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

Namnförtydligande

Personnr 10 siffror!

Adress

Postnr

Postadress

Äkta Demokrati!
Datum
Email (frivilligt)

OBS! I Lagen om folkinitiativ räknas bara
Namnlistan kan lämnas till våra ombud alternativt postas till Martha Nelson, Torkel Knutssonsgatan 33, 118 49 Stockholm.
underskrifter av dem som bor i Stockholms kommun.
Initiativtagare till folkomröstningen är Peter Overödder, Martha Nelson och Äkta Demokrati. Talesperson är Hans Jangeby
För mer information: slussen.org, www.äktademokrati.se eller Facebook: Folkomröstning om slussen
Namninsamlare:
Vi behandlar alla personuppgifter konfidentiellt enligt Lagen om folkinitiativ.
(För tälvlingsdeltgare i
Namninsamlingen startade 18 november 2013 och avslutas senast 18 maj 2014.
namninsamlingen)

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

Äkta Demokrati!

Instruktion hur man fyller i blanketterna:
1) ALLA fält är obligatoriska att fylla i, utom emailadress. Emailadressen är för dem som vill hålla sig uppdaterade om folkinitiativet.
2) Underskrifterna är endast giltiga om man har rösträtt i Stockholms kommun.
3) Namnlistor ska behandlas med sekretess och får inte användas för annat ändamål.
4) Viktigt att känna till: Namninsamlingen med alla uppgifter blir en offentlig handling när den lämnas till kommunen. De som har skyddad identitet /
personnummer bör alltså inte stödja folkomröstningen.
5) Blanketterna sänds till adressen som står på blanketten eller via ombud enligt information.
6) För den namninsamlare som vill skriva sitt namn på blanketten deltar i en tävling där alla som samlat över 100 underskrifter får ett diplom och de främsta får
ett pris. Den 18 november är tävlingspriser okända men Nätverket för Folkomröstning om Slussen kommer senare tillkännage uppgifterna.

Information om folkinitiativ och folkomröstningen
Folkinitiativ är en begäran om folkomröstning som finns i grundlagen och kommunallagen. Det behövs cirka 70.000 underskrifter i namninsamlingen till senast
april-maj för att den ska hinna behandlas i Stockholms kommunfullmäktige våren 2014.
Det krävs då 2/3 majoritet eller 68 av 101 ledamöter som är emot en folkomröstning för att avslå begäran om folkinitiativ, under förutsättning namninsamlingen
är godkänd. Därefter ska folkinitiativet behandlas skyndsamt enligt lag och folkomröstningen ska helst hållas i samband med allmänna val för att få högre
valdeltagande.
"Folkomröstning om Slussen" är ett nätverk och är neutrala till alternativ lösning än Nya Slussen. Vi önskar endast att kommuninvånarna ska få göra sin röst hörd
eftersom demokratiska processerna uteblivit tidigare.
Vi uppmanar också att alla röstberättigade röstar i folkomröstningen för att få ett klart besked vad som ska göras med Slussen, med folkomröstningsfrågan:
" Jag vill ha en folkomröstning om Nya Slussen ska byggas, eller att nuvarande Slussen ska förnyas."
Initiativtagare är privatpersoner i nätverk i Stockholm och demokratinätverket Äkta Demokrati där talesperson är Hans Jangeby.
Mer info finns på http://slussen.org och Facebook: Folkomröstning om Slussen

