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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.

IIVeckans hjälte

JJVeckans buse

Varmt tack till
Soloms personal

Inför en dag
fri från stress

l Ett varmt tack till Soloms
personal i Häggviks område.
Ni var ett stort stöd under
min mans sjukdomstid.
Ni ordnade det som behövdes, vid larm
var ni snabbt
hos oss och
följde även
upp saker.
Hjärtligt
tack!

l Att Sollentunaborna
stressar som skållade råttor
är tyvärr ingen nyhet.
Och mobilneurosen.
Långvarig stress och
skärmstirrande är skadligt!
Sömnsvårigheter, humörsvängningar med mera är
vanligt.
Kommunledningen borde föregå med gott exempel
och införa en stressfri dag
minst en gång i månaden!
I stället för att inte göra någonting!

Satsa på de unga
på Malmvägen
l Den senaste tiden har vi
sett att oron och otryggheten breder ut sig på Malmvägen. Det är en sorglig utveckling för oss alla som
dagligen rör sig i området.
Tyvärr ser vi även att
kommunen inte har tagit
sitt ansvar för att öka tryggheten i området. Tvärtom
ser vi att underhållet från
Sollentunahem har dragits
ned och vi möts av cigarettstumpar på gatan och smutsiga trappuppgångar.
Vi Socialdemokrater vill
ändra på den utvecklingen.
För oss handlar det om
att kommunen måste
avsätta mer resurser
och vara tydligare med
att kriminalitet aldrig

får bli ett yrke. North
Side är bara ett exempel på misslyckade satsningar.
Det finns framgångsrika exempel, som Möjligheternas Plats, dit vi vet att
många unga söker sig och
får hjälp att söka jobb etcetera, men mer måste göras.
Därför har vi lagt ett förslag i kommunfullmäktige om att kommunen bör
se över sina satsningar
på Malmvägen och vi vill
främst se förslag på stimulerande aktiviteter för barn
som gör att de får hopp att
satsa på framtiden.
Sollentuna kan bättre.

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

Joakim Jonsson (S)
Gruppledare

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

Politikerna borde lära av historien
Vi vet i dag att Ludvig XVI
genomförde en skattehöjning för mycket och därmed
förlorade både krona och
huvud. Så fungerade det då
och så fungerar det fortfarande. Därför ser politikerna om sina hus inför bistrare tider. Årligen undanhålls
miljardbelopp genom skatteplanering och utdelning
i bolag. EU-parlamentarikerna åtnjuter samma
typ av ”skattefrihet” som
1700-talets franska adel.
Vi dödliga får klara oss
med fattigpension (eller
göra revolution).
KAPAREN

Vi bytte skola
– på grund av den
farliga skolvägen

l Anna S skriver om den livsfarliga
skolvägen till och från Helenelundsskolan. Vi, som har en son som tidigare
gick i Helenelundsskolan, är sorgligt
medvetna om situationen med denna
farliga skolväg, som följd av nonchalanta bilister som absolut inte håller
markerade fartgränser (30 kilometer i
timmen).
Vi är medvetna eftersom vår son
blev påkörd förra våren, exakt
där som insändaren anger.
En ljus skåpbil körde på vår son då
han cyklade från skolan längs Hallandsvägen och skulle korsa Nyodlingsvägen. Föraren smet från platsen.
Sonen hade tack och lov hjälm som
skydd, men fick rejält med skrubbsår
på ben och armar.
Min fru kontaktade kommunens
trafiknämnd för att påtala att ”åtgärder måste göras!”, men möttes av närmast arrogant ointresse. Sonen fick
perioder av ångestattacker efter händelsen, varför vi till slut bestämde oss
för att låta honom byta skola, för att
slippa denna skolväg.
Sorgligt att kommunens fokus tycks
vara centrerat på cykelvägar och ej säkerhet (för barn), såsom insändaren så
insiktsfullt skriver.
Pappa John

Gör din röst hörd!

Facebook.
com/mittisollentuna

G Veckans dikt

INSÄNT

band. Var generös så länge
du inte själv drabbas och
någon annan betalar (med
höjda skatter).
I Svensk politik finns
många Herr och Fru Bankrutt, som köper röster för
pengar avsedda för vår gemensamma välfärd. Tyckande utan ansvar är billig
PR för politiker som saknar
åsikter. Tomma ”varumärken” marknadsförs på vår
bekostnad.
Kontroversiella företeelser sopas under mattan, och
de skjuter gärna budbäraren – bara de själva slipper
hantera frågan.

Insänt

Reaktion på insändaren ”Säkra skolvägar – inte kul enligt kommunen?”
den 2 april.

Skriv
kort!

Ordna bättre aktiviteter för barn- och unga på Malmvägen,
uppmanar skribenterna.
Foto: Åsa Sommarström

l Marie-Antoinette, som blivit en symbol för de privilegierades slöseri med skattepengar, har många likheter
med våra svenska politiker.
När Marie fick höra om
brödbristen i landet var hon
inte sen att utropa ”Qu’ils
mangent de la brioche!” (Låt
dem äta briocher!)
Precis som när våra politiker köper röster för våra
skattepengar, avsedda till
vård, skola och omsorg.
Marie-Antoinette kallades Fru Bankrutt (Madame
Deficit), vilket belyser hennes oförmåga att förstå elementära ekonomiska sam-

HS

Foto: mostphotos

GGDebatt

Ann-Marie

Hemma!
När du efter en lång
och arbetsam dag
äntligen kommer hem
efter att precis ha missat bussen
och därför fått promenera
i isande kall blåst och regn
ända ifrån tunnelbanan
utan varken mössa eller paraply,
vill du bara vara sju år,
kasta av dig skorna,
springa in i köket
och bli serverad
rykande varm choklad
och nybakade bullar.
LISELOTT GRANATH

Kan smaka ljuvligt.

