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Tack för hjälpen när 
jag ramlade på Resarö
l   Jag vill berätta att det finns så goda 
människor på Resarö! Som inte tvekar 
att hjälpa och ta hand om på ett fantas-
tiskt sätt en okänd med människa. Jag 
ramlade riktigt illa straxt utanför Ica 
Resarö måndagen den 16 oktober och 
vips kom en kille, tror han hette Johan. 
En sekund senare kom två kvinnor, en 
var sjuksköterska. Nästa snälla person 
som kom var läkare!

Där låg jag och hade så ont i armen 
och alla dessa underbara människor 
som tog hand om allt, ringde anhöriga, 
ambulans och stöttade mig på alla sätt 
till ambulansen kom.

Tack snälla Ni! Kommer aldrig 
glömma det Ni gjorde för mig.
AnnikA

l   Eftersom det är både cykel- och mo-
pedtrafik på våra gångvägar tycker jag 
det är helt fel att gå på höger sida med 
trafiken i ryggen. GO

 GVeckans hjälte

Skogen är en 
klimathjälte

l   Angående avverkning 
av skog på Bogeslundslan-
det skriver företrädare för 
Naturskyddsföreningen att 
kalhyggen orsakar stora 
koldioxidutsläpp.

Jag vill hänvisa Natur-
skyddsföreningen att läsa 
statistiken från Natur-
vårdsverket i ämnet. Då får 
de nämligen se att verklig-
heten är tvärtom mot vad 
de tror.

Den svenska skogen är 
nämligen en klimathjäl-
te för den äter upp cirka 80 
procent av alla koldioxidut-
släpp i Sverige varje år. Och 
i denna statistik är själv-
klart även hyggen inräkna-

de. Skogsbruk bedrivs i ett 
cirka 100-årigt kretslopp. 
Det innebär att avverkning 
och ett hygge på ett ställe 
med råge uppvägs av väx-
ande skog som äter koldiox-
id på andra ställen. Och när 
plantorna på hygget som 
avverkats blivit meterhöga 
så börjar även de äta koldi-
oxid igen.

Av skogens råvara tillver-
kas produkter som ersät-
ter kol, olja och plast och det 
är såklart också bra för kli-
matet. Det gäller därför att 
tänka till som miljöorgani-
sation, för de enda som blir 
glada när vanligt skogsbruk 
(med hyggen) utmålas som 
dåligt för klimatet är Fossil-
gänget.

Björn GAlAnt, ÅkersBerGA

 Gsvar

Svar på insändaren ”Staten 
skövlar på Bogesundslan-
det” den 24 oktober.

Nyplanterade träd börjar äta koldioxid redan när de blir 
meterhöga, enligt skribenten.

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 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

insänt

insänt

Hyllning till far
Far, lilla far
han är ju så rar! 
Blir ofta tillrättavisad av barn och fruga, 
om det han gör inte anses duga.
Fel slips och hårstrån på kragen,  
påpekanden om att dra in magen.
Men innerst inne beundras far,
för allt han gör och ej på mödan spar,
för att han kånkar och bär,
och är den han är.
Ack ni gulliga fäder, 
på livets bräder: 
Stå på er!
Se till så att vi kvinnor  
inte alltid rår på er. 
siV OrrhAnse

l   Två gånger har det hänt! Freja löper. Häromdagen var det en 
colliehane  som ville uppvakta henne. Långt om länge kom äga-
ren gående fram till mig. Han sa inte förlåt eller ursäkta utan: 
”Du skulle ha sagt att din tik löper!”

När då? Var då? Hur då?
Det är lag på att löptikar ska vara kopplade, men vems är an-

svaret för att okopplade hanhunder inte kommer fram och gör 
sina försök? Är det ägaren till tiken? 

Vad hade hänt om jag inte kunnat hålla, den för övrigt snälla, 
collien på avstånd? Det hade blivit en oplanerad valpkull, alltså 
”tjuvparning”, och veterinäravgift för abort. Eftersom hunden 
sprang fritt utan att ägaren hade kontroll skulle ägaren fått bö-
ter. 

Så hände det igen, på samma plats. En annan hund sprang 
fram. Matte var inte lika snabb. Hon ropade, medan hunden 
sprang runt Freja:  ”Vänta, jag orkar inte springa i kapp dig!”  

”Är det mitt fel, frågar jag. ”Nej”, svarar hon, ”men om man 
går man på fältet med en tik som löper får man räkna med att 
det kan det bli lite valpar”. 

Som om Freja har  provocerat hanhundarna till att springa 
efter henne och försöka para sig?
FrejAs husse

insänt

Metoo – i hundvärlden
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Hur skyddar man sin tik?  
(Hundarna på bilden har  
inget med inlägget att göra.)

insänt

Min ”magsjuka” var 
något mycket värre
l   För för några månader sedan blev jag 
magsjuk. Det sa läkarna i alla fall när 
jag och mina föräldrar ringde. Tills jag 
till slut fick en tid för undersökning. Då 
sa de att jag hade blindtarmsinflam-
mation. Sjukvårdspersonalen måste 
vara mer noggranna och ge sjuka en 
besökstid, inte bara tala om vad de tror 
i telefonen. jAsmin elAhi

Helt fel att gå till höger

Vad 
tycker 
du?
Dela 
med 
dig av 
dina 
åsikter 
på vår 
Face-
book-
sida.

Ge en julgåva och hjälp fler barn som Clara att få en livsförändrande 
operation. Som tack får du ett fint gåvoblad att ge bort som julklapp!

Clara före/efter
Beställ ditt julgåvoblad på:
www.operationsmile.se/jul
Eller ring: 08-515 124 00

Ge bort ett leende i jul!
Ge en julgåva och hjälp fler barn som Clara att få en livsförändrande 
operation. Som tack får du ett fint gåvoblad att ge bort som julklapp!

Clara före/efter




