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HALLUNDA/NORSBORG Över

hundra barn var med på invigningen av den nya lekplatsen
Hallunden bakom Syrisk-ortodoxa
kyrkan invid Borgvägen i Hallunda/
Norsborg. Skanska som byggt
lekplatsen, som kostat 3 miljoner
kronor inklusive projektering, rivning, utrustning och byggnation,
bjöd de leksugna barnen på fika

och ballonger. Förutom Hallunden har kommunen byggt två
nya lekplatser i Riksten och byggt
om lekplatser i Fittja, Vårsta och
Tullinge. Totalt finns ett femtiotal
kommunala lekplatser i Botkyrka.
Nya lekplatsen Hallunden råkade
dock ut för ett missöde när tjuvar
senare stal ett antal plankor från
bänkar och lekutrustning.
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Tre miljoner gav en fin ny lekplats

M får flest platser
i salems fullmäktige
SALEM Efter ytterligare en

Lekutrustning på nya lekplatsen
mellan Hallunda och Norsborg.

kontrollräkning av rösterna
i Salems kommunval fördelar
sig de 31 stolarna i kommunfullmäktige såhär:
Moderaterna får 11 mandat,
Socialdemokraterna 7, Rön-

ningepartiet 3, Miljöpartiet 2,
Folkpartiet 2, Sverigedemokraterna 2, Centerpartiet 2 och
Vänsterpartiet 1.
Kristdemokraterna, som
är det minsta partiet, får 1
mandat.

Efter invånarnas nej tror experter inte att en regering skulle säga ja till delning. Men Anders Thorén och Tullingepartiet ger inte upp. ”Vi fortsätter kämpa”, säger han.
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Tullingepartiet ger sig inte

l Fortsätter att strida – trots att Botkyrkaborna röstade nej till delning
Tullingeborna sa ja till
en kommundelning, men
övriga Botkyrka sa nej.
Enligt flera experter är
en delning nu långt borta. Men Anders Thorén
och Tullingepartiet ger
inte upp.
– Vi ska överklaga till
regeringen, säger han.
Trots Tullingebornas starka vilja att bilda egen kommun är det
osannolikt att regeringen skulle
gå med på det, enligt flera experter som Lokaltidningen Mitt i har
pratat med, bland andra statsvetaren Folke Johansson på Göteborgs
universitet.
– Det är inte omöjligt, men är
det väldigt starkt motstånd i hela
kommunen minskar chansen, säger han.
Utanför Tullinge röstade bara

en av tio ja till en delning av kommunen. Med Tullingeborna inräknade är siffran 25,5 procent. I enbart Tullinge, däremot, röstade
två tredjedelar ja till kommundelning. Det förvånar Katarina Berggren (S), kommunstyrelsens ordförande.
– Det var fler som tog en ja-sedel
än vad jag hade trott, säger hon.
Samtidigt konstaterar hon att
majoriteten som röstade nej i övriga Botkyrka var överraskande
stor.
– Det är ett väldigt starkt stöd
för att behålla kommunen som
den är.
Katarina Berggren vill inte säga
om valresultatet har fått partiet
att byta ställning i frågan.
– Jag har kallat till ett möte med
de andra gruppledarna för att
lyssna in vad de säger, säger hon.
Från de andra partierna som va-

rit emot kommundelningen är det
däremot tydligare besked. Alla är
fortfarande emot utom Folkpartiet, som tidigare deklarerat att
man säger ja till en delning om två
tredjedelar av Tullingeborna röstar ja.
Om Socialdemokraterna också
säger nej till en delning kommer
kommunfullmäktige någon gång
under hösten att fatta ett nej-beslut.

– Då kommer vi att överklaga, säger Tullingepartiets Anders
Thorén.
Han menar att det låga valdeltagandet – 59,5 procent av väljarna
utanför Tullinge röstade i frågan –
gör att resultatet blir mindre värt.
– Det är ett demokratiskt problem och ska läggas i vågskålen.
Katarina Berggren å sin sida menar att valdeltagandet i själva ver-
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ket är ganska högt om man jämför
med andra folkomröstningar.
– Det brukar vara väldigt lågt.
Jag tycker att antalet som röstade
är överraskande högt.
När Salem blev egen kommun
1983 var ett argument att hela 74
procent av Salemborna ville det,
trots att övriga Botkyrka sa nej.
Men det var en regering som var
väldigt välvillig till kommundelningar. De kommuner som skapats i regionen på senare år, Nykvarn och Knivsta, har bildats
efter att politikerna gått med på
det.
– Grunden är att moderkommunen ska godkänna det. För att regeringen ska gå emot ska det till
synnerliga skäl, säger Björn Sundström på Sveriges kommuner och
landsting.
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