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Hej

jag tycker att vi ska fokusera på typiskt gröna frågor på Östermalm. Giirna hitta konfrontation med (c) som

iir den tydligaste konkurrenten om de gröna rösterna. Gröna moderater finns men hittar inte till oss-ännu.

Mina foreslagna frågor är:

I DlF-arenan/ stötta Stefan och Yvonnes debattartikel mot arenan och ta strid ftr att bevara Östermalms IP.

Läs deras artikel till att börja med.

2 Galoppbanan på Gärdet

Stegvis börjar tingsmarken fragmentiseras i diverse anläggningar som hoppar över från Sportfiiltet till
Giirdet. Det senaste är galoppbanan som sannolikt riskerar att permanentas på platsen eftersom

galoppsporten iir hemlös numera.

3 Tennisbanor på Ojurgårdsbrunn. Två stora tennishallar planeras i den känsliga miljön i

Djurgårdsbrunn.

4 Lindgårdens bevarande

5 Gröna lunds berg- och dalbanorutbyggnader måste dämpas.

6 Norra Djurgårdsstaden kräver mycket engagemang. Skyskrapan måste bort/eller kraftigt
reduceras, har helt fel skala'

7 Trädbev,arande, idagar träden helt fredlösa. BRF-ftireningar kan med en rösts övervikt besluta om

trädfiillning ftir att ffi bättre utsikt och högre värde på lgh.Upprör många.

8 Städning/Sophantering. Manga tycker att dellahar blivit sämre sedan byggbolaget PEAB tog över

Sthlm Entreprenad, här kan vi få folkliga sympatier om vi är på hugget och visar på ntir det inte

fungerar (med bra foton).
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9 Hur stöttar vi våra kandidater i div niimder??



EFTERSOM INGEN TAR VARA PÅ DE TINIKA MILJÖVÄRDENA på Östermalm är det ett jättetillftille
for oss att attrahera gröna moderater som vill ha en ändring men inte riktigt upptäckt mp eftersom profilen
har varit låg. Nu gäller det att sticka upp till nästa val och det är viktigt att börja i god tid..

Med hopp om ett bra möte,

Henrik Waldenström
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