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llmmm, r'ad var ciet egcntligen ,corn händel Det ä.i: iite s'rårt a.tt se tilliraka pd nligat som vi iir mitt
inne i. i{ästan allt arlrete har kretsal k;:ii:g rnrrrsundet mot f,)eirnjsmotar'1erlerna och r1eruu kamp

kommer helt xikerl att fortsätta även nästs år.

&dycket av motslindet mot Dennispaketet har skett genom samcrganisaticnen "Ur ticl:ir }eden". ddr

Altemativ Stad lrar varit sammankallande" Tillsammans har vi r,vckt upp och spridit flygblad,

affischer, klistermärkeir och annat material om Dennismotorlederna.

Den förstå stora handeisen i fu var det fackeltåg som anordnar:ies i mitten av Elars, av Alternativ
Stad och de andra lbreningarna i "Ltr tid är leden'. En lysmask bestående år, ca 20CI0 människor

vandrade från Kungsrådgården dl! Mynttorget. diir en protesrskrivelsc ör,crlämnades rill riksdagen

I maj kom Lioba RossLrach från Frankfuri och från Khmatförbundet till Stcckholm. Hon var
ilbjuden av Miljöfnrbundet rjks rrch reste ruilt stlider i Sverige lor att benittade h*r ett flert.lrl

europeiska stlitler nu aktivt arbekr fi:r att m'insk^a biilraf,ken och koldioxidutsläppen. Aiiernativ
Stad har verkat fiir aft Stockhoirn ska bii en av de ståder som går rned i detta samaöete.

Efter scmmarefl salnmzurkallades föreningarna i "LTr tid iir leden'och privatpersoner som hade

anmät sitt intresse att afbeta med Dennismotståndet till en upptaktsmöte i Medborgarhuset. Ett
femliotal personer dök upp" De som var intresserade att arbeta al$irlt delades in i mindre

aöetsgrupper, en pressgnlpp, en fackeltågsgroFp, en flygbladsgt-rrpp o,s.v.

Det stom jobbet under hösten var att anordna ett nytt fackeltåg" Ålternativ Stacl ilelade flygblad en

gång i veckan på olika ställen i city och i fororterna för att sprida info om fackeltåget och

tr)ennismotorledema. Fackeitagei gick av slapeln ilen i 7 november och blev en sr.c,r framgång.
Femtusen deltagare och drygt tvåtusen facklor lös upp Kungsträdgården, Hamngaian r:rch

Nfvnttorgel Tåget var så iångt att alla inte hade liunnit ut från Kutgsträ.dgården då täten korn
tillbaka efter att ha rundat Sergeirondellen. Talarlistan innehöli namn båcle trån mifiöhäll och från
nojestrranschen. Från Altemativ Srad pratade Milmel Johalmesson och Eije Heriitz.
&dediabev;rkningen var stor. de flesta nvhetsprogram och stora tidningar ha<le inslag orn

demonstrationen - ocl: (nästan) alla sagade DelLnispaketet.

Just nu örbereds en ny rnanifestation n:ot Dennispaketet. Ett appellmöte komnrer att irålias utanfcr
rikxiagshuset den 17 januari i samband med att riksdagen ska tatta Lreslut orn statliga 1åiregarantier

for motorledeffa Det kommeläven at.t anorelnas diskussionskvällar om StockhoXrns framtid på kai6
Kapten Haddock den 61 12, 131 12 och 1 011 .

I övrigt måste naturligtvis nämnas att vi har llyttat under hösten. ffin Wollmar Yxkrrilsgatan tili
Solidaritetshuset på Barnringsgatan. Den nya lokalen år mindre (framför allt saknas

för:ådsriuy mm e) rnen också billigare.


