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Bästa Margareta och Krlster!

Vi har fått tid hos Mats Hulth torsdagen den 12 jan kl 08,50 betr fram-
tida samarbetsformer mellan Era tre partier och våra "miliöorganisatio-
ner" baserat på Ert inbördes avtal. Jag förutsälter att Ni båda ksrner
att vara med som inbjudna. Kopior av vårt förslag till samarbete mellan
bertirda parter har undertecknad tidigare överliimnat tiII Er båda. Det
känns därför som om vi äntligen kan [orrma till skott i denna för oss aIla
så viktiga fråga.

Ticten går utan att några prövningar eller uppft5ljningar sker när det eäl-
Ler Dennisuppgörelsens fortsatta genomförande- Vid vårt' offentliga möte
den 6 dec i Naeka bekände Vägverkets Stefan Pettersson och Thomas Brun-
din Nacka Konrnun fdrg. De angav att Nacka Port och Södra Länken Proiek-
terades enl den ursprungliga uppgörelsen. "De iobbade vidare enl order
av sina uppdragsgivare.tf Du Margareta och Äke Askensten reagerade kraf-
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Avsikten med vår begänan att få träffa Mats och Er är iu siälvklart att
få ett uttalande från-Er alla tre om vad sqn verkligen gäller! Andrahands-
fråqan är - efter viika forrner kan vi fortsättningsvis bedriva ett frukt-
bart samarbete? Finns det över huvud taget ett planerat utryrwre f'tir oss
ideella organisationer?

Trots aII tveksamhet från vår sida, vi1l iag personligen säga, att det
omdebatterade avtalet var en stor framgång för de intressen vi gemensamt

företräder. Nu gäller det också att få det hela att fungera i enlighet
rned våra intentioner. Tungan på vågen är hur starkt Era två partier kan
hävda avtalsuppgörelsens tillämpning. Hur Iångt kan vi miliöorganisatj"o-
ner gå i våra önskemåI = krav? Har Ni några råd som Ni vill ge oss för
vårt fortsatta agerande? Har Ni tid ftir ett samtal före den 12:e?
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