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KansI iet
Det har varit bemannat under hela L996. Under perioden januari tilI
mars satt Louise Pettersson där. Hon arbetade mest med den s.k.
Amazonasturn6n. Som bisittare under onsdagarna hade hon Staffan Wrigge
som sedan övertog kansliet på heltid. Under perioden april titl
september arbetade han heltid som AlU-arbetare som kanslist. t

Eftersom Staffan Wrigge hade huvudansvaret för kursen om
folkrörelser som ägde rum LL-13/L0 på Lindsberg kursgård, fortsatte
han på halvtid fram till mitten av oktober. Under resten av året
arbetade han två timmar varje vardag på kontoret. Detta har han lovat
fortsätta med under L997 under förutsättning att han inte får ett nytt
jobb.

JåS-gruppen
Den består av ca sex aktiva och träffades ungefär ett dussin gånger
under året. Gruppen genomförde ett seminarium om arbetslöshet den 25/4
på Hälsans Hus. Det var förhållandevis välbesökt.

Under hösten har den arbetat framför allt med sitt
arbetslöshetskompendium. En ca 250 sidor tjock bok som behandlar EU,
arbetslösheten och den globala miljön. Boken är färdig och JAS-gruppen
våntar bara på pengar för att kunna trycka den.

Gruppen var organiserad som studiecirkel under året.
JAS-gruppen har åven andra intressanta kontakter. Den vi11 ta

initiativ ti11 folkrörelsesamarbete mot massarbetslösheten.

FoL kröreI sestudiegruppen
Består av delvi3 samma personer som JAS-gruppen, och har träffats
ungefär lika många gånger.

Gruppen har sammanstäIIt den s.k. folkrörelsepamf,Ietten som har
tryckts i en liten förupplaga och sålt en deJ. Boken användes på
folkrörelsekursen i Lindsberg l-l--13/LO. Denna kurs som egentligen
skulle ha ägt rum i maj var gruppens största presentation under året.
För närvarande vilar gruppen och funderar på sin fortsatta existens.

Dennismotståndet ( cykeL/onsdagsgruppen)
L996 var som vanligt ett aktivt år för Alternativ Stad när det gälIer
trafikfrågor.
I början av året deltog vi i de fortsatta miljöprövningarna av
Dennispaketets motorleder. MiIjöprövningarna gät1de nu Södra Länken.
Vår representant var Daniel Wohlgemuth. När denna prövning avslutats
märkte vi att beslutsfattarna inte tog hänsyn ti11 miljörörelsens
synpunkter. Då tog Alternativ Stad beslutet att hoppa av från
fortsatta miljöprövningar. Vi uppmanade även övriga miljögrupper att
föIja vårt exempel.

Under hela L996 har Alternativ Stad varit drivande när det gä1Ier att
håtIa igång stormöten mot Dennispaketet i Medborgarhuset. Dessa skedde
en gång i månaden. Huvudman bakom mötena var egentligen Ur Tid Är
Leden; nätverket inom vitket vi lagt ned mycket arbete under L996.


