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Gör din röst hörd
– här och på mitti.se
Välkommen till din egen sida.
Skriv om något som gör dig glad,
upprörd ellerfundersam. Eller
varför inte hylla en hjälte? Skriv din
insändare på mitti.se/insandare och
skicka gärna med bilder – vi vill ha
många foton! Ditt inlägg ska inte vara
längre än 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.
Anonymainsändare publiceras inte.
Redaktionen ansvarar inte för insänt,
ej beställt material.
Kontakt: Insändarredaktionen har
telefontid måndag–onsdag kl 13–16.
Telefon: 550 550 80.

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

insänt

Förbjud plastkassar
l För mig har det i
princip alltid varit
självklart att undvika de miljöfarliga
plastpåsarna.
Ofta har jag
tvingats vara
snabb med att
säga till, innan expediten
tagit fram en
påse.
Nu har det
tack och lov
blivit vanligt att expediten
frågar om man anser sig behöva en kasse, och det bru-
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Alla ska
tydligen
inte med
l Under decembers kommunfullmäktige upplevde jag, trots att Socialdemokraterna konstaterar att bostadsbristen är akut och behovet av bostäder
ökar ytterligare nu när befolkningen
växer snabbt, att Socialdemokraterna
ställer olika grupper mot varandra, så
tydligt att man genom sina handlingar
uttrycker att ”alla ska INTE med”.
Liberalernas motion handlade om
att nyanlända ska kunna få ett andrahandskontrakt i till exempel ett privatägt Attefallshus. Genom att erbjuda
privatpersoner att hyra ut sina bostäder till kommunen, som i sin tur tecknar andrahandskontrakt med den/
de nyanlända. I denna modell finns en
given prismodell som även innefattar
Attefallshus.
Ett skriftligt förslag om att även
kommunens hemlösa skulle inkluderas i förslaget var Socialdemokraterna
snabba att yrka avslag på. Att på detta
sätt ställa utsatta grupper mot varandra är skamligt.
Har man blivit hemlös på grund av
skilsmässa, arbetslöshet eller betalningsanmärkning har man så gott
som ingen möjlighet att komma in på
dagens bostadsmarknad. Jag har träffat flera Väsbybor som blivit hemlösa
av olika anledningar som har vittnat
om svårigheterna att få tak överhuvudet.

kar finnas information om
plastslöseriet i kassan.
Jag förstår mig inte på
dem som köper kassar varje
gång de handlar livsmedel. Numera borde alla vara
medvetna om att plast är
skadligt för miljön. Tygkassar är ett utmärkt alternativ.
I Frankrike har man gått
längre: Sedan den 1 juli är
det förbjudet för butiker att
sälja eller dela ut plastpåsar.
Det vore rimligt att Sverige,
som ger sken av att ha långt
gångna miljömål, tar efter.

Vad
tycker
du?
Dela
med
dig av
dina
åsikter
på vår
Facebooksida.

Vår granne
såg dig, lamptjuv
l Räckte det inte med att du stal vår
laserbelysning i oktober 2017? Du stal
även vår nya belysning natten den 2–3
januari.
Du måste ha ansträngt dig lite mera
denna gång, för lampan satt fem meter upp i ett träd. Vi har en lampa med
rörelsesensor som gick på. Vår granne
såg. Du har möjlighet att kontakta oss
innan anmälan görs.
Förb....d Runbybo

insänt
Hel-vegansk festmat tilltalade inte skribenten.
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Att man ska kunna önska att en viss
del av måltiden består av kött?
Har Jonas Norberg inte hört talas
om Landet Lagom? Köttproduktionen är för hög, det medges, men den
faller nu. Visst ska vi äta mindre av
kött men det finns ingen anledning
att ta bort det helt.
En annan orsak till irritation är
hur veganindustrin ska imitera
”normalmaten”. Vid kladdkakan
serveras grädde: ”Fy, vad är här!” Jo,
sojagrädde som bara till utseendet
påminner om grädde. Oschysst!
Och Jonas till sist. Glöm inte ta
dina kosttillskott: d- och b-vitamin
med mera, sådant som du inte får i
dig med din vegankost.

l ”Nu när vi lagar mat hemma överväger grönsakerna och kolhydraterna”,
säger prins Carl Philip i en intervju
i Gastronomisk kalender 2018.
Sofia och Carl Philip lever verkligen
upp till Bernadotte-valspråket: För
Sverige – i tiden.
Den vegetariska trenden märktes
i julhandeln. Försäljningen av julskinka på City Gross minskade med
20 procent jämfört med 2016. Vegonormen knackar hårt på dörren och det är
oerhört viktigt för djuren och folkhälsan att genombrottet påskyndas.
Lantbruksdjuren är intelligenta, nyfikna och insiktsfulla djur
som tycker om att gosa. De förtjänar att leva och vill inte dö.
Dessutom ökar charkprodukter cancerrisken, enligt Världscancerfonden.
Kan Sofia och Carl Philip huvudsakligen äta växtbaserat så kan du det
också. Allra bäst är att bli 100 procent
vegan redan nu.

Normalätare

Jonas Norberg
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Vegantrenden går för långt
l När varje större helg närmar sig
tar Sveriges ledande veganmegafon, Jonas Norberg, till orda. ”Snart
sprider sig doften av brända djurlik
från grillarna”. ”Vi plågar och dödar
dem”.
En stilla fråga, Jonas Norberg.
Kött är koncentrerad protein som
har fört människosläktet fram till
vad vi är i dag. I vilken lian tror du att
du skulle ha svingat dig idag om våra förfäder bara ätit vegetabilier?
Nyligen var jag på en större släktfest. Endast veganmat serverades.
Det var egentligen odemokratiskt.
Numera får man nästan undantagslöst förfrågan inför fester om
man har speciella önskemål om mat.
Borde inte det omvända vara fallet?

Carl Philip visar vägen

Nya hem i Häggvik Strand - visning 21 januari!
Bo modernt bara ett par minuter från Norrvikens strand, nära Sollentuna centrum och pendeltåget. Försäljning pågår av våra nya hem i Brf Simmaren och du kan
välja mellan 1-4 rok, alla med en stor balkong, uteplats eller terrass. Garage finns i huset. Vi säljer till fasta priser! Inflyttning planeras till kvartal 4, 2018.

Välkommen på visning 21 januari kl. 15-16 hos Bjurfors, Aniaraplatsen 2 i Sollentuna. Läs mer på peabbostad.se/brf-simmaren.
Kontakt: Ola Rosendahl, 0707-82 00 77, ola.rosendahl@bjurfors.se
peabbostad.se

