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tyck till
Lokaltidningen Mitt i Söderort
Skriv din insändare på www.mitti.se
Klicka på insändare – tyck till
Frågor besvaras på telefon 550 550 80

Ditt inlägg bör inte vara längre än
2 000 tecken (ca 300 ord), repliker 1 500
(ca 220 ord). Vi förbehåller oss rätten
att korta och redigera texter. Insänt

material returneras ej. Bifoga namn,
adress och telefonnummer, även om
du skriver under signatur. Anonyma
insändare publiceras ej.

Många i Rågsved skulle
vilja bo i bostadsrätt
Svar på insändaren ”Släpp inte
igenom ﬂer ombildningar” den
16 oktober:
I första hand ser många en möjlighet till en trygg boendemiljö genom
att äga sin egen bostad. I andra
hand så vill man att de pengar som
placeras i bostaden skall förränta
sig, det vill säga att man ska få
igen dem. Det får de som äger sitt
boende. Just denna ojämlikhet är
störande för nästan alla.
Attityden att hindra dem som bor
i hyresrätt genom att inte underlätta ombildningen av hyresrätter
till bostadsrätter är tragisk.
I Rågsved är 98 procent av lägenheterna hyresrätter och jag är
säker på att det ﬁnns många i Rågsved som vill äga sin bostad. Jag
som bor i Rågsved och vill äga min
bostad måste ﬂytta därför att det
nästan inte ﬁnns några bostadsrätter. Då har det ingen betydelse om
jag trivs och vill tillbringa resten
av min tid här. Jag måste ﬂytta.
Just denna ojämlikhet föder en
prisgalloperande bostadsmarknad
med fantasipriser på en vanlig
lägenhet. En marknad där de starka
kan klara av att ta del av äganderätten till sitt hem.
Däremot kan inte vanliga människor som jag göra det(feodalism är
ett annat ord). Detta därför att jag
inte kan spara ihop till den summa
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Svar på insändaren ”Våga
tala klarspråk om bantning
av vården” den 13 november:
Äldreomsorgen i Stockholms
stad står verkligen inte inför
någon bantning.
Tvärtom satsas 300 miljoner kronor mer på äldreomsorgen 2008 jämfört med
tidigare år. Nästa år blir det
lättare att få trygghetslarm,
äldre ska kunna välja mellan
att få hemlagad mat och
matlåda, fixarna fortsätter sin
verksamhet i alla stadsdelar
och alla som fyllt 75 får erbjudande om ett förebyggande
hembesök.

Genom valfrihetsreformen
är det Stockholms stad som
sätter priset. Kvaliteten på
alla äldreboenden, kommunala såväl som privata, ska
redovisas öppet och lättöverskådligt. Att omsorgen
blir enklare och billigare, så
som L. Nyström beskriver det
(Lokaltidningen Mitt i 13/11)
är därmed inte sant.
Sant är att kvaliteten och
den enskildes inﬂytande över
den egna vardagen ökar. Det
är värdig äldreomsorg.
Carl Smitterberg (kd) Biträdande borgarrådssekreterare

Vi behöver träden
– även inne i staden
Om det fanns ﬂer bostadsrätter i Rågsved skulle området vara lugnare, menar
ARKIVBILD: TOMAZ JÖNSSON
insändarskribenten, själv Rågsvedsbo.
som behövs för att kunna köpa en
bostad på annan ort. Därmed så blir
det också de ekonomiskt svaga och
de med sociala problem som stannar kvar i Rågsved.
Klassamhällets barriärer cementeras fast. Övergångarna mellan
klasserna blir smala och barriären
(läs:pengar) ter sig för många
oöverstiglig.
Skolorna förfaller och den sociala
kontrollen mellan grannarna upphör. I en bostadsrättsförening får
man kontroll över sitt boende och

man hjälps åt med sina grannar att
hålla ordning och reda i sin boendeomgivning.
I en bostadsrättsförening minskar
också den sociala oron och trivseln
ökar när känner trygghet i sin
omgivning. Detta förmedlas vidare
till familjen och bland grannar.
Alla kommer att må bättre (spin
off-effekt är ett ﬁnare ord). Därför
ett ja till en frivillig ombildning av
hyresrätter till bostadsrätter.
Lars-Ove Gavelin, folkpartiet Vantör

Nya radhus stjäl barnens fotbollsplan
Våra politiker strävar efter att förstöra
våra barns liv. På grusplanen vid
Lindbodavägen/Vantörvägen vill
stadsdelnämnden bygga ett antal
radhus och krympa fotbollsplanen.
På den här planen har barn från alla

Äldreomsorgen får
300 miljoner extra

skolor omkring även utegymnastik.
På fritiden tränar barnen fotboll
och andra aktiviteter. Konsekvenserna om man bygger hus
här blir att ungdomarna nästan
inte har någonstans att idrotta
och röra på sig.

ADRESS
Lokaltidningen Mitt i,
Box 47309,
100 74 Stockholm
Besöksadress:
Årstaängsv. 11, Marievik

TELEFON VÄXEL
550 550 00
Prenumeration
1 430 kronor kr/år
telefon 505 525 00

Konsekvensen kan bli att de i stället åker till stan och lär sig att utöva
våldsammare ”lekar”.
Är det vad politikerna strävar efter?

REDAKTIONEN
Telefon: 550 551 71
E-post: soderort@
mitti.se

Arg och ledsen förälder
och fotbollstränare för barn

ANNONSAVDELNINGEN
Telefon: 550 552 50
Rubrikannonser:
E-post: annonsinfo@
Telefon:
mitti.se 550 553 40
Platsannonser:
Telefon: 550 553 40

Varför hatar politikerna vår
någonstans att bo, säger man.
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veckans hjälte
Veckans hjältar är alla som
hjälpt till att samla in namn
och skrivit på protestlistan
för ﬂer poliser i i Högdalen/
Bandhagen (Artikeln ”Våldsamheterna måste få ett slut” i
Mitt i Söderort den 30 oktober).
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Tillsammans ﬁck vi ihop 3 270
namnteckningar. Vi har nu
skickat alla listor till stadsdelsförvaltningen och polisen och
hoppas på en förändring.

UPPLAGA
Lokaltidningen Mitt i
Stockholm AB ger ut 30
31
tidningar med en total
upplaga på 905
998 250
600ex
ex.
(RS 2006)

Annika och Laila

TRYCK
Bold/DNEX Akalla.Mitt
Akalla. Mitt iitidningarna
tidningarnatrycks
tryckspå
på
svenskt tidningspapper
som upp till 50 procent
består av returpapper.

