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UPPMANING

Vi har på senare tid konstaterat att det är samma lilla grupp som kommer till UTÄL's möten,
och många andra som förr deltog mycket aktivt har fallit ifrån. Vissa har arbetat på annat
håll, Dennisfrågan har tröttat ut många som tidigare kämpat hårt, vintern gör också att vi
inte är lika aktiva och Dennisfrågan har i viss mån också legat i ett vakum av osäkerhet, på
vissa håll kanske den inte häller känts så akut.

Nu börjar dock ljuset komma och snart har vi vår med all den energi som då brukar
vakna till engagemang. Den höga räntan, överklaganden mm gör att det inte byggs mycket just
nu, däremot måste vi vara vakna då Vägverket när som helst kan börja skövla och spränga
för vägar som de tror att de ska bygga.

Tyvärr är paketet alltid aktuellt och är det akut på ett ställe borde vi alla i motståndet
uppleva det som akut, kanske av någon sund överlevnadsinstikt. Snart ska beslut tas om 3:e
Spåret på regeringsnivå, vem vet, 3:e Spåret kanske är det band man ska dra i för att lösa
upp paketet. Kanske vi borde stoppa dagens dragning av spåret, visa på alternativ och kräva
en omförhandling av hela paketet nu i detta vakum.

Utan samordning och samarbete så är'det betydligt lättare att bli överkörd av Dennis &
Co, så det som händer i ena hörnet av paketet angår oss alla då vi är inslagna i samma paket.

Därför uppmanar vi Er alla att komma till nästa möte för att visa att Ni fortfarande vill
stoppa Dennispaketet och för att diskutera och planera hur våren och sommaren ska se ut,
gärna med nya id6er, metoder och vägar att nå fram på.

Just nu blir arbetsbördan stor på vissa personer och grupper, mycket som skulle
kunna göras läggs åt sidan p g a bristande uppslutning till mötena. Det som är aktuellt nu är
bl a:

- En mässa för alternativen till Dennis den I4-1 5:e Maj. Den skall hällas i Bryggarhuset
på Norrtullsgatan vid Odenplan. Utställare sökes.
- Vi har diskuterat oin någon form av demonstration för omförhand- ling av paketet, och
för trafiklösningar som är långsiktigt ekoligiskt hållbara.
- Trycksaker: Tabloidtidning, uppdatering av 'Dennispaketet, en kritisk granskning', ev
klistermärken om SL startar en ny kampanj förskönandes Dennis, affisher och flygblad mot
3:e Spåret.
- Stockholms Kommunfullmäktige har tagit beslut på att gå med i Klimatförbundet, vilket
innebär 507o minskning av koldioxiden fram till är 2010, vilket innebär att Dennispaketet
med sin motsvarande ökninq av biltrafiken är omöjlig. Detta ska på något sätt uppmärksam-
mas.

Så, om Ni vill att motståndet skall fortsätta i någon form starta gärna en diskution i er
organisation och skicka minst en person till detta möte.

Väl mött T isrlaoen 14:-e Ma kl 19:OO oå Hälsans Hus.
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Fiällqatan ]3 A, höqst upp.
Frän T-banestation Slussens uppgång mitten (Ryssgården/Söder- malmstorg), buss

två hpl el en promenad Katarinavägen m utsikt över Slussen, Gamla Stan, Skeppsholmen,
Djurgården och Saltsjön mynnandes ut i mellanskärgården.
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Kansliet, Björn Löfgren
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Till Er som sällan visar sig på UTÄL's möten och övriga m anl av detta j
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PROJEKT EKOPARKEN
H Wadenström
Naturhistoriska Riksmuseet
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