16 MITT I HANINGE 8 OKTOBER 2019
www.mitti.se/haninge

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

GGDebatt

Gör din röst hörd
– här och på mitti.se

IIVeckans hjälte

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.

l Jag vill tacka p-vakten
som rev min bot då jag parkerade lite tokigt en tidig
morgon. Han såg hur förtvivlad och ledsen jag var
(på grund av en incident
som just inträffat) och att
jag inte kunde tänka klart.
Jag är djupt tacksam för
Din medmänsklighet.

Du rev min bot!

Insänt

Kan vi få en
”pusshållplats”?
l Jag har sett att på flera
håll i landet finns det ”pusshållsplatser” och ”kramhållsplatser”. Jag tycker att
det är en rolig idé att
införa i Tungelsta och resten
av Haninge!

Milla

MeraKärlek!

Insänt

Streetracen stör oss – gör något!
lNu förekommer streetrace
på 73:an igen. Jätte jobbigt att
kunna sova med detta ljud.

Vad gör kommunen åt
detta?
Förbannad

GGLäsarbild

som tidigare fanns tillgängliga på Handens sjukhus.
Jag blev ombedd för mer
än ett år sedan av personal
på Handens vårdcentral
att kontakta er politiker då
de redan då var förtvivlade
över situationen med att inte kunna erbjuda patienter
tider inom rimlig tidsram.
Ni som styr vår kommun och samtidigt (enligt mångas åsikt) bygger sönder densamma
för att få ännu fler invånare och därmed ökade
skatteintäkter, hur tänker ni lösa att vården
här i Handen inte fungerar sedan mycket lång
tid tillbaka?
Är det rimligt att marknadsföra vår kommun som
så fantastisk då invånarna
inte kan få den vård för vilken vi betalar skatt…
Jag välkomnar även ledningen för Handens VC att
kommentera mitt inlägg.

Skriv
kort
Då
ökar
chansen
att ditt
inlägg
kommer
med.

Älgpromenad
i Brandbergen
l  Den 24 september skrev
Mitt i Haninge om älgar i
Brandbergen. Den 11 september såg även jag en älg
i Brandbergen – på gården
mellan Stenbockens- och
Vattumannens gata.
Fotot togs från min balMjk
kong.

insänt

Permobiler tar
sig inte fram!

Förtvivlad Handenbo
Arkivfoto

l Sedan mer än ett år är
vårdsituationen i vår kommun katastrofal. För att få
en tid hos husläkare på Handens vårdcentral får man
som patient vänta drygt två
månader, trots att man som
till exempel jag lever med
kronisk sjukdom och redan
är svårt sjuk.
Det finns ett antal tiominuterstider som hålls för
dem med vanliga infektioner. Men dessa tider går inte
att få om det inte handlar
om halsinfektion eller liknande. Åkommor som kräver minsta utredning får
alltså vänta över två månader.
På denna tid hinner man
bli ytterligare försämrad
och i värsta fall gör väntetiden att sjukdomsförlopp
gått för långt för bot.
Närakuten på Handens
sjukhus som byggts ut är
vidare otroligt restriktiv
med vilka patienter de tar
emot. De avvisar ofta patienter som väntat på sin tur
en lång stund när dessa väl
kommit till kassan. Detta är
därmed inte något alternativ för de som inte har ”rätt”
symptom.
Vi kommuninvånare har
även tappat i stort sett alla
de specialistmottagningar

Läsarfoto

Orimligt svårt att
få träffa doktor

Två månaders
väntetid, enligt
skribenten.

GGVeckans buse

Skulle du göra så
mot din farmor?

insänt

Företag, varför inget svar?

l Om Haninge kommun
har lagt ner så mycket tid
och pengar på Dammträsk,
varför är framkomligheten
obefintlig för permobil och
barnvagnar från Handens
C, Folkparken till Kvarntorpsvägen, mot Kolartorp
Vega stad? Skandal!

l Till dig, som i början av
september, sent en kväll,
slängde in en stor sten i mitt
köksfönster – har du inte
förstånd att inse vad som
kan ske?
Har du en mamma, mormor eller farmor? Skulle du
göra så mot dem?

l Mitt barnbarn, i tonåren, har under våren
skickat ett fint brev till 8–10 företag i Handen.
Han har gett en kort beskrivning av sig själv, sina intressen och att han kunde arbeta extra på
exempelvis helger och lov. Inte ett enda företag
har brytt sig om att svara honom.
Dålig stil. Det vore väl trevligt med ett enkelt
svar som: Tack för visat intresse men vi har inte
möjlighet etcetera. Vad ger detta ointresse för
signaler om vuxenvärlden till de ungdomar
som tar egna initiativ och har egna ambitioner?

Lars Nilsson

Handikappad 80-åring

Mormor till en besviken tonåring

