
Kom och åk med 
Tullinges Skansentåg! 

 
Lördagen 24 augusti mellan klockan 10:15 – 14:00  
Tåget avgår från ICA Riksten och går en liten slinga i Riksten.  
 
I anslutning till tåget anordnas tipspromenad och korvgrillning för barnen.  

 
Gratis för barn och vuxna!  

Välkomna! 
                                                                  

                                                                                                             
                                                                                             Riv / klipp av här och ta med!  

Tågbiljett Tullinges Skansentåg  
(tur & retur)  
 
Avgår från ICA Nära Riksten 
 
 
Gratis för barn och vuxna.  
Giltig lördag 24 aug 2019.  
 

 

 

      Svarsblankett för tipspromenaden 
 

                            1                   X                   2 
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Namn: _________________________________ 
 
 
 

Alla barn som deltar får pris. 



Starkt stöd för kommundelning 
 
Knappt ett år har gått sedan kommunvalet då 47 % av väljarna i Tullinge 
röstade på Tullingepartiet. Tullingepartiet blev det i särklass största partiet i 
Tullinge och tredje största parti sett till hela Botkyrka. Det visar att stödet för 
Tullinge egen kommun är fortsatt starkt.   
 
Medan vi väntar på att bli en egen kommun vill vi göra det bästa för oss i 
Tullinge för att få vår vardag att fungera och för att vi ska trivas i Tullinge.  
 

Bygga en simhall i Riksten 
 
I takt med att Riksten växer är det viktigt att den kommunala servicen går 
hand i hand med utvecklingen. Om några år kommer det inte finnas tillräckligt 
många bassängtider i kommunen för att kunna tillgodose alla behov. 
 
Tullingepartiet vill därför bygga en simhall i anslutning till Riksten, ungefär vid 
påfarten till Pålamalmsvägen. En ny simhall skulle gynna gemenskap och 
trivsel för både ungdomar och pensionärer.  

 

...och det här planerar vi även att göra 
 

1) Se över möjligheten att överklaga kommundelningsfrågan till EU-nivå.  
2) Driva Tullingefrågor som ett bättre centrum, bättre infartsparkeringar, 

mer pengar till Tullinges skolor, en ny och bättre pendeltågsstation med 
två uppgångar m m.  

3) Arbeta för att bevara och utveckla Tullinges karaktär istället för att 
bygga ett miljonprogram.   

 

Hjälp oss att bli egen kommun - bli medlem idag! 
   

Tullingepartiet är partipolitiskt obundet. Att bli medlem i Tullingepartiet kostar 
bara 100 kronor (per familj) men ger oss ett värdefullt stöd i vårt fortsatta 
arbete för Tullinge egen kommun! Som medlem kan du vara med och 
påverka och du får fortlöpande information om de frågor vi driver och våra 
aktiviteter.  
Bli medlem redan idag! Du anmäler dig som medlem via www.tullingepartiet.se  
 

Nu tuffar vi på! 
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