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insänt

Läs på om vad man  
får göra i naturen!

l   Jag hade förmånen besöka vårt fina 
Judarn nyligen. Döm om min förvå-
ning när två mammor med ett antal 
små barn tänt en eld på marken –  
30 meter från skylten ”Natureservat” 
med information om vad som gäller på 
platsen. Då den angivna eldplatsen ne-
re vid sjön var ”upptagen”. Nej och åter 
nej. Läs på och lär om vad vi får och 
 inte får göra i våran natur.    
sura tanten

l   Rödlista omedelbart lek-
parken vid 12:an hållplats i 
Olovslund! Parkmarken där 
den lilla välfungerande lek-
parken ligger utgör numera 
ett hotat habitat. En ”värde-
lös” markplätt för Riksbyg-
gen och exploateringskont, 
med nuvarande ”bebyggel-
se”, men inte för barnen som 
lekt där i decennier.   

Ett så välfungerande li-
tet habitat finns det bara 
några få av idag varför arten 
i sig är utroningshotad och 
i stort behov av att omedel-
bart skyddsklassas, det vill 

säga rödlistas!     
Invasiva arter som Riks-

byggen med flera utgör idag 
ett mycket stort hot mot ha-
bitat av ovan nämnda slag. 
Det kan barnen inte accep-
tera. Riksbyggen vill bygga 
en ”naturpark” på andra 
sidan gatan. Det tycker bar-
nen är dumheter.  

Vi bor i en trädgårdsstad 
med mycket natur, men med 
få lekparker. Myndigheter-
na måste snarast agera till 
barnens fördel, kräver Olle 
och 100-tals kompisar.    
Olles farmOr

Skydda parken!
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Bort med ”spenaten” 
så att vi kan se kyrkan

l   Det är alldeles fantastiskt hur många 
vackra byggnader i vårt land som har 
blivit alldeles omöjliga att upptäcka för 
all ”spenat” i landskapet. Ibland syns 
en tornspira sticka upp ur trädkronor-
na men ofta inte ens det. Varför ingri-
per inte Riksantikvarien? Det är väl 
ingen mening med att bevara vackra  
byggnader om vi inte kan se dem!  

Jag läser i tidningen att Bromma 
Församling vill rusta upp och bygga ut 
Ängbykyrkan. En nåd att stilla bedja 
om vore att ett mindre belopp sattes av 
till röjning av all den växtlighet som 
skymmer den vackra kyrkan, där den 
en gång var ett så fint inslag i landska-
pet vid Islandstorget.  
nils a. magnussOn

Håll till vänster!

l   Jag tänker som jag alltid har gjort att 
följa NTF.s trafikregler. På en gång-och 
cykelväg går man på vänster sida och 
cyklar på höger sida för att ha ögon-
kontakt med den mötande. Jag förstår 
inte att detta ska vara så svårt att fatta. 
Jag vill ej bli överkörd av en cyklist bak-
ifrån om jag skulle råka ta ett snedsteg 
ut i banan. Så nu kan du sluta vara trött 
på alla vänsteraktivister som går på 
vänster sida i och med att de går rätt. 
Du kan läsa på NTF:s sida, vilket alla 
borde göra. Där finns mycket att lära!    
BrittB
 

MP bluffar  
– inte vi

 Gsvar

l   I en insändare i Mitt i Bromma den 
24 oktober hävdar Cecilia Obermül-
ler (MP) att Liberalerna bluffar om att 
vi är de enda som tar ställning för att 
alla kolonilotter i Riksby ska bevaras. 
Obermüller refererar protokollet från 
mötet och säger att Mp tydligt tagit 
ställning för att bevara alla kolonilot-
ter.   Den beskrivningen krockar med 
det beslut som faktiskt togs i Stads-
byggnadsnämnden den 31:a augusti. 
I beslutet som Miljöpartiet stöttade 
går det nämligen att läsa ” … dock kan 
ett begränsat antal kolonistugor i cen-
trala lägen komma att behöva flyttas 
… .”  Liberalerna var det enda partiet 
som tog ställning i stadsbyggnads-
nämnden för att alla kolonilotter ska 
bevaras. Vem är det som bluffar, Ober-
müller?    
Björn ljung (l), Hanna Wistrand (l), 
martin ängeBy (l)
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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 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.

Svar på insändaren med rubriken 
”Håll till höger på promenadvägen” 
den 24 oktober. 

 Gsvar

l   Jodå, man kan göra tv om hantver-
kare, även om dem i total medieskugga, 
som rörmokare och plåtslagare. I bygg-
program syns de bara som bifigurer, 
aldrig som huvudpersoner. 

Jag efterlyser dokumentära program 
som i franska TV5 Monde, där man be-
söker duktiga yrkeshantverkare. Där 
filmas smeder, bagare, fårfarmare, ost-
tillverkare och grönsaksodlare, men 
även juvelerare, modeskapare och mö-
beltillverkare. Man får följa både äldre 
och modernare arbetsprocesser. Jour-
nalisten närmar sig i en respektfull dia-
log, nyfiken på detaljer och med blick 
för helheten. Det är aldrig någon hets el-
ler tävling, utan man visar arbetsgång-

en i en takt som är behaglig att följa och 
som man kan lära sig något av.

Varför tillåts utbudet i svensk tv röra 
sig monotont i en privat sfär: mat, hem-
inredning, snickeri och trädgård? Var-
för inte inspirera unga att välja hant-
verksyrken i den breda floran utanför 
denna sfär?

Att unga drömmer om att bli pro-
gramledare vet vi. Det är ett väl expo-
nerat yrke som man kan spinna dröm-
mar kring. 

Med research och fantasi kan svensk 
tv  göra heder åt hantverkarna och dra 
dem ur medieskuggan så att de unga 
får syn på dem i stället, på ett nytt sätt. 
lena nelssOn 
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 Låt fler få bli tv-hjältar

Tv:s mat- och fixarprogram är för ensidiga, menar skribenten som vill se fler hant-
verksyrken lyftas fram.
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Sms:a VISSELPIPOR till 72980 så 
skänker du 50 kr till vårt arbete.Badrumsrenoveringar 
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