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Gör din röst hörd
– här och på mitti.se
Välkommen till din egen sida.
Skriv om något som gör dig glad,
upprörd eller fundersam. Eller
varför inte hylla en hjälte? Skriv din
insändare eller debattartikel i webbformuläret på mitti.se/insandare
◗ Skicka gärna med bilder! Ditt inlägg
får max vara 2 000 tecken och svaren
1 200 tecken. Redaktionen förbehåller
sig rätten att redigera i texten.
◗ Även om du skriver under signatur
vill vi ha namn och kontaktuppgifter.
Anonyma insändare publiceras inte.
Redaktionen ansvarar inte för insänt,
ej beställt material.
◗ Har du frågor? Insändarredaktionen
har telefontid måndag–onsdag klockan
13–16. Telefon: 08-550 550 80.

På mitti.se kan du ta del
av den lokala debatten.

Insänt

Pappor – var finns ni
när unga skjuts ihjäl?
l Hallå alla pappor, morbröder och farbröder!
Var finns ni?
Jag har saknat era
protester och
manifestationer mot morden på unga
män, företrädesvis gängmedlemmar.
Ta ert föräldraoch vuxenansvar på
allvar och släpp inte
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GGSvar

Bilisterna förstör
allas vår hälsa
Svar på insändaren ”Din
rökning gör oss andra
sjuka”, den 9 april:

l Till alla bilförare där ute,
jag blir förbannad! Varför
ska vi andra behöva andas
in den vidriga avgaslukten?
Man kan knappt gå ut
längre utan att den friska
luften invaderas av stickig
avgasrök. På väg till affären
går jag förbi en bil på tomgång. Jag går ut med hundarna och passerar bilister
som står och matar in avgaser i småbarnens lungor.
På cykelbanan kommer
en avgasosande moped. När
jag sitter på uteserveringen
och äter middag, störs
smakupplevelsen av avgasröken som sprider sig runt
mig och min hustru. Jag förlorar genast min aptit.
Att en person väljer att
lägga runt 1 500 kronor i månaden på bensin eller diesel
är fullständigt idiotiskt, men
det är ett val de gör. Däremot
gör vi andra inte valet att utsättas för fossilbränslenas
konsekvenser varje dag.
Bilkörning påverkar inte
bara en enskild person, utan
hela omgivningen. Det är
helt fel att vi människor som
inte haft något val, ska behöva påverkas negativt av
andras beslut.

Men vad är det som gör
förbränningsmotorer så
farliga och varför bör bilister hålla sina utsläpp för sig
själva? Jo, i bensin och diesel
finns det tusentals olika
ämnen, varav hundratals
giftiga och cancerframkallande föreningar. Två av de
värsta är 1,8-dinitropyren
och 3-nitrobenzanthrone
– de troligen mest cancerframkallande ämnen som
någonsin studerats.
Bilkörning ökar risken för
lungsjukdomar och hjärtkärl-sjukdomar även för
icke-bilister.
Personen som kör bil
får i sig en bråkdel
av avgaserna, resten
sprids i omgivningen.
Alltså förstör inte bilisten bara sin egen hälsa,
utan främst andras.
Vissa anser att de måste
köra bil för att ta sig till
arbeteteller fritidshuset
ellerdämpa sin existentiella
ångest eller på grund av sitt
beroende. Problemet är att
bilkörning inte hjälper mot
ångest, utan bara leder till
ett djupare beroende.
Jag vill uppmana allaatt
börja eller fortsätta kämpa
för bilfria allmänna platser!
Claes Trygger,
ofrivilligt rökt

plastikkirurgi

estetisk
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Skriv
kort!
Då
har
ditt
inlägg
större
chans
att bli
publicerat.

Det finns bättre saker
att lägga pengar på än
OS, menar skribenten.

insänt

Psykvård viktigare än OS
l Jag blir ledsen och arg över
Stockholms OS-planer. Sådant kostar alltid mer än det
smakar. Varför lägger man
inte pengar på psykvården
i stället, som fungerar väldigt dåligt?
För många år sedan såg
jag en intervju med politiker om psykvården, apropå
nedläggningen av Beckomberga och många andra
ställen. De sa att det var
bland de sämsta besluten
de tagit, när de sett hur det
gick. Men de kommer aldrig
att öppna igen, det blir för
dyrt!
Man hör och ser dagligen

folk som inte klarar sig ute
i samhället. En del begår
brott för att bli lite ompysslade och få sällskap. Vissa är
i riktigt dåligt skick, vilket
drabbar deras grannar.
Nu pratar man om att ta
hem IS-folk. Skärp er! Vi kan
inte ta hand om våra psykiskt sjuka invånare, hur ska
vi då kunna hjälpa dessa?
Min önskan är att vi skippar OS och lägger pengarna
på nya psykhem och på att
hjälpa alla dem som mår dåligt, innan dessa gör saker
som de inte skulle ha gjort
om de fått hjälp i tid.
Tänk om

pojkarna förrän de visar att
de är mogna att klara ett hederligt liv på egen hand. Håll
dem i korta ”halsband”, ta
reda på vilka deras vänner
är, utöva gärna sporter tillsammans. ”Sniffa” på dem
och ställ raka frågor, om
de till exempel verkar
röra sig med mycket
pengar.
Och skäms inte
för att söka hjälp i tid!
Erik Tegels väg

Insänt

Ni rökförbudsivrare
är tråkmånsar!
l I en tid fyllt av hetsjakt och utökade
rökförbud vill jag upplysa antirök-lobbyn om att det inte är en slump som gör
era rökfria zoner så tråkiga att vistas i.
Er tillvaro blir inte roligare av fler förbud och ökad annektering av rökarnas
miljöer.
Att vara förbudsivrare är synonymt
med att vara en tråkmåns. Länge lyckades vi hålla er isolerade i något hörn
vid bordet med skylten ”rökfri zon”.
Rökare och ickerökare satt tillsammans, medan tjurskallarna satt för sig,
allt var frid och fröjd.
Men nu är det bekymmerslösa samkvämets tid förbi. Efter att rökförbud
införts har ni fått blodsmak – och villebrådet är vi rökare som ni betraktar
som paria. Detta är inte en fråga baserad på forskning eller sunt förnuft, utan en moralfråga driven av människor
som ändå aldrig vistas i de dekadenta
krogmiljöer frågan berör.
Ni kommer alltid att vara betraktare
av dimridåernas lustfyllda sfär. Ni är
som Morran; där ni drar fram blir allt
trist och kallt. Det är i rökarnas närhet
livet blir spännande, roligt och ballt.
Björn M

Insänt

Varför så mycket gnäll
på Tyck till-sidan?
l Jag läser Tyck till-sidan, men nedslås
av dessa klagande individer.
Tror ni inte att saker blir bättre om
ni istället uppmuntrar dem som gör
bra saker? Det var mitt klagomål.
Nille

gynekologi

ortopedi

Välkommen till Strandklinikens
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Vi har akuta tider vardagar
inom 24–48 timmar.

För händer
och fötter
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