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tyck till
Lokaltidningen Mitt i Södermalm
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.

Vansinne att tillåta
basket på Åsötorget
År ut och år in ska vi boende här
vid Skrapan på Södermalm tvingas
höra på gapande basketbollfanatiker och deras eviga dunsande med
bollarna på Åsötorgets skolplan.
Man kan inte sitta på balkongen
utan att torteras av skrikande spelare.
Varför förpassar inte ansvariga
myndigheter denna sportaktivitet
dit den också hör hemma? Och då
menar jag inte till ett bostadsområde – förstås. Vansinne är det.
Och jag ifrågasätter verkligen om
detta går att försvara rent miljömässigt ur störningssynpunkt. Det
handlar om allmän trivsel, samt
även stress som det skapar när
gapandet och bolldunsandet pågår
timme ut och timme in.
Det är ett jäkla gissel och försvaras (förutom av utövarna) enbart
av de som inte bor i dess närhet och
med det löjliga argumentet att man
gör staden ”levande”.
Men storstaden ska inte bli mer
”levande” än vad den faktiskt är,
utan mer lugn och harmonisk. Det

Kerstin

Häromdagen skulle jag ut och
köra och som vanligt möter
man bilister och andra förare
som inte inte kommer ihåg hur
högerregeln fungerar.
Speciellt vänder jag mig till
den billist jag mötte i helgen
och hamnade i en diskussion
om högerregeln, till dig vill
jag än en gång bara säga att
Magnus Ladulåsgatan inte är
en huvudled (även om det är
en fin och bred gata) och att
fordonet du framförde inte var
ett utryckningsfordon.
Inte heller kärde du i en
cirkulationsplats eller där det
fanns fungerande trafikljus,
vägmärkena vägningsplikt eller
stopplikt och inte heller red du
på ryggen på en polisman som
gav tecken om att högerregeln

för tillfället inte gällde på Magnus Ladulåsgatan.
Jag har letat i trafikförordningen men kan inte hitta det
står att den som kommer på en
”större” väg har företräde som
du så trevligt informerade om
när jag hänvisade till högerregeln.
Det bästa med högerregeln
är att i de allra flesta vägkorsningar så gäller väjningsplikten
genom trafikregeln högerregeln. Det är lättare än att
springa ut och mäta vem som
åker på den bredaste vägen...
Hoppas du kan förstå att
det är bättre om man följer de
trafikregler som gäller för alla
istället för att hitta på egna…
Söderbo

FP:s allianspartner säljer
gärna ut skärgårdsöarna
Svar på insändaren ”Vår fina
skärgård kan gå förlorad för
alltid” den 21 augusti:

Basketspelandet stör för mycket, anser skribenten.

läsarbild

är det den framför allt behöver.
Därför ska vi inte heller ha en typ av
sportarena utanför balkongen med
högljudd musik och skrik.

För övrigt är snart hela tillvaron
stöpt i sportens tecken.

tade min nya jacka på Renstiernas
gata och som i full fart försökte cykla
ikapp mig för att återlämna den!
Han nådde mig först på Västgöta
gränd! Tusen tack för att du inte gav
upp, du gjorde mig så glad och rörd!

Veckans hjältar är alla snälla människor som hjälpte mig när jag hade
fastnat med bilen i ett räcke. Hur nu
det gick till!?
Ni är underbara och jag skulle önska
att jag fick hjälpa er nästa gång.

Hyresgäst vid Åsötorget

veckans
hjälte
Veckans hjälte är du underbara
kvinna som hittade min plånbok, tog
reda på mitt mobilnummer, ringde
mig och lämnade tillbaka plånboken
till mig. Jag är så tacksam.

Högerregeln gäller
även på större vägar

Veckans hjälte är den kille som hit-

Tacksam cyklist

Tjejen i den silvergrå bilen

Vardagar 10–19
Lördag 10–17
Söndag 11–17
ICA 8–22

sommarens kantareller alltså i
myckenhet.
Kommer allmänheten att få
tillgång till öarna? Näppeligen,
förutom en och annan guidning
Folkpartisten Lennart Adells
som avslutas med att gubben
insändare är nog i sin helJanzon berättar om de höga
het vettig. Det finns dock ett
fastighetsskatterna.
stort aber med hans
Den andra utvecksvanesång. Han
lingen är en slags
tilhör ett småparti i
Tyck till
disneyfiering då
Alliansen och vem
… skriv din
på
visseligen allmänhesom är Selman i
insändare
ten för en dryg slant
det förhållande
mitti.se
får tillgång till öarna
torde nog alla förstå:
men till vad? Bungyjump,
just det, de nya Modesponsrade spritmuseer, somraterna som gärna kränger ut
skärgården till högstbetalande. marteater med sommarlediga
b-skådisar, krimskramsförsäljDå kommer skärgårdsutning á la Gamla stan, osiga
vecklingen att gå åt två håll.
grillkvällar och trubadurer med
Enskilda personer med gravidmaskinpark i form av förinspetjocka plånböcker som hemskt
lat komp.
gärna lägger en exklusiv ö
Och slutligen självklart Lentill sitt ägande. För att hålla
nart A:s krokodiltårar.
allmänheten undan kommer
privatskyltar och diskreta
Anders Samuelson
solcellsdrivna övervakningssommartid amatörrospigg
kameror att växa upp som

!

TENNIS
Tennis-Lekis. . . . .Från 4 år och uppåt
Minitennisskola . .7-9 år, måndag-söndag
Tennisskola . . . . .Från 7 år, måndag-söndag
Vuxentennis . . . . .Dagtid, kvällar och helger
(Privatundervisning eller grupper)
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