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Välkommen till din egen sida.
Skriv om något som gör dig glad,
upprörd ellerfundersam. 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.
Anonymainsändare publiceras inte.
Redaktionen ansvarar inte för insänt,
ej beställt material.
Kontakt: Insändarredaktionen har
telefontid måndag–onsdag kl 13–16.
Telefon: 550 550 80.

l Jag tycker att det ska få
finnas spontana fotbollsplaner för att man ska få spela
fritt och för att man ska slippa cuper. Annars är det tråkigt att spela.
Alla cuper behöver inte
fotbollsplaner. De får köpa
in egna mål och gå till en
äng eller en grusplan så att
planerna blir fria.
En del tycker att det är
dåligt att bygga fotbollsplaner för de tror inte att det behövs, men det behövs ju för
fotboll är en känd sport som
många spelar och tycker
är kul.

Läsarfoto

GGDebatt

Finvillorna klarar
sig från byggen
l I hela Bromma byggs det
– stora bostäder! Men det
finns undantag: finvillorna i Ålsten, där inget byggs.
Endast Ålstensgatan är undantagen. I övriga Ålsten,
Äppelviken, Smedslätten
byggs det inget.
Men ni som bor i Traneberg får smaka på det som
vi här på Åkeshovsvägen
kämpat med i två år och är
förtvivlade över. Vi som bor
i flerfamiljshusen byggs totalt in i bästa syd/västläge,
villorna, kolonistugeägarna, bostadsrättsföreningarna struntas det totalt i . Sex
höghus förstör vår miljö och
i stort sett slår sönder hela
vår infrastruktur.
Det är inte bara parkeringen som ska bebyggas –
det är 50 procent mer! Detta
bygge skönmålas av alla instanser och byggherren och
handläggaren gör allt för
att gå i mål med projektet.
Samtidigt röstar stadsdelsnämnden nej till bygget av
trevåningshus i Ålsten där
finvillorna skulle få ett av
dessa hus som granne. Hu
så hemskt!
Enträget bombarderar
Ålstensborna pressen, har
möten med stadsdelsnämnden, presenterar boken

Trädgårdsstaden … Till slut
röstar nämnden nej – med
samma motivering som vi
har anfört.
Skillnaden är att vi inte
har någon politiker som
bor i vårt område. Vice ord
föranden i stadsdelsnämnden, Jan Tigerström, bor i
Ålsten!
Att det blir totalt kaos
här struntar lokalpoltikerna totalt i, både under
och efter byggnationen.
Vi bjuder in politikerna
till våra möten (som de
inte kommer på) och besöker stadsdelsnämndens
möten. Inget har hjälpt
i två år. Det är skillnad på
folk och fä, så att säga!
Jag förordar att aldrig
bygga något där det finns
befintliga boenden om man
inte kan bygga så att de som
bor där inte blir lidande av
det.
Parkeringskaoset ska vi
inte om! Och lycka till tunnelbanan att svälja tusentals nya resenärer. För att
inte tala om bilister, cyklister och gående. Infrastrukturen är i dag inte utbyggd
för att klara av det.
Sluta bestämma över oss!
Britt B

Skribenten
vill ha smidigare möten.

Håll till höger
på promenadvägen
l Nu är jag trött på alla vänsteraktivister som
envisas med att alltid gå som på vägled med bilar.
På gång- och cykelväg är det höger sida som gäller.
Lite trafikvett vore lämpligt då alltfler cyklister
numera kryssar i slalom mellan barnvagnar i bredd
och hund i långa koppel. När sedan en löpare kommer in samtidigt vet den oftast inte vilken sida dom
ska väja åt då cyklister oftast aldrig bromsar ner.
Kan vi bli överens om gällande trafikregler och
gå eller cykla på höger sida tack!

L bluffar om kolonistugorna

Arkivbild

Väntar på analyssvar

Dömda för brutalt hot

även han fast under pil Två personer har dömts rades
till fängelse för att med bru- stolhot.
I rummet stod en kolletala medel försökt få en
hans systerson och flera
byggföretagare att skriva ga,
män beväpnade
över sitt bolag. En 45-årig maskerade
pistoler. Byggbolagsman fick ett år och åtta må- med
beordrades att sätta
nader och hans systerson ett ägaren
sig ner och tvingades sedan
år och fyra månader.
misshandel och
När ägaren av ett byggbo- att under
skriva över sitt förelag kom in i industrilokalen i knivhot
på en av förövarna.
östra Bromma en dag i som- tag
Tingsrätten gick på åklaras såg han hur flera stolar
linje eftersom det är
stod utställda på byggplast. garens
utom rimligt tvivel att
På två av dem satt bekanta ställt
utspelat sig som offtill honom fastsurrade med dramat
beskrivit.
buntband och med silver- ren
AGHAMN
tejp över ögonen. Sedan sur- ALBIN

Bild från polisens förundersökningsprotokoll. Foto: POLISEN

säger spaningsledaren
l Polisen har inga nya spår NFC,
Zanders.
efter en gärningsman i fal- Patrik
– Det är frustrerande,
len med våldtäktsförsöken
har jag förståeli Grimstaskogen och väntar samtidigt själv har någon
När man
på Nationellt forensiskt cen- se.
sitter frihetsberövad så
trums, NFC:s, analys, vilket som
är man glad att det går fort.
kan dröja veckor.
Utredningsarbetet fortEn person greps som
i ”ordinarie produkmisstänkt i mitten av sep- skrider
som Patrik Zanders
tember men släpptes bara tion”,
det.
dagar senare – misstankar uttrycker
Nu analyserar polisen moav den lägre graden kvarbiltrafiken i det aktuella omstod mot mannen.
för att se vilka perso– Analyssvaren ligger nog rådet
som kopplat upp sig mot
veckor bort. I och med att ner
telemaster.
ingen är frihetsberövad så lokala
AGHAMN
är ärendet inte prioriterat på ALBIN

Kaveh Pakjoo och Margite Nordenstam.
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11-manna konstgräs:

7-manna konstgräs:

6

5

9-manna naturgräs/rugby:

7-manna grus:

2

1

Spontanfotboll:

0

Alla profilerna
w Askia Linder, Sub Surfers

planer för spontanfotboll
Även om det råder akut brist på
att rulla i västerort.
hårt för att bollarna ska ha någonstans

Sveket mot
spontanfotbollen
i västerort
14 planer – men inte en
enda för spontant spel

på Hundstallet och skejtparkslobbyisten Askia Linder.

Västerort.
w Margite Nordenstam,
FOTOUTSTÄLLNINGAR med
Bromma.
anknytning kommer Hundstallet
l Har Bromma blocks blivit lokal
Olivius, Höglandsbesökarna att få se mer av w Erica
ett galleri?
menar centrum- skolans föräldraförening.
Nej, knappast. Däremot framöver,
w Elisabeth Hallquist, KyrkSanna Sultan.
vill man utvecklas i riktning chefen
värd Bromma församling.
du någon egen favorit
mot att bli en mötesplats, in- ▸ Har
w Ilker Anadol, Bromma
Brommaförbättrarna?
te bara konsumtionstem- av
– Jag tycker att vi har en Kebab.
pel. Som ett led i det arbetet
w Johan Eriksson, Jenny
blandning.
har man låtit fotografen och härlig
Noomi Hilsérus,
Förra året installerades Nordfors,
Brommabon Karl Nordlund
Ängby skola.
ljusrum i gallerian till- Södra
jobbar ideporträttera elva personer ett
med en hjärnfors- w Kaveh Pakjoo,
som man tycker har gjort sammans neurodesigner. ellt för ensamkommande.
kare och en
Bromma till en bättre plats.
Erdene, Ung på
gör comeback när hös- w Uranzaya
Tre av dem som föräras Det
slagit till på allvar senare Väg.
en plats på väggen är Kaveh ten
w Carolyn Vestin, second
Pakjoo, volontär för nyan- i oktober.
hand-butiken Ge För Livet.
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Här finns det chans att få spela
så finns det de som arbetar

BROMMA

Planbristen gör att klubbarna
i Bromma har svårt att hitta
träningstider. Och vill du spela
spontanfotboll är det nästan
kört.

Nu ställer köpcentret
Bromma blocks ut bilder
på folk som gör Bromma
till en bättre plats.

1. Nattfotboll. För ett år sedan starpå
tade Brommapojkarna nattfotboll
Grimsta IP. Spontanfotbollen är öppen
för alla på lördagar, men riktar in sig på ungdomar och
unga vuxna i åldeern 12– 25
år. Anordnas i samarbete
med 2nd Chance, Good
Sports, Vällingby City och
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning. BP har även föreslagit
grusatt man ska anlägga konstgräs på
planer i Abrahamsberg och Åkeshov.
2. Drive in-fotboll. Vår stad
(tidigare Djurgårdsandan)
anordnar Drive In-Fotbollen
i Ärvingehallen (Kista), Rinkeby ungdomens hus, Tenstahallen och Spånga fotbollshall (bilden).
Drive In-Fotbollen kan enklast beskrivas som organiserad spontanfotboll
dit ungdomar är välkomna på helger,
delfredag kväll till söndag kväll. I snitt
tar 600 ungdomar i Drive In-Fotbollen
varje vecka, enligt Vår stad. Ungefär
de
hälften av besökarna uppger att
inte tillhör någon förening.
Rin3. Spontanfotbollsplan i Husby.
fick
keby-Kista stadsdelsförvaltning
av
i år cirka en miljon kronor i donation
UEFA för att bygga en konstgräsplan
för spontanfotboll i Husby, det beslutades i januari i år. Den byggdes på
–
grusplanen där Lofotenparken ligger
en konstgräsanläggning för spontanfotboll som är 40 gånger 20 meter
år.
stor. Invigningen ägde rum i maj i

Hugo Tisljarec, Viktor Wedin och

Adam Casserdahl spontaspelar

l – Alltså, det är svårt att förklara
känslan, allt finns med och ryms inom
och
fotbollen. Man vinner, man förlorar,
alla
vill ha revansch. Jag hinner känna
känslor, säger Abdi Ahmed, 19 år.
Det är därför han och hans kompisar
träfspelar boll. Varje dag efter skolan
fas de.
ett
Planen han står på är bokad av
knattelag från Kälvesta. De använder
sibara en tredjedel av planen. På andra
dan tränar ett handbollslag ett fyspass.
plats
Den här onsdagskvällen får alla
så är
på planen, med lite god vilja. Men
det inte varje gång.
– Ofta när vi spelar kommer andra
de
lag som bokat planen. De händer att
häriinte är schyssta och säger: ”stick
man
från, det är våran tid”. Ibland blir
irriterad och det har hänt att man sparblir
kat bort deras bollar för att man
arg, säger Ajob Hassan, 16 år.
i
Alla klubbar som Mitt i pratar med
näsvästra Stockholm berättar att de
tan varje träning måste köra iväg unga
från planen som spelar spontanfotboll.

på Ängby IP. Visst kan

man spela på gården, men det

– Det är ett problem och det är inte
sig.
roligt att behöva be dem att flytta
dem
Vi brukar in i det sista försöka låta
spela på en del av planen tills vi behöver
den själv, säger Stefan Nerlich, tränare
i Hässelby SK.
och
LIKADANT SER DET ut i Rinkeby

till
Kista där spontanspelare hänvisas
ner
ojämna grusplaner som trampats
under många år, asfalterade skolgårdar med järnmål eller så kallade kaninburar, inhägnade små ytor i bostadsområden.
– Det behövs fler planer. Då är unga
där och inte i centrum, säger Martin
Strömberg, sportchef i Kista Galaxy.
I hela västra Stockholm finns, enligt
idrottsförvaltningen, bara tre planer
En
som är öronmärkta för spontanboll.
i Spånga, en i Tensta och en i RinkebyKista. I Hässelby- Vällingby och Bromma finns det ingen. Och de etablerade
få tilagen och klubbarna har svårt att
der.
få
– Vi har över 250 lag och svårt att

är inte alls lika bra, menar Hugo.

Foto: PEKKA PÄÄKKÖ

– Vi har försökt suga upp spontanvara
spelarna i lagen men man kan inte
hur många som helst, då blir det ingen
för
kvalitet på träningen. Det är synd
det finns jättemycket talang i västerort, som man tappar när det inte finns
plats, säger han.

Vad
tycker
du att
man
borde
göra?
EN DEL AV spontanfotbollsspelarna
Komvill inte vara med i klubbar. De spelar
Ab- menhellre med sina kompisar. Nu har
or- tera på
di Ahmed och hans vänner lyckats
ge- Faceganisera sig och bildat en förening
ock- book.
nom Unga i Västerort, så nu kan de
alla
”Fotboll i västerort är standard,
så boka planerna, men det finns sällan
älskar det och det kan lätt bli trångt
tider.
och
vi
på planerna”, säger Ajob Hassan
– Vi hittar vägar själva för att
Abdi Ahmed.
plamåste. När sedan lamporna på
brukar en
lag nen släcks vid 21-22-tiden
plats till våra egna lag. Våra yngsta
helljusen.
är del köra hit bilar och sätta på
måste spela på ängar i området. Det
hela natten,
dem Då kan man spela nästan
klart att det slår extremt hårt mot
säger Abdi Ahmed.
som vill spela spontanfotboll, säger
i
Oscar Theren, föreningsutvecklare
EDSTRÖM
JOHANNA
Brommapojkarna.
johanna.edstrom@mitti.se
Erik Sandsten, tränare i samma
tel 08-550 550 73
klubb, fyller i:

Foto: RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING

”Måste planera för idrott”

– Vi ser en brist på spontillhör de mest stillasittanmen också
de i hela Norden, säger Björn tanidrottsytor,
generellt, som
Eriksson, ordförande i Riks- idrottsytor
på att man inte invesidrottsförbundet och SISU beror
terat tillräckligt under en
Idrottsutbildarna.
tid för att hålla jämna
– Just nu bygger man bara lång
befolkningsökbostadsbristen och po- steg med
anslog vi en
l Hälften av landets kom- bort
hinner inte tänka ningen. Därför
muner upplever att fören- litikerna
extra idrottsmiljard.
spontanytor för sport.
ingar tvingas tacka nej till på
gör ni för spontanEriksson och Riksidrotts- ▸ Vad
barn som vill idrotta, på
menar att de nya idrotten?
grund av brist anläggningar. förbundet
– Vi planerar för så kallinte kompletteDet visar en enkät som Riks- bostäderna
multisportanläggras av tillräckligt många nya lade
idrottsförbundet har gjort.
ningar som ett komplement
51 procent av kommuner- idrottsanläggningar.”idrott” till de traditionella bollpla– Vi vill att ordet
na svarar också att de uppleDe kräver mindre
in i plan- och bygglagen, nerna.
ver att träningarnas och täv- ska
kan nyttjas för flera
att kommunerna tvingas yta och
lingarnas kvalitet hämmas så
inklusive fotboll.
med det i stadsplanering- bollsporter
av bristen på idrottsanlägg- ta
I den nya översiktsplanen,
en.
ningar och idrottsytor.
sträcker sig till 2040,
Idrottsnämndens ordfö- som
I Stockholm är problemet
idrottsområden in
rande Alexander Lindholm planeras
störst.
från början.
redan
probleom
medveten
är
– Det är alarmerande, sär- (S)
JOHANNA EDSTRÖM
skilt eftersom svenska barn men.

I bostadsbristens tid har
unga hamnat i kläm. När
nya bostäder byggts har
man ofta ”glömt” att göra
plats för idrott.

Mitt i Bromma den 10 oktober.

Lägg av med att strunta i
fotbollsspelarna. Jag vill fråga mina kompisar om de vill
vara med och spela.
Viljo, 7 år, Blackeberg

GGSvar
På insändaren med rubriken ”Vart tog
alla p-platser i Blackeberg vägen?”
den 10 oktober.

nämndens beslut den 6 april
2017: ”Det kolonistugeområde som ligger på platsen
fyller en viktig ekologisk, social och rekreativ funktion.
Kolonistugeområdet ska
värnas och intrång ska inte
ske. Bebyggelsens möte med
koloniträdgårdarna ska ske
på ett medvetet och varsamt
sätt.”
Hur kan (L) påstå att de
skulle vara ensamma om
att vilja skydda koloniområdet?
Cecilia Obermüller (MP)
Ordförande i Bromma
och gruppledare
i stadsbyggnadsnämnden

lBäste Staffan. Hur har du missat att
p-platserna har minskat de senaste
tre, fyra åren? Det finns flertal svar på
det här dilemmat. Minst sex nya fler
bostadshus har byggts i centrums närhet. Ett flertal familjer har två bilar.
Stadsdelsnämnden har inga krav på
att byggbolag ser till att det
finns p-platser för nya
hyresgäster. Och när
ordning inte råder kommer anarki. Men att
misstänka Vattenfalls
områdes hyresgäster Bristvara i
parkerar i Blackeberg är Blackeberg.
lite långsökt. Men ge dig
till tåls, i framtiden kommer många att
cykla och gå enligt den politiska agendan. Då får vi tillbaka många platser.
Douglas och bilägare

Insänt

Insänt

Majoriteten vill visst värna
om kolonilotterna i Riksby,
menar insändarskribenten.

Foton.
Bromma
blocks
hyllar lokala
profiler

ÖVERFALLEN I BLACKEBERG
BROMMA

Lugn, i framtiden
blir det fler p-platser

Morgan SE Larsson

l Nyligen har Liberalerna i
Bromma hävdat att de skulle vara det enda partiet som
vill rädda kolonilotterna i
Riksby.
Det är en bluff. Både i den
lokala stadsdelsnämnden
och i den centrala stadsbyggnadsnämnden har
våra majoritetspartier varit
tydliga. Citat från Bromma
stadsdelsnämnds beslut i
samrådet från den 14 april
2016 : ”Nämnden vill påpeka
att kolonistugor ska inte behöva rivas eller flyttas. Att
lägga lokalgator genom koloniområdet är inte en bra
idé. Befintlig asfalterad väg
kan bli till gåfartsgata.”
Citat från stadsbyggnads-
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På mitti.se kan du ta del
av den lokala debatten.

Strunta inte i fotbollsspelarna!

Insänt

Foto: STEFAN BÄRLIN

bromma

Gör din röst hörd
– här och på mitti.se

IIVeckans hjälte

Tack för hjälpen
med min handske
l Ett stort tack till den hjälpsamme
man som hjälpte mig att få tillbaka mina nya, svarta skinnhandskar som jag
tappade när jag klev av tåget mot Hässelby vid Brommaplan tisdagen den 10
oktober. Tack vare hans uppmärksamhet och goda råd fick jag tillbaka först
den ena handsken och sedan den andra. Stort tack!
Karin

GGSvar
På insändaren med rubriken ”Stoppa bygget i Traneberg”
den 10 oktober.

Därför bygger HSB i Traneberg
l Stockholm är en region
med växtvärk – och bostadsbrist Stockholm är en
av de snabbast växande regionerna i Europa just nu.
Enligt SCB förväntas var
fjärde svensk bo i Stockholms län år 2030.
I mars 2016 kom Bosättningslagen, som innebär att
Sveriges samtliga kommuner ska kunna anvisas att ta
emot nyanlända. Dessutom
ökar inflyttningen, vi föder
fler barn än tidigare, och vi
lever längre.

Allt detta gör att stockholmarna blir fler.
Även om byggandet i länet
har nått rekordnivåer uppger så gott som alla kommuner att de har bostadsbrist.
Att alla dessa människor
inte kan ges tak över huvudet skapar negativa e ffekter
på såväl individ- som samhällsnivå. Bland annat befäster det utmaningar som
integration, tillgänglig arbetskraft och tillväxt.
I Traneberg kommer vi på
HSB Stockholm att nypro-

ducera hyresrätter för första
gången någonsin. Det är vi
stolta över. Det är ett förtätningsprojekt där 34 nya lägenheter byggs åt våra medlemmar.
Det är precis så vi måste
jobba, som en ansvarstagande samhällsbyggare, för
att bidra till att lösa bostadsbristen.
Anders Joachimsson
Fastighetsutvecklingschef,
HSB Stockholm

