tryggt, snyggt, ha väl underhållna
skolor med hög kvalitet och en väl fungerande äldre
omsorg. Vi anser att en mellanstor kommun, som
Tullinge skulle bli, ger ett bättre samhälle att bo och
leva i.

67 procent sa ja till en
egen kommun
I folkomröstningen vid valet 2014 sa en stark majoritet
i Tullinge, 67 procent, ja till att Tullinge skulle bilda en
egen kommun. Men de styrande (S, V och MP) i Botkyrka kommun sa nej. Vi anser att folkviljan ska vara
avgörande – precis som när Salem blev egen kommun
och bröt sig loss från Botkyrka. Den 9 september är det
val och då kan ett nytt politiskt styre i kommunen ändra
fokus i vår fråga. Då behöver vi din röst!

En bättre pendeltågsstation med två uppgångar
Tullinge behöver sedan länge en bättre pendeltågs
station med två uppgångar. Trots löften från Stockholms Läns Landsting har inget hänt. Men vi ligger
på. Och Botkyrka kommun måste visa att man menar
allvar med sitt löfte att hjälpa till med finansiering.
Skolorna måste få tillräckligt med resurser
Tullinges skolor ska ligga på samma nivå som skolorna
i mindre kommuner som Salem, Nykvarn och Knivsta.
I Sveriges kommuner och landstings (SKL) rankning
2017 av grundskolorna i landets 290 kommuner kom
Botkyrka på plats 117. Vår granne Salem kom på plats 15.
En simhall i Tullinge (Riksten)
Tullinge har snart 20 000 invånare men ingen simhall.
I den motion som Tullingepartiet lämnat in till kommunen är förslaget att den nya simhallen ska byggas i Rik
sten utan att orörda grönområden behöver exploateras.
Vi är värda ett bättre centrum!
De styrande i kommunen har pratat om ett nytt Tullinge
centrum i över 20 år – men inget har hänt. Tullingepartiet har en plan på ett ombyggt och modernare Tullinge
Centrum som vi vill förverkliga. I vår plan som är framtagen av en välmeriterad arkitekt och en stadsplanerare
finns många levande och trivsamma mötesplatser.
Vi vill ha en hemtjänst som fungerar
– och införa valfrihet
Botkyrka har Sveriges näst sämsta hemtjänst enligt
nyligen genomförda medborgarenkäter. Vårt mål är
en bra, trygg och effektiv hemtjänst med vårdutbildad
personal. Vi vill också införa valfrihet (så kallad LOV),

så att de äldre själva kan välja det alternativ som var
och en tror passar bäst.
Våra medborgare ska kunna bo kvar i den kommun
del där man har sitt sociala nätverk och känner
trygghet i närmiljön oavsett vilket stöd eller hjälpbehov man har. Därför vill vi bygga fler äldreboenden
i Tullinge med olika inriktningar, LSS-boenden och
servicelägenheter.
Trivsel i Tullinge med väl underhållna vägar
Mer pengar måste satsas på underhåll av våra vägar; så
kallade potthål ska bort och vägarna bli bättre asfalterade, trafikskyltarna ska inte stå snett, renhållningen
måste bli bättre, inget skräp i vägrenen. Då skapas trivsel och det i sin tur skapar trygghet och gör att folk vill
bo kvar i sitt område.
Ett säkrare och tryggare samhälle
I Botkyrka uppger nästan hälften av invånarna att de
känner sig otrygga när de vistas ute i det egna bostads
området på kvällen. Inbrott och andra brott har ökat
kraftigt. Vårt mål är att öka invånarnas trygghet i
Tullinge genom vaktbolag med välutbildade väktare,
fler kameror, lokalt larmnummer till polisen samt att
få fler Tullingebor engagerade i grannsamverkan.

