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Tullinge dialogforum- om ett kulturhus i Tullinge och Botkyrka kommuns nya vision
Dag och tid

7 april 2011 kl. 18.30

Plats

Falkbergsskolans matsal

Närvarande

Ledamöter i dialogforum Boende i Tullinge
Jens Sjöström (S), ordförande 51 boende, 17 kvinnor och 34 män
i dialogforum
Ekisabeth Nobuoka Nordin Övriga
(MP), vice ordförande
Björn Adelly, områdesutvecklare i
Inga-Lill Strömqvist (S)
Tullinge
Sven-Gunnar Kurkson (S)
Josefin Adolfsson, kommunikatör
Christina Lundgren (M)
Sofia Wiberg, Medborgaranalysen
Anna-Marie Carlsson (M)
Anders Thorén (TuP)
Samira Österberg (V)
Stefan Dayne (KD)

Ej närvarande

Barbara Dusant Edsbrand (S)
Helena Isaksson (TuP)

Årets och mandatperiodens första dialogforum i Tullinge hade två teman.
Först handlade det om ett framtida kulturhus i Tullinge. Efter detta gick mötet
över i en del om kommunens nya vision. I dessa minnesanteckningar redovisas det som sades om kulturhuset. Visionsdialogen redovisas separat i en rapport där dialogerna i alla kommundelar finns med.
Inledning
Jens Sjöström, ordförande i dialogforum, inledde mötet med att hälsa alla
välkomna och berätta om dialogforums syfte och form. Ledamöterna i dialogforum presenterade sig.
Ett kulturhus i Tullinge
Jens berättade att förra ordföranden i Tullinge dialogforum, Jill Melinder (S)
tidigare lagt en motion om ett kulturhus i Tullinge. Kultur- och fritidsförvaltningen har sedan fått utreda behovet av föreningslokaler i Tullinge. Man såg
då att det fanns relativt bra utbud av föreningslokaler men att det efterfråga-
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des fler mötesplatser där föreningsliv, ungdomsverksamheter och kulturella
verksamheter kunde samspela.
Kultur- och fritidsförvaltningen har därefter fått i uppdrag att titta på innehåll
i ett framtida kulturhus. De har presenterat en idé kallad ”Idea store” som
bygger på Tullingebornas önskemål och behov. Jens berättade att syftet med
det här mötet är för att invånare i Tullinge ska kunna vara med och påverka
innehållet i kulturhuset i ett tidigt skede.
En representant från Tullingepartiet sa att den politiska majoriteten i Botkyrka förutsätter att det är ett kulturhus Tullingeborna vill ha. Det finns andra
saker som Tullingeborna hellre prioriterar, menade han. Han sa också att majoriteten borde respektera valresultatet i Tullinge. Tullingepartiet har fler röster än både Socialdemokraterna och Moderaterna i Tullinge.
En boende frågade om budgeten för ett kulturhus. Vad skulle det kosta om
planerna blev verklighet? Jens svarade att man inte kan säga det i ett så här
tidigt skede men att det är en post markerad i budgeten för detta. Han förklarade att det beror på vad det är Tullingeborna vill ha.
Gruppdiskussioner och redovisning
Besökarna delades in i grupper. Varje grupp fick skriva ner förslag och synpunkter gällande kulturhuset på ett papper. Alla gruppers förslag sattes upp
på en vägg. Varje deltagare fick sedan sex prickar. Dessa fick man sedan placera ut på de förslag och synpunkter man tyckte var de viktigaste. Man kunde
välja att sätta prickarna på olika förslag eller flera på samma förslag.
Totalt sattes 224 prickar upp. 98 prickar sattes upp av kvinnor och 126 prickar av män. Nedan följer en redovisning av hur deltagarna på mötet prioriterade.
Kulturhusets innehåll- 94 prickar sammanlagt
Synpunkt/förslag
Ungdomsgård med replokaler för musik, teater,
läxhjälp, schack, biljard, café samt verkstäder
Samlingssal för scen och
konferens
Drivas av kommunen med fler aktörer
Drivas av kommunen
Eftermiddagsdans och dagverksamhet för äldre
Säkra Tullinges föreningshistoria. Ha en arkivlokal i kulturhuset
Grupprum, studierum, aktivitetsrum exklusive
replokaler
Biblioteket
Verksamhet för möte mellan ungdomar och övriga Tullingebor, många blandade verksamheter
inklusive bibliotek
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Replokaler för musik
Speakers corner
Kök
Lokal ledningsgrupp/husråd
Medborgarkontor
Föreläsningar
Mötesplats som i Tumba
Större festlokal
Utställningsytor
Större utbud av serveringar, olika kulturers mat
Utnyttja befintliga lokaler, inventera
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Förslag och synpunkter som inte fick några prickar
• Ingång från gatuplanet
• Hörslinga
• Schack och bridgelokal
• Bygg på parkeringsplatsen. Gräv ner bilarna under jorden.
• Ateljéer
• Ej restaurang och liknande
• Danslokaler
• Konstverkstad
• Inte tävla ut andra lokala aktiviteter, tex skolor
• Klättervägg
Andra förslag och prioriteringar - 126 prickar totalt
Synpunkt/förslag
Behövs ett kulturhus?
Ja
Behövs ett kulturhus?
Nej
Det finns viktigare behov
Som Tullingebo önskas prioritet för följande:
utveckla Tullinge C, skapa/bygg fungerande
järnvägsstation, bussterminal, vägunderhåll, infrastruktur/miljö
Frågorna har fel utgångspunkt
I stället för kulturhus: p-hus, upprustning av
Tullinge station, kommunikationer, hela miljön i
centrum
Frågorna har rätt utgångspunkt
Varför bygga speciellt kulturhus när man kan
planera in det i planerade byggnader som ska
byggas, när det bara går att använda sju och en
halv månader om året pga. bland annat obefintlig
snöröjning
Väg mot andra alternativ, avsluta med ny debatt
om för eller emot.
Gärna ett kulturhus men låt oss prioritera utifrån
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våra övriga behov (skolor, vägar, p-platser mm
Botkyrka har inte råd
Jämför med vilka samlingsplatser som finns i
andra kommuner med lika många invånare som
Tullinge har (15-20000).
Vi har ett kulturhus- biblioteket. Tidigare fanns
många studierum, men de är uthyrda. Det vi behöver är bättre skollokaler
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Förslag och synpunkter som inte fick några prickar
• Om det byggs bör det finnas i anslutning till någon skola.
• Kommunen bör konkretisera förutsättningarna för ett eventuellt nytt
kulturhus, ekonomiska förutsättningar, varför inte nyttja ett befintligt
Elgentorp eller bibliotek.
• Falkbergsskolan behöver förnyas, vägarna förbättras
Avslutning
Jens avslutade med att tacka alla som kommit till mötet. Minnesanteckningarna skickas till kultur- och fritidsnämnden.
Nästa dialogforum i Tullinge är den 22 september och kommer att handla om
infartsparkeringar och kollektivtrafik.
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