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Tullinge dialogforum – Dialogmöte om föreningslivet i
Tullinge på Trädgårdsstadsskolan
Dag och tid

18 mars, kl. 12.40-13.30

Plats

Trädgårdsstadsskolan

Närvarande

Ledamöter i dialogforum
Hans Richardsson (S),
ordförande
Anders Thorén (TuP)
Inga-Lill Strömqvist (S)
Lena Ingren (S)
Anita Löfveberg (M)

Ej närvarande

Medborgare
22 män, 9 kvinnor
Övriga
Björn Adelly, områdesutvecklare
Alexander Szögi, kommunikatör

Stefan Dayne (KD)
Samira Östergren (V)
Rita Ilomäki (TuP)
Anna-Marie Carlsson (M)
Sven-Gunnar Kurksson (S)

Dialogmöte på Trädgårdsstadsskolan med en nionde klass om föreningslivets
förutsättningar och möjligheter i Tullinge. Eleverna fick diskutera vad en
förening är och om det behövs fler föreningar och ideellt engagemang i
Tullinge.
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1. Inledning
Hans Richardsson (S) och övriga politiker presenterar sig.

2. Diskussion om föreningslivets möjligheter i Tullinge
Hans Richardsson (S) inleder och berättar om syftet med mötet – att få elevernas synpunkter och förslag på ideellt engagemang kan bidra till att
utveckla Tullinge.
Tullinge har många föreningar, främst idrottsföreningar och en del intresseföreningar.
På frågan om eleverna är med i en eller flera föreningar svarar flera av dem
att de är med bland annat scouterna och flera idrottsföreningar.
Varför finns föreningar?
För att mötas och utbyta kunskap med varandra. Och för att skapa något som
det finns behov av. Exempelvis Missing people, BRIS, Maskrosbarn med
mera.
Gruppdiskussion
Klassen delas in i mindre grupper som får diskutera behovet av föreningar i
Tullinge. Efter några minuters mindre diskussioner får grupperna berättat vad
de har kommit på för idéer.
- Det kanske behövs en förening för flera olika fritidsaktiviteter.
- Det behövs en staty av mig och en förening som ska arbeta med att förvalta
den.
- Det kanske behövs en matteförening eller en pluggstuga där unga och äldre
kan hjälpas åt med studier.
- En musikförening vore bra för det finns ingen förening där man kan spela
musik tillsammans. Det vore kul.
- Det behövs ett badhus i Tullinge centrum.
- Det behövs ett stort centrum och en Macdonaldsrestaurang.
- Det behövs en Oboyförening för Oboy är gott.
- Det behövs en mopedförening.
- Vi måste utveckla centrum.
- Det kanske behövs en dansförening.
- Det skulle behövas en BMX- och skateförening eftersom vi är flera som
håller på med det.
- Det skulle behövas en plats med lokaler där man kan få utöva sina fritidsintressen som exempelvis jonglering.
- Det behövs en inomhushall för idrott och fritidsaktiviteter.
- Det behövs en spelförening där man bland annat kan spela TV-spel.
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3. Avslutning
Hans Richardsson (S) avslutar mötet och avrundar med en kort diskussion
om det är någon av eleverna som vill engagera sig i en förening. Många säger
att det är svårt eftersom dem har mycket att göra i skolan.
Botkyrka kommun kan inte driva verksamhet utan det måste göras av människor som engagerar sig ideellt. Men kommunen kan och ska stödja de som
har idéer.
Minnesanteckningarna skickas till samhällsbyggnadsnämnden, tekniska
nämnden, kultur- och fritidsnämnden, samt läggs ut på Botkyrka kommuns
hemsida.
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