Folkomröstning om
Slussen 2014!
Vi begär folkomröstning om Slussen 2014. Det gör
vi för att stadens politiker inte har lyssnat trots
massiva protester mot ”Nya Slussen”. Stockholms
väljare bör själva få besluta om vilket alternativ vi
vill ha.
Istället för stadens förslag ”Nya Slussen” bör Slussen förnyas
genom en renovering/rekonstruktion.
En renovering/rekonstruktion kostar hälften så mycket och blir
klar på halva tiden jämfört med stadens förslag. Vidare får vi en
bättre fungerande Slussen för kollektivtrafik, bilar, cyklister och
gående. Dessutom skulle vi slippa nya Slussens trafikkaos under
nästan ett decennium av ombyggnad. Vi skulle få ett modernt
Slussen som stockholmarna känner igen och gillar - utan ny
bebyggelse som skymmer utsikterna.

De skattemiljarder som sparas om Slussen
renoveras/rekonstrueras räcker för att till exempel bygga en ny
tunnelbana till Karolinska.
Förnyelsen av Slussen går att sätta igång med redan nu och man
behöver inte invänta domstolsbeslut. Med en folkomröstning
den 14 september kan du stödja demokratin så alla väljare i
Stockholm får säga sitt om Slussen.

Mer info finns på http://slussen.org och på Facebook.


Jag vill ha en folkomröstning om Nya Slussen ska byggas
eller att nuvarande Slussen ska förnyas.

2014-............. - .............

Obs! Alla uppgifter behövs för underskriften ska vara giltig!

Äkta Demokrati

Namnteckning
Namnförtydligande (texta)
* Personnummer (10 siffror)
Adress
Postnr och postadress

2014-............. - .............

Obs! Alla uppgifter behövs för underskriften ska vara giltig!

Namnteckning
Namnförtydligande (texta)
* Personnummer (10 siffror)
Adress
Postnr och postadress
Undertecknaren måste ha rösträtt i Stockholms kommun.
*Alla uppgifter behandlas konfidentiellt enligt sekretesslagen. Lägg gärna talongen i förslutet kuvert om du känner dig osäker.
Lämna talongen hos våra ombud: Mer information om vilka som är ombud finns på vår hemsida http://slussen.org/ombud
Eller skicka till: Martha Nelson, Torkel Knutssonsg. 33, 118 49 Stockholm. Talesperson: Hans Jangeby
Initiativtagare: Peter Overödder, Nätverket Folkomröstning om Slussen och Äkta Demokrati.

