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Insänt

Curlade barn blir lata!

Insänt

Tänk om alla fordon 
hade blinkande ljus

l   Kan inte folk ha fast sken på sin  
cykel!? Det är fruktansvärt irriteran-
de att ligga bakom en blinkade cykel. 
Vissa cyklister har till råga på allt blin-
kade ljus på framlyktan. But why!?

Tänk om bilar, motorcyklar med  
flera skulle ha blinkade lampor.
Cykla järnet

Insänt

Ögonkontakt gör susen
l   Har nyligen varit i Italien i området 
kring Neapel. Jag var helt fascinerad av 
hur ett sådant kaos i trafiken flöt på så 
fint utan någon aggressivitet. Tutade 
gjorde man för att markera att ”här 
kommer jag.”

Jag fick lära mig att det handlar 
om att ha ögonkontakt och det var så 
spännande att kolla hur det gick till.  

Då förstod jag att det är ögonkon-
takten vi tappat i Stockholm och det 
märks faktiskt överallt. Så sorgligt.
CarIna

l   Jag har upptäckt en ny grej! Det är ju sjukt coolt att strun-
ta i att blinka när man ska ur rondeller, alla blir förvirrade. 
Fler och fler gör det nu och det känns som jag satte en trend. 

När jag byter fil på motorvägen blinkar jag definitivt inte, 
varför skulle någon vilja veta vart jag ska ta vägen? Känner 
mig även rejält töntig när jag har råkat göra det av misstag. 

Samma med att ringa i klockan på cykeln. Det har 
jag lagt ner. De flesta hoppar till och blir rädda och 
är nära att få sig en känga av min cykel när jag kör 
om dem. Men de får ju skylla sig själva! Känns så 
coolt. 
Rödljusen har jag slutat stanna vid med cykeln, det är ju 

HELT onödigt. 
När jag promenerar har jag musik i öronen och går rakt 

ut i trafiken, bilarna stannar ju alltid på övergångsställena. 
Ibland får de tvärnita, men vem bryr sig? Så skönt att lyss-
na på musik, och jag har även slutat hälsa på dem jag möter. 
Det känns riktigt riktigt bra ...
kjs

Visst är jag cool i trafiken?

Nya beteendemönster på våra vägar. Foto: MOSTphOTOS

Nej, vi skövlar inte 
Bogesundslandet
l   I en debattartikel den 24 
oktober kritiserar tre före-
trädare för Naturskyddsför-
eningen Skogsstyrelsen för 
en avverkning i Bogesunds-
skogen som utförs inom vår 
kursverksamhet. 

Vi kan inte se annat än att 
avverkningen följer alla gäl-
lande regler. Att den dess-
utom utförs inom ramen för 
utbildning är tvärt om nå-
got Naturskyddsföreningen 
borde välkomna. 

Företrädarna för Natur-
skyddsföreningen menar 
att de 3,5 hektar som nu av-
verkas i närheten av Träsk-
sjön inte borde avverkas 
på grund av de höga natur-
värden som finns där och 
att staten skövlar på Boge-
sundslandet. 

Det är bra att vi har en 
aktiv naturskydds- 
rörelse i Sverige men 
här känner vi inte  
alls igen oss i beskriv-
ningen.  
Skogen ägs av Statens 

fastighetsverk och avverk-
ningen har anmälts till 
Skogsstyrelsen helt enligt 
gällande regler. 

Skogsstyrelsen har gran-
skat anmälan enligt de väl 

utarbetade rutiner vi har, 
som bland annat innebär att 
vi stämmer av mot de kän-
da naturvärden som finns  
registrerade i området. 

I det här fallet har vår 
utbildningsverksam-
het i Ladvik fått möj-
ligheten att utföra av-
verkningen, som ju 
ändå skulle utföras. 
Det innebär bland an-
nat manuell hantering 
med motorsåg vilket i 
många delar är en väl-
digt skonsam metod.  
Skogsstyrelsen har i dag 

en omfattande utbildnings-
verksamhet i Ladvik där 
över 300 personer varje år 
bland annat får lära sig hur 
man avverkar med största 
möjliga miljöhänsyn i skogs-
arbetet. 

Att Skogsstyrelsen hante-
rat en avverkningsanmälan 
som vi ska, dessutom bru-
kar skogen på ett skonsamt 
sätt där framtida skogsar-
betare samtidigt får värde-
full utbildning, har vi svårt 
att se hur man kan kalla för 
att skövla. 
stefan lIndstedt 
distriktschef Stockholm-
Gotland, Skogsstyrelsen

 Gsvar

Tyck 
till du 
också! 
Lämna 
in din 
insän-
dare 
på vår 
webb: 
www.
mitti.
se/
insan-
dare

Insänt

En ny orättvis skatt
l   Under många decennier har alla be-
talat samma krontal i radio/tv-licens.

Nu ska detta i stället tas ut skattevä-
gen. Många slipper då troligen att  all 
skatt med hänvisning till låg inkomst. 
Många andra kommer att få betala 
mer än i dag. Den nya rättvisan? 

Jämförmed de stora skillnaderna på 
kyrkoavgiften = skatten. Den kan vara 
mycket hög trots att stat och kyrka 
skiljdes för länge sedan.  rolf

l   Har jobbat med ungdomar 
i många år och ser tyvärr en 
ganska tragisk utveckling 
på hur de se på extra jobb 
och framtidsplaner. 

Många ungdomar saknar 
extrajobb och sommarjobb. 
Mamma och pappa betalar?! 

Kan hålla med om att de 
nya lagarna gör det svårt 
för ungdomar att få extra 
jobb. Men det finns jobb om 
man vill. Man måste bara 
vara ihärdig och inte ge upp. 
Många man pratar med som 
gått exempelvis it-gymna-
siet gör ingenting. När man 

frågar varför de inte sökt  
jobb får man svaret: ”Har 
provat, men det var jobbigt.” 

Man måste ha motgångar 
här i livet, man måste kunna 
ta att man blir tillsagd. 

Föräldrar sluta curla 
era barn nu, ni gör dem en 
otjänst! Det kommer att ta 
mycket längre tid för våra 
barn att komma ut i arbets-
livet och att ta ansvar. Det är 
ingen bra utveckling. Und-
rar vem som ska orka jobba 
så vi som är födda på 60- och 
70-talen får någon pansion?
Vakna nu ungdomar

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

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

War Child stöttar barn i krig med psykosocialt stöd, skydd
och utbildning. Vi har 90-konto, � nns i 14 länder och förra
året nådde våra insatser över 380 000 barn. Men behoven är 
enorma och vi behöver göra ännu mer. Hjälp oss nå ännu � er. 

Sprid värmen! Få ett � nt diplom.
Läs mer och anmäl er på www.warchild.se
#rekordstortlucia� rande #ettljusimörkret

HÄNG PÅ NI OCKSÅ! 
LÅT ERT LUCIAFIRANDE BLI ETT

LJUS I MÖRKRET FÖR BARN I KRIG.

SWISH: 900 55 47

Har du ett självskadebeteende?

Forskningsprojektet genomförs med stöd av Nationella Självskade
projektet och drivs av barn och ungdomspsykiatrin inom Stockholms 
läns landsting i samarbete med Karolinska Institutet. 

Är du mellan 13–17 år? Då kan du få behandling!

Skadar du dig själv när du mår dåligt och har problem med att hantera  
svåra känslor och tankar? Då kan du få hjälp genom en internet 
förmedlad KBTbehandling som heter BIP ERITA, en behandling som  
bygger på studier gjorda för både vuxna och ungdomar med lovande  
resultat.

För att avgöra om behandlingen passar dig får du och dina föräldrar  
eller vårdnadshavare träffa en terapeut. ERITA-behandlingen  
genomförs sedan via internet under tolv veckor och är kostnadsfri.

Läs mer och intresseanmälan: nationellasjalvskadeprojektet.se/biperita

Kontakt
Johan Bjureberg, leg. psykolog: johan.bjureberg@ki.se, 070000 91 88
Olivia Simonsson, PTPpsykolog: olivia.simonsson@ki.se, 076142 65 65


