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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

Jag som bara ville
njuta av min cigarett
l Tänkte gå ut på balkongen för att njuta av frid, fågelkvitter och naturens dofter
tillsammans med min cigarett. Men vad händer?
Från alla balkonger hörs
skrammel av porslin och
glas, störande matos och
kaffelukt, ett högljutt
telefonsamtal
där jag
får ta
del av mina grannars

mest personliga problem,
stojiga barn,och så vidare.
Mitt ljudrum blir kraftigt
kränkt. Smak- och doftsinnet skickas på villovägar.
Jag som bara ville sitta i
tystnad och röka.
Men vi har mer eller mindre frivilligt valt att bosätta
oss i gemenskap, eller
hur?
Eremiten som
tolererar rök

GGDebatt

GGKommentar

Min son kommer
inte att ränna
runt och klottra

Vad bra om S ändrat
sig om Årstaskogen!
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l Jag läser om gråtande
mammor som saknar sina
mördade söner.
Det är en enorm tragik
att få sitt barn mördat. Men
varje gång jag läser dessa
artiklar tänker jag: varför?
Min son kommer garanterat inte att skjutas på en
parkeringsplats med droger
i fickan. Han kommer inte
heller att ränna runt på nätterna och klottra.
Det handlar mycket om
uppfostran och att ta sitt
föräldraansvar.
Skulle han plötsligt röra sig med stora summor
pengar, bära märkeskläder
med tveksamt ursprung, eller hänga med ”kompisar”
som ger fel vibbar då kliver
jag in direkt.
Att gråta ut i en tidning i
efterhand är ett misslyckande som förälder.

Signaturen Hasse
efterlyser föräldraansvar.

En majoritet av skjutna/
mördade ungdomar har varit involverade i narkotikahantering. Det finns således
ett tydligt orsakssamband
mellan att langa droger och
att bli mördad. Jag förväntar
mig inte att föräldrar är experter på kausalitet, men att
man ältar konsekvenserna
och helt undviker orsaken
är förbryllande. Inte ens tidningarna tar denna diskussion om orsak och verkan.
Säljer man inte droger då
minskar risken att bli mördad. Vem förstår inte det?
Om alla förstår det
självklara, varför tar
föräldrar inte sitt ansvar för uppfostran?
Varför lär de inte sina
barn att skilja på rätt
och fel? Varför skrivs
det inte om denna självklarhet?
Föräldrarna ansvarar för
uppfostran, det gör inte skolan eller (den uppeldade) fritidsgården.
Det är ”världens finaste
pojkar” som mördas, men
att många av dem fanns
med i vapen- och drogärenden hos polisen nämns inte.
Hasse

Kommentar till artikeln ”Ett år efter
valet” i Mitt i den 17 september.

Skribenten vill se
ett nytt konsverk.

Skriv
kort
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Då
ökar
chansen
att ditt
inlägg
kommer
med.

Insänt

Skapa en ny målning
bredvid den gamla
l Tråkigt att den klassiska
muralmålningen i Rågsved
centrum blev delvis förstörd
på grund av ett missförstånd.
Men istället för att spendera energi och resurser på
att försöka rädda den med
halvtaskigt resultat, varför
inte passa på att skapa nytt?
Bjud in lokala konstnärer, gärna ungdomar att

Glädje sprider glädje

En som ser rött

GGSvar

Släpper gärna in ljudet av glädje

Tror du att du har psoriasis? Du kanske redan vet
att du har det? I båda fallen är du välkommen till vår
mottagning i Sjöstaden, Aktergatan 19, 08-448 07 33.

Vi har löpande kursstarter på alla våra simskolor. Boka redan i dag! Nästa start v 41.
För AnmälAn och inFormAtion
www.vattenhuset.com / Tel 08-798 50 88

anlita ert lokala
flyttföretag!
För en trygg och problemfri
flytt, anlita alltid Stadsbudet!
Ett flyttföretag i Stockholm,
verksamma sedan 1900-talet.

Stöd livsviktig
forskning på
cancerfonden.se

www.psoriasisforeningen.se

08-35 55 00
www.stadsbudet.se

Babysim,
simskola och
vattenträning.

Att kunna simma
är en livförsäkring!

Har ni missat att det
finns ett trafikljus?

studentmottagningar och
kräftskivor.
För mig finns inget härligare ljud än det från glada
människor och gemenskap.
Sådant släpper jag gärna in
genom mina öppna fönster.

McSkrooge

l Tänk så olika det kan
vara. Själv tar jag gärna en
extra promenad just vid
Margaretavägens gatufest, liksom kring tider för

Insänt

l Ni som kör bil och svänger från Högdalen (Trollesundsgatan/
Harpsundsvägen) mot
Älvsjö – har ni märkt att
det finns trafikljus här?
Jag cyklar över Magelungsvägen nästan
varje dag, och titt som
tätt (cirka var tredje
gång!) susar en bil förbi,
när jag får grönt ljus. Och
då har högersvängande bilar rött!
Titta noga nästa gång ni kör här. Det
kan lysa rött för er. (En röd pil mot höger alltså.)
P. S. Och om det inte fanns trafikljus skulle bilarna ändå ha väjningsplikt där!

Psoriasis?
Vi finns
nära dig!

K.Eriksson

gemensamt designa en ny
målning. Intakta delar av
den gamla kan stå kvar för
att påminna om områdets
historia.
Låt det nya och gamla
Rågsved stå sida vid sida,
låt dagens Rågsved få vara
delaktigt i att kreativt forma
sin egen ort!

Svar på insändaren ”Täk på
grannarna när ni har gatufest” den 17 september.

l  I artikeln säger Jan Valeskog att det
var en av socialdemokraternas viktigaste frågor att bevara Årstaskogen!
Om jag inte missminner mig var Jan
Valeskog en av de ivrigaste förespråkarna för att Årstaskogen skulle bebyggas med bostäder. Det enda parti
som var helt emot exploatering av Årstaskogen var Centerpartiet, tack för
det!
Men det är ju bra att J. Valeskog helt
ändrat uppfattning i denna fråga!

Glömstapoolen

Din vaccinationsmottagning Huddinge
Höst pris
på TBE-vaccin
under oktober

Vuxen 350 kr (400 kr)
Barn 300 kr (350 kr)

Drop in
Mån dag 14–18
Onsdag 15–19
Fredag 14–18
Lördag 11–15
Övrig tid bokas

Glömstapoolen

Sjödalsvägen 11, 141 47 Huddinge. Tel. 08-556 415 05.

www.glomstapoolen.com

företagstjänster
med seniorer!

Administration/Bokföring/
Reception/Chaufför/Lager/
Försäljning/Lokalvård/
Handy man/Data/IT/Flytthjälp

RING 08-6421100
www.seniorbemanning.net

