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tyck till
Ditt inlägg bör inte vara längre än
1 800 tecken (cirka 300 ord), svar 1 200
tecken (cirka 200 ord). Vi förbehåller
oss rätten att korta och redigera texter.

Insänt material returneras ej. Bifoga
namn, adress och telefonnummer
även om du skriver under signatur.
Anonyma insändare publiceras ej.

Jag hade varit hos doktorn akut
och gick till apoteket för att
hämta ut mitt penicillin.
Men hör och häpna, den
fanns inte inne, utan jag hänvisades till ett annat apotek.
Jag frågade om de inte kunde
ringa läkaren, så att jag kunde
få något de hade, men det hade
de ”dålig erfarenhet av.”

Låt pendeltågen köra
dygnet runt på helger
Stockholm är en plats där alla människor borde få känna sig trygga.
Oavsett ålder eller kön och oavsett
tid på på dygnet ska man kunna
känna trygghet.
Men ett stort problem som vi ser
i dagens Stockholm är att många,
och kanske främst unga människor,
tar pendeltåget till festen – men
har inget pendeltåg att åka tillbaka
hem med. De kan inte ta sig hem på
ett säkert sätt, som med pendeltåg,
utan tvingas stå och vänta på eventuella nattbussar.
Att pendeltågen ska gå dygnet
runt på fredagar och lördagar borde
vara en självklarhet. Vare sig man
vill det eller inte så åker många
ungdomar på olika fester på helgerna. Ofta till platser som kräver
pendeltåg.
Således bör man ur en trygghetsaspekt se det som det naturliga att
pendeltågen under ovannämnda
dygn faktiskt går hela tiden.
Det är oacceptabelt att unga människor ska behöva känna sig osäkra
och rädda.

Ungdomsgårdar blir allt mer
sällsynta och andra aktiviteter
för unga allt dyrare. Det skapar
stora problem för unga. Man
blir rastlös och vet inte vad
man ska göra. Många dras in
i saker de inte egentligen vill
vara en del av.
Störst problem blir det för
dem med taskiga hemförhål-

Jag är så less på dagens uppmärksamhetstörstande bloggare. De skriver vad som helst
för att väcka uppståndelse och
förakt.
Och det leder självklart till
uppmärksamhet, som i sin tur
leder till ett kändisskap, om än
av samma slag som för avdankade b-skådisar.

Med pendeltågstrafik på fredag- och lördagnätter skulle både unga och äldre få en
arkivfoto
tryggare hemfärd efter festkvällar, menar skribenten. 
Och när de som har varit ute och
festat har fått i sig alkohol finns det
ännu större anledning att erbjuda
trygga färdmedel i form av pendeltåg, både med tanke på ungdomar-

skadas eller att en hund blir påkörd.
Gå inte mot röd gubbe då!
Det är de som inte väntar på sin tur
som banar väg för en massa dumheter
i trafiken, som arga bilister och galna
cyklister. Det är väl inte så svårt att
vänta på sin tur när det gäller att gå
över gatan? Det är precis som alla andra regler som vi följer ute i samhället.
Även om jag inte tror att denna
tanke har gått igenom många män-

•
•
•
•

na själva, men också med tanke på
deras familjer.
Delmon Haffo
Ordförande Moderata
ungdomsförbundet Salem

veckans
hjälte

niskors huvuden så tycker jag att det
är ett ganska stort problem som måste
tas seriöst.
Jag förvånas samtidigt över hur
människor vågar gå mot rött utan att
se åt sidan för att kontrollera om det
kommer en bil eller inte, och tar risken
att bli påkörda.
För att få stopp på detta elände borde
alla trafikanter följa trafikreglerna.

Bud inom Storstockholm
från 78 kr
Boka på 077-570 00 00

Lokaltidningen Mitt i,

Disa Ahlblom, Ung vänster

Irriterad 17-åring

Barnpassning
Hantverksarbete
Trädgårdsarbete
Hushållsarbete

Box
47309,
ADRESS
100
74 Stockholm
Lokaltidningen
Mitt i,
Besöksadress:
Box 47309,
Årstaängsv.
11, Marievik
100 74 Stockholm
Besöksadress:
TELEFON
VÄXEL
Årstaängsv.
11, Marievik
550 550 00

Axel Lindbergh

En ny vår
Sol kom och värm oss!
Ännu kan vi bara ana din
boplats. Men snart finns du här
för att med din värme omsluta
oss, och låta dina strålar ge
vårt inre och yttre lycka och
välbehag.
Fattig som rik, sjuk som
frisk, vill ta emot en ny vår,
där livet åter börjar och frusna
människobarn tinar upp.

Laila Engblom

Bertil Monegrim

MILJONTALS KVINNOR
UTSÄTTS FÖR VÅLD
Stöd vårt arbete för
mänskliga rättigheter
www.amnesty.se

Är du pensionär och
vill jobba hos oss?
Ring 08-654 42 00

Nu ska jag inte döma alla,
men 95 procent. De är irriterande individer som jag har så
svårt för. Kanske på grund av
alla deras fördomar och allt
skitsnack.
Men det mest irriterande
är att dessa personer tjänar
pengar på detta.

... är alla tidningsbud.
I ur och skur, i sträng kyla
och med obekväm arbetstid
får vi bortskämda prenumeranter vår morgontidning
i brevlådan. Ytterst sällan
uteblir den, och då oftast
beroende på något teknisk fel.
Blir ni aldrig sjuka?
Ni är fantastiska.

info@veterankraft.se Tel 08-654 42 00 www.veterankraft.se

Utebliven TIDNING
Distribution: S-post
Posten
Ring 550 550 00 (må–fre)
E-post:
reklamation@mitti.se

landen som inte vill vistas
hemma. När det inte finns
någon ungdomsgård att gå till
driver de runt på stan och löper
stor risk att få alkohol- och
drogproblem eller bli kriminella.
Ungdomsgårdar är en klok
samhällsinvestering som staten vinner på i längden.

Skitsnack på bloggar

Vi gör vardagen lite enklare!

●

Förbannad kund

Helt fel tänkt att spara
in på ungdomsgårdar

Störande med alla som går mot rött
Jag stör mig otroligt mycket på människor som går över gatan vid röd
gubbe, speciellt inne i stan när det
är rusningstrafik och kryllar av både
bilister, cyklister och fotgängare.
Jag blir nästan chockad när en hel
folkmassa går över gatan vid rött ljus
och stoppar hela trafiken. Bilister
tvingas tvärbromsa och trafiken blir
ännu mer kaotisk.
Sedan klagar man på att ett barn

Det tror jag det! Vad är apoteken till för? Är det inte för sjuka
kunder? Här finns kosmetika av
alla sorter, tandkräm och andra
krämer etcetera. Sådant kan jag
köpa på andra ställen.
Jag har hört flera som har
råkat ut för liknande händelser.
Skärpning eller lägg ner.

Presentcheck!
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Ta med annonsen

Lokaltidningen Mitt i Vasastan
Skriv in din insändare på www.mitti.se
Klicka på ”Insändare” i menyraden.
Frågor besvaras på telefon 550 550 80
mån–ons kl 13–16.

Mitt apotek verkar ha
glömt vad det är till för

Gäller ej dryck/avhämtning

gäller bara middag

Gäller hela mars 2012.
Visa annonsen innan ni beställer.

Roslagsgatan 15, Stockholm
Tel: 15 63 97 • www.flavourofindia.se
Må-to 11-22, fr 11-23, lö 13-23, sö 13-22

Oavsett var Katastrofen är
Inom 36 timmar kan vi vara där

I katastrofsituationer hänger allt på att agera
snabbt. Sms:a LÄKARE till 72970 så skänker du
50 kr eller gå in på lakareutangranser.se för att
ge din gåva. Tack.

TELEFON VÄXEL
550 550 00
PRENUMERATION
Telefon: 550 552 90
prenumeration@mitti.se

REDAKTIONEN
Telefon: 550 550 79
E-post: vasastan@
mitti.se

ANNONSAVDELNINGEN
Telefon: 550 552 50
Rubrikannonser:
E-post: annonsinfo@
Telefon:
mitti.se 550 553 40
Platsannonser:
Telefon: 550 553 40

UTGIVARE
LOKALTIDNINGEN
MITT I STOCKHOLM AB
Vd: Peter Clauson
Chefredaktör/ansvarig
utgivare: Niclas Breimar

UPPLAGA
Lokaltidningen Mitt i
Stockholm AB ger ut 30
31
tidningar med en total
upplaga på 905
250 ex.
ex
877 798
(RS 2006)

TRYCK
Bold/DNEX
V-TAB. Mitt Akalla.Mitt
i-tidningarna
itrycks
tidningarna
trycks
på
på svenskt
tidsvenskt
tidningspapper
ningspapper
som upp
som
till 50består
procent
till 50upp
procent
av
består
av returpapper.
returpapper.

