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Hej Förnamn Efternamn
Hej Kottlasjövän!
Inom kort kommer Kommunfullmäktige ta ställning till att avskaffa det sk "vägreservatet" som
är inlagt söder om Kottlasjön för den norra dragningen av Södra huvudleden.
Marken föreslås bli naturreservat istället, och det norra alternativet där Södra huvudleden skulle
gå norr om järnvägen vid Kottlasjöns strand kan då inte längre ses som aktuellt.
I Kottlasjöns Vänners valutfrågning svarade vad som efter valet motsvarar en majoritet av
partierna att man kommer verka för att det norra alternativet inte blir av.
Tyvärr har två partier trots detta nu tagit ställning för att rösta nej till införandet av
naturreservatet enligt ovan, och avskaffandet av vägreservat - vilket gör vågskålen väger över
mot nej.
Det rör sig om Lidingöpartiet och Kristdemokraterna, som alltså tidigare utlovat att de verkar
mot det norra alternativet. Nu behöver vi din hjälp att påverka dessa två partier inför
avgörandet i Kommunfullmäktige!
Vi har chansen att nu stoppa det norra alternativet!
Maila din åsikt till partiernas företrädare nedan, eller använd vår föreslagna text:
"Jag vänder mig mot att ert parti inte medverkar till avskaffandet av det sk vägreservatet söder
om Kottlasjön, och att ni tagit ställning mot att området istället ska utgöra naturreservat.
Jag vädjar att ni håller vad ni utlovat inför valet dvs att motverka det sk norra alternativet, och
att ni därför nu röstar ja till en utvidgning av naturreservatet söder om Kottlasjön."
Maila till dessa två företrädare:
Lidingöpartiet (LP): birgitta.skold@lidingo.se
Kristdemokraterna (KD): carl-johan.schiller@lidingo.se
Kottlasjöns vattenkvalitet försämras,som kan leda till fiskdöd om sjön inte renas,
vilket har uppmärksammats och debatteras i media,
se debatt inlägg på Lidingö sidan från företrädare inom Centerpartiet(C) och Folkpartiet(FP);
http://lidingosidan.se/politik/olika-syn-pa-kottlasjons-restaurering/
http://lidingosidan.se/debatt/debatt-risk-for-fiskdod-om-inte-kottlasjon-renas/
Något behöver göras inom en snar framtid.
Påverka folkvalda politiska företrädare att ta beslut om åtgärder för att förbättra Kottlsjöns
vattenkvalitet!
Tack för ditt stöd.
Styrelsen Kottlasjöns Vänner, gm
Ulrika Sandell
ordförande
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