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Inte rimligt att kräva
Salminens avgång

tyck till
Lokaltidningen Mitt i Solna
Skriv in din insändare på www.mitti.se
Klicka på ”Insändare” i menyraden.
Frågor besvaras på telefon 550 550 80
mån–ons kl 13–16.

Ditt inlägg bör inte vara längre än
1 800 tecken (cirka 300 ord), svar 1 200
tecken (cirka 200 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.

Nu när chefsåklagaren efter
lång tid beslutat väcka åtal för
grov bestickning alternativt
mutbrott vid byggandet av den
nya nationalarenan i Solna, kan
man fråga sig om konsekvenserna är rimliga och vilka krav
man kan ställa på en person.
Den ursprungliga överenskommelsen om extra
ersättning till stadsdirektören
gjordes innan Lars-Erik Salminen blev kommunstyrelsens
ordförande. När Salminen tog
över fick han information om
att extra ersättning utgick till
stadsdirektören. Han borde då
ha agerat och inte förlitat sig
på att stadsdirektören skulle
informera ansvariga politiker.
Stadsdirektören som verkat
flera decennier inom Solna
Stad, var känd som en kompetent och omdömesfull person.
Salminen gjorde en felbedömning av ärendet för vilken
han har bett om ursäkt. Vad har
Salminen personligen vunnit
på detta? Ingenting, han saknar
dessutom uppsåt, han hade

Varning för små män
i för stora kostymer
I min värld som managementkonsult häpnar jag över hur projekt
sköts när finansieringen sker via
våra allmäna medel.
Jag har just blivit informerad om
det så kallade ” vikarieprojektet”
som är ännu att skräckexempel hur
man hanterar skattepengar. Men
denna gång i Örebro. Ett projekt
som blev 22 miljoner dyrare. Man
startade projektet utan budget och
utan kalkyl. Utöver det en graverande inkompetens, inte en tillstymmelse till korrekt projektledning.
Jag kan använda både det projektet och Swedbank Arena som
utbildningsexempel i hur man inte
agerar. Även i min värld möter jag
män, tyvärr företrädesvis, med en
för stor kostym. En märklig blandning av ambition och inkompetens.
En kombination som är livsfarlig.
Inom näringslivet, där jag mest
rör mig, resulterar upplägg och
misstag av denna sort till slut med
att huvuden rullar. Egentligen är
allting väldigt lätt. Ett mått av proaktivitet, ett mått av konsekvensanalys, ytterligare ett mått riskanalys
och ett mått av verklighetsförankring underlättar.
Men små män i stora kostymer

Råsunda fotbollsstadion borde
skämmas!

Med en viktig skillnad: de allmäna
medlen.
Jag har ingenting till över för personer med storhetsvansinne och deras svaghet för monument. Hetandes
Swebank Arena eller något annat.

Sune

Jag blir så trött på att folk inte
kan ta hänsyn till andra, som
gapar och skriker till varandra på nätterna – som för
ett par helger sedan då några
idioter tog en brandsläckare
och sprutade runt och gapade
och skrek. De väckte väl hela
kvarteret i Vasalund. Sedan får
andra ta reda på andras skit.
Skärpning!

Peter Strobl,
managementkonsult

Kristna delar broderligt på kakan
Det slutna samhälle vi nu lever i gör
folk rädda att över huvud taget säga
sin åsikt öppet. Ännu mer blir det ett
vakuum där någonting nytt måste
inträffa. Både politiskt och massmedialt.
Många får det sämre och det är först
då de fattar att de blivit lurade. Lurade

på ägodelar och lurade av cyniska
människor på tron att bara de som gör
sitt yttersta i arbetet kan räkna med
de trettio silverpenningar Judas fick då
han förrådde mästaren Jesus.
Kristendomen är inte politisk med
en liten klick som bestämmer var man
ska bo, vad man ska äta och sist men

inte minst vad man ska tycka.
Kristendomen är inte konservativ
eller nyliberal. Den är socialistisk, där
allas munnar ska mättas och där man
delar på kakan broderligt i lika stora
delar.

Irriterad

Skriv kort!

... då ökar chansen att din
insändare kommer med.
Max 1 800 tecken. Replik
max 1 500 tecken.

Hans Nähl

Förstahandslägenhet
sökes av Byggjobbare
med eget företag

Välkommen till
Fästingbussen!

1- 4 rok i Sthlm med omnejd.

Vaccinera dig mot TBE! Pris 350:- (barn 300:-).
OBS! 5:- per vaccination går till SOS Barnbyar.
Present till alla barn! Vi tar bank/betalkort!
Datum

Plats

L 2/7 Coop Forum, Bromma Blocks

Nishiki - Trek - MoNark - Focus
Tid

11-15

Hela turlistan på
www.vaccindirekt.nu

Mikael Ronsjö (M)

veckans Respektlösa
buse
hundägare
Du/Ni som klottrade ner

Insändarskribenten menar att männen bakom arenabygget i Solna har tagit på sig
arkivbild
för stora kostymer. 
lever i sin egen bubbla, en blandning av ego och inkompetens. Deras
favoritsport är att spela roulette
med allmäna medel.
Så kan ingen driva ett företag.
Och jag inbillar mig att det finns
vissa beröringspunkter mellan företag och en kommuns verksamhet.

ju möjlighet att besluta om
stadsdirektörens arbetsuppgifter utan denna extra ersättning
från byggbolaget. Solnas skattebetalare har inte lidit någon
ekonomisk skada.
Salminen har gjort mycket
som är positivt för Solna. Kommunen har på ett positivt sätt
”stuckit ut” som företagsvänligt med låg skatt och tidningen
Fokus placering av Solna som
en av de mest attraktiva kommunerna att bo. Ska hela hans
karriär ödeläggas av mutaffären? Det tycker inte jag är
rimligt.
Att nya Nationalarenan blivit
dyrare än beräknat är givetvis
tråkigt. Solna Stad äger 16,7
procent av arenabolaget. I
Stockholm byggs Stockholmsarenan till en kostnad av 2,9 miljarder, och som helt ut bekostas
av skattebetalarna.
Nu kräver oppositionen
Salminens avgång. Han är ju
inte ens dömd, jag räknar med
en friande dom.

Kvalitetscyklar och personlig service
se vårnyheter 2011 på www.cykellandet.se

Fredsg 15, Sundbyberg. Öppet: Vardag 10-18. Tel 28 44 51

Inredning och inventarier kan köpas
för bra pris då övertagande av
bostad/kontrakt skapas. Seriösa svar.
Kan även i framtiden vara
behjälplig med fastigheter och
renoveringar till bästa pris ifall
ni är fastighetsägare.
Tel: 0738-760022
Mail: alltibygg@live.se

Blir galen på vissa hundägare
som rent av skiter i koppeltvånget. I Solna ser man folk
som kommer med kopplet
hängande slappt runt sin egen
hals och hunden bara springer
på och går över gator.
Ibland ser man även att kollen på hunden inte fungerar,
men det är väl en baktanke
förstås för om hunden springer
i väg och gör ifrån sig så slipper
man ta upp, man bara låtsas
som det regnar – det har jag
sett med egna ögon.
Men att inte ha respekt för
andra som kommer med sina
hundar kopplade och låta sin
hund rusa fram – man börjar ju
fundera.
Hundägare som vet vad
kopplet ska vara till

MILJONTALS KVINNOR
UTSÄTTS FÖR VÅLD
Stöd vårt arbete för
mänskliga rättigheter
www.amnesty.se

Diabetes? Bli medlem nu!
Torsgatan 8, 111 23 Stockholm
●
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