
Vi vill vända 
utvecklingen!

Här några av de saker 
vi arbetar för medan vi väntar 

på att bli en egen kommun:

 ∞ NEJ till miljonprogram i Tullinge med höghus 

och 1 000 nya hyresrätter

 ∞ En bättre pendeltågsstation med två uppgångar

 ∞ Skolorna måste få tillräckligt med resurser 

– det har de inte idag

 ∞ En simhall i Tullinge (Riksten)

 ∞ Ett ombyggt och mer levande centrum

 ∞ En väl fungerande hemtjänst och äldreomsorg 

med valfrihet (LOV)

 ∞ Trivsel i Tullinge med väl underhållna vägar 

utan potthål

 ∞Bättre trygghet med närpoliser och vaktbolag 

för att förebygga brott i Tullinge

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. 

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.

Tullinge är en attraktiv ort. Här är vi är många som trivs med närheten till 
fantastisk natur, grönområden och en vacker sjö. Detta vill vi värna om. Därför 
vill vi motverka att Tullinge slätas ut till en storskalig och anonym ”stadsdel” 

i Botkyrka. Vi vill fortsätta vara stolta över att bo i Tullinge.

Vårt mål är att Tullinge blir en egen kommun
Tullingepartiet, som är partipolitiskt obundet, är det i särklass 
största partiet i Tullinge. I folkomröstningen vid valet 2014 sa 
en stark majoritet, 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 en 
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! 

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 kommunens viktigaste 
uppdrag som möjligheten att påverka, äldreomsorgen, skol-
verksamheten och tryggheten. Dessutom är samtliga betyg 
lägre än förra året.

Vi vill göra det bästa för oss i Tullinge
Det nuvarande rödgröna styret har haft makten 24 år i rad. Vi 
har Stockholms läns högsta kommunalskatt. Men vad får vi för 
pengarna? Vi vill se till att våra skattepengar används så att de 
kommer oss bättre till del och får vår vardag att fungera. Så 
att vi alla som bor här ska trivas. Kort och gott, vi vill göra det 
bästa för oss som bor i Tullinge.
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