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TiIl de poli ska part.ierna St.ockholms stads
oktober l-995kommunfullmäkt från opinonsmöE.e den L1

SKROTA DENNTSPAKETET !

Ledningarna for de Ere partierna bakom Dennisuppgörelsen
(socialdemokraterna, moderaEa samling.spartiet. och folkpartiec i

liberal-erna) förbereder just nu en rad beslut som mycket. hårt kommer
att binda Stockholmsregionen wid en utveckling som betyder kraftigt
ökad bilism, omfattande exploatering av värdefu11a natur- och
kulturmiljöer och mångmiljardinvesteringar i wågar som inte behovs.
Detta sker samtidigt som kommunfullmåktige i St.ockholm fortfarande
inte har hanterat det kraw om en folkomröstning om Dennispaket.et som
över 35 000 SLockholmare skrew und.er och som överlåmnades tilL
kommunens ledning den 27 okLober 1994.

Eftersom årendet om fol-komröstningen är färdigberetLt måst.e
kommunfullmäktige enligt kommunallagen fatta beslut senast. d.en 27
oktober i år- Men trot.s aLt frågan om folkomröstning inte har avgjorts
planerar Dennispartierna att under oktober och november klubba igenom
beslut om detal-jplaner för Norra Länken och för betal-stationerna som
behövs för atr betala DennispaketeLs vägbyggen.
Samtidrgt har resul-taten av den s k utwidgade miljöprörrningen visaL på
en rai nya aspekter sorn twäriom tal-ar för att sioppa båd.e Ncrra Lånken
och Dennispaket.ecs bil_tul_lar :

o Vi vet idag ar-i Dennisuppgiorelsens löfce om en kraftig minskning av
trafi-ken i innerstaden inte kommer art uppfyllas.

r Vi vet att trafiken t.otal_t sett. i regionen kommer att öka p g a
Dennispa.ket.eE. Från global miljösynpunkt vore d.et båt.t.re om inget
alls gjordes ån att Dennispaket,eE genomförs.

o Vi vet. också aet bygget av Norra Länken kommer aEE ge vissa
positiwa effekcer i innerstaden och på Valhal1avågen, men det är
förbårtringar som kommer att kosta 3,5 miljarder i investeringar
och ti1I derta kcmmer ränE,or och dessutom en år1ig driftskostnad på
B0 miljoner. Vi vet. att Norra Länken kommer at.t innebära stora
ingrepp i vår nya nationalst.adspark och aEt. den kräver en jätt.elik
stenkross vid Husarviken i fem-sex år. Vi vet. dessutom at.E 1änken i
sig kommer att öka trafiken i regionen och därmed
koldioxidutslåppen med 20-25 000 ton per år.

De miljöwinster scm görs på Va1hal1avägen och i innerstaden år småjämfört med de sicra kostnaderna och ingreppen på andra stå11en.
r Vi vet idag också at.t innerst.adsproblemen inte går att 1ösa om man

inee inför miljöavgift.er på innerstad.st.rafiken. Den biltullsring
som finns i DennispakeeeE har myckec små positiva effekter på
erafiken i innerstan och i regionen. Tullringen skär igenom och
split.trar bost.aCs- och industriområden och innebår en gigantisk
höjning aw skac.rer.rycker. Dennis bileullar är en ful1ständigt
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r Vi vet idag att de forslag som ingår i Dennispaketet för att Iösa
crafikproblemen i Scockholm inLe fungerar. Rätt utformade
miljöavgifter på innerstadsbilismen och kraftfulla satsningar på
kollektivtraf ik räcker.

Och dec är det wi ska qöra: Införa miljöavgift.er på innersEad'sbilismen
och fÖrbäetra kollekcivtrafiken. Gör vi det, behövs inga nya wägar och
då behöws inEe Dennis bilt.ullar.
Därför vädjar vi nu Ei1l Stockholms politiker:
Stoppa Dennis biltullar! Politrikerna i SE.ockholms sEad bör arrvisa de
detaljplaner för bet.alstaEioner som jusL nu ligger for beslut -

Om man tror att Norra Länken år ett bra och nödvändigt projekt bör man

ändå 1åta b1i att fatta beslut just nu. Miljöavgift.er på
innerstadsbilismen måsLe införas, deE borde alla kunna bli öwerens om-

Därför: Inför försc miljöavgifterna och vänEa med beslut. om Norra
Länken til-ls miljöavgifterna har fått. fungera några år.
Vi vet at.t. motst.åndee moE Dennispaketet är mycket omfattande äwen inom
Dennispartierna. Argr:ment.en mot pakeeet och för alternativa lösningar
med miljöawgifce:: på bilismen och försLärkt" kollektivtrafik växer sig
ail-c starkare " Samtidigt biir det ekonomisl<a lågee för
Dennisuppgörelsen al-lEmera desperat .

Regeringen bedriver utpressning mot. Stockholmspolitikerna genom att
strypa anlsagen tiIl kollektivtrafik. Vi vådjar därför också ti11
regeringen: Slåpp loss pengarna t.i1l kollektivt.rafiken! Då får vi
möjligheter att i lugin och ro lösa problemen i Stockholm-

För snart ett å:: sedan mottog kommunledningen 35 000 namnunderskrifter
som kräwoe atc en folkomrÖstning om Dennispaketet grenomförs innan
ytterligare besl-ut tas. Idag har över 50 000 namn kommit in till
.stadshusets politiker. Trots denna massiwa opinlonsyttring är
Dennispartierna på wäg att fatta beslut om biltullsstacioner och Norra
Lånken. Låt inte det ske.

Stoppa Dennis biltu1lar!
Inför niljöawgifter på innerstadsbiLismen!
Ö1,,a ."aLsninga::na på kollekLivtraf iken t

Vänta med Norra 1änken!

Folkomrösta nu!

Skrota Dennispaketet ! .rf,,r ( '-/ - J/ /
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