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tyck till

Töm soptunnorna oftare

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

Varför tar inte Solna stad sitt
ansvar och tömmer papperskorgarna och soptunnorna
regelbundet? Överfyllda papperskorgar är ingen trevlig syn

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.

Elkunder lockas teckna
bundet ”rörligt” pris
Energimarknadsinspektionen har
nyligen lanserat ”Elpriskollen”, ett
webbverktyg som gör att konsumenterna enkelt ska kunna jämföra
elpriser. Här redovisas ”rörligt pris
löpande” och ”rörligt pris bundet”. Hur kan något som är rörligt
vara bundet? I dagsläget är det 30
aktörer som har denna muterade
avtalsform.
Elavtal med rörligt börspris som
binds på olika perioder blir allt
vanligare. Det framgår inte alltid
klart och tydligt vid avtalets tecknande att avtalet om rörligt elpris
är bundet på viss tid. Det kommer
som en överraskning i samband
med bekräftelsen. Elhandelsbolagen låser därmed in sina kunder
utan möjlighet att byta bolag när
priserna på el eller avgifterna i
övrigt stiger kraftigt.
Elpriset har stor betydelse för
konsumenterna, framförallt för
småhusägare som har en hög elförbrukning eller små ekonomiska
marginaler.
Har man en rörlig bankränta kan
man när som helst binda sin ränta
eller byta bank. Ska elhandelskunderna ha sämre villkor än bankkunderna?
Villaägarna kräver att Konsumentombudsmannen omedelbart

”Hur kan något som är rörligt vara bundet?”, undrar skribenten apropå elbolagens
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avtalsalternativ ”rörligt pris bundet”.

för denna fråga vidare till Marknadsdomstolen för prövning om
avtalsformen är skälig.
Denna märkliga avtalsform måste
bort från marknaden. Elhandelsbolag: våga stå för era priser, redogör

tydligt för priserna och konkurrera
med de bästa villkoren i stället för
att förvilla och snärja era kunder!
Janett Broms, regionchef ABC
Villaägarnas riksförbund

Nej tack till Sahlins återställare
Mona Sahlin (s) lovar återställare. Men
återställare till vad?
Höjda skatter för medel- och låginkomsttagare.
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Minskad valfrihet inom barnomsorgen med slopat vårdnadsbidrag.
Återigen högre arbetslöshet och
mindre patientmakt i vården.

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

Tack men vi klarar oss från dessa
återställare!

REDAKTIONEN
Telefon: 550 550 92
E-post: solna@mitti.se

Pehr, Solna

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

och en sanitär olägenhet. Vi
behöver inte mer av dessa.
Anställ någon som tömmer
dessa!
Leif Klingsäter (s)

Det ﬁnns värre faror
än ett ändrat klimat
Dagligen ältar ”mediemakterna” allt elände som följer med
klimatförändringarna. I Aktuellt, Rapport och Nyheterna
visas bilder på slask och blask
och man pratar i alarmerande
tonläge om att vi aldrig mer
får uppleva riktiga vintrar i
Stockholm.
Men strax efter dyker en
väderpresentatör in i bilden
och berättar att nu kommer
vinterkylan med normal temperatur för årstiden och snön
faller i östra Svealand.
Frågan är om inte jordbävningar, vulkanutbrott,
översvämningar, sjukdomsepidemier, terrorism, kärnvapenkrig, kemiska föroreningar, brist på födoämnen,
världsekonomisk kollaps och
etniska mottsättningar utgör
en större fara för planeten
och miljontals kommande
generationer.
Sedan kan klimatnomenklaturan resa till Bali för härliga
dagar med sol, bad och mysigt

mingel bäst de vill. Skatteslavarna betalar!
Att befria ”miljöbilar” från
trängselavgifter, genomföra hutlösa miljöavgifter,
uppmana medborgarna att
riskera livhanken genom att
cykla, knäppa av inomhusbelysningen, duscha minimalt,
köpa tekniskt undermåliga varmluftspumpar samt
bära med oss tygkassar för
att handla i närbutiken. Det
låter ju politiskt korrekt så det
stinker.
Det ﬁnns seriösa forskare som hävdar att temperaturhöjningen fördröjer en
kommande istid med några
miljoner år.
Om cirka 15 miljoner år
beräknas en komet krascha
mot jorden och då blir det totalmörkt. Så ta det lugnt gott
folk – låt inte mediemakterna
dupera er till depression på
grund av klimatångest.
”Carpe diem” (Fånga dagen)

Gör det möjligt att ta
cykeln på tunnelbanan
Satsa på cykeltraﬁken i Stockholmsområdet skulle man
holmsområdet på samma sätt
i ett slag åstadkomma ﬂera
som man gör på en del
miljöförbättringar. Det
andra platser som till
blir renare luft, bättre
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i värde vida torde
Detta borde verkliöverstiga kostnaderna
gen vara något för SL att
för denna välbehövliga
inspireras av, ty genom att göra reform.
det möjligt att kombinera cykel
Arvo Piibor (kd)
och kollektivtraﬁk (buss, tåg,
åretruntcyklist
tunnelbana) i hela Storstock-
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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.

