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Alla dessa motorvägar
Jag har skrivit om motorvägar förut. Mårten har skrivit
om trafik och motorvägar. Det tar aldrig slut. Samhället
bara fortsätter att planera flera motorvägar. I Stockholm håller Förbifart Stockholm på att byggas men
Trafikverket har tack och lov lagt Östlig förbindelse
på is. De ser inte vägen som prioriterad i dagsläget. Vi
får se hur det blir när regeringen slutligen beslutar om
den nationella planen för trafik under våren. Men jag
hoppas att med Miljöpartiet i regeringen ska inte medel
satsas på vägtrafiken utan järnvägen i första hand.
Vi vill inte heller ha Tvärförbindelse Södertörn men
om den nu måste byggas så ska det ske under Flemmingsbergsskogen.
Infrastrukturminister Tomas Eneroth bjöd in civilsamhället till ett möte den 31 januari. Han pratade
lite om den nationella planen och att det här är första
gången civilsamhället inbjuds på det här sättet. Efter
det pratade Trafikverket och berättade hur processen
har sett ut, hur den kommer se ut och vad man har
fokuserat på. Ca 16 organisationer var där och hälften
fick träffa infrastrukturministern och hälften fick träffa
stadssekreteraren. Jag fick träffa stadssekreteraren men
hann prata lite med Tomas Eneroth innan programmet
började. I höstas träffade han Johanna Sandahl och
Karin Lexén från riksföreningen vilket han nämnde.
För hans stadssekreterare nämnde jag några av argumenten som kan användas om alla motorvägar.

•

Det är fel att planera samhället utifrån prognoser.
Samhället borde planeras utifrån mål.
• Vi har klimat- och miljömål och dessa blir svårare
att uppfylla om vi bygger motorvägar (t ex koldioxidutsläpp och buller).
• Vi har en klimatlag. Rimligen borde inte en motorväg kunna byggas inom ramen för lagen.
• Fler motorvägar genererar mer trafik.
• Det kostar så oerhört mycket att satsa på biltrafiken som inte är tillgänglig för alla kontra kollektivtrafik som är tillgänglig för fler samt gång,
cykel och båttrafik.
• Motorvägar leder ofta till utglesning, bostäder
byggs långt ifrån service och kollektivtrafik.
• Motorvägsbygge förstör ofta naturmark antingen
direkt eller indirekt.
Det finns andra motorvägar som planeras utanför
Stockholm. T ex Förbifart Trosa som går genom
kulturbygd och förstör landskapet. Även här driver
planeringen upp ett ökat bilåkande vilket är tvärtemot
vad vi vill se i samhället.
Den 3 mars ska vi prata cykling hela dagen. Historia, vad som händer nu och hur ni i kretsarna arbetar
med cykelfrågor. För mer information och anmälan se
inbjudan på nästa sida.
Beatrice Sundberg
Ordförande
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Cykelkarnevalen
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Länsträff !
Lördag 3 mars
Flera personer än någonsin cyklar i Stockholms län och
intresset för cykling är stort. Vi i länsförbundet vill därför bjuda in alla medlemmar till en heldag om cykling.
Martin Emanuel är forskare och har skrivit boken
”Trafikslag på undantag” (2012). Han kommer att ge
oss en överblick varför trafiken ser ut som den gör
Stockholms län.
Björn Sax Kaijser arbetar på det regionala cykelkansliet i Stockholms län. Han har varit med och tagit fram
Sollentunas cykelplan. Han kommer att berätta om det
arbetet.
Cécile Everett, ledamot i länsförbundets styrelse
och sammankallande i cykelgruppen kommer att vara
moderator och berätta om cykelgruppens arbete.
Efter lunchen kommer ni i kretsarna att få tillfälle
att berätta hur ni vill arbeta med cykelfrågor, kanske
i samband med valet, men även vad som är på gång i
kretsarna.

9:30 - 10.00 Fika

Var?
Naturskyddsföreningens Rikskansli, Åsögatan 115.
Kostnad? Träffen är gratis.
Allergi? Uppge i anmälan om du är allergisk mot
något.

10:00 – 12:30 Föredrag av
		
Björn Sax Kaijser och
		
Martin Emanuel samt
		
diskussion. Samtalet leds av
		Cécile Everett.

Anmäl dig!
Anmälan sker till Beatrice Sundberg på
beatrice.sundberg@naturskyddsforeningen.se
senast 22 februari.

12:30 – 13:30 Lunch

Björn Sax Kaijser,
cykelsamordnare SLL.

Martin Emanuel,
författare och forskare
på Uppsala Universitet.

PROGRAM

13:30 – 15:30 Kretsarna berättar vad som
		
är på gång i deras krets v g
		
cykelplanering och annat.

Välkommen!
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Seminarium om jordbruk och mat
Månadsbladet
7 mars, kl.18.00 – 20.30
Lokal: Naturskyddsföreningens rikskansli, Åsögatan
115, Stockholm
Arrangörer: Länsförbundet i samarbete med Klimataktion och Klimatriksdagen
Rubrik: Hållbart jordbruk och Hållbar matkonsumtion
Inför klimatriksdagen bjuder vi in till ett seminarium
för att fördjupa kunskap och samtala om hållbart jordbruk och hållbar matkonsumtion.

Föreläsare:
Johanna Björklund, docent i miljövetenskap och
universitetslektor vid Örebro universitet. Särskild
inriktning på hållbar förändring av matsystemet.
Arthur Granstedt, docent i ekologiskt jordbruk.
Projektledare för BERAS, Baltic Recycling Agriculture and Society.
Praktiskt:
Ingen fika, endast frukt. Ingen föranmälan krävs.
Vid frågor kontakta Beatrice Sundberg,
beatrice.sundberg@naturksyddsforeningen.se
Förutom föreläsningar hoppas vi på livlig debatt!

WORKSHOP
om havsmiljön och de
framtida havsplanerna
Vill du vara med och arbeta för att Sveriges nya
havsplaner ska ta stor hänsyn till havets unika naturvärden och på allvar bidra till att vi uppnår våra
nationella och internationella miljömål? Då har du
chansen nu!
För att försäkra oss om att så mycket som möjligt av
den lokalt förankrade kunskap som finns bland våra
medlemmar fångas upp i havsplanerna arrangerar vi
tillsammans med Birdlife Sverige en workshop om
havsmiljön och de framtida havsplanerna. Vi hoppas
att du och dina kretskompisar vill vara med och diskutera havsmiljö och påverka havsplanernas utformning!
Vi bjuder på matiga mackor 17.30. Kl 18:00 blir det
info om de kommande havsplanerna och så jobbar vi
tillsammans med kartor och annat underlagsmaterial
för att kunna ge förslag på förbättringar och bidra med
kunskap som myndigheterna kanske inte har.

Tisdag 20 mars, kl. 17.30-21.00

Plats: Naturskyddsföreningens rikskansli, Åsögatan
115, 2tr, Stockholm
Mer info: Mia.Svedang@naturskyddsforeningen.se
Anmäl dig här: https://miasvedang.wufoo.com/forms/
m17v7h7r1hvmktk/

15
april

Länsstämma

Länsstämman kommer att
hållas på söndag den 15 april
på Naturskyddsföreningens
rikskansli.
Boka in dagen redan nu
- mer information ges i kommande ordinarie nummer av
Månadsbladet, i månadsskiftet
februari-mars.
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