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Insändarredaktör:
Nina Broman
010-14 29 122

Kontakta insändare
Mejl: insandare@nt.se
Postadress: Insändare,
NT, 601 83 Norrköping

Mejla till insändarsidan!
Välkommen att skriva en
insändare. Innehållet ska
vara skrivet i god ton.
Texten får inte innehålla
personliga angrepp, förtal
eller förolämpningar.

Utrymmet på insändarsidan
är begränsat och de
textlängder vi använder oss
av är 2500, 1600, 800 och
450 tecken inklusive
blanksteg.

Texten kan kortas av
redaktören. Skriv under eget
namn. Om anonym under-
skrift är nödvändig måste
redaktionen ha ditt namn,
adress och telefonnummer.

Dagens ros
Skickas via
www.nt.se/dagensros
eller mejlas till
dagensros@nt.se

Skriv högst 150 tecken.
Namn och telefonnummer
måste uppges även om
anonym underskrift önskas.

Redaktionen förbehåller sig
rätten att ändra och korta i
insänt material.

Dagens ros
SKICKAS VIA WWW.NT.SE/
DAGENSROS ELLER MEJLAS
TILL DAGENSROS@NT.SE

●Dagens ros får ges endast
till personer, ej företag. Inte

heller hälsningar/tack till
nära anhöriga samt tack för
avtackningar/uppvaktningar.
Dessa hänvisas till
annonsplats.
●Skriv högst 150 tecken.

Namn och telefonnummer
måste uppges även om signa-
tur önskas.
●Redaktionen förbehåller sig
rätten att ändra och korta i
insänt material.

Det måste till något mer!
INSÄNDARE
Besvikelsen är stor över att
FN:s klimatmöte COP 25 i
Madrid inte gav ett bättre
resultat. Man lyckades inte
få ett gemensamt avtal
omUtsläppshandeln,men
kunde dock enas om ett
slutdokument somuppma-
nar länderna att öka sina
ambitioner ”såmycket som
möjligt” till nästa årsmöte i
Glasgow.
Greta Thunberg som

satsat såmycket inför detta
möte uppmanade alla: ”Nu
får Folket se till att det hän-
der något”. Vi känner ju till
Klimatforskarnas slutsats
att vi har högst tio år på oss,
om vi ska lyckas hålla tem-
peraturhöjningen under 1,5
grader. Ekonomerna hävdar
att en stigande CO2 – skatt
skulle vara det effektivaste
sättet attminska utsläppen.

I Frankrike protesterar
”de Gula Västarna” och i
Sverige har vi ”Bensinupp-
roret”. Detmåste således
till någotmer! Det finns
ett förslag som innebär ett
nytänkande och som kallas
Avgift och Utdelning (A&U)
och som förespråkas av den
ledande klimatforskaren
James Hansen, tidigare chef
för NASAs Goddards insti-
tute for Space Studies.

A&U innebär attman inför
en stadigt stigande koldiox-
idavgift på fossila och andra
CO2 – skapande bränslen.
Det viktigaste i det här sam-
manhanget är att pengarna
inte ska ingå i statskassan,
utan placeras i en fond och
betalas ut i lika stora delar
till allamedborgare som ett
omställningsbidrag. Detta
gör detmöjligt att lättare

välja en klimatsmart livs-
stil! Det gör att vi själva kan
medverka i omställningen
och känna att vi kan hjälpa
till att skapa en bättre fram-
tid för kommande genera-
tioner.

För de flesta av oss skulle
det gåmed vinst. Fortsät-
terman att köra bil ofta
med höga utsläpp ochmed
långa sträckor blir det allt
dyrare, vilket kan anses
rättvist. A&U skulle till en
början tillämpas på Inrikes
transporter, som står för en
tredjedel av Sveriges CO2 –
utsläpp.
Vi i Klimatsvaret föreslår

också en differentiering av
utdelningen till exempel
med dubbel utdelning till
glesbygdsbor, eftersomde
ofta är helt beroende av
bilen. Tycker Du detta låter

bra, så hör av dig till dina
politiker! Alla partier borde
kunna ställa sig bakomA&U
eftersomdet inte ökar det
totala skattetrycket.
Vår uppmaning till alla

är: ”försök leva den föränd-
ring i Världen somDu vill
se”.

Elsa Ramel,
Klimatsvarets Malmögrupp

”Nu får Folket se till att det händer något”, uppmanar Greta
Thunberg. FOTO: PONTUS LUNDAHL/TT

... till våra elever som i Lä-
karmissionens ”Aktion
Julklappen” skänker och
gör fina paket av skriv- och
hygienprodukter för att
glädja andra barn.
Personal påÅbymoskolan

... till allamedverkande i
lördagens julkonsert i Aga-
pe. Helt fantastiskt.

Börje

... till Åbymoskolans lucia-
tåg och till musiklärarin-
nan. Helt otroligt fint fram-
trädande.

Många tårar

... tillMona-lisa för dina fina
bakverk du bjöd på advents-
kaffet.

Pepparkaksbeskvierna

... till Söderköpings Brunns-
hotell somhar så trevlig
serveringspersonal, god
service och ett jättefint
julbord.

Mycket nöjd gäst

... till luciamed tärnor som
lyste upp på Granen och till
Granenkören som sjöng så
vackert och gav god jul-
stämning.

Cathamed assistent

... tillNinaochSofia sominte
vill att jag ska sitta ensampå
julafton.Devet att jag inte
harnågon familj att varahos.

AnnaAgebrink

... tillAksanaBerglund,mu-
siklärare, ochelever i åk5och
2påÅbymoskolan företthelt
magisktoch fantastiskt lucia-
tåg somvi ficknjutaav.

Imponerad publik

... till BjörnHammarskjöld
för ett supergott julbord
som vi inmundigade påM/S
Viskär, Bråvikslinjen.

B och G

Dagens ros Det är dags att ta
tillbaka vården
INSÄNDARE
En läkares prioritering är
alltid den patient somhar
störst behov. Men genom
privata sjukförsäkringar
börjar allt fler köpa sig
förbi kön, vilket gör att
friska kan gå före sjuka.
När Vårdföretagarnas
ordförande utfrågas om
detta i radio blir svaret:
”Ingen går före i kön. Det
är två olika ingångar.”
Detta betyder dock exakt
samma sak.

I Stockholm har utveck-
lingen gått längst: områ-
denmed frisk och rik be-
folkning, somÖstermalm,
har dussintals privata

vårdgivare. Arbetarom-
rådenmed fler sjuka har
mycket färre. Påmånga
håll går det inte ens att
välja en landstingsdriven
vårdcentral: oftast är det
riskkapitalisternas företag
som äger det. Och där får
såklart den sombetalar
gå före.
Det kallas ”vårdval”men

det riktiga valet är om vi
ska ha en offentlig vård
eller en privatiserad. Ska
läkare behandla de som är
sjuka eller de somhar bäst
försäkring? Ska välfärden
gynna patienterna eller
vårdföretagarna? Det är
dags att ta tillbaka vården.

Snuvig socialist
Ge barnen
skolmat
de gillar
INSÄNDARE
Närmina barn var små (30
år sedan) fick jag veta att
det barnen fick i skolan
var 30 procent av barnens
matintag på en dag.
Varför hålla på och

krångla till det? Ge barnen
det dom tycker om, ge
dompannkaka, hambur-
gare, lasagne, köttfärssås
och spagetti, pizza och så
vidare. Huvudsaken är ju
att domklarar dagen utan
att vara hungrig, resten får
föräldrarna stå förmor-
gon och kväll.

Kan ju inte varameningen
att det ska serveras kon-
stigmat i skolan, som
bara namnet gör att dom
backar och barnen bara
slänger det? Testa gärna
en vegetarisk rätt då och
då,men utvärdera om
barnen tycker det är gott
innan det införs.

Carina i Mogata
DAGENS BILD. Promenad längs Torshagsån, Åby.
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Ansvariga förstår
inte allvaret
INSÄNDARE
I början av november
skrev jag till Norrköpings
Kommun och påpekade
att en stor del av gatube-
lysningen i Sandbyhovs-
området varit ur funktion
i över ett år.

I området finns skola,
dagis och ett äldreboende
i kommunal regi, dit det
rör sigmycketmänniskor
varje dag. Många av dem
är barn sombehöver en
säker väg till och från sin
skola, allra helst nu under
denmörka tiden på året.’
Norrköpings Kommun

svarade den 15:e november
och skrev att ansvaret för
gatubelysningen i områ-
det låg hos företaget Hem-
sö och att de planerade att
montera nya armaturer

för belysning i vecka 47.
Fortfarande har inte nå-
gon fungerande gatube-
lysning kommit på plats i
området.

Det verkar somomansva-
riga, vilka det änmå vara,
inte riktigt förstår allvaret
i att området ärmörklagt
och har så varit i över ett
år.
Vem får ta skulden den

dagen då någon kommer
till skada på grund av
obefintlig gatubelysning
undrarman? Snälla Norr-
köpings Kommun, sätt
nu lite press på företaget
Hemsö så att Sandbyhovs-
området får tillbaka sin
gatubelysning i alla fall
till jul!

Frank


