
Lund politiker är på väg att genomföra ett förhastat 
beslut om E22. Skriv gärna på uppropet! 

Vänta med att bredda E22 tills nedanstående är utrett! Vi kräver svar av 
politiker och myndigheter i Skåne, främst i Lund, på
           Hur påverkas E22 trafikmängderna av pandemin,                                   
av den nya spårvägen, eller av experternas olika förslag?
           Hur ska Parisavtalet uppnås trots E22 utbyggnaden?
          Har Lund eller Sverige råd med en utbyggnad, givet att pandemin 
kommer att påverka Lunds kommuns  budget under kommande år?
          Finns det välbaserade beräkningar av utbyggnadens inverkan på 
luftföroreningar, buller och hälsa av de som bor i närheten av E22?
          Har beslutsprocessen varit legalt korrekt, när hänsyn tas till Parisavtalet, 
Esbokonventionen och Århuskonventionen? Har alla tillämpliga lagar följts, dvs 
väglagen, klimatlagen, barnkonventionen och miljöbalken?
Skriv på uppropet vid https://actionnetwork.org/petitions/utrede22projektet/. 
Ladda ner e22upprop.pdf från #Fridaysforfuture Lund.  Sedan 
samla namn till uppropet och mata in informationen online. Det
stöds av flera grupper inklu. Fridays for Future, studenter, 
forskare, villaägare, företagare, mm. Frågor: slowclimate@gmail.com
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