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Sluta diskriminera
oss pensionärer

tyck till
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 ”Beskattningen av äldre är en skam
för Sverige” den 7 augusti:

Ge böter åt alla dessa
hänsynslösa cyklister

Vill tacka all förskolepersonal i
Sundbyberg som med sitt positiva sinne och med oförtrutet
tålamod tar hand om och ”utbildar” våra barn på dagarna!
Uppmanar även förskolepersonal som är missnöjda med
barngruppernas storlek eller
andra förhållanden, som gör
att man inte anser sig kunna

Skribenten har ilsknat till över cyklister i Sundbyberg som inte följer trafikreglerna.
arkivfoto

dessa cyklister? Rejäla böter, tack.
Inför körkort för cyklister.
Men det mest horribla var tjejen
med lång rock, som fladdrade farligt nära ekrarna, som körde
i idiotfart mot rött med mobiltelefo-

nen i örat på Odengatan!
Hur korkad kan man bli?
Följ trafikreglerna, visa hänsyn
och ta ur hörlurna, annars ska ni
inte cykla.

Vid flera tillfällen har vi läst vad Jenny
Segeljakt (M) skriver om arbetslösheten i Sundbyberg. För Socialdemokraterna är det en självklarhet att alla som
kan arbeta ska ha ett jobb att gå till.
Jenny Segeljakt är vald politiker.
Därför vore det förträffligt ifall Jenny
kom med konkreta förslag på hur vi
kan minska arbetslösheten, i stället för
att bara prata. Kom in i matchen, lägg

förslag, boka ett möte, sätt dig in i vad
Sundbyberg faktiskt gör i dag.
Vi Socialdemokrater ser arbetslösheten som det största hotet mot ett
framgångsrikt samhällsbygge, och vi
jobbar varje dag för att kommunen ska
bli mer flexibel för att hjälpa den som
blir arbetslös.
Segeljakt vet givetvis att sysselsättningspolitiken i grunden är ett statligt
ansvar. Det är därför extra sorgligt att
Moderaterna inte välkomnar kommunala initiativ för minskad arbets-
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löshet som kommunala jobbinsatser,
sommarjobb och stöd till våra unga
arbetslösa.
Den höga arbetslösheten som ni
moderater orsakat nationellt, får vi
socialdemokrater hitta lösningar på
lokalt i Sundbyberg. Hjälp oss gärna
Jenny – istället för att bara klaga.
Jonas Nygren (S),
kommunstyrelsens ordförande
Tobias Gerdås (S),
gruppledare kompetens- och
arbetsmarknadsnämnden

KÖKSLUCKOR!
Vi har även

innerdörrar!
Stockholms största urval av
måttanpassade köksluckor till låga priser
Ring för ett gratis hembesök
Tel. 08-24 70 80

www.ingwallkoket.se

Asiatisk 99:-

ord.pris 129:-

veckans
buse

Tack till Unga Örnar och
Sundbybergs stad, samt alla
kolloledare som ännu en sommar drivit kollo ute på Gräddö
för 200 Sundbybergsbarn.
Verksamheten är otroligt
viktig och gör verkligen skillnad. Ett extra tack till Hellen
Grundström på Unga Örnar
som gör ett utmärkt jobb!
Tack också alla barn för en
sommar vi sent ska glömma!
Vi ses igen nästa år. Får man
hoppas ...

Min son ligger begravd på
Sundbybergs kyrkogård. Jag
ställer dit hjärtan och andra
saker som jag sätter i blommorna i på graven, men dessa
stjäls. Jag har fått köpa nya tre
gånger.
I dag hade ett keramikhjärta
stulits som satt på gravstenen.
Det var ett minne som inte går
att ersätta. Du som har gjort
detta måste sakna respekt,
inte minst för de döda och
deras närmaste.

Simon Kölle

Annette Jansson

Presentcheck!

Ät 2 betala för 1

Gäller ej dryck/avhämtning

gäller bara middag

Gäller t.o.m. 11 september 2012.
Visa annonsen innan ni beställer.

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

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

Barnpassning

LAMM, NÖT OCH GRISKÖTT
direkt från gården.

ord.pris 159:-

BESTÄLL NU för leverans i höst.

Glass ingår

Anders Persson – Åkre 521, 820 60 Delsbo / Telefon 0653-152 11
info@kristiansgard.se / www.kristiansgard.se

Järnvägsg. 58 • 08 - 28 86 16
UTEBLIVEN TIDNING
Distribution: Posten
Ring 550 550 00 (må–fre)
E-post:
reklamation@mitti.se

Småbarnsförälder

Vi gör vardagen lite enklare!

Mongolian BBQ
och Sushi 129:-

●

genomföra sitt pedagogiska
uppdrag, att kontakta chefer
och politiker samt att framföra
eventuella åsikter direkt till
föräldrarna.
Anonyma insändare i tidningen som skuldbelägger föräldrar som nyttjar kommunal
barnomsorg är inte rätt väg.

veckans
hjälte

Mona

Vår höga arbetslöshet har M orsakat
Svar på insändaren: ”Bidragsprojektet bör läggas ner” den 22 augusti:

Irene, 67 år

Skuldbelägg inte föräldrar

Ta med annonsen

I Sundbyberg förekommer det ett
mycket oansvarigt beteende hos cyklister. Den nya sporten är att cykla
mot enkelriktat.
Varje dag ser jag cyklister svänga
in på Sturegatan från Esplanaden.
Lata cyklister cyklar i vägbanan
bland bilarna mot trafiken. Alternativt så kör de på trottoaren i hög
fart.
Samma sak på Järnvägsgatan.
Det är enkelriktat från Rosengatan,
men min man som kör bil där varje
dag får dagligen väja för cyklister som kommer i hög fart på den
smala gatan från fel håll. Vi har sett
familjer med barn i cykelbarnstol
göra denna farliga cykelfärd.
Bilar som kommer i korsningen
Järnvägsgatan-Esplanden förväntar sig inte att trafik ska komma
från vänster när de ska svänga. Stor
olycksrisk.
Cykelhjälm är ovanligt men med
cyklisters hänsynslösa attityder så
finns det kanske inte så mycket att
skydda med hjälm.
Varför agerar inte polisen mot

Äntligen en ung människa som
förstår pensionärernas situation.
Jag blev rasande när en ung
man skrev hur vi klagar och att
vi får saker för halva priset eller
gratis. Det enda jag får gratis
är ingång till Gröna Lund. Och
lägre pris på busskort. Skatt
betalar jag för 9 000 kronor i
pension, proportionellt sett lika
mycket som min son med sina
27 000 kronor i lön.
För läkarvård och medicin
betalar vi lika mycket, tur att
jag är frisk.
Om vi vill behålla bilen får vi
inte bostadsbidrag. Det anses

vara lyx, så jag var tvungen
att fortsätta jobba. Fast jag
väntade i åratal att börja resa,
glöm sådant.
De som är gifta eller sambo
betalar lika mycket som en ensamstående pensionär, för allt
annat än mat och kläder.
Dessutom finns det tusentals
pensionärer som inte har haft
möjlighet att lära sig använda
datorer. Och till nästan allt
behöver man internet nu för
tiden.
Detta är diskriminering, vill
jag säga.
Vem har byggt det här
landet? Är Sverige en av rikaste
landet i Europa?
När ni unga går i pension
hoppas jag att ni minns det här.

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

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

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

BOLAG
LOKALTIDNINGEN
MITT I STOCKHOLM AB
Tidningschef:
Thomas Nyhlén

Hantverksarbete
Hushållsarbete
Trädgårdsarbete

Din hjälp
i vardagen

mia.eriksson@veterankraft.se - 08-654 42 00 - www.veterankraft.se

REDAKTION/UTGIVARE
Telefon: 550 550 00
E-post:
sundbyberg@mitti.se
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.

