Bussterminalen kan inte byggas vid Nya Slussen!
OM Nya Slussen förverkligas kommer inte löftet om bussterminal vid Slussen att infrias! Det saknas en detaljplan för en
bussterminal i Katarinaberget, då den förra inte uppfyllde miljö- och säkerhetskrav och det kommer ta minst tre år att få ny
detaljplan godkänd, om den alls blir det. Inget tyder på att den nya bussterminalen klarar miljö- och säkerhetskrav.
Det finns ingen alternativ lösning för bussterminalen. Det finns ingen alternativ lösning. SL och den anlitade expertgruppen går
det inte att belasta Nacka Forum, Henriksdal eller Gullmarsplan med mer busstrafik.
Nacka kommun stödjer stadens förslag om Nya Slussen trots riskerna att bussterminalen inte kan byggas. Varför äventyra våra
möjligheter att ta oss till Slussen? Du som kommuninvånare kan kräva en folkomröstning i Nacka. Du kan kräva en färdig
detaljplan för bussterminal innan Nya Slussen börjar byggas.
Det finns möjligheter att modernisera/totalrenovera nuvarande Slussen till ett modernt kommunikationscentrum med
bussterminal. Det tar halva tiden, kräver inga långa processer och trafikstörningar minimeras under byggtiden. Värmdöborna
slipper dessutom betala minst 337 miljoner för en bussterminal som inte skulle kosta något alls från början.
Stockholm kommuns projektledare sa i domstol hösten 2013: "Innan första spadtaget kan tas måste projektets detaljplaner och
miljödom vinna laga kraft". Ett löfte som även politiker och tjänstemän var tydliga med och måste hållas!

Mer info på http://slussen.org/

(Du kan snart som alternativ skriva på kravet om folkomröstning digitalt på webben)


Vi begär en folkomröstning att Nacka kommunfullmäktige kräver av
Stockholms kommun att detaljplanen för bussterminalen i Slussen
måste vunnit laga kraft innan arbetet med Nya Slussen påbörjats.
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Undertecknaren måste ha rösträtt i Nacka kommun.
Du kan även skriva under digitalt via webben http://slussen.org och bekräfta med e-legitimation!
*Alla uppgifter behandlas konfidentiellt av nätverket enligt sekretesslagen. De som har skyddad adress eller identitet bör inte skriva
under folkinitiativet eftersom lagen kräver att handlingen blir offentlig när den lämnats till kommunen.
Talongen lämnas till ombud eller skickas till: Folkomröstning om Slussen, Hans Jangeby, Albins väg 6, 134 69 Stockholm.
Initiativtagare: Mikael Ahlsén, Patrick Gallagher, Hans Jangeby, Nätverket Folkomröstning om Slussen och Äkta Demokrati.

