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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.

Lokaltidningen Mitt i Botkyrka
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.

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

Indragna tillstånd
ger inga nya krogjobb
Få verksamheter är så hårt reglerade som restauranger som erbjuder alkoholförsäljning. Att ha en
restaurang innebär förutom hårt
arbete ofta små vinstmarginaler och
att man inte har produkter som går
att lagerhålla. Serverar man alkohol
måste man ha alkoholtillstånd och
har man en dessutom en nattklubb
måste man också ha ett tillstånd för
dans.
Många regler är naturligtvis bra.
Vi har på grund av detta en hög
matsäkerhet i Sverige och oftast ett
välorganiserat nattliv. Vissa regler
och påföljder är dock kanske lite
väl tilltagna. Jag syftar då i synnerhet på alkohollagens regler beträffande alkoholservering. I denna
regleras ordningsfrågor och 18-årsgräns för alkoholköp samt påföljder
för den restaurangägare som bryter
mot lagen.
Det är bra att vi i Sverige ställer
krav på dem som säljer alkohol. Tyvärr kan dock minsta förseelse leda
till indraget serveringstillstånd.
I praktiken skulle det kunna innebära att en minderårigs vistelse 
i lokalen kan leda till att restaurangen/nattklubben måste stänga.
I regel har restauranger en bra
översyn över vilka som vistas i
lokalen då entrévärdar och ord-

Böter skulle kunna utfärdas i stället för indraget tillstånd menar skribenten.
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ningsvakter ständigt kontrollerar
gästernas id-handlingar. Utöver det
har också serveringspersonal en
plikt att kontrollera gästernas ålder
innan de säljer alkohol. Men det är
naturligtvis inte en garanti för att
minderåriga inte vistas i lokalen,
eller att de har äldre vänner som köper alkoholhaltiga drycker till dem.
För en restaurang/nattklubb
där minderåriga påträffas av polis,
kan alltså denna incident innebära
slutet för restaurangen samt att

många jobb går förlorade. Det är
inte rimligt. Därmed inte sagt att
en sådan händelse inte ska slippa
igenom ostraffat. Men i stället för
indraget tillstånd skulle dryga böter
kunna utföras.
Böterna skulle kunna vara av ett
sådant slag att det blir en kraftfull
och kännbar påföljd för restaurangen men utan att hota restaurangens
verksamhet i övrigt.
Edip Noyan (M),
riksdagledamot för Botkyrka

Busstrafik är inte betongsamhälle
Svar på insändaren ”Välj don efter
person” den 27 februari.”
Det är för mig en fullständig gåta hur
någon kan vara emot normal busstrafik i södra Rönninge. Signaturen ser
”bullrande och tätare busstrafik i Rönninge” som något slags illa vald vision.
Men klimatutvecklingen kräver av vår

Huddinge

Värdshus, Festvåningar,
Konferens, Café & Catering
Vattennära & fantastiskt vackert.

generation politiker att vi bygger för
att utöka det kollektiva resandet. En lokal symbolfråga är pendelparkeringen
vid Rönninge station, som bör avlastas
av kapacitetsstark busstrafik. Att, som
insändaren gör, försöka bunta ihop
busstrafik med ”betongsamhällen”
tyder på att viljan till politisk konfron-

Hågelby gård, tumba

tation fördunklar miljötänkandet. Den
borgerliga majoritetens utgångspunkt
är att södra Rönninge ska få bästa möjliga busstrafik med god turtäthet och
säkra hållplatser. SL:s inställning har
varierat, i april kommer besked, vilket
blir viktigt för kommunen.
Lennart Kalderén (M), kommunalråd

Boka bord nu!

Herrgård vid sjön Aspen
Restaurang
Festvåning, Catering

Påskbord

med påskens varmrätter 345:Långfredag 6/4 – måndag 9/4

brunch och a la carte

PÅSKMYS

Afternoon tea 195 kr
Långfredag kl 13–16

Påskbuffé 495 kr

Långfredag & Påskafton kl 16–21
Påskdagen kl 13–19

Ett interkulturellt
Botkyrka är rätt väg
Svar på insändaren ” moskéer
bidrar till att skapa invandrargetton” den 7 februari:
Fittja är som Botkyrka i stort
internationellt. Här finns
cirka 160 nationaliteter från all
världens hörn. Det talas över
100 olika språk och det finns
oöverskådliga mängder av
erfarenheter och kunskap.
Vi vill att Botkyrka ska vara
ett interkulturellt samhälle, ett
samhälle där vi samverkar och
inte bara samexisterar. Dit är vi
på väg, men vi är inte framme.
För att nå dit måste kommun, föreningsliv, företag och
enskilda medborgare arbeta
långsiktigt och medvetet. I ett
interkulturellt samhälle måste
det finnas mötesplatser.
Moskén i Fittja är en av
många sådana och ett självklart inslag i ett modernt och
växande Botkyrka. Likväl är
kyrkor, synagogor, föreningslokaler men också offentliga
funktioner såsom skolor och
bibliotek viktiga som mötesplatser i människors vardag.

Om vi lyckas hantera utmaningarna rätt, kommer erfarenheten av att leva och verka i en
mångkulturell miljö att ge alla
våra kommuninvånare oavsett
bakgrund ett försprång i en
alltmer globaliserad värld.
Vi värnar om religionsfriheten, vi satsar på skolorna i
Fittja, på fritidsgårdarna och
inte minst på att utveckla området med nya bostäder och en
park på Fittja Äng. Vi vill ge alla
Botkyrkabor lika möjligheter
till utbildning och arbete. Men
detta hotas av om olika grupper spelas ut mot varandra.
Ett interkulturellt Botkyrka är
ett samhälle fritt från rasism,
främlingsfientlighet och diskriminering. Det är gemensamt
vi hittar vägar att tillsammans
forma framtidens Botkyrka.
Katarina Berggren (S), kommunstyrelsens ordförande
Bosse Olsson (Mp), kommunalråd, Mats Einarsson (V), kommunalråd, Jimmy Baker (M),
kommunalråd, Lars Johansson
(FP), kommunalråd, Stefan
Dayne (Kd), kommunalråd

Samma verklighet?
Svar på insändaren ”35 timmars förskola ger pedagogerna tid” den 31 januari:
Vilken verklighetlever du i, Ebba Östlin? Kanske dags att gå ut
och se hur det ser ut i våra förskolor i kommunen. Det är dags
att ta hand om de förskollärare
som är kvar i yrket i kommunen
innan de ger upp och flyttar till
grannkommuner som har färre
barn i barngrupperna, avsätter
tid på schemat för förskollärarnas administrativa arbete och
dessutom visar det sig i lönen
att göra ett bra jobb!
Vad vi behöver i Botkyrka
är en satsning på färre barn
i barngrupperna med tanke
på den forskning som finns
kopplat till småbarn och
anknytning/trygghet och
lärande. Ett språkutvecklande
arbetssätt talas det om men

hur språkutvecklande kan det
bli i dessa stora barngrupper?
God utbildning räcker inte, det
måste ges goda förutsättningar
också. Dessutom behövs en
friskvårdande insats för alla
som arbetar i förskolan då det
är hög sjukfrånvaro på grund
av stress och höga krav.
Barn och föräldrar har också
rätt till en bra förskola som
kan visa på resultat kopplat
till styrdokumenten. Var är de
pengar du angav som öronmärkta för förskolan? Inte på
min förskola i alla fall och mina
kollegor på andra förskolor har
inte heller märkt av något. Vi
har sällan råd att ta in vikarier
ens när någon är sjuk och vi
sparar på allt vi kan i förbrukningsväg. Vem sparar vi till och
på vilkas bekostnad?
Upprörd förskollärare/förälder

KINA THAI GÅRDEN
ASIAN BUFFÉ

Helgbuffé

Thailändska rätter • Kinesiska rätter
Sushi • Glass, friterad banan, kaffe och frukt
138:-/pers (Barn under 10 år 79:-)
Fredag 17-21, lördag-söndag 15-21
Vi har även catering
Salem Centrum • Säby torg 8, Rönninge
Tel: 08-532 535 09 • www.kinarestaurang-salem.se

Helger 12.00 – 16.00
Gäller ej påskhelgen

Whiskyprovning 21/4
”Skotsk maltwhisky
vi gillar bäst”

Catering med kvalitet
till bra priser

Öppettider & info, se hemsida

Öppettider & info, se hemsida

www.sundby-gard.se
info@sundby-gard.se
För bokning 08-689 99 00
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UTEBLIVEN TIDNING
Distribution: Posten
Ring 550 550 00 (må–fre)
E-post:
reklamation@mitti.se

www.hagelbyhus.se
info@hagelbyhus.se
För bokning 08-530 37 887

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

TELEFON VÄXEL
550 550 00
Prenumeration
1 625 kronor kr/år
telefon 505 525 15

Öppettider Påsk
Skärtorsdag 9-18 • Långfredag stängt
Påskafton 9-15 • Påskdagen stängt
Annandag påsk 11-15
Huddinge
Djupåsvägen 8. Tel: 08-608 93 00

GOD MAT MED SJÖUTSIKT I RÖNNINGE

Bordsbokning 08-532 502 43, www.villatalliden.se
REDAKTIONEN
Telefon: 550 550 00
E-post: botkyrka@
mitti.se

ANNONSAVDELNINGEN
Telefon: 550 552 50
E-post: annonsinfo@
mitti.se

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

UPPLAGA
Lokaltidningen Mitt i
Stockholm AB ger ut 31
tidningar med en total
upplaga på 877 798 ex.

TRYCK
V-TAB. Mitt i-tidningarna
trycks på svenskt tidningspapper som upp
till 50 procent består av
returpapper.

