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tyck till
Lokaltidningen Mitt i Västerort
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.

Slipp alla bekymmer om
köttfusk – bli frukterian
Lagom till julhelgerna uppdagades
köttfusket i fyra stora Ica Maxibutiker. Ommärkning, ommalning och
ompaketering av gammalt kött är
satt i system.
Ica-chefer och vd för Ica-handlarna betygade sin oskuld, men även
skuld, och ska vidta åtgärder. Ingen
kvinna intervjuades, utan idel skuldtyngda, rädda, giriga män i sina
mammonskepnader framträdde.
Ett enkelt sätt för alla konsumenter att komma ifrån den sjuka
kötthanteringen är att sluta äta
kött. Resultatet av detta skulle bli
stora hälsoförbättringar. Köttätande
leder bara till lidande i alla former.
Hur många ytterligare katastrofer behöver människor innan
man börjar agera sunt? Med stor
sannolikhet kommer snart en ny
”digerdöd” som lär skörda sina offer
– men även få folk att börja handla
vegetariskt.
Bort med allt lidande för djuren
och in med grönsaker, frukter och
bär.
Själv tillhör jag det fåtal i Sverige
som enbart äter frukter och som
därmed förbrukar minst energi och
har den högsta energiutnyttjandegraden i det jag äter. Jag blev vegetarian i början av 1980-talet och
sedan1984 är jag frukterian. Jag vet
att ingen annan har varit ”under the
skin of the fruit” innan jag skalar
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Nu är det äntligen dags för
närtraﬁk i Spånga. Önskemålet
har funnits länge att Spångas
äldre ska få tillgång till en
närtraﬁklinje, precis som man
har på många andra ställen i
länet. Den 1 maj är det dags. Då
startar vår egen närtraﬁklinje i
Spånga och Tensta.
För mig är en god omsorg om
äldre och en väl fungerande
service med bland annat närtraﬁk högt prioriterade frågor.
Det känns därför roligt att få
möjlighet att förverkliga den
efterlängtade närtraﬁklinjen.

Att Fristad servicehus är en
viktig hållplats för närtraﬁken
är en självklarhet. Och meningen är att man ska kunna
ta sig till Spånga centrum och
vidare. Även Vällingby har fått
sin populära ﬂex-buss kompletterad med en närtraﬁklinje
till Vällingbyhöjden.
Jag är övertygad om att det
blir ett lyft för många äldre
som nu får tillgång till närtraﬁken.
Anna Starbrink (fp)
ordförande i
färdtjänstnämnden

Ta hänsyn till fotgängarna
när ni planerar trottoarer
Vägverket borde vara lite mer
till oss många gående och
rädda om oss gångtraﬁkanter
bussåkare och kanske någon
till och från busshållplatser.
gång frågade hur vi ville ha
Fick mig ett gott skratt
det med trottoarer och
när jag härom veckan
övergångar.
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viadukten. Det höll
vid Älvdalsvägens
på att byggas en trotutfart till Lövstavätoar mitt på vägen, såg det
gen. Har bott här i tio år
ut som, därav mitt skratt.
och blir inte piggare i benen ju
Fick skynda mig till hålläldre jag blir. Många pensioplatsen före vid Glädjevägen.
närer som bor här instämmer
Lyckligtvis var den bussen fem
med mig.
minuter försenad till Vällingby.
Tur att man kan skratta i
Snälla ni som planerar vägstället för att gråta.
arbeten för oss i västerort, det
Maj Jansson, Älvdalsvägen
vore bra om ni tog lite hänsyn
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Frukt och grönsaker är maten för framtiden, menar insändarskribenten, som själv
ARKIVBILD
levt på bara frukt de senaste 23 åren.
den. Kravodlat, ekologiskt eller
biodynamiskt odlat är ett krav för
mina inköp.
Jag har heller inte druckit vatten
på 25 år, så några kolibakterier eller
andra avloppsbakterier på grund
av läckage från avloppsledningar
i dricksvattenledningar riskerar jag
inte heller att få i mig.
Ett gott råd till alla TV-program:
sluta med alla ivriga, gestikulerande, energiska kockar som bara
visar på matrecept med kött som

leder till sjukdomars utbredning.
Detta borde vara ett brott mot människans utveckling.
I framtiden kommer det ju, på
grund av behovet av sunda levnadsvanor, att bli många ﬂer program
som visar sunda och hälsosamma
kostvanor med föredömliga personer som lever som de lär.
Även skolan borde hjälpa till att
lära barn leva efter sunda och sjukdomsfria principer.
Tord Lyseving

Gamla och sjuka får ﬁka i draget
På äldreboendet på Ormängsgatan 10
ﬁnns det mycket övrigt att önska. Där
ﬁnns något som de kallar kafeteria.
I själva verket låter man gamla och
sjuka människor sitta mellan två dörrar – huvudingången och dörren mot

Närtraﬁken blir ett lyft
för de äldre i Spånga

gården. Hela tiden passerar en massa
folk in och ut. Föga avkopplande ...
Dörren öppnas hela tiden. Den lilla
korridoren som även kallas ”kafeteria”
är utkyld så gott som hela tiden. Det
är svinkallt där, helt enkelt. Men de
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gamla törs inte säga ifrån. Det är skandal att man inte kan skaffa infravärme
eller liknande. Men det fanns pengar
till att montera en monitor på väggen
som visar endast väderprognos. Vem
Viveka Jansson
behöver denna?
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mitti.se
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Jag vill berömma personalen
i en affär i Hässelby gård som,
trots en stressande arbetsmiljö
med köer av Svenska Spel- och
ATG-kunder vänligt tar sig tid
att till exempel fotostatkopiera mina original. Tack och
lov får jag ofta uppleva att lite
vänlighet kan förgylla den grå
vardagen.

Veckans buse är Svenska bostäder som inte ger oss värme.
Elementen är knappt ljumna,
oftast iskalla. Luften inomhus
blir råkall efter regniga dagar.
Låt ”luften ﬂöda” manar ni
oss i ”Goda grannar”, men när
luften är fuktig så är vi frusna
grannar.

Farbror Å

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

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

