Vi vill göra det bästa
för oss i Tullinge
Den
9 september
är det val. Rösta
iet i
på Tullingepart
t – det
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m
enda partiet so
på
helt fokuserar
Tullinge.

Vårt mål: Tullinge som egen kommun!
Vi vill utveckla Tullinge till något annat
än de styrande i Botkyrka …

Nu gäller det vår
framtid i Tullinge
Den 9 september är det val och då kan du som väljare avgöra.
Tullingepartiet är ett lokalt parti som är parti
politiskt obundet med devisen att praktiska
lösningar är bättre än ideologiska låsningar.
Vårt mål är att Tullinge ska bli en egen
kommun. Vill du också att Tullinge ska bli
en egen kommun? Rösta då på Tullinge
partiet i kommunalvalet för det är bara

Tullingepartiet som driver den här frågan
vidare i Botkyrka Kommunfullmäktige.
Vi har även mycket annat på vår agenda
och kort och gott vill vi göra det bästa för
oss Tullingebor för att vi ska få vår vardag
att fungera och för att vi ska trivas i
Tullinge.

Några av oss som är engagerade i Tullingepartiet.

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 stor
skalig och anonym stadsdel i Botkyrka.
• Vi vill inte att Tullinges skogar och grönområden
ska bytas mot höghus.
• Vi vill modernisera och uppgradera Tullinge men
samtidigt behålla karaktären av småskalig ”träd
gårdsstad” med blandad bebyggelse.
• Vi vill fortsätta vara stolta över att bo i Tullinge.

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 kom
mun 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 infarts
parkeringar 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 kom
munens senaste, egna, medborgarundersökning. I
den ger en majoritet av medborgarna underkänt betyg
åt följande: möjligheten att påverka, äldreomsorgen,
snöröjningen, renhållningen, vägarna och skolverk
samheten.
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 stor
slagna 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 och det är svårt att komma fram på
telefon. 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 Bot
kyrka 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!
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bli en egen kom
mun vid folkom
röstningen 2014
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Vi vill göra det bästa
för oss 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

Skolorna måste få tillräckligt med resurser

Vi vill inte att Tullinges skogar och grönområden ska
ersättas med höghus och 1 000 nya hyresrätter så som
kommunledningen i Botkyrka planerar för. Vi vill bygga
de bostäder Tullingeborna, deras barn och barnbarn
efterfrågar.

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 bättre pendeltågsstation med två uppgångar
Tullinge behöver sedan länge en bättre pendeltågs
station med två uppgångar. Trots löften från Stock
holms 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.

Kanske kan en simhall i Riksten se ut så här?
Källa: Liljewall arkitekter Foto: Kentaroo Tryman

En simhall i Tullinge (Riksten)
Tullinge har snart 20 000 invånare men ingen simhall.
I den motion som Tullingepartiet lämnat in till kom
munen är förslaget att den nya simhallen ska byggas i
Riksten utan att orörda grönområden behöver exploa
teras.

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 modern
are 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.

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 trygg
het i närmiljön oavsett vilket stöd eller hjälpbehov man
har. Därför vill vi bygga fler äldreboenden i Tullinge
med olika inriktningar, LSS-boenden och service
lägenheter.
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 asfal
terade, 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

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

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.

En kommundelsnämnd
– första steget mot en egen kommun
För att vända utvecklingen och ta ett steg mot Tullinge
som en egen kommun vill vi inrätta en kommundels
nämnd i kommundelen Tullinge. Denna ska ha ett
lokalt ansvar för frågor som rör det egna geografiska
området. Sammansättningen i kommundelsnämnden
skall avspegla valresultatet i Tullinge.

Vi är övertygade om att lokala politiker har bättre
kännedom om t ex vägar, skolor, äldreboenden och
fritidsanläggningar i sin egen kommundel. Dessutom
blir engagemanget högre när politiker får fatta beslut
som rör det egna området. Besluten blir bäst när de
fattas av lokalt förankrade politiker med god känne
dom om lokala behov och förutsättningar.

Varför en egen kommun?
– jo, det är det bästa för Tullinge …
och för Botkyrka!
Botkyrka har blivit för stort
Med sina snart 91.000 invånare
har Botkyrka vuxit till en stor
kommun med en tungrodd
administration. Den starkt ökande
befolkningen ställer stora krav på
kommunens resurser. Hela infrastruk
turen lider av detta; miljön, bebyggelsen,
vägarna, kommunikationerna, äldreom
sorgen och inte minst demokratin! Många
Tullingebor, och även Botkyrkabor
från övriga kommundelar, känner
missnöje med hur kommunen
hanterar denna utveckling.
Detta framgår av kommunens
egen medborgarunder
sökning.
Botkyrkas ekonomi
påverkas inte om
Tullinge blir en
egen kommun
Botkyrka kommuns
delningsutredning,
som gjorts av SKL
(Sveriges kommuner
och landsting), har visat
”grönt ljus” för en kommundelning. Både Botkyrka
och Tullinge kommer att klara sig bra. I utredningens
sammanfattning på sid 37 står det att
”Tullinge kommun kommer att få ekono
miska förutsättningar som blir likvärdiga
med övriga kommuners förutsättningar
och detsamma gäller för Nya Botkyrka”.
I Tullinge har vi ett skatteunderlag
som är över snittet för Sverige och en låg
arbetslöshet. Det är självklart att vi kan
få en väl fungerande service till en kost
nad som är fullt jämförbar med andra
kommuner.
Tullinge blir större än en medel
stor kommun
Tullinge är den kommundel inom Bot
kyrka som växt allra snabbast. Med sina

snart 20.000 invånare skulle Tullinge kommun bli lika
stor som en medelstor kommun i Sverige och
större än var och en av de fem nybildade
kommunerna i Mälardalsområdet som Sa
lem, Nykvarn, Gnesta, Trosa och Knivsta.
Alla dessa kommuner som
frigjort sig har lyckats mycket
bra som ”egna”, med en funge
rande kommunal service, och
har i flera fall dessutom
lägre kommunalskatt.
Ingen har ångrat sig
och velat gå tillba
ka till den gamla
kommunen.
Skola, barn och äldre
omsorg – viktigt för oss
i Tullinge
Tullinge som en egen kommun
kommer att satsa på det som är
viktigt för att människor ska kunna
ha det bra och trivas. Tullinge kom
mun ska ha en bra barnomsorg, bra skolor
och bra äldreomsorg. Att det fungerar bra på dessa
områden är nödvändigt för att Tullinge ska vara en
attraktiv kommun. Det fria skolvalet påverkas inte av
att Tullinge blir en egen kommun, utan precis som nu
kan du och ditt barn välja skola.

Inga skillnader för hälso- och sjukvård
Enligt SKL är de regionala konsekvenserna av en kom
mundelning små. Det blir inga skillnader vad gäller
hälso- och sjukvården som landstinget driver.
Demokratin kommer att fungera bättre
I Tullinge kommun kommer du få ett större person
ligt inflytande. Man är någon, man kan göra sig hörd.
Det är bättre att vara en röst bland 20.000 invånare
än en bland drygt 91.000! Vi kommer närmare varan
dra, våra politiker och tjänstemän och vi kan påverka
lokala frågor som berör vår vardag på ett helt annat
sätt än idag. Vi kommer att känna oss mer delaktiga i
vårt närområde, känna trygghet och gemenskap och ta
ansvar för varandra.
Salem har lyckats – det kommer Tullinge
också att göra
Salem, med 16.000 invånare, bröt sig loss från Bot
kyrka redan 1983 och har utvecklats mycket positivt
sedan dess. I Salem har man låtit bygga om och rustat
upp alla kommunens skolor och äldreboenden och
byggt en hel del nya. Man har en egen simhall, ett
inomhuscentrum och dessutom en stabil ekonomi.
Delning av kommunen – en nystart
även för Botkyrka
En delning av storkommunen skulle också vara till för
del för övriga Botkyrka och ge förutsättningar för två

nya kommuner där man bättre kan ta till vara medbor
garnas idéer, förslag och synpunkter i lokalt förankrade
beslut. Botkyrka blir en mer sammanhållen kommun
när Tullinge delas av. Botkyrkas administration och
driftkostnader kommer att bli lägre eftersom 20 procent
av Botkyrkas kostnader försvinner.
Tullinge en egen kommun –
för mer demokrati och mindre byråkrati
Vi tror på Tullinge kommun! Med kortare besluts
vägar, mindre byråkrati och bättre kontroll över våra
skattepengar kan vi få vår vardag att fungera bättre.
Till exempel med en ny pendeltågsstation, fler in
fartsparkeringar, bättre underhållna skolor och vägar,
bättre äldreomsorg och en nåbar kommun med bättre
webbplats och telefonväxel.
Det är bara Tullingepartiet som driver frågan
om egen kommun vidare
Rösta på Tullingepartiet i kommunalvalet om du vill
att Tullinge ska bli en egen kommun för det är bara
Tullingepartiet som driver frågan vidare i Botkyrka
Kommunfullmäktige.
När vi så småningom nått vårt mål och regeringen
har godkänt en delning kommer Tullingeborna att få
rösta i sin egen kommun ”Tullinge” i kommande val.
Du som bor i Tullinge väljer då politiker till Tullinge
Kommunfullmäktige bland alla olika partier. Tullinge
partiet blir då givetvis ett av dem.

”Tullinge kommun handlar om
hur Tullinges framtid ska formas,
hur vi bäst kan ta tillvara de
utomordentliga möjligheter
som Tullinge har i det expansiva
Stockholmsområdet.”

Rösta på Tullingepartiet
i kommunalvalet den 9 september
Söndagen den 9 september är det allmänna val i Sverige.
Då röstar vi i tre olika val:
– Till Riksdagen
– Till Landstinget
– Till Kommunfullmäktige (kommunalvalet)
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Tullingepartiet är ett
lokalt parti att rösta
på i kommunalvalet.
När du röstar på
Tullingepartiet väljer
du en vit valsedel
med texten:

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
TULLINGEPARTIET
Tullinges eget parti
Med detta brev har du fått
2 valsedlar för kommunalvalet.

Vi står överst på Tullingepartiets
lista i valet till kommunfullmäktige
i Botkyrka kommun söndagen
den 9 september 2018:
1. Anders Thorén 71 år,
Tullinge Parkhem.
Gruppledare Tullingepartiet
”När Tullinge blir en egen kommun
ska ingen känna sig utanför. I en egen
kommun skapar vi mera delaktighet
och gemenskap mellan människor som
bott länge i Tullinge och nyinflyttade
från kanske andra länder och kulturer.
Tillsammans kan vi skapa en kommun för
alla att trivas i.”
2. Camilla Jägemalm 51 år,
Tullinge Södra Lanthem. Säljare
”Tullinge behöver en bättre pendeltågs
station med två uppgångar. Detta skulle
möjliggöra flera infartsparkeringar och
underlätta vardagen för många, inte
minst för boende i Riksten”.
3. Carl Widercrantz 31 år, Tullingeberg.
Politisk sekreterare
”Vi som bor i Tullinge ska ha det största
inflytandet över hur vår framtid formas.
Att 67 procent har sagt ja till att Tullinge
ska bilda en egen kommun måste re
spekteras. Som ny kommun har vi alla
möjligheter att skapa ett trivsamt Tullinge
med bra skolor och god äldreomsorg”.
4. Karin Nakamura Lindholm 49 år,
Tullinge Lanthem. Lärare
”Lärare behöver en balanserad arbetssi
tuation för att kunna göra ett kvalitativt
arbete. I en egen kommun kan vi få mer
fokus på skolan så att våra barn och unga
utvecklas till trygga medborgare”
5. Per Börjel 43 år,
Tullinge Södra Lanthem. Civilingenjör
”Jag tror på en nära demokrati byggd på
och av engagerade medborgare. Den
viktigaste kompetensen i kommunalt
beslutsfattande är lokalkännedom. Därför
tror jag på kommundelsnämnder i Bot
kyrka omedelbart – och på Tullinge som
egen kommun så snart det är möjligt!”

6. Åsa Karmteg 48 år, Riksten.
Banktjänsteman
”Ska Tullinge kunna fortsätta växa måste
skola, barn- och äldreomsorg ha en
budget som är i paritet med det Tullinge
borna betalar i kommunalskatt. Satsning
på vägar och fler infartsparkeringar är
nödvändiga för att människor ska kunna
ta sig till sina jobb. Och det är hög tid att
Tullingeborna får en simhall.”
7. Nils-Bertil Carlson-Estrada 55 år,
Tullinge Södra Lanthem. Systemvetare/
projektledare.
”Tullinge har förutsättningar att bli en av
Stockholms bästa kommuner att bo och
leva i. Under tiden jobbar jag med fokus
på våra barn, äldre och personer med
särskilda behov, och emot alla former av
slöseri med våra gemensamma resurser.”
8. Rita Ilomäki 65 år, Banslätt.
Pensionär
När vi blir äldre ska vi kunna bo kvar i
den kommundel där vi har vårt sociala
nätverk och känner oss hemma oavsett
vilket stöd eller hjälpbehov vi har. Vi ska
bygga fler äldreboenden i Tullinge med
olika inriktningar, LSS-boenden och ser
vicelägenheter.
9. Christian Wagner 60 år,
Tullinge Parkhem. Ljusarkitekt
”Tullinges skogar och grönområden ska
inte bytas mot höghus. Tullinge kan mo
derniseras och uppgraderas men behålla
karaktären av småskalig ’trädgårdsstad’
med blandad bebyggelse.”
10. Fredrik Ahlinder 36 år.
Tullinge Villastad. Arbetsterapeut
För mig är det självklart att man själv ska
kunna bestämma vem som kommer in
i det egna hemmet, även när man har
behov av hjälp från kommunen att klara
sin vardag. Det ska också finnas möjlig
het att bo kvar i sin trygga miljö, där man
har sitt sociala nätverk.”

Vill du göra din röst hörd?
Den 9 september är det val. Rösta på
Tullingepartiet i kommunalvalet – det enda
partiet som helt fokuserar på Tullinge.
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För mer information, vänligen kontakta:
Anders Thorén, partiledare, tel 070-555 03 63
eller Carl Widercrantz, politisk sekreterare, tel 076-115 01 64
… eller besök vår webbplats www.tullingepartiet.se

Värna om Tullinge, bli medlem
i Tullinges största parti!

Tullinges eget parti
Tullingepartiet – med målet: Tullinge som egen kommun – är partipolitiskt obundet och
det i särklass största partiet i Tullinge. Tullingepartiets ideologi är friheten: friheten till själv
bestämmande, friheten att själv forma sin framtid, friheten att styra sin egen utveckling.

