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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 eller fundersam. Eller 
varför inte hylla en hjälte? Skriv din  
insändare eller debattartikel i webb-
formuläret på mitti.se/insandare 
◗ Skicka gärna med bilder! Ditt inlägg 
får max vara 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.
◗ Har du frågor? Insändarredaktionen 
har telefontid måndag–onsdag klockan  
13–16. Telefon: 08-550 550 80.

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

insänt

Skandalös höjning  
av hemtjänsttaxan
l Man kan tro det är ett aprilskämt 
men tyvärr inte. Har hemtjänst 5 tim-
mar och 15 minuter per månad, inköp 
fyra gånger per månad och städning 
två gånger per månad till en kostnad 
av 740 kronor. Från 1 april har Hud-
dinges politiker mer än fördubblat 
kostnaden till 1 632 kronor för exakt 
samma tjänst

Har fått brev om att avgiften skulle 
höjas, men inte mer än fördubblas. Hur 
tänker våra politiker? Önskar svar.
Pensionär 

Tack Västergården, ni 
tog hand om mamma
l Till all personal på Västergårdens 
äldreboende som på ett 
utmärkt sätt tagit 
hand om vår mam-
ma Mona-Lisa Jans-
son de sista åren 
hon levde.
Lasse och aGneta

insänt

Varför har vi sämre 
förskolor i Huddinge?
l Snart ger jag upp och flyttar från 
Huddinge. Varför ska förskolan vara 
så mycket sämre i Huddinge än i alla 
kommuner runt om. 

Vad är problemet?  Lyssnar inte poli-
tikerna? Behöver chefer bytas ut? Nå-
got är fel!
Mia

 GVeckans dikt

 IVeckans hjältar

Längtan efter vår
Väntar på att vårens första blomma ska slå ut
Väntar på tö, som utför takåsen droppar så ljuvt
Väntar på värme och fåglar som sjunger i skyn
Vill blicka ut över ängar och sjöar över den vackra vyn
Allt börjar grönska och leva, även så jag
Det börjar spritta av livet mest var dag
Det är våren och sommaren som gör mig hel
Man kan njuta av dagen även om allt annat går fel
Så kom nu du vackra årstid, 
som förmed sig en gnutta hopp
Kom och ge mig en mening, 
så ska jag klättra högst upp på bergets topp
anneLi

l Jag är evigt tacksam det 
Sverige som tog emot mig 
med öppna armar och öppet 
sinne för 32 år sedan och jag 
hoppas att vi en vacker dag 
kan göra samma sak igen. 

Mycket har hänt sedan 
dess, framför allt de senas-
te fyra åren. Debatten har 
pendlat mellan att ta emot 
och att utvisa asylsökande 
och till och med avskaffa 
asylrätten. 

Personligen är jag trött 
på att höra allt som har med 
migration att göra. Flyk-
tingpolitiken behövde för-
ändras och anpassas, men 
glöm inte att det finns en an-
nan sida av myntet! 

Den hårda debatten om 
invandrare skapar hat va-
re sig du vill eller inte. Den 
skötsamma läkare, ingenjö-
ren eller busschauffören be-
traktas på fritiden, utanför 
jobbet, som potentiell kvin-
nomisshandlare, våldtäks-
man eller kriminell narkoti-
kalangare. 

Blickarna har föränd-
rats. Vi reagerar på andras 
hår- och hudfärg och ned-
värderar andra nationalite-
ter. Och vi tror att alla icke 
svenskar lever på bidrag 
och missbrukar den välfärd 
som vi sliter hårt för att upp-
rätthålla. 

Vi är inte medvetna om 
hur vi reagerar, men mitt 
andra jag ser och känner 
det, dagligen! 

Nu till saken! Vart tog 
människovärdet och  ”al-
las lika värda” vägen? Det är 
olyckligt att politiker och de 
ansvariga inte har lyckats 
hitta balansen i flykting-
frågan. 

Jag är inte stolt över att 
erkänna att även jag 
stundvis lägger undan 
de grundläggande vär-
deringarna och delar ut 
en och annan mördar-
blick till höger och vän-
ster. Det är lättare att 
simma med strömmen 
än tvärtom! 
Jag är också människa, en 

som har blivit matad med 
negativ publicitet i fyra år! 
Hat föder hat, det är en  en-
kel ekvation! Hatet slår till-
baka mot oss, våra barn och 
vårt samhälle. Ingen kom-
mer att tacka oss om några 
år för att vi har bidragit till 
det ökande hotet från ter-
rorismen och den utbredda 
kriminaliteten. 

Var snäll, human och 
framför allt – var medveten 
om dina tankar och blickar! 
För de säger mer än tusen 
ord!  
VäGrar Vara hatad

Nu byts öppna 
sinnen mot hat

 Gdebatt

l Frågan är vad som kom 
först, politikers förakt för 
medborgarna eller medbor-
garnas förakt för politiker. 

Tror personligen på det 
förra. Att medborgare som 
röstat för en borgerlig reger-
ing tappar förtroende för, 
kanske till och med förak-
tar, politiker som har sagt 
att de förr skulle äta upp sin 
högersko än att samarbeta 
med Socialdemokraterna 
sviker sitt löfte och agerar 

för en socialdemokratisk re-
gering. 

Och vice versa: Att med-
borgare som röstat för en 
socialdemokratisk regering 
tappar förtroendet för, kan-
ske till och med föraktar, po-
litiker som de litat på skulle 
föra en socialistisk politik, 
men som nu driver en bor-
gerlig politik.     Lasse

insänt

Politikerföraktet  
uppstod inte ur intet

Åts inte upp.

Skriv 
kort! 
Då 
har 
ditt 
inlägg 
större 
chans 
att bli 
publi-
cerat.

Lokaltidningen 
Mitt i – alltid  

nära, aktuell och 
trovärdig

Kika in på: slindborg.se

Handgjorda av: tenntråd - skinn - horn

Armband
halsband - örhängen

Glömstapoolen – www.glomstapoolen.com

Vi är tillbaka utanför IKea Kungens  
kurva varje lördag och söndag kl 12–17 

och vaccinerar mot tBe. 

Visa IKEA Familykort 
och få 20 kr rabatt  
per dos.

Pris vuxen:  
400 kr

 Pris barn:  
(1–15 år) 350 kr

fästInGamBulansen
Klipp ur 
och spar

✁

Förrådsvägen 17 • Tel 08-711 92 90
Infart från Lännavägen till Centralvägen

Service  
på alla bilar 

nya som äldre

Framvagn • Service • Bromsar • Avgassystem

Björns Bilservice
www.bjornsbilservice.nu

Öppet: Mån–Tor 7.00–17.00 Fre 7.00–15.00


