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TiII NätverketItVi som älskar Stockholmrl

iirade nätverkare,

En kort uppsunmering av läget:

Vårt krav på omröstning, undertecknat av 36.000 s
(bi1. ) är nu på remiss inom kommunen. Trots detta
redelser för österleden för fu11t, b1 a genom att

L994-L2-05

tockholmare,
å9år förbe-
sterledens

p
ö

södra ände numera ttblivittr en de1 av södra länken. Vägverket
har nyligen fått soo milj kr för fortsatt projektering o s v.

Frågan om tredje spåret blir alltmer akut. Awisas överklagan-
det, som f n ligger hos regeringen, startas bygget av tredje
spåret inorn kort. En delegation från oss kommer att uppvakta
Anna Lindh i ärendet. vi drar också igång en mer spektakulär
kamp emot tredje spåret - och Iåter det bli en symbolfråga för
stadsmiljön och demokratin. Projekt 'rBegrav 3:e spåretrr dras
igång av stiftelsens ungdomsråd rned Anna Larsson, GunilIa
Granqvist rn fl. Första rnötet för att värva aktiva i projektet
äger rum den 7 december, se bifogat utskick. AIIa är välkomna
ti11 detta informationsmöte. Officiellt startar rrBegrav 3:e
spåret"-projektet måndagen den t2 december k1. 18.00 med
samling på niaaarholms torg och avmarch tiII den s k rrbock-
fotenrr, där vi sätter ljus. AIIt detta framgår av bilagt
informationsmaterial. StäI1 upp!

Vi har sökt pengar till stöd för våra ganska kostsamma kampan-
jer, bI a från kommun och landsting, utan att ha fått ett öre.
bäremot börjar nu medlemsansökningar komma in titl vår gIädje,
och det är sannolikt medlemmarna som kan ge oss den ekonomiska
styrka som behövs. Det är viktigt att vi blir så många med-
Iemmar som möjIigt. Detta ger oss även politisk styrka. Ni är
givetvis välkomna som medlemmar, och vi vore tacksamma för
hjäIp med medlemsvärvning. Bifogar därför ett antal broschyrer.
JuIkIapp?
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Från:
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Kommunf uI1mäktiges ordf örand.e.

Nätverket ,'Vi. som ä1skar Stockholmfi
Stiftelsen Stolta Stad

Anders l_

Nedanstående företrädare för nätverket ilVi som älskar
Stockhol_m" ber härmed att få över1ämna en begåran ti]1stadsfulJ_mäktige att anordna en folkomröstning om trafiken iStockholm. Begiäran är undertecknad. av 36 4O4 iOstberat-.igade iStockholms kommun. Dennispaketet förutsätter en starkt ökadbilisnr och minskar kolleklivtraf ikens andel, i strid ,ired al-1tmoCernt miljötänkande. Kcstnaderna har vuxit okontroller.at ochtill ori:nliga höjder. Nya motorled.er sku]Ie dessutom görastora intrång i omistl-iga kultur-och naturt.illgångar i ccnrunt stacien

Unde::t-ecknare stöder kravet på en omröstning:, där Dennis-paketet ståIls mot en alternativ lösning, irinebärande bl a attbiltraf iken kraf:-r,qt.minskas -"i1I f örman f ör en ökad satsningpå kollekti'rtraf il<r. Osi,er- och Västerleden, liksom föresiagensträckn.ing av tredje spåret utesluts
Samtidigt krävs ett.omgående stopp för all vidare planer:-ngoch forbered.elser, innebårande b1-a omdj_sponering åv ae 1.5miljarder som avsatts för detta åndamåI.

Namninsamlingen har i sin helhet finansierats qenom bid.rag ochideellt arbete från enskilda medborqiare. Ätt anordna ochgenomföra en namninsamling av detta format är mycket resurs_krävande. Inga ansökningar om ekonomiskt stöd här hittiLlsbevlljats från kornmun och landsting. Ca t-0 miljoner per år ärsom jänförelse avsatta för att ',iniormera,' om öenni=iu.X"t"t"fördeIar. Vi kräver därför finansiellt stöd för våra fortsattaverksamheter.

För att åstadkomma ett ökat direktinfJ_ytande och en merlevande demokrati i staden, inleder ociså stiftelsån stoltaStad en medlemsvärvning. Målsättningen är att ha minst 30 OOOaktiva inou- ett år. Medlensorganisationen kommer bland annatatt verka för att stockholmarnas åsikter görs känd,a, tilrföroån för en levande denokrati.
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