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Vi vill bevara och utveckla 
Tullinges karaktär och särart

JA – till nya bostäder i samklang 
med Tullinges karaktär. Vi vill upp-
gradera och modernisera Tullinge 
med nya bostäder och ett uppfräschat 
centrum. Men vi vill samtidigt behålla 
karaktären av småskalig trädgårdsstad.

Nej – till miljonprogram. Vi vill inte 
ersätta grönområden med asfalt och 
betong. Vi säger nej till miljonprogram 
med höghus, storskalighet och trånga 
stadskvarter med 1 600 nya bostäder 
varav ca 1 200 nya hyresrätter.

Den förra majoriteten lovade att lyssna 
på Tullingeborna, men de 800 nya bo-
städer som planerats och diskuterats 
vid olika möten blev till slut dubbelt 
så många!



Frågor som är aktuella för 
Tullingepartiet just nu:

�� Vi vill utveckla Solskensparken och 
säger därför NEJ till till att parken tas 
bort och ersätts med höghus!

�� Vi ser gärna att det byggs fler villor 
och radhus vid Mellanbergsvägen 
men INTE höghus bland villorna 
som det planeras för.

�� Vi vill att det anvisas en ny plats för 
bensinstationen för att förbereda för 
ny uppgång till pendeltåget.

�� Vi vill att det byggs en simhall i 
Tullinge (Riksten).

�� Tullinges skolor måste få tillräckligt 
med resurser. Det får de inte idag.



Tullingepartiet är ett lokalt parti vars 
huvudfråga är att Tullinge ska bilda 
en egen kommun. Medan vi kämpar 
för detta vill vi göra det bästa för 
att vardagen ska fungera för oss i 
Tullinge och för att vi ska trivas här. 

I kommunvalet 2018 blev Tullinge-
partiet, med 47 % av rösterna, det i 
särklass största partiet i Tullinge och 
tredje största parti i hela Botkyrka.
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