
L994-LO-2L

TiIl NätverketItVi som älskar Stockholmtl

ärade nätverkare,

Arne Sundström;
Richard Murrayl
Lars Gyllensten;
Björn Sy1v6n;
Undertecknad;

Uppdatering av Dennispaket
Var står politikerna
Demokratin och Dennis
Frodoplanen i sammandrag
Namninsamlj-ngen - vad sker nu
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[ | eå torsdag den 27 oktober är det åter dags för en general-
I lgranskning av våra möjligheter att fortsätta kampen för en bra
| \utveckling av vår stad. Som nämnts i tidigare utskick, ses vi
i \pä Naturhistoriska Riksmuseet kl 19.00, i stora hörsalen. Vi
i inleder med fem korta presentationer;

och fortsätter med en gemensam diskussion av hur vi går
vidare.

Beträffande namninsamlingen överlämnar en mindre delegation de
första 30 000 namnen till kommunfullmäktiges nye ordförande
Ingemar Ingevik (s) under veckan. Namninsamlingen inom lands-
tinget fortsätter och behöver nu koordineras för att vi ska nå
erforderliga 60 000 namn. Vi behöver därför kontaktpersoner m m
för att även denna operation skall lyckas. I samband med EU-
valet skulle vi säkert kunna sarnla in ett stort antal namn i
angränsande kommuner, något vi kan återkomma til1 under mötet
på torsdag.

Bif,ogar ett särtryck av tidigare artikelserie i SvD, samt den
broschyr som går ut tiII hushållen angående stiftelsen under de
följande veckorna.
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Pressmeddelande

Namninsamlinqen til1 förmån för en folkomröstning om Dennis-
paketet har'nu nätt upp ti11 36.OOO underskrifter. Samtligra är
röstberättigade i Stockholms kommun, och är insamlade under en
månads tid (se bi1). Trots att frågan om folkomröstningr nu kan
väckas, fortsätter namningarnlingen med ofö:minskad, kraft.
Skälen härti11 är föIjande:

Dennis-partiernä utom moderaterna har vid otika tittfällen
sagt sig förorda omförhandling/omröstning. (f) gjorde en
klar markering före valet, medan (s) (via Ännika Billström)
gjorde l-iknande utfästelser efter valet. I förhandlingarna
om makten i landsting respektive stadshus har dock detta
helt förtigits. Det är anmärkningsvärt, och måste tolkas så
att blivande beslutsfattare struntar i den växande opinion
som nu dokumenteras via namninsamlingen.

* (mp) och (y) l-ovade före valet att samregerande med
socialdemokrater bara var möj1igt om kraven på omför-
handling/omröstning accepterades. Dessa löften har inte
uppfyllts. Det avtal som gjorts på landstingsnivå är
luddigt* och till intet förpliktigande, medan det avtal som
gjorts på kommunnivå mellan berörda parter mest går ut på
att skjuta upp avgörandet, möjligen i hopp om att den
växande opinionens krav skall tystna eller sjäIvdö.

Vägverket har en dubiös ro11. Man menar sig inte kunna
genomföra byggandet av Väster och Österleden under de
närmaste fyra åren (Iäq1igt för trängda politiker),
samtidigt som man redan på torsdag den 1-3 okt förelägger
stadsbyggnadsnämnden en detaljplan (Dp92OO9) omfattande den
sydligaste delen av Österleden med dess passage över Sickla
kanal. Leden är dimensionerad för den trafik som en
färdigbyggd österled väntas. ge, ca 90 O0O fordon per dygn.
Kostnaden beräknas bli en miljard, och vägverket viII få
ytterligare statliga garantier (se bilaga)

*

Utan namninsamlingen skulle förmodligen Dennisöverenskommelsens
undertecknare fortsatt enligt planen. Vi har tillfälliqt bromsat
upp genomförandet, men ännu inte fått gehör för våra krav; stoppa
all projektering till dess omförhandling sker. En ännu starkare
opinion behövs uppenbarligen för att politikerna ska lyssna. Ett
kraftfullt medborgarinflytande är viktigare än någonsin, inte
bara med hänsyn till Dennispaketet. En rad mindre och större
värden står på spel, €x Djurgårdsstaden, OS-byar mm, och kan inte
i fortsättningen Iämnas tiIl ett manipulativt system bestående av
opåIitliga politiker, egenmäktiga tjänstemän och cyniska
särintressen.

En kraftfull markerinq av stocklrolmarnas åsikt behövs för att
bromsa framfarten - namninsamlingen fortsätter nu med målet
60 OOO nann inom landstinget!
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Inga Britt Ählenius
RRV
Box 45O7O
LO4 80 Stockholm

Dennispaketet - granskas av RRV?

En rad oklarheter föreligger rörande hur aIImänna medel
använts i samband med den sk Dennisöverenskomelsen. Ett
exempel är Vägverkets köp av Österleden AB, ett botag som
ägdes av de intressenter som ursprungligen lade upp
ritningarna tiIl österleden; Skanska; Arcona, Atlas Copco och
FIäkt. Köpeskillinqen Iär ha varit ca 20 miljoner kr. Inga
substansvärden ingick, bolagets ilvärdert bestod efter vad som
framkommit endast av kostnader för intiala projekteringar,
samt för trmarknadsföringtt (dvs rena lobbyingaktiviteter i stil
rned vinklade SlFO-undersökninqar mm, se bif artikel från DN).
Vad motiverade ett så högt pris? Bör detta granskas av RRV?

En bakgrund till ovanstående ges i bilaga.

En rad andra ekonomiska oklarheter finns likaså, ex den
ständiga uppskalningen av kostnaderna för de olika projekten i
överenskommelsen, eX för Norra länken. Det ursprungliga
Dennisavtalet angav entydigt att varje projekt rnåste hål1a sig
inom angivna ekonomiska ramar, med redan nu överskrids dessa
med ett par hundra procent. Den ursprungliga kostnaden för
Norra Länken beräknades till 2L5O milj kr, i den senaste
kalkylen ligger kostnaden över 5000 milj.
Jag arbetar som ordförande i stiftelsen Stolta Stad och
representerar vi-a denna en växande opinion mot Dennis-
överenskommelsens nuvarande utformning. vi administrerar b1 a
Nätverket rrvi som älskar Stockholmtt, och är ansvariga för
namninsamlingen till förmån för en folkomröstning. Stiftelsen
uppfattning är att ovanstående oklarheter (m fI omständig-
heter) bör granskas av RRV.

Vore tacksam för RRVs ställningstagande.

Med vänlig hälsning
Stiftelsen Stolta Stad

Magnus Sederholm
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