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Information; "Program för Stockholm; 1995-2005" .

Stiftelsen Stolta Stad, i ncira samarbete med institutioner och experter, samt med
stöd au medlemmar, har i sammandragföljande program för sitt arbete med

stadens kultur- och naturmiljöer;

Öka koll"ktivtrafikens andel, och minska bilismen, framför allt innanför tullarna
Tredje spåret läggs i tunnel tillsammans med ett fiärde spår. Kollektivtrafiken görs
attraktiv. Samåkning i bil premieras mm. Undvik biltullarJ Öster- och Västerleden
behöver aldrig byggas, och ej heller finansieras med specialdestinerade intäkter.

Utnyttja vattenlederna i och runt Stockholm. En resurs sorn väntar på att tas i
anspråk. Exempel från Stockholm och andra städer visar att detta, speciellt under
den ljusa årstiden, är ett realistiskt alternativ, som också ökar välbefinnandet för
rcsenärerna.

Befria kajerna. Dessa värdefulla miljöer i "Nordens Venedig" skall återföras till
människorna. Äterskapa hamn- folk- och kulturliv mm, samt bygg ut spårtrafiken
utmed kajerna. Av tradition är kajerna marknads- och mötesplatser, denna miljo kan
inte erbjudas annorstädes.

Oka stadens attraktiorrrrnL". De värden som gör Stockholm unikt, och intressant
som etableringsort för foretagsamhet och näringsliv (inkl turistnäringen) skall lyftas
fram. Näringslivet söker miljöer som är kreativa, vackra och där anställda mär väl.

Bevara och skapa mänskliga mötesplatser. Vära torg, smågatoq, parker och "lyckor"
i staden skall vårdas och utvecklas till mötesplatser för människan i staden. Varle
plats har sin "själ", som omsorgsfullt skall lyftas fram.

Frigör Medeltidsstaden - Stadens hjärta. Området runt Gamla Stan och Riddarhol-
men är en riksangelägenhet och skall återfå sin historiska karaktär av medeltida
stadskärna. Centralbron fTegelbacken till Södermalm) läggs i tunnel.

Ståirk stadens visuella identitet. Silhuetter; utsiktspunkter, gröna stråk utmed
stränderna mm är viktiga signum i staden. Stadens styre skall följa ett "moraliskt
horisont- och strandskydd", som en oskriven lag.

Stiftelsen Stoba Stad har en rad projelzt som uerlear enligt ouanstående programt'Arblnrtng
och sölzer kontakt med finansicirer som kan stödja arbetet med bidrag donationer
eller liknande.
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