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TilI MIljöpartiet i Stockholms stad
Socialdemokraterna i St.ockholms stad
Vänsterpartiet i Stockholms stad

Nedan uppräknade förenj-ngar, förbund och intresseorganj.sationer står som

undertecknare av bifogade skrivelse om samarbetsformer vid prövningen av
Dennispaketet och dess delar:

Aktionsgruppen Rädda GrimstaskogenI Mot Södra Länken
" Nej till Västerleden

Alternativ Stad
Djurgården Lilla Värtan
Fättbiologerna
Förbundet för Ekoparken
Gustavianska Parken
Haga Brunnsvikens Vänner
Naturskyddsföreningen i Stockholms län
Haninge NF

Huddinge NF

Sollentuna NF

Stockholms NF

Täby NF

Friluftsfrämjandet Stockholms DF

Stoppa 0sterleden - Rädda Djurgården
Stiftelsen Stolta Stad
Tredje Spåret
Jordens Vänner
q 2000 - Agenda 21
Stockholms läns Hembygdsförbund

St den 2 januari 1995L
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f ill Miljt)parlier i Stockholms srad
Socialdcmokratcrrra i Stockholnrs stacl
Vänsrerpartict. i Stockholnrs stad

L I ttppgorelserr r:rellan F.dra parl.icr korn ni bl.a. overens ont liiljande

4. l:tt gtltpp nted repre..scntonte.rJör de potiti,sk« partienta oclt oliko
intre.s.seorganisationer illl.sans .\imrflst och ges nnjliglre.t att.fblja orbe.te.t oclr
ges tillgong till de malerial och.fakta som he.höt.s./ör en allsidig hedönming ov
I-)e.nnispaketet oclt des.s olika delar.

It'{i.ljoprr;tnti.rtgar .ska genontförus i sanwerkurt nred ndljöcrg,unisutirnw htJ?lr
ye norr4lA rundc:. I «v vuqie: e tupp.

Vi rniljöorganisationer vill gänra ta fasta på denna nrö.ilighet au {ä följa arbetet
«;ch bidra till cn bcdör:rning av l)enuis-paketet och dess olika delar.
Förul,sätlningcn är dock att arbctct i dcu avscdda gruppcn lä.ggs upp sä stf dct
blir nteningsfulll l'ör «rss a1t delta. Att sätta av ticl tiir att lyssna till ptllitiker och
ijärrstenrän setn läggcr ut tsxtcn kring Dcnnis-pakctcts forträfflighct år vi inlc
iutrcsscradc av. Albetet bör ges t.id och resurser och - sonr det står i avtalet. -
itrrtchåra en "allsidig bcdornning av Dcnnispaketct och dcss olika dcla.r." Ilur
dena arbete skall låggas upp vill vi diskutera mcd cr innan vi går in i der.

Vi anger tre<lan nåqra principcr, som vi anscrr måstc vara väglcdande 1ör
arbetet. Med god vilja frårr alla deltagande parter bör dct vara mr:.iligt att detta
blir ct.t kcrrr.strtrkt.ivt arbct.e.

I . 1)tgånespunkt lirr utfornrningcn av dc trafikpolitiska ätgärderns rnåstc vara
an årgarderna skall gå i err rilirning sr:m inncbiir cn ckologiskt långsiktigt
hållbar Iösning.

2, God vilja att linna k«rn.slruktiva lösningar ,skall prägla alla delAgarcs
mcdvcrkan.

3. AIla delar av l)ennis-paketct skall bchandlas,
4. ttirnliga altcrnativ tiil atgArtler', sorn frarllörs av enskilcJa doll:rgare, .skall

ookså bchandlas.
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Några pr'furciper lör sanrarbetet kring Dcnnispaketet.

Upplölining av urrpqör'elserna i §ta_dshuset och Landstinget -
trriliiiorgani-sationcrnas nrt:dvel'kan i rrriivnirrgr:rr av I)cnnisDakctet och des.s

dclar
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5. I)e ganrla ridplancrna fär inte rara heliga. Åtgärdcr tär inte vjdtas sonr
lörrcgriprer stellningstaganclcn i detta sarrrarbete. Arbctct skall bedriva.s rned
all nödvändig skylrdsarrrhct.

(r. Ilesurser rnilsto avsä.ttas för all experter skall kunna. inka.llas oclr lbr att
utrrcdningar skall }iunna gitiras.

7. F.nskitda dcltagarcs våhuotiverade oclr rimli_ua önskcrnäl onr att inkalla
cxpcrtcr ellcr att Iä utrcdningsr gjorda skall lillrrrötesgås.

8. f id skall gcs for att fora ut slållningstagandcn tilt de dcltagande
organisarionerna och parrierna. lrörankr.ing år en viktig del av arberet.

9. F.rsättrring for forlorad arbetsfortjänst skali utgå {br dsin sorn dcltar direkr i
srbelet.

10. Arbctct ska.ll sarnordnas rncllan Stockhohn stad tlch Stockhr.rlrrrs lärrs
lan<isting, s:i atl dubblcring undviks.

l)ct finns crfarenheter av an nriliourganisatiorrcr, alllnä.nhcg politiker och
n'rvndighclcr kan sa.rua.rbera trrå etr konstruktivt vis (cx.vis trafiksamrådcn i
Sttrcklrohn 1973/74,I-,vcrglaclcs i l;lorida på g0-talet). Det föreslagna sarnarbetel
kring l)cnnispakctct å.r rnyckct kravande, och nråste ftirbcrcdas orclcntligt.
Drfarenheter bor plt ett ticligt staclium inhärntas fi.ån något liknande ar.bete.

Vi trr:r au dcl kal: r,ara lanrpligt att arbcta i ett flertal grupl>er, err central grtipp
for bcdörnrring av helheten och ett alrtal olika unclorgnrppcr för bcdönming av
de olika delarna av I)cnnisparkctct. l)cn centrala. gruppen skall hålla ihop alrbetet
i undcrgruppclna.

Vi vill bel«rrra au. vi irrtc ser dctta sarnarbcte kring l)erurispa.kctet som någon
crsåttrting varc sig for en omförhandling nrellarr l)ennispartierna cller iör elr
folkonrrr'tstning orn l)cnnispakctct. Dcn bcdörnning av l)ennispaketct och dcss
delar, som görs inom ranten ftir dcna samarbctc, bör kunna underlåna crr
orrtförhandling. Ärgarder sorrr föregriper folkomröstningcn Gr givctvis inte
vidtas ftirrän lirlkolnröstningcn är avhollen eller avslagen.

Vi t)rtskar, nlot bakgrund av cJct ovsnstä.crrde, orngående få trgff,a l.eprcsentantcr
for cra parricr for an diskurela uppläggnirrgcn av samarbctct kring DEnnis-
pakctct.
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