
fick flera av mässdeltagarna uppmärksamhet i t ex Metro, DN och ABC-nytt -

Tacka Altemativ Stad för det! Vi följde upp mässän g€llofrr att skicka ut

mässkatalogen till berörda tjiinstemåin odr politiker i Stockholm.

Under våren skedde parallellt med mässförberedelserna ocksa en välbehövlig

sanering av ekonomi och kansli. Vår nya kassör, ]onas Andersson, gjorde ett

storartat arbete med eftersatt bokföring och stora skulder - åintligen! Maria

städade pärmar odr la upp nya rutiner och var framför allt tillgåinglig för den

intresserade allmåinheten - iintligen!

Senkom sorunaren och Maria slutade sin anställning. Lrgenting hiinde på

kansliet under sornmaren. Miljörörelsen i Stockholm hade dock ingen semester.

Politikema i Stadshuset hade bjudit in till miljöprövning av Norra Låinken och

betalstationern och genom sammanslutrringen "SMTR" (Storstockholms

miljöorganisationers trafikråd) fanns också Altemativ Stad med i processen.

Mikael ]ohannesson satt med i en av arbetsgrupperna som tillsammans med

politiker och tjänstemiin tog fram material tillmiljÖprörrningen. Många

intressanta resultat om Norra Liinken odr betalstationerna kom fram. Resultat

som ledde till att miljörörelsen tog avstånd från byggandet av Norra Låinken,

eftersom det visade sig att den alstrade trafik regionalt, och förespråkade ett

annat bilavgiftssystem iin Dennis biltullar.
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Und"er sofiunaren hö1ls också en studiecirkel om kåirnkraft som Altemativlhade

satt ihop.

I början av hösten träiffades vi och bildade nya arbetsgrupper, bl a en

insändargrupp,IAS - Jobbgruppen Alternativ Stad, som försöker koppla

miljöarbetet med nya arbetstillfällen, vykortsgrupp och seminariegrupp

(Staffan Wrigge pl*r"ruffirrr*arieserie om arkitektur och

samhällsplanering i Stockholm). Lrsåindargruppen har jobbat frarten insåindare

och har flera id6er på gang. ]obbgruppen arbetar inom "StäU om"-projektet.

Vykortsgruppen har tagit fram texter. Under hösten har också kansliet varit

öppet. Loise har varit regelbundet på kansliet under sitt jobb med

Miljöförbundet ]ordens Våinners Amazomasprojekt odr Staffan har tittat in en

gang i veckan odr hjälpt till att hålla kansliet vaket.
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