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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.

Skylta bättre så att barnen
vet var och hur de får köra
I vår ﬁna förort har vi många cykeloch parkvägar. De befolkas av blöjbarn, pensionärer med rullatorer,
hundar med och utan koppel, skateboardåkare, cyklister, ett och annat
rådjur och så även av mopeder med
oftast ett barn bakom styret.
Regelverket för mopeder är otydligt och bygger på antagandet att en
moped klass 2 alltid framförs i sakta
mak (under 30 km/h) och därför
lyder regeln för dem: att de ska
framföras på cykel- och mopedbana
om sådan ﬁnnes, annars på väg,
vägren, led eller gata.
För de så kallade EU-mopederna
(moped klass 1) gäller att de inte
får köras på cykel- och parkvägar.
Skillnaden mellan dessa mopedtyper är inte alltid uppenbar för en
person som inte har mopeder som
huvudintresse.
Vuxna inser att det innebär en
stor risk för olyckor med fortkörande mopeder. Många – främst
äldre och föräldrar till småbarn blir
oroliga och rädda.
Mopedfrågorna är på dagordningen vid nästan varje möte i de
lokala brottsförebyggande råden i
hela Sverige och så även i vårt råd i
Bagarmossen.
Att barnen själva ska inse riskerna och köra ”försiktigt” är osannolikt och strider mot hela deras
vilja att ha moped.

Barn som kör moped vet inte vilka regler som gäller. Skyltningen måste bli tydligare, skriver representanter för brottsförebyggande rådet i Bagarmossen. ARKIVBILD
Den största kraften för att
förhindra framtida olyckor och
minska otryggheten på cykel- och
parkvägar är att barnens föräldrar är mycket tydliga mot sina
mopedkörande barn. De måste se
till att deras barn respekterar de
regler som gäller för mopeder på
cykel- och parkvägar och att barnen
tar det försiktigt på de cykel- och
parkvägar där de får köra.
Vi uppmanar stadsdelsförvaltningen och traﬁkkontoret att bättre

tydliggöra på vilka cykel-och parkvägar man får köra moped klass
2. Vi uppmanar också lagstiftaren
att i regelverket bättre tillgodose
behovet av tydlighet eftersom mottagaren av informationen ofta är
ett barn.
Vi vill inte påtala detta när olyckan
redan varit framme!
Brottsförebyggande rådet
i Bagarmossen
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larna förbi en bensinmack. De som bor
i Hagsätra har trampat upp en brant
slänt mot parkeringen där det borde
funnits en trappa. Där är lerigt och
osandat och folk halkar och slår sig på

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

Svar på insändaren ”Bostadskonkurser stundar i Östberga” den 4 december:
Signaturen Adda undrar vilken
av de nya bostadsrättsföreningarna i Östberga som går i
konkurs först.
Vad vi ser är en reaförsäljning av miljonprogrammet och
en skalbolagsaffär av närmast
gigantiska mått. När boet inom
kort är tömt blir hundratals för
att inte säga tusentals köpare
ännu fattigare, skuldsatta
långt upp över öronsnibbarna.
Ett par grupper smörjer redan kråset, nämligen konsulter
och mäklare. En före detta
politiker, närstående det nu
beslutsfattande politiska säljgarnityret har redan håvat in
miljoner som dirigent av rean.
Vinnare blir också allmännyttan som lyckas dumpa risiga
fastigheter till sina hyresgäster
som blåögt och naivt tror sig
kunna göra ett klipp.

Vinnare (kanske) blir den
klick boende som hetsat fram
ombildningarna. De förberedde sig för ﬂera år sedan,
skaffade sig nya bopålar, men
behöll sina lägenheter i väntan
på ett klipp. De borde givetvis
ha blivit vräkta.
De ekonomiska kalkyler som
till äventyrs visats upp måste
också studeras som ögonfägnad utan verklighetsbakgrund.
Också säljvärdet i till exempel
Östberga lär bli ett stjärnfall.
Vem köper en bostad i en förort
med två små butiker och usel
kollektivtraﬁk när man för till
och med ett lägre pris kan köpa
en bostad i ett mera fullvärdigt
hus nära ett köpcentra med
t-bana med mera?
Skalbolagsskojare brukar
hamna inom lås och bom. En
och annan inom denna härva
bör också hänvisas till ett liv i
cell-ibat...
Monsieur Östberga

veckans
hjälte
Veckans hjältar är kunder och
personal på matbutiken Vi i
Sköndal som hjälpte mig när
jag svimmade i kassan den 17
januari. Stort tack. Jag ﬁck göra
ett besök på SÖS och sjukvårdsverkligheten, där man minskat
personalen. När Alliansen nu
lägger ned närakuten i Farsta
kommer trycket på SÖS-akuten
att bli ännu större. Jag önskar
att det vore 2-åriga mandattider för de väljare som röstat fel
och nu ångrar sig.

veckans
buse
Veckans busar är ni som sågade ner den gamla granen
på Getfotsvägen. Hur kunde
ni låta såga ner en 200-årig
gammal frisk gran?
Den stod bara utanför
staketet till nybygget Getfotsvägen 7. Den stod inte i vägen
och den räknas som K-märkt.
Det var fåglarnas, ekorrarnas
och rådjurens gran.
Bevara naturen, den behövs.
G-B Gubbängsbo

Asta Westerlund

Varför bär inga gångvägar till Lidl?
Är Lidl vid Rågsvedsvägen endast till
för bilister?
Inga gångvägar leder dit, endast
gator. Från Rågsved tvingas man gå
mitt i gatan och sicksacka mellan bi-

Bara storskojare vinner på
lägenhetsutförsäljningen

vintern. Detta är ofattbart nonchalant.
Byggnadstillstånd går väl att återkalla vid allvarliga risker/olägenheter?

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

Snubblande kund

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

En stor, stor blombukett till
min mormor och morfar. Ni
är de bästa morföräldrar man
kan ha. Ni har alltid varit där
för mig när jag har behövt hjälp
eller mått dåligt. Jag vet att jag
inte tackat er tillräckligt. Men
jag älskar er. Utan er skulle
världen vara grå.

Jag var på restaurang en
fredag. In kom en familj
bestående av pappa, mamma
och tre barn i åldrarna 10–15
år. Alla fem satte sig med ytterkläderna på och barnen
med vintermössorna djupt
nerdragna över öronen.
Har de inte ens vett att ta av
sig mössorna när de äter?

Ert barnbarn Isabella

Alf

UTGIVARE
LOKALTIDNINGEN
MITT I STOCKHOLM AB
Vd: Peter Clauson
Chefredaktör/ansvarig
utgivare: Niclas Breimar

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.

