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ONSDAG 17 NOVEMBER 17.OO
r KUNGsrnÄocÅnoer

Avtåg mot Mynttorget r8.oo.
Täg med alla dina vänner.

TALARE pÅ onuoNSTRArroNEN:

Maria Pia Boethius
Niklas Strömstedt
Eva Dahlgren
Thyra Bratt
Lars Gyllensten
Ernst Brunner
Tappas Fogelberg

Anders \Mijkman

MUSIK: ANDERS LINDER,
MONICA DOMINIQUE, CARL-AXEL DOMINIQUE
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På 60-talet lvckades politiker och

bvgelöretag ödelägga hela S«rckholms
Cin'.

Nu vill man förstör:r vårt Djurgår-
Jr'rt rrckri. \lan ränkcr lrr gt.r ( )rtrrle-
den. Inlormarionen har hirtills varit
ganska ensidiq och alltfijr lå människor

vet vad det verkligen innebär om pro-

icktet genomförs. Österledsbvgeer har

drivits lram av politiker, markspekulan-
ter och bvggföretag.

Leden blir:lv samma omlarrninq
som Essingeleden. En upplart från
tunneln, vid nuvarande Boreen på

Gärdet, blir er-r stor traiikplats och en

n). inlart kommer art kl\a,il Gärder
mitt itu.

Området kommer att täckas av bul-
l.r och a.qa.er lrån runn.lnrrnninqrr

och avgastorn. Ingen rening av avga-

serna är planerad, Österleden hotar
också hcla Ekoparken.

Redan överbelastade Strandvägen

och \hlhallavägen komme r atr proppas
igen vtterligare när minst 45.000 bilar
onr dagen ska in till och ut ur stan.

l.edens avlastande eflikt är minimal.
säger planerarna själva (högsr 5-8o/o).

lvlarken intill Ieden kommer atr exploa-

reras bir fbr bit. Bvggkostnaden upp-
sk.rtra' rill 6 miljardcr kr. plu' mom..
räntor och ersättning lör n.rarken.

l)ennispaketets alla moron'ägar kosrar

ca 25 miljarder kr och det är du sonr

skali betala det. med skatter och bilrullar.
Mårrga prore.rerar r.d.,n mot Örrer-

Iedshvgger. [ )i rr rö.t Jr r ikrig onr vi
skall kunna stoppa Osterleden.

nÄoun DIURGÅRDEN.

ST(}PPA öSTTRLEDEN.

l- .I

Härmed proresrerar jag mot Osterleden och kräver
arr man stoppa. planerna för projekrct. Arbersgruppcn Rädda

Djurgårdcn/Sroppa Österleden garanrerar art din proresr
kommer arr lämnas ti]l ansvariea politiker.
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Rädda Djurgården/Stoppr Osrerleden är en helt oberoende opolitisk arberserupp.

L
Skicka in kupongen idag, i lrankerrr kuverr till:

Räddr D jurgårdcn/Sroppa Ostcrletl.-n.
lJögbcrgsgatrn -104, i 16 20 Srockholor. J

DEMONSTRAIION 17 NOVEMBER.
Samling i Kungsträdgården l7-00. Avmarsch mot Mynttorget, Camla Stan kl I 8.00
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ARRANGöRER:

NATURSKYDDSFöRENINGEN I STOCKHOLMS LÄN,
MILJöFöRBUNDET,

RÄDDA DJURGÅRDEN /sToPPA ösTERLEDEN,
PARKVAKTERNA OCH 

'O 
ANDRA ORGANISATIONER.


