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tyck till
Lokaltidningen Mitt i Sollentuna
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 (ca 300 ord), repliker 1 200
(ca 200 ord). Vi förbehåller oss rätten
att korta och redigera texter. Insänt

Min lön är 22 kronor
i timmen efter skatt

material returneras ej. Bifoga namn,
adress och telefonnummer, även om
du skriver under signatur. Anonyma
insändare publiceras ej.

Jag har läst flera artiklar om
de lettiska byggarbetarna som
bara fick 27 kronor i timmen,
vilket har upprört många.
Jag har en praktikplats via
Arbetsförmedlingen och får
ersättning från Försäkringskassan, 223 kronor om dagen
(minus skatt förstås, netto 181
kronor). Detta blir 27, 875 kronor i timmen, före skatt. Efter
skatt blir det 22,625 kronor per

Vad gör vi i Sollentuna
för att hindra övergrepp?
Den senaste tidens avslöjande om
övergrepp mot barn och ungdomar
i ideella föreningar, upprör oss alla.
Tyvärr kastar ett fåtal ledare en
skugga över alla andra ledare som
gör heroiska insatser för att barn
och ungdomar ska ha en meningsfull fritid och stärkas som personer.
Höjdhopparen Patrik Sjöbergs
avslöjande om att han utsatts för
sexuella övergrepp av sin tränare
under många år, har öppnat en behövlig debatt och fler barn och unga
vågar nu tala om övergrepp.
Vi måste arbeta för att stärka
ungdomar att våga ta kontakt med
någon vuxen och berätta. Övergrepp är aldrig acceptabelt och barnen och ungdomarna ska känna att
vuxenvärlden ställer upp på deras
sida och slår vakt om deras integritet och självkänsla.
De som drabbas ska så snabbt
som möjligt bearbeta sina upplevelser och aldrig behöva bli offer för
andras önskemål.
Kultur- och fritidskontoret har
fått i uppdrag att undersöka hur
föreningarna i Sollentuna hanterar
situationer liknande den som Patrik
Sjöberg gett uttryck för. Finns det
någon strategi för att förebygga

En slavarbetare

Förstår ni inte att människor
behöver lugnet också?
Jag och en kompis var idag ute
och gick vid Väsjön med omnejd. Vi satte oss ner vid vattnet
och njöt av utsikten, lugnet
och stillheten och då sa vi till
varann hur man kan ens tänka
på att förstöra allt det här med
hus, asfalt å bilar.
Idag var första gången
på länge som jag kände mig
avstressad.
Vi behöver dessa andnings-

sådana händelser? Finns det en
handlingsplan för hur man tar hand
om barn och ungdomar som råkat
ut för sexuella trakasserier?
Då vi i höst träffar föreningarna
kommer vi att lyfta denna fråga.
Barns och ungdomars trygghet är
en angelägenhet för oss alla.
Nolltolerans mot kränkande

Antagandet i dessa delar vittnar om
en häpnadsväckande respektlöshet för
tekniska och ekonomiska fakta.
Den av Freddie Lundqvist med
flera påtalade naturskönheten ska
åstadkommas bland annat genom
muddring i sjön – ett arbete som inte
är redovisat vare sig vad gäller teknik,
kostnader eller miljökonsekvenser.
Inte heller de tekniska och ekonomis-

Rygg och nacke

ka konsekvenserna av att större delen
av bebyggelsen, huvudgata, kvartersmark och kajer inom plan 2 anläggs i
ett träsk är redovisade.
Antagandet är omdömeslöst och ett
stort misstag. Liknande misstag har
gjorts förr, som i Huddinge centrum för
länge sedan, med stora konsekvenser.
Men därav har man inget lärt. Eller?

... är Fredrik Holst. Varje gång
lokaltidningen kommer hoppas jag mig få se en insändare
från denna fantastiska personlighet. Blir alltid lika glad
av att läsa hans fantasirika
och roliga förslag på hur man
kan göra Sollentuna till en
bättre kommun.
Fortsätt med ideerna Fredrik, du är en stor anledning till
att jag läser lokaltidningen!

... är du som stal åror, ankare
och lås från roddbåtarna
som tillhör Sollentuna amatörfiskeklubb. Du skadade
också båten. Kändes det bra
att förstöra för våra ungdomar som vill utöva sin hobby?
Respektera andras egendom, visa lite ryggrad och
lämna tillbaka grejerna du
stal från Norrvikens Ip på
kvällen den 19 maj.

Emanuel

Vi i SAFK

Fixa hemsidan!
Jag är besviken på Sollentunahems hemsida som hakar
upp sig. Önskar att de fixar
systemet. Annars är det en
bra sida, lätt att förstå!

Bo Orre (sakkunnig)

Sluta hyckla! Börja cykla!

Legitimerade Kiropraktorer (LKR) Tel: 08-630 09 90

Kärrdalsbo

Sollentuna kirurgi och lasercenter
Lyxiga och proffesionella hudvårdsbehandlingar i Medical Beautykliniken i Sollentuna Centrum

Frikort gäller. Akuttider finns!

Mörby/Stinsen Kiropraktorklinik

... är innehavaren till en
matbutik som ”tapetserar”
hela Kärrdal med fula skyltar
om extrapris etc. Jag försökte
vika ned en som stod utanför
Lomvägen 100, men den var
fastkedjad!

Besviken medmänniska

Undersökning och behandling
Kiropraktik, Ryggträning och Rehabilitering.

Undrande

veckans
buse

behandling ska alltid råda.
Magnus Ramstrand (KD)
ordf i kultur- och fritidsnämnden
Gunnar Bergqvist (FP)
förste vice ordförande
Tanja Bojovic (S),
andre vice ordförande
Agneta Sjöstedt (M)
ledamot i arbetsutskottet

platser där naturen bara får
vara!
Varför lyssnar inte Sollentuna kommun på oss som bor
och även vill leva här?
Om någon av er politiker som
planerat det här läser detta,
skriv gärna ett bra svar och
inte bara att vi behöver fler
bostäder! (Bostäderna blir ändå
inte för ”alla”.)

veckans
hjälte

Skribenterna från kultur- och fritidsnämnden har gett kommunens föreningar
arkivfoto
i uppdrag att se över hur man förebygger övergrepp mot barn.

Planen för Väsjöområdet ett stort misstag
Oppositionsrådet Freddie Lundqvist
och övriga ledamöter i fullmäktige har
antagit delplan 1 och 2 i Väsjöområdet.
Antagandet är baserat på ett undermåligt internt underlag efter att man
i Turebergshuset har ”mörkat” existensen av extern utredning om markförhållanden, extraordinära bygg-och
anläggningskostnader, skredrisker
med mera, Särskilt inom delplan 2.

timme. Och jag får minsann
ingen bostad inkluderad i ersättningen som letterna fick.
Vad är det som gör att
utländska arbetare i ett privat
företag som jobbar för 27 kronor i timmen skapar rubriker,
men att en nettolön på 22,625
kronor i timmen är okej när
det är Försäkringskassan som
betalar?

Cyklar Tillbehör Reparationer
Vi finns i Rotebro på Skvadronsvägen 2

www.kiropraktorsollentuna.se • www.kiropraktordanderyd.se
info@kiropraktorsollentuna.se

• ansiktsbehandlingar
• massage
• vaxning
• mm

Månadserbjudande
Medicinsk fotvård

Fri konsultation. Välkommen.
Ring för bokning
tel. 08-599 94 911, 073 550 16 37

450:-

Ord. 595:Gäller hela juni månad.

Naprapatbehandling

massage, akupunktur
medicinsk fotvård

350:–

www.stockholmkajak.se

●

Utebliven TIDNING
Distribution: S-post
Posten
Ring 550 550 00 (må–fre)
E-post:
reklamation@mitti.se
Lokaltidningen Mitt i,

8 frä sch

Prova-på-erbjudande:
vid 1:a besöket (ord.pris 500:-)

08-715 18 80
Sollentuna, Norrviken Vintervägen 1
Öppettider 09:00-17:00 vardagar
Öppettider helger, info på hemsidan.
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r
solsänga

SeaBird, Tiderace, Advanced Elements, Nasih, Peak UK, Baltic mm.

Box
47309,
ADRESS
100
74 Stockholm
Lokaltidningen
Mitt i,
Besöksadress:
Box 47309,
Årstaängsv.
11, Marievik
100 74 Stockholm
Besöksadress:
TELEFON
VÄXEL
Årstaängsv.
11, Marievik
550 550 00

TELEFON VÄXEL
550 550 00
Prenumeration
1 625 kronor kr/år
telefon 505 525 00

REDAKTIONEN
Telefon: 550 550 00
E-post: sollentuna
@mitti.se

Öhrns Akupunktur & Naprapatmottagning
Öhrns Solarium | Sollentuna Fotvård
or t
Presentk
Tingsvägen 17, Sollentuna C
Tel: 08-35 30 44 • www.naprapatsollentuna.se
ANNONSAVDELNINGEN
Telefon: 550 552 50
Rubrikannonser:
E-post: annonsinfo@
Telefon:
mitti.se 550 553 40
Platsannonser:
Telefon: 550 553 40

UTGIVARE
LOKALTIDNINGEN
MITT I STOCKHOLM AB
Vd: Peter Clauson
Chefredaktör/ansvarig
utgivare: Niclas Breimar

UPPLAGA
Lokaltidningen Mitt i
Stockholm AB ger ut 30
31
tidningar med en total
upplaga på 905
250 ex.
ex
877 798
(RS 2006)

TRYCK
Bold/DNEX
V-TAB. Mitt Akalla.Mitt
i-tidningarna
itrycks
tidningarna
trycks
på
på svenskt
tidsvenskt
tidningspapper
ningspapper
som upp
som
till 50består
procent
till 50upp
procent
av
består
av returpapper.
returpapper.

