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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

Har ditt barn mössa?
l Kära småbarnsföräldrar!
Grattis till att ni blivit utvalda av era fantastiska, perfekta, underbara barn till
att vara just deras föräldrar.
Nu återstår för er att ta
hand om era små på bästa
sätt. Men någonstans på vägen försvann omsorgen hos
vissa. Det som mammor
vetat sedan urminnes
tider föll i glömska.
Nu är det oktober och kallt. När jag
cyklar hem från mitt
jobb möter jag föräldrar med små barn.
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GGDebatt

Miljöarbetet
ska hålla över tid
l Vi lever i en tid när många
känner att det är bråttom
att göra något för att rädda
värden som vi kanske tagit
för givna. Det är vår plikt att
agera och vi behöver ta ansvar både globalt, regionalt
och lokalt. Det krävs en omställning och ett nytt sätt
att tänka som på många sätt
kommer att förändra vårt
samhälle i grunden.
Jag förstår det allvaret,
och som ordförande för
Sundbybergs stads klimatoch hållbarhetskommitté
är jag beredd att göra det
jag kan och bidra så mycket
som det bara är möjligt.
Miljöarbetet sker varje
dag i alla stadens verksamheter och det är i nämnderna som åtgärder realiseras.
Klimat- och hållbarhetskommittén ska presentera övergripande mål. Det
måste vara mål som vi kan
genomföra och följa upp.
Det är viktigt att det inte blir
plakatpolitik som endast ser
bra ut på papperet.
Vi måste leva på ett sätt
som gör att vi sparar och
hushållar både med människor och resurser. Precis
som våra resurser bör även
vårt tänkande och våra riktlinjer kring hållbarhet vara
just hållbara. Vi måste pla-

nera, förankra, analysera,
hitta viktigaste åtgärden
och rätt mätetal för uppföljning.
Snabba förslag är alltid
publikfriande och frestande, och kan i vissa
fall vara nödvändiga.
Men mitt mål med klimat- och hållbarhetskommittén är att skapa
en långsiktig inriktning för ett hållbart
samhälle byggt på FN:s
Agenda 2030.
Därför måste det här arbetet få ta en viss tid för att
bli bra. Det kommer att kräva en utstakad process för
att hitta den bästa vägen och
de viktigaste åtgärderna,
idag och på sikt. Där ingår
ekologisk såväl som ekonomisk och social hållbarhet.
Jag vill skapa en inriktning för Sundbyberg som
ska hålla över mandatperioder, och majoriteter, vara
fast förankrad bland alla
partier och inte förändras
efter varje val. Det är trots
allt den enda rimliga vägen
framåt. Det ska jag arbeta
hårt för under hösten och
det är jag fast besluten om
att kommittén ska leverera.
Ilona Heikka (L)
ordförande Sundbybergs
klimat- och hållbarhetskommitté

Skriv
kort

Vissa påklädda, vilket ger
ett hölje som skyddar mot
kyla. Men ni som ännu inte
har hittat klädesplagget
mössa, sätt handen över ert
barns huvud och känn efter.
Ja! Här finns ett ”hål” där
värme strömmar ut!
Små barn blir lätt nedkylda. De behöver sin energi
till att utvecklas och till
immunförsvaret, inför
stundande höstförkylningar.
Tack och
kramar!
Hoppfull!

Insänt

Hör upp, mobbare!
l Sluta mobba varandra! Sluta bråka!
Lägg av med svärord! Det här är allvarligt, det sårar, det gör ont!
Till er som mobbar: ”Hur skulle du
känna dig om någon sa att du var en
idiot?” Sluta mobba, för tillsammans
kan vi göra värden till en bättre plats!
Antonina, 3b

Då
ökar
chansen
att ditt
inlägg
kommer
med.

GGKommentar

Ta farväl av gångbanor
och trottoarer
Kommentar till artikeln ”Solna kan
få elsparkcyklar redan nästa år”
den 24 september:
l ”Efter innerstan kommer Solna och
Sundbyberg”, spår Stefan Bergström (C).
Grattis, ta farväl av era gångbanor
och trottoarer! Elsparkcyklarna kommer att ligga strösslade över dem och
framkomligheten för gående ett minne blott, precis som på Södermalm.
Bilden togs på Hornsgatan den 20
augusti av undertecknad och visar den
”Stockholmssituation” Stefan Bergström inbillar sig att han kan förhindra. Ett totalförbud mot den invasiva
arten elsparkcykeln är det enda som
hjälper – Reclaim the sidewalks!

En av skogens
delikatesser.

GGVeckans dikt

Svampen
Svamp slår ut i många former
när fukt, mycel och värme sig förenar
kring markens rot och stenar

Bilisten

Så underlig och främmande, ja lite skrämmande
är denna jordens egen verkstad
som bryter ner och bygger upp, det vi bara ser med lupp
Men god är svampens frukt, av rätt kulör och form
som känns igen på sin odör
som gammal vän på stället där den står, från år till år
Syn som väntar Solnaborna? Läsarbild

Mats Hammarlund

INSÄNT

INSÄNT

Som att vandra runt
i en stor askkopp

Inför förbud mot att ge till tiggare

l Varför måste det se ut så här?
Stockholm ser ut som en askkopp!
En miljard fimpar kastas på marken
i Sverige varje år. De är farliga för naturen. Filtret är gjort av plasten cellulosaacetat och innehåller bland annat kadmium som även finns i batterier. Det
tar 1–5 år för en fimp att brytas ner till
mikroplast i naturen, och det i sin tur
försvinner först efter cirka 100 år!
Att skräpa ner så här borde bötesbeläggas. Om ni rökare nödvändigtvis ska röka så ta med en portabel askkopp. Ja, det finns faktiskt sådana.
Det ska inte behöva se ut så här.
Varför ska andra tvingas plocka
fimpar efter er? Skäms!

l Att tiggeri florerar i Sverige en bra bit in på 2000-talet
är ett stort misslyckande.
Mitt i det blomstrande
svenska folkhemmet, vem
kunde tro detta för 50 år sedan? Ingen inbillar sig väl
att tiggarna verkligen vill
sitta och huttra vid varuhusen under svenska vintrar?
Att de inte hellre skulle leva
ett drägligt liv hemma i sina
ursprungsländer?
Trots detta finns det de
som protesterar då myndigheterna vill stoppa verksamheten, med den mest
ursvenska metoden, förbud.
Att kriminalisera tigge-

YVONNE

Vem ska städa här?
Läsarfoto

Skibenten vill vända på förbudet.
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riet är varken humant
eller effektivt. Förbudet bör i stället vara
mot att ge pengar till
tiggare!
Om ingen, frivilligt eller
laglydigt, ger något till någon tiggare någonstans, då

kommer definitivt denna,
för alla obehagliga och förnedrande, företeelse att
upphöra.
Men, detta är bara steg ett!
Det behövs även en ny metod att hjälpa dessa stackars
människor. På samma sätt
som man kan ge bidrag till
Cancerfonden, Läkare utan
gränser och så vidare bör
man skapa en motsvarighet som hjälper behövande i
sina hemländer.
Att bidra på detta sätt
skulle leda till en verklig förbättring, inte bara permanenta en hopplös situation.
BJÖRN SANDBERG

