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Bygg inte bort det ljus
som finns i Hagalund
■■ Nu under augusti diskuteras
Solnas nya översiktsplan och vi
Solnabor har möjlighet att lämna
synpunkter till och med den 31
augusti (Se solna.se).
Beträffande att bygga hus på
gårdarna mellan husen i Hagalund är inte sista ordet sagt! Ta
inte bort ljuset, de små grönområden och lekplatser som nu finns
mellan husen. Förtäta inte miljonprogrammet ytterligare för att
gynna byggmästarna utan tänk
på oss som redan bor här och behöver det lilla rekreationsutrymme som finns! Skyll inte på att det
måste byggas mer i Hagalund för
att förbättra servicen.
Vi i Hagalund har rätt till samma service som alla andra Solnabor och vi ska inte pressas till att
acceptera förtätning för att få tillgång service som apotek, restauranger, matvaruaffärer etcetera.
Det måste finnas en möjlighet
att bygga ut varsamt om en utbyggnad måste ske! Men bygg då
hyresrätter till humana priser, på
lämpliga platser i stället för bostäder med hyror som få har råd att
betala. Ge oss Hagalundsbor en
uppfräschning av området med
finare grönområden och välskötta
lekplatser, det betyder så mycket
för trivsel, humör och levnadsmiljö! Då kanske vi kan få tillbaka

Risk att bli rånad
även utan buskar

Svar på insändaren ”Röjningen
gör oss trygga” den 11 augusti:

■■Bäste ”Trygg i Solna”: Du ska
inte tro att jag är ensam om att
vilja ha planterade buskar framför

alla bilar som passerar på Storgatan. Vi har nog med asfalt och
byggen runt Huvudsta centrum.
Rånrisken får vi leva med tyvärr
både med eller utan buskar.
Agneta Trygg

Veckans buse

Hagalundsborna behöver de grönområden och lekplatser som finns i
området, anser skribenten.
arkivfoto

”Lyckliga gatan” som det skrevs
om i en schlagersång en gång.
Bostadsrätter har vi tillräckligt i
Solna, speciellt efter att Alliansen
sålt ut vår allmännytta till låga
priser. Varför delades inte marken
upp, där Råsunda stadion låg,
mellan bostads- och hyresrätter?
Det hade gynnat alla!
Det finns många ungdomar
som behöver boende som de har
råd med och inte en dyr bostadsrätt. Alliansen verkar gå helt i
byggmästarnas ledband. Vi äldre
Solnabor känner inte igen oss

längre! Det humanitära och trevliga i Solna som Barnens Dag,
dans i Hagaparken på dansbanor
och levande musik har bytts ut
mot nya byggnadsprojekt och Alliansens privatisering med dyra
bostadsrätter och jättearenor.
Låt oss använda Hagaparken
och inte Skytteholmsfältet till
evenemang som är trevliga för
alla oss Solnabor. Skapa trivsel
och utrymme, inte trängsel, irritation och jakt på intäkter. Det
förlorar hela Solna på i längden!
H.B.Ö, Äldre Solnabo

Arbetet med giftfri miljö för barn tar nästa steg
■■ Den 27 augusti åker en bil runt till
Solnas förskolor och hämtar elektronik, batterier, glödlampor/lysrör,
kemikalier och färgrester. Det är
en del i stadens arbete att minska
ohälsosamma ämnen i barnens
vardag som startade 2014.
I Alliansens regeringsprogram
för 2015-2018 står att ”Till stadens
arbete med mer hälsosamma mil-

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
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jöer behövs en kemikalieplan med
utgångspunkt i giftfri miljö där barn
och unga vistas.” Därför ska kommunstyrelsen också ge miljö- och
byggnadsförvaltningen i uppdrag
att ta fram en handlingsplan för
att förbättra miljön där barn vistas.
Det innebär att arbetet vidgas till
att även gälla skolor, fritidsklubbar
och utemiljöer som förskole- och
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skolgårdar. Projektet kommer vara
långsiktigt och innebära samarbete mellan flera delar av kommunen.
Marianne Damström Gereben
(FP), kommunalråd och i ordförande barn- och utbildningsnämnden
Anna Lasses (C), ordförande
miljö- och hälsoskyddsnämnden

Snälla, snälla berätta
hur du tänker! Du går ut
med hunden, du plockar
fram påsen, du tar upp
efter jycken, du knyter ihop
påsen och... sedan slänger
du den i närmsta buske?
Varför ska hundresultatet
ligga kvar i naturen under

flera år (plasten bryts inte
ner), när du kan slänga den
i närmaste papperskorg
sällan mer än några tiotal
meter bort? Förklara för
oss som tycker att naturen
är vackrare utan hundpåsdekorationer.
Husse som orkar bära.

En smitare dödade
min älskade katt

■■ Kitten, Kittara, Kitikati, Kitruska
– ja, hon hade många smeknamn,
hon som var så älskad av sin
människa. På morgonen brukade
hon jama på fönsterbrädan när
hon återvände från sina nattliga
äventyr. Den här morgonen kom
hon inte. I stället ringde det på
dörren och grannen sade: ”Kom,
en katt ligger på Storgatan...”
Där låg hon på trottoaren –
redan flyttat av polisen. Hon var
i sina bästa år, alltid glad och
kelig. Nu låg hon orörlig, de vackra
gröna ögonen var öppna.
”Ingen puls”, sade grannen.
Den svarta, skinande pälsen
var varm. Det hade hänt bara en
liten stund sedan. Hon var på väg
hem till sin egen människa men
kom aldrig fram. Inte den här
morgonen.
Bilföraren hade smitit. Allt
hängde på några få sekunder.
Kunde föraren inte bromsa när

Älskad, och sörjd.
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hen såg den lilla varelsen korsa
vägen? Då hade hon kommit hem
till sin människa och somnat
tryggt på hans bröst med sin lilla
tass i hans stora hand – som
alltid. Nu är hennes människas
hjärta förkrossat. Den här lilla
varelsen gav så mycket kärlek, var
så viktig och mycket älskad. Nu
är det sorgens dagar! Du kunde
åtminstone ha stannat, flyttat
kroppen från körfältet, kallat på
polisen... men du smet!
En ledsen människa

RUM FÖR YOGA

Djursjukvård till 22!
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Till oss kan du komma med din hund och katt
alla dagar, året runt. Välkommen!

RUM FÖR YOGA

NY
YOGASTUDIO
I RÅSUNDA!
GRATIS PROVAPÅ 29-30 AUG

Lunchyoga
Barnyoga
Yoga för 65+
Tonårsyoga
Mamma+Baby
Hathayoga
Meditation
Vinyasa Flow

AniCura Djursjukhuset Albano
Info och bokning 08-505 304 00
www.anicura.se/djursjukhuset-albano

Solna SpecialistCenter
Presenterar: Ortoped Jalil Taslimi

Behandlar smärttillstånd och skador i rygg, nacke,
armar, ben, leder och knän. Arbetar nu på uppdrag
av landstinget. Landstingstaxa. Frikort gäller.

08-735 79 00

FÖRRÅDSGATAN 3 I RÅSUNDA
BOKA DIN KURS PÅ WWW.LITTLEPEACE.SE

l

UTEBLIVEN TIDNING
Distribution: Posten
Ring 08-550 550 00
(må–fre)
E-post:
reklamation@mitti.se

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

Läkarhuset Solna C Hotellgatan 3, 5 tr.
www.solnaspecialistcenter.se

TELEFON VÄXEL
08-550 550 00
PRENUMERATION
Telefon: 08-550 552 90
prenumeration@mitti.se

ANNONSAVDELNINGEN
Telefon: 08-550 552 50
E-post:
annonsinfo@mitti.se

BOLAG
Lokaltidningen
Mitt i Stockholm AB
Vd: Erik Norberg

REDAKTION/UTGIVARE
Telefon: 08-550 550 00
E-post: solna@mitti.se
Chefredaktör/ansvarig
utgivare: Niclas Breimar

UPPLAGA
Lokaltidningen Mitt i
Stockholm AB ger ut 31
tidningar med en total
upplaga på 859 100 ex.

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

