
tqqb- -- &

Den LL/5 ordnade Alternativ Stad ett 25-års jubileum för almstriden. 
"Naturligtvis firades detta vid tÖhuset på platsen där slaget en gång

stod. Under dagen stod en mängd gamla Almkåmpar för underhåIlning och
tal. Göran Fo1in var en lysande konferencier. Försök gjordes också att
koppla ihop almstriden med Dennisfrågan och dagens politiska
situation.

På kvällen fick vi besök av gummitappare från Brasilien som påminde
om miljökampens globala karaktär.

Efter mörkrets inbrott visades den gamla dokumentärfilmen om
almstriden som utomhusbio. Massor av människor strömmade ti11 t

Kungsträdgården för att minnas. Massmedia var som tokiga och vi1le
Eöra sentimentala reportage. Det var en dag att komma ihåg och den
fick en att känna sig stolt över att vara aktiv i Alternativ Stad.
Frågan infann sig dock, var finns aLla aktivister nu? Man kan vä1 inte
gå omkring och vara sentimental hela livet?
Alternativ Stad lanserade på stormötena en id6 om att ordna en
cykeldemonstration mot Dennispaketet. Den skulle pågå runt, runt i
Sergels torg-rondellen en vecka i sträck. Många aktivister nappade på
denna (galna) id6

Ett mycket stort arbete lades sedan ned på detta projekt. Arbetet =
gäIlde att ta fram informationsmaterial, göra afflscher, affischera,
dela flygblad, informera media, värva cyklister för att täcka schemat
dygnet runt i en vecka, ordna bemanning i ett informationsbås en vecka
i sträck osv.

Cykelmaratonen pågick L8/5 25/5. Sammanfattningsvis var detta ett
av de sjukaste och roligaste projekt vi någonsin genomfört. Positivt
var att det var en riktig gatuaktion där vi kom i samspråk med L00-
tals förbipasserande varje dag. Negativt var att vi inte fick den
massmediala uppmärksamhet sclm motsvarade nedlagt arbete

Den 25/5 när maratonet avslutades vidtog en klassisk
cykeldemonstration från Norrmalmstorg til1 Hagaparken. Enligt uppgift
den största cykeldemonstration sedan 7O-talet. Trots att regnet öste
ned var stämningen mycket god i leden. I Hagparken hade vi picnic i
Ekotemplet.och Haga-Brunnsvikens vänner stod för vacker körsång. Även
denna aktion ignorerades av massmedia.

Den L5/6 ordnades en tung symbolisk aktion. Motorsågarna gick nu -rarma *
ute i Håggvik där man röjde för att bygga Häggviksl-eden. Vi
demonstrerade mot detta genom att begrava ett träd.

Klädda helt i svart gick vi i begravningsprocession genom hela
Stockholm. lrädet bars på våra axlar, och det kan intygas att det inte
var någon liten kvist vi bar på. Vi ackompanjerades av mäktiga
begravningsmarscher. Vid Hötorget anslöt ett 50-ta1 personer, och
Iångsamt och värdigt skred vi mot Kungsträdgården där trädet värdigt
jordfästes med präst, tal, blommor och aI1t. Denna aktion
uppmärksammades relativt mycket av media.

Den L7/6 deltog många av oss i en blockad vid byggarbetsplatsen i
Häggvik. Detta var förmodligen den största arbetsplatsblockaden mot
ett vägbygge som genomförts i Stockholm på mycket länge. Trots detta
var vi färre än vad vi hoppats på efter ett stort informationsarbete.
Bättre planering behövs tiII nästa blockad av denna typ!

Den 20/9 deltog vi och var delarrangörer i en protest utanför Grand
Hotel när Internationella Olympiska kommittön anlände tiII Stockholm.
Trots att vi var få lyckades vi låta mycket och irriterade säkert en
del borgarråd rejätt. Vårt argument var att OS-ivrarna inte skalI
kalla Stockholms OS för ett miljö-OS så Iänge Stockholm är en av de
städer i Europa som satsar mest på motorvägar.


