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

Insänt

Är vi utan betalkort 
inte önskvärda på Ikea?
l Var på Ikea i Kungens Kurva och 
handlade förra veckan. När vi kom till 
kassan var bara en kassa öppen för kon-

tant betalning, och där var jättelång 
kö. När vi bad personalen öppna 

fler kassor blev svaret att de 
inte fick det! Är kontantbe-
talande kunder något som 
Ikea inte vill ha?   RogeR 54

 GVeckans dikt

Morgon
Sakta stiger jag upp till vakenheten
Ögonen öppnas, tanken faller in i tiden 
Vänder huvudet och ser dig 
som alltid min följeslagare 

Åren har förändrat känslan av ömhet 
när jag ser din lugna kropp 
Du ger mig trygghet och jag ger dig
Må lika många morgnar finnas i framtiden 
som jag vaknat vid din sida
MaRIe LageRstRöM
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Trygghet.

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

Nej, vi är inte ”lagom”
l Botkyrka kommun fortsätter presen-
tera sig med det korrekta tillägget ”långt 
från lagom”. Vad är lagom i Fittja och Alby? 

Ett alternativt namn på kommunen 
har lanserats – Skrotkyrka! 

Ta en kort promenad och ni kommer 
hålla med.  KaRL-otto

l Förstår Ebba Östlins oro 
över den negativa bild av 
norra Botkyrka som poli-
sens lista medför, men sam-
tidigt förstår jag polisens 
argument att problem inte 
får döljas. 

Jag har följt utvecklingen 
på nära håll och tyvärr har 
en negativ utveckling pågått  
en lång tid. Den har förmod-
ligen sina rötter i områden 
byggda för svaga grupper. 

Det finns för- och nackde-
lar med dessa listor där po-

lisen räknar med att det tar 
10–20 år innan dessa områ-
den normaliseras. 

Fördelen är att perso-
ner som söker bostad kan 
undvika dessa områden 
om valmöjlighet finns, men 
kommunen går samtidigt 
miste om personer med jobb 
och därmed skatteintäkter. 
Kommunen  tappar också 
skatteintäkter från perso-
ner som flyttar till ”säkrare 
platser” med bättre rykte.    
MgHo

Insänt

Nya listan minskar  
Botkyrkas skatteintäkt

l Styrelsen för Stiftelsen 
Vårstavi  handlar i väsent-
ligt  egenintresse genom 
sina planer att sälja fastig-
heten Vårstavi med inven-
tarier, och handlar i tydlig 
intressekonflikt med Poul 
Bjerres avsikt med stiftelsen. 

Claes Ånstrand, ordfö-
rande i Stiftelsestyrelsen, 
menar att det enda han kan 
göra är att sälja Vårsta-
vi med inventarier för att 
täcka den skuld styrelsen 
satt sig i genom bland annat 
att ge ut stipendier av sådan 
storleksordning att Stif-
telsens ekonomi allvarligt 
skadats. 

Claes Ånstrand har inte 
förstått innebörden av ett 
styrelseuppdrag som Vår-
stavistiftelsens. Det är inte 
bara ett skrivbordsuppdrag 
utan kräver större insatser. 
Styrelsen har misskött sitt 
uppdrag i så hög grad att om-
givningen reagerat starkt . 
Nära 900 personer har un-
dertecknat en protestskri-
velse mot försäljningen av 
Vårstavi som privatbostad. 

Jag har noggrant gått ige-
nom Poul Bjerres testamen-
te, tillägg till testamente, for-
maliseringen av stiftelsen, 
stadgar, baouppteckningen 
med inventarieförteckning-
en och en stor del av stiftel-

sens årsredovisningar. 
Det har för mig blivit allt 

mer uppenbart att styrel-
sen för Stiftelsen negligerar 
Poul Bjerres arv och tankar 
rörande kvarlåtenskapen. 
Det är stiftelseurkunden 
(gåvobrev eller testamente) 
som utgör stiftelsens styr-
element och här fastslås hur 
ändamålet ska uppfyllas. I 
detta fall är det kristallklart 
hur Poul Bjerre önskade att 
hans kvarlåtenskap skulle 
förvaltas, och i detta tar 
fastigheten Vårstavi en cen-
tral plats. 

Claes Ånstrand bör lämna 
ordförandeklubban till en 
yngre, kraftfull ledare med 
större kunskap om konst, 
kultur, ekonomi och mo-
dernt ledarskap. Det är min 
förhoppning att även de 
styrelseledamöter som inte 
tagit aktiv del i arbetetbör 
lämna över till yngre förmå-
gor som säkert skulle kunna 
återge Stiftelsen Vårstavi 
den betydelse Poul Bjerre 
avsett med sitt livsverk. 

Jag hade önskat att läns-
styrelsens Tillsynsmyndig-
het hade granskat stiftel-
sens ekonomi och agerande 
grundligare, men tidsbrist 
hindrade. 
gunILLa gIeRtz
f antikvarie

Styrelsen har gravt 
misskött Vårstavi

 GDebatt Insänt

Korttänkt tvinga  
våra skolor spara
l Nu är Storvreten utsett till ett utsatt 
område. Nu ska det till mera kameror 
och kameraövervakning. 

Jag tycker att det som borde vara för-
sta prioritering för att komma åt krimi-
nalitet och utanförskap är en satsning 
på skolan. Forskningen styrker att ett 
grundskolebetyg som leder till en gym-
nasieutbildning är den största skydds-
faktorn och ökar möjligheten att vara 
chef över sitt eget liv. 

Storvretsskolan och våra andra skolor 
ska spara 225 miljoner till 2022. Ta bort 
sparkravet är min önskan, och det nu. 
PeR Jansson
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l Ekonomin i vårt samhälle byg-
ger på skuld. Den som inte fötts rik 
behöver låna för att skaffa bostad. 
Hen lånar från storbankerna. Sam-
hällets klassklyftor kan döljas av 
faktumet att man är skyldig någon 
pengar. Men skulderna existerar 
bara som information. De skul-
le kunna försvinna på en sekund, 
som illustrerats bra i Fight Club. 

Andra skulder kommer vi inte 
undan lika lätt. Just nu pågår en po-
litisk kampanj för att storsatsa på 
kärnkraft, en kraftkälla som ger en 
atomskuld för all överskådlig fram-
tid. Det handlar om kärnavfall som 
det fortfarande inte finns någon 
slutförvaring för. Med nuvarande 
urananvändning räcker fyndighe-

terna i 100 år. Förvaret av kärnav-
fall behöver hålla i 100 000 år. 

Det är en riktigt saftigt ränta på 
atomskulden – mänsklighetens eg-
na existentiella SMS-lån. Det tving-
ar också framtiden till ett centra-
liserat samhälle, där avfallet kan 
hanteras vid behov. Men tänk om 
framtidens människor lever decen-
traliserat och självförsörjande?

Jag har lågt förtroende för att po-
litikerna ens ska lyckas med sitt ar-
bete fram till årsskiftet. Den auk-
toritetstro som kärnkraftsivrarna 
känner är oförståelig. Låt oss se 
till att minimera den atomskuld vi 
lämnar till barn, barnbarn och alla 
efterföljande generationer. 
TEKNIKREALIST

INSÄNT

Som ett fasansfullt SMS-lån
l Det spännande EU-va-
let är över. Vi satt framför 
våra TV-apparater i drygt 
fyra timmar för att följa hur 
många procent eller till och 
med tiondelar som skiljde 
mellan olika partier. 

MP förlorade två mandat, 
L ett och SD fick ytterligare 
ett mandat. TV ägnade  
massor av nyhetstid åt att 
analysera valresultatet och 
tidningarna skrev spalt-
meter. 

Det som valet handlade 
om är ett nollsummespel 
där vi med våra 20 ledamö-
ter har 2,7 procent att säga 
till om i Bryssel. Detta oav-
sett hur vi röstade. 

Ser vi resultatet av vad 
våra röster på de olika 
partierna gett så mot-
svarar ett mandats 
förändring 0,0013 pro-
cents röst i Bryssel. 
Vi skulle ha gjort som 

Norge i stället. De är med  
i EES med fri handel och 
rörlighet inom EU. De be-
talar cirka 800 kronor per 
invånare och år, medan 
Sverige betalar 3 600 kronor 
netto per 
invånare 
och år.

BESVIKEN 
EU- 
RÖSTARE

INSÄNT

EU-valet var ganska meningslöst

Sista ordet är ännu inte sagt i debatten om 
kärnkraft. Foto: MOSTPHOTOS


