2 MITT I SUNDBYBERG. TISDAG 1 MAJ 2012

Flera bra satsningar
görs nu i Hallonbergen

Lokaltidningen Mitt i Sundbyberg
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.

Ditt inlägg bör inte vara längre än
2 000 tecken, svar 1 200 tecken.
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.

Svar på insändaren ”Vad vill
politikerna göra åt Hallonbergen” den 27 mars:
Du efterlyser handling från stadens politiker i Hallonbergen.
Jag håller med om att Hallonbergen har utmaningar.
Att staden eller Socialdemokraterna inte skulle bry sig om
området stämmer däremot
inte. Sedan några månader tillbaka pågår projektet Park lek II,
där boende i Hallonbergen och
Ör inbjuds att delta i planeringen av framtidens stadsdelar.
Till hösten genomför vi
en satsning på fritidsgården
Hallonet, där unga själva
får bestämma vad en avsatt
summa pengar ska användas
till. Vi vill även engagera fler

Skandal hur Sundbyberg
tar hand om sin kvarn
Öppet brev till Sundbybergs kommunförvaltning:
Rinkeby kvarn, kallad Stora Stampan, ligger på Rinkeby väderkvarnshöjd i Stora Ursvik. Stora Stampan
är i farozonen och kvarnhöjden en
skandal. Stora Stampan är Sundbybergs äldsta bevarade träbyggnad
och kanske stockholmstraktens
äldsta bevarade väderkvarn. Vindflöjen anger årtalet 1671.
För inte så länge sedan fanns
här en till kvarn, Holländskan.
Den brann 1989. Det intilliggande
kvarnbostället brann 2008. Förrådet finns kvar men är vandaliserat.
Branden 2008 släcktes men ingen
har röjt upp. Förbrända inredningsdetaljer och all sköns bråte är spridda över hela kvarnbacken. Ingen
i Sundbyberg tycks ta ansvar för
denna kulturmiljö. Väntar ni bara
på att Stora Stampan också ska gå
upp i lågor så att ni slipper besväret?
Bebyggelseantikvarien i Sundbyberg uppmanade i en rapport 2003
kommunen att vidta åtgärder för att
skydda kvarnen. Om hon inspekterade platsen i dag skulle hon falla i
gråt. Kvarnbacken är en skräphög.

Min hustru och jag passerade
Skatteverket i fredags. I marken finns några lock till underjorden, som inte låg på plats.
Min hustru snubblade, föll och
slog huvudet i marken.
Tack alla ni som brydde er
om oss när detta hände. Och
damen från Skatteverket som
såg till att vi fick sitta en stund
och bjöd min fru att dricka.
Skärpning trafikkontoret!
Flera medborgare har hört av
sig till er om dessa lock.

Än har ingen röjt efter branden 2008 intill den 340 år gamla Rinkeby kvarn. Skriläsarbild
benten vill att ansvariga talar om hur de ser på den historiska miljön.
Staketet runt kvarnen till stor del
nedrivet. Utrymmet under den
värdefulla vridbara kvarnen är ett
tillhåll för personer som verkligen
inte ömmar för miljön. Kvarnen kan
gå upp i rök vilken dag som helst.
Sundbyberg borde skämmas. Vill
ni inte ha kvarnen kan ni lämna
tillbaka den till Spånga. När Spånga
inkorporerades i Stockholms stad

1949 fick Spånga avstå en stor del
till Sundbyberg. Den nya gränsen
kom olyckligtvis att dras mellan Rinkeby gård och Rinkeby kvarn och
kvarnen kom i otacksamma händer.
Gränsen kan man inte göra något
åt, men kvarnen kan flyttas och
räddas för kommande generationer.
Hur vill ni ha det?

Kjell À Ståhl

Ett stort tack till er som
hjälpte mig när jag ramlade
med min cykel efter att ha
fastnat i tvärbanespåret på
Landsvägen. Fick foten både ur
led och bruten, men tack vare
Er snälla människor som tog
hand om mig så fick jag snabbt
hjälp. Vilket civilkurage!

Henry Aspeqvist

och bara att bila ur golvet i nedersta
planet kostade mer än en miljon kr.
Sedan specialanpassades lokalen för
att uppfylla alla de krav som ställs på
en modern förskola. Lammet invigdes
med stor glädje av kyrkorådets ordförande Jörgen Silén, som nu står bakom
nedläggningsbeslutet. Förskolan
blev snabbt mycket omtyckt och det
kändes som att hela församlingshuset
sjöd av liv. Lammet kom att kallas för
församlingens flaggskepp och visades

med stolthet upp för besökare. Barn
och föräldrar var mycket nöjda.
Även inom (S) finns delade meningar
om nedläggningen. Göran Lindgren,
ordförande i kyrkofullmäktige och 1:e
vice ordförande i kyrkorådet och ersättare i beredningsutskottet, lämnade
(S) i protest när beslutet togs i kyrkofullmäktige.
Vinner vi kyrkovalet 2013 kommer
förskolan Lammet att öppnas igen.

Evelina och den rosa cykeln

Cykla på rätt sida
Ni som cyklar vid Golfängarna!
Det är cykelväg bara på ena
sidan av ån och sjön, samt på
en väg tvärs över. Övriga vägar
är gångvägar. 
Storskogsbo

Ledamöter i kyrkorådet

!

y- at
N ver
no
re

KÖKSLUCKOR!

Stockholms största urval av måttanpassade
köksluckor till låga priser
Ring för ett gratis hembesök eller besök vår butik.

08-24 70 80

Helgbuffé
Asiatisk 99:-

UPPTÄCK STROKE I TID!

Mongolian BBQ
och Sushi 129:-

Gör AKUT-testet på STROKEKAMPANJEN.SE

Glass ingår

NATIONELL A STROKEK AMPANJ EN

Järnvägsg. 58 • 08 - 28 86 16

Lokaltidningen Mitt i,

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

Vecka efter vecka släpps
skolklasser in i simhallen och
stör oss övriga badgäster. Det
är inte barnens fel utan dessa
frånvarande lärare som inte
tillrättavisar barnen och lär
dem visa hänsyn.
Det är ett jäkla liv i duschen
och springs ut och in i bastun.
Men det är klart, såsar en av
lärarna omkring i mössa inne i
simhallen kan man inte fordra
så mycket av barnen. Ibland är
en kvinnlig lärare med, vilket
innebär att pojkarna kan härja
fritt i herrarnas del. Kan heller
inte förstå att simhallspersonalen är så passiv.
Skärpning. Antingen ska det
vara pli på klasserna eller så
ska de inte få besöka simhallen.
Ingen relax här inte

... är Förvaltaren som negligerar sina hyresgäster jämfört
med andrahandshyresgäster.
Man vågar/vill inte påpeka att
rökning inomhus med vädring i
anslutning till luftintag skapar
ventilationsproblem hos övriga hyresgäster. Att cigarettrök
trycks in via ventilationen i vår
lägenhet är en hälsofara.

Det finns
inga gränser
för Lions.
Vi stödjer
unga
och gamla
www.lions.se

Mor till astmatiska barn

Presentcheck!

Ät 2 betala för 1

Gäller ej dryck/avhämtning

gäller bara middag

Gäller hela maj 2012.
Visa annonsen innan ni beställer.

Sturegatan 34, Sundbyberg
Tel: 29 95 45 • www.restauranglagan.se
Mån-fre 11-22, lör-sön 13-22

Nybörjarkurs Golf
+ medlemsskap golfklubb

ord.pris 159:-

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

veckans
buse

Bävervägen 53,
Abrahamsberg
www.ingwallkoket.se

ord.pris 129:-

●

Jonas Nygren (S)
Kommunstyrelsens ordförande

veckans
hjälte

Vi var emot att Lammet stängdes
Svar på insändaren ”Korkat beslut
att stänga den kristna förskolan”
den 10 april:
Det finns faktiskt snälla gubbar och
gummor i kyrkorådet som vill ha förskolan Lammet kvar. Vi i oppositionen
(M, C och KR) har under en längre tid
kämpat mot den i vårt tycke helt vansinniga nedläggningen av Lammet. Vi
har reserverat oss mot alla beslut att
lägga ner Lammet.
Församlingshuset renoverades 2002

lokala krafter i utvecklingen
av Hallonbergen genom att
skapa en fond som ger pengar
till verksamheter drivna av
föreningar och eldsjälar. Vi tror
att det blir bäst när initiativen
kommer nerifrån och upp, inte
tvärtom. Det här är bara några
bra satsningar som nu görs i
Hallonbergen.
Insändaren är kritisk till
att Migrationsverket valt att
etablera sig i Hallonbergen.
Från stadens sida är alla
arbetsplatser välkomna. Fler
arbetsplatser bidrar till ökad
konsumtion i lokala affärer och
restauranger vilket gynnar Hallonbergen.

Ett initiativ från Sveriges landsting och regioner

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

REDAKTIONEN
Telefon: 550 550 00
E-post: sundbyberg@
mitti.se

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

Ta med annonsen

tyck till

1. Nybörjarkurs på Kista Golfcenter
2. Medlemsskap på Kyssinge Golf
med spelrätt varje dag

Endast

1.950 kr

Mer info www.kistagolf.se
08-751 87 50
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.

