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Den senaste publiciteten kring den negativa utvecklingen i Botkyrka har givit 
upphov till mycket känslor och oro hos många väljare. Trots alla löften från den 
nya majoriteten i Botkyrka, ledd av Ebba Östlin (S), så fortsätter den nedåtgående 
spiralen. 

I norra Botkyrka fi nns fortfarande tre av Sveriges ”särskilt utsatta områden” trots 

extrainsatta polisresurser. Dessutom är Botkyrka nu den enda kommunen i Sverige 

som fått ytterligare ett nytt ”utsatt område” nämligen Storvreten i södra Botkyrka. 

Om det fortsätter så här är vi oroliga för att hela Botkyrka snart kommer att vara ett 

enda ”utsatt område”. Så vad är majoritetens medicin för att lösa problemen?

De styrande i kommunen måste tag i de verkliga problemen
Socialdemokraterna har styrt kommunen under 25 år. Genom att fokusera på olika 

upplevelsesatsningar som OS, skidtunnel och nöjespark med mera istället för att ta 

tag i de riktiga problemen har kriminalitet och andra bekymmer ökat i Botkyrka. Nu 

tror man sig kunna bygga bort segregationen med fl era tusen nya hyresrätter under 

nuvarande mandatperiod. 1 200 av dessa hyresrätter vill man bygga i Tullinge som 

höghus som ska blandas med villabebyggelse i Tullinge. Detta tror vi inte på! 

Det behövs en ny strategi
Kommunen har redan visat att den strategin inte blev framgångsrik i Tumba där Stor-

vreten nu blivit beviset; höghus blandat med radhus och villor löste inte problemen. 

Och signalerna kom, bland annat med icke fungerande skolor där Storvretenskolan 

var den första skolan i Sverige som fi ck tas över av Skolinspektionen. Även skolorna 

i Tullinge börjar få problem och vi vill inte se att Tullinge snart ska sälla sig till det 

ökande antalet utsatta områden i Botkyrka.

Ett nytt miljonprogram i Tullinge löser inte problemen
Kommunens strategi för att komma till rätta med problemen verkar inte fungera. 

Tullingepartiet säger därför NEJ till kommunens miljonprogram för Tullinge med 

höghus och 1 200 nya hyresrätter som ska ersätta grönområden i Tullinge. Istället 

säger vi JA till nya bostäder i samklang med Tullinges karaktär av småskalig ”träd-

gårdsstad” med blandad bebyggelse av såväl hyresrätter och bostadsrätter som 

radhus och villor. Vi i Tullingepartiet vill fortsätta känna oss stolta över att bo i 

Tullinge och inte känna kommunskam för att vi bor i Botkyrka.
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