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GGSvar

Gör din röst hörd
– här och på mitti.se
Välkommen till din egen sida.
Skriv om något som gör dig glad,
upprörd eller fundersam. Eller
varför inte hylla en hjälte? Skriv din
insändare eller debattartikel i webbformuläret på mitti.se/insandare
◗ Skicka gärna med bilder! Ditt inlägg
får max vara 2 000 tecken och svaren
1 200 tecken. Redaktionen förbehåller
sig rätten att redigera i texten.
◗ Även om du skriver under signatur
vill vi ha namn och kontaktuppgifter.
Anonyma insändare publiceras inte.
Redaktionen ansvarar inte för insänt,
ej beställt material.
◗ Har du frågor? Insändarredaktionen
har telefontid måndag–onsdag klockan
13–16. Telefon: 08-550 550 80.

På mitti.se kan du ta del
av den lokala debatten.

Ännu mörkare med Nobel Center
Svar på ”Nobel center skulle liva upp dystra Blasieholmen” den 24 april.

l Den planerade jättebyggnaden skulle i själva verket göra platsen betydligt
mörkare och även skymma
Nationalmuseum. Såväl
Statens Fastighetsverk som
Riksantikvarieämbetet har
därför motsatt sig planerna.
På den bild som illustrerar signaturens insändare
skulle två tredjedelar av museet skymmas. Turistbussbranschen befarar dessutom
att en trafikinfarkt skulle
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MED: Vi lovar ta
dagens almstrider
l ”Almstriden” på 1970-talet blev vändpunkten för
två decennier av brutal omvandling av Stockholm.
Tusentals stockholmare,
som ville bevara den miljö
de älskade, gick man ur
huse för att protestera mot
fällningen i Kungsträdgården. Den hade drivits på av
tondöva politiker som vägrade lyssna.
Arbetare med poliseskort
började såga i ett av träden,
men tvekade inför motståndet. Och almarna står fortfarande kvar, efter 47 år.
Men inga strider vinns för
evigt. Också i vår tid finns
politiker som hårdnackat
drivs av visioner utan hänsyn till opinionen. Trafikborgarrådet Daniel Helldén
(MP) är ett exempel. Förut
fanns ett politiskt motstånd
i stadshuset. Bland annat
motsatte sig Moderaterna
fällningen av almarna.
Vår tids motsvarigheter
till almstriden är ombyggnaden av Slussen,
Astoriahuset, Nobelcentret och Pålsundet.
Socialdemokraterna är
fortfarande rivningspolitikens motor, påhejade av
Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Men det saknas

en konsekvent borgerlig
opposition för att slå vakt
om Stockholms kulturhistoriska och miljömässiga
värden. I det senaste fallet,
rivningen av Pålsundsområdet, ställer sig alla Allianspartier bakom rivningen,
trots att över 25 000 stockholmare protesterat med
namnunderskrifter. Stadshuset kör vidare ändå.
Stockholm måste utvecklas. Men för att också i framtiden motsvara krav och
förväntninga från medborgare, näringsliv och besökare måste förändringen ske
varsamt, med respekt för de
miljömässiga och kulturella värden som gör vår stad
unik. Inte minst ställer rollen som Sveriges huvudstad
särskilda krav på att utveckling och bevarande balanseras på ett ansvarsfullt sätt.
Med Medborgerlig Samling i Stadshuset finns en
klok borgerlig röst som respekterar stockholmarnas
önskan att bevara vår stads
mest värdefulla tillgångar
och som gör motstånd mot
tondöva, visionära politiker
som har glömt att lyssna.
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Lennart Göranson
Kandiderar till kommunfullmäktige
2018 för Medborgerlig Samling

Stockholmsälskare

Vad kan man lära sig
av det här bladet?

insänt

Onödigt reklamblad

Skribenten vill att glasögonbidrag blir en valfråga.

insänt

Varför inget bidrag?
l Har haft glasögon så länge jag kan minnas.
Varför får man inte bidrag till glasögon såsom
till tandvård? Ögonen är ju en del av kroppen!
Jag vet att i vissa andra länder får man en viss
summa, varför inte i Sverige?
Alla har inte råd att skaffa nya glasögon vart tredje
år på grund av sämre syn. Låt det bli en valfråga!
Tina glasögonormen

l ”Samhällsinformation till alla hushåll” står det inramat på bladet som
kom i brevlådan.
När jag vecklar upp det tar det hela
köksbordet i anspråk. Det utlovas en
bruksanvisning till vården i Stockholm och vi uppmanas spara bladet.
Vuxenakut stänger och blir intensivakut, barnaktut, nya närakuter…
Blev ni något klokare? Inte jag.
Den enda uppmaning jag tar åt mig
är att ringa 1177 när läget blir akut, i övrigtvet jag fortfarande inte vart jag ska
vända mig, och 1177 kände jag redan
Vilse i vården
till. 

insänt

Förbjud cigaretter!

insänt

Låt oss slippa skrällmusiken
l Snälla ni med iphone-hörlurar: När ni lyssnar på
musik i era lurar låter det lika mycket utåt som inåt.
På flera meters håll hörs er musik i skarp diskantversion i kollektivtrafiken. Fruktansvärt störande.
Skaffa stängda pluggar i stället så blir alla gladare.
Pendlarn

l Det finns verkligen inget bra med
rökning. Det luktar äckligt och är
superdåligt för hälsan. Dessutom
slänger folk fimpen på marken efteråt. Ofta är det grupptryck som gör
att man börjar röka, sedan kan man
bli beroende. Jag förstår inte att
någon kan tycka att det är coolt
att röka. Jag tycker att cigaretter
Anonym
borde vara olagliga.
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uppstå. Även lokala rederier
ställer sig negativa, då de
magasin som behövs för den
lokala sjöfarten måste rivas.
En flytt av tullhuset, som
du föreslår, har utretts men
avfärdats av Stockholms
stad på grund av av för höga
kostnader och avsaknad av
lämplig ny plats.
Den enda rimliga lösningen måste vara att uppföra denna mastodont på
en plats där den inte skadar
omgivningen och Stockholms kulturarv.

Vi hjälper er t.ex. med:
Städning
Hantverksfix
Barnpassning
Trädgård
Äldreomsorg
Etc. etc.

stockholmcity@veterankraft.se | tel: 08-525 21 900

Äntligen sommar!
Sommargågatorna öppnar

serdumöjligheterna.se

