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l   Massor av ris vill jag kasta 
på personen som gick bak-
om mig på väg in till Ica Maxi 
förra fredagen klockan 10.15.

Du tittade på mig och sa:  
”Oj, börjat tidigt i dag” och 
syftade på att jag skulle ha 
varit full. 

Så här ligger det till: Jag ha-
de nyss opererat mina ögon 
och kan därför vingla till ib-

land när jag går. Det är svårt 
för ögonen att hänga med. 
Men bara för att någon ving-
lar till betyder inte det att 
man har druckit alkohol och 
är full. Det finns en mängd 
orsaker och sjukdomar som 
kan få den effekten, tyvärr. 

Tänk dig för nästa gång du 
uttrycker dig så dumt.  
Ledsen

 JVeckans buse

Nej, jag var var inte full i affären!

Svar på insändaren ”Staten skövlar på Bogesundslandet” 
den 24 oktober:

l   Skogen ger oss medborgare många nyttigheter, bland an-
nat upplevelser, biologisk mångfald, klimatnytta men också 
ekonomiska. Varhelst skog brukas sker en avvägning mel-
lan dessa nyttigheter, så även på Bogesundslandet. 

Naturreservatet beslutades av Länsstyrelsen år 2013, och 
i skötselplanen har många skogsområden avsatts för natur-
vårdsändamål. I övriga områden är det tillåtet att bedriva 
skogsbruk för virkesproduktion. Den skog Naturskyddsför-
eningen (SNF) uppmärksammar i sitt debattinlägg tillhör 
den sistnämnda kategorin.  

I skogsområdet växer det mycket riktigt svamp och det 
finns även markerade leder. Upplevelsevärdet tar Statens 
fastighetsverk (SFV) hänsyn till genom att inte bara efter-
leva krav och riktlinjer, utan även de som rekommenderas i 
Skogsstyrelsens målbilder för hänsyn till friluftsliv och re-
kreation. SNF hävdar att det i området finns ”mycket höga 
naturvärden”. Det är SNF:s egen bedömning och den delas 
inte av SFV. 
Mats Larshagen, 
Reservatsförvaltare Statens fastighetsverk

Insänt

 Skogsbruk är tillåtet

Enligt Naturskyddsföreningen har Bogesundslandet ”mycket 
höga naturvärden. Skribenten håller inte med.

Foto: M
O

STph
O

TO
S

 IVeckans hjälte
Tack för att ni försökte 
rädda vår Molly
l   Ett varmt tack till Gustav och Anneli 
som stannade och hjälpte mig när vår 
hund Molly kollapsade vid Näsaängs-
badet fredagen den 20 oktober. Tyvärr 
gick hennes liv inte att rädda. Vi är 
oändligt tacksamma för er insats.
eLsa och andreas
Vaxholm

Insänt

Hur stoppar vi våldet?
l   Terrordåd, sexuella trakaserier, 
misshandel, bränder och så vidare. 

Vad kan vi medborgare göra för att 
kunna hjälpa till? Varför kan vi inte 
bara ha fred? Våld löser ingenting, det 
skapar bara mer våld. Och kan vi inte 
alla aceptera varandra och sluta ge 
kritiserande blickar utomhus och in-
omhus , i centrum, butiker, på kaféer 
etcetera. Det är inte okej, folk känner 
obehag när de blir utstirrade.
KIssatassu

Insänt

Hellre skit i naturen
l   Hur tänker ni hundägare när ni först 
plockar upp bajset och lägger det i en 

svart plastpåse för att 
sedan slänga eller ” 

tappa” påsen i na-
turen? 

Då är det myck-
et bättre att inte 
plocka upp det 
alls, tycker jag.

MIndre pLast  
I haV och natur

Hur tänkte 
någon här?

Faktum kvarstår – 
majoriteten sa nej

 Gdebatt

Svar på insändaren ”Få rös-
tade men resultatet var vän-
tat” den 3 oktober: 
l   Jag blir lite fundersam 
över Michael Baumgartens 
(L) syn på demokrati. Jag har 
hört flera Vaxholmspoliti-
ker uttrycka sig på liknande 
sätt efter folkomröstningen 
kring Norrbergsskolan. De-
ras tolkning av nej-resulta-
tet är att de flesta ändå inte 
röstade nej?

Det enda vi vet är att 54,9 
procent av de 51 procent av 
invånarna som gick till val-
lokalen, röstade nej. Hur 
alla andra som inte gick och 
röstade resonerar har var-
ken Michael Baumgartner 
eller någon annan en aning 
om. Alla vet att en kommu-

nal folkomröstning bara är 
rådgivande, men utgången 
av den i Vaxholm är ett nej-
resultat till kommunens 
planer - oavsett om man 
gillar det eller inte. Alla har 
samma möjlighet att rösta, 
precis som på ett årsmöte el-
ler votering i båtklubben. 

När folket i Vaxholm nu 
visar engagemang i en vik-
tig fråga ska de alltså få som 
svar att resultatet i folkom-
röstningen ändå inte gäl-
ler. Det börjar lukta samma 
tolkning som den av de tidi-
gare insamlade namnlistor-
na. Baumgarten efterlyser 
ett större engagemang i po-
litiken. Det är ju precis det 
som nej-sidan har visat. 
nIcoLas JändeL

Tyck 
till du 
också! 

Lämna 
in din 
insän-
dare 
på vår 
webb: 
www.
mitti.
se/
insan-
dare

Längtar dig  
i morgonbön 
Brödet grovt  
med solrosfrön 
Kaffet svart  
i tunt porslin  
Dricker juice  
av apelsin  
Smör och ost  
och marmelad
Kan vi träffas
som jag bad?
LIseLott granath

Insänt

Bön till 
frukost
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ogör 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 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. 
Anonyma  insändare publiceras inte.
Redaktionen ansvarar inte för insänt,  
ej beställt material.
Kontakt: Insändarredaktionen har  
telefontid måndag–onsdag kl 13–16. 
Telefon: 550 550 80.

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

södra roslagen

FÖNSTERPUTS  
Nu kan du boka online!
Räkna ut ditt pris och boka städtjänster på www.maries.se
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