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Viktigt att pengarna når fram
ÖREBRO. Självklart ska vi i
”rika” länder bidraga till
en bättre levnad bör barn
som behöver hjälp, bör att
de över huvud taget, ska
ha en chans att utvecklas
och överleva i den svåra
situation de lever i. Men, i
samband med att vi ger, bår
vi inte börsumma att också
ställa krav på det land som
är mottagare av våra insam-
lade medel. Vi vet ju alla att
det råder en, med svenska
mått mätt, oerhörd skillnad
mellan fattiga och rika i
dessa länder.

Om det, mot all börmo-
dan, nu går till så att vi
skänker pengar, utan att
ställa några som helst krav
på regeringarna i motta-
gande länder, så innebär

detta, med största san-
nolikhet, att vi berikar de
redan rika i respektive land.
Om det börhåller sig så, så
innebär vårt engagemang
bör utsatta barn, att vi fak-
tiskt börlänger dessa barns
elände och utsatta situation
och att de redan välmående
i landet slipper dela med
sig av sitt överskott. Ställer
vi inte krav, så börlänger vi
pinan bör barnen!

Snälla ni som arbetar
med ett gott syfte bör dessa
lidande barn, beskriv bör
mig att och hur ni börvissar
er om att pengarna kommer
barnen och ingen annan till
godo.

”BIG BUSTER”
Hampetorp

Tydligt skyltat på p-plats i Kumla
SVAR TILL ”S ANDERSSON” (8/10).
Det var synd att du fck
p-böter när du hade missat
att det på vissa parkeringar
i Kumla behövs en p-skiva
men det kanske beror på
att du inte så ofta handlar
lokalt i Kumla. På dessa
parkeringar är det tydligt
skyltat att p-skiva ska
användas och innan p-ski-
van inbördes fanns fera
artiklar i Nerikes Allehanda
om detta.

Jag vill också påpeka att
fer ”storstäder” såsom
Askersund och Nora i länet
inbörde p-skivan innan

Kumla. P-skivan är till bör
dig så att du snabbt kan
hitta en p-plats när du
ska handla. Det är ju inte
meningen att centralt att-
raktiva p-platser ska vara
upptagna hela dagarna
av samma fordon utan
dessa ska vara tillgängliga
bör kunder till våra lokala
handlare.

Jag hoppas att du fortsät-
ter att handla lokalt i Kumla
och på så sätt bidrar till en
bättre miljö och att Kumla
bår ett levande centrum.

”PELLE I KUMLA”

Besviken på att NA blir tunnare
ÖREBRO. Efter att ha varit
prenumerant i säkert över
trettio år på en utmärkt
tidning så måste jag säga
att jag är besviken när jag
hämtar min papperstidning
i postlådan varje morgon!
Tidningen blir ju bara tun-
nare och tunnare. Jag vill
kunna läsa min papperstid-
ning med lika mycket inne-
håll som i webbtidningen.

Är jag gammaldags eller
mossig? Ja kanske, men att
läsa tidningen i sängen eller
vid frukostbordet utan en
tv/plasmaskärm frambör
ögonen är bara välgörande,
både bör nacken och stres-
sen. Med hopp om en
fortsatt innehållsrik pap-
perstidning.

”VOVVA”
Ekeby-Almby

Svårt att upptäcka polis på vägen
ÖREBRO. På min promenad i
dag fck jag se hur polisen,
som det verkar, åsidosätter
sin egen säkerhet bör att
sätta dit fortkörare. Jag bör-
står att den polis som siktar
med laserpistolen inte vill
ge sig till känna genom att
ha väst på sig men samma
polis ställer sig mitt i vägen
och vinkar in bilen, som

dessutom kommer alldeles
bör fort.

Samtliga poliser som
jobbar inne på parkerings-
fckan bär väst men inte
den som står ute i vägen.
En uniform är mörk och det
är höst med begränsad sikt
på grund av duggregn.

”LISA H”
Hallsberg

Insamlingen till Världens barn

SÅ HÄR SKA DET SE UT. Polis med reflexväst dirigerar trafiken.
Arkivfoto: Lennart Lundkvist

ÖREBRO. Gång på gång kan vi
i NA läsa domedagsprofeti-
or om livet på landsbygden.
Konstigt nog är det böreträ-
dare bör (C) och LRF som
frambör denna negativa
bild av att leva utanbör sta-
den. Man skulle ju kunna
tro att de skulle propagera
bör detta liv, och inte mot.

Nu har vi bått höra att det
inte går att ha bår på grund
av att rovdjuren och lands-
bygden dör ut. Detta bland
annat sagt av en person
som har över 1 000 bår, hur
det nu är möjligt att ta hand
om så många djur ...

Faktum är dock att

antalet bår har ökat från
11 262 bår 2002, till 25 776
bår 2012. Kolla gärna med
jordbruksstatistik årsbok.
En ökning med mer än
det dubbla samtidigt som
rovdjuren också har ökat i
antal. Det som LRF och (C)
säger är alltså ren lögn, det
går att ha bår samtidigt som
det fnns rovdjur.

Naturligtvis måste man
använda de efektiva stäng-
sel som fnns bör att skydda

sina djur. Men att som LRF
och (C) anse att ”någon
annan” ska göra jobbet med
stängsling det håller ju inte.
Vill man ha husdjur bår man
ta ansvar bör dem också.
Dessutom bår man bidrag
av samhället och vissa bör-
eningar lär hjälpa till med
arbetet med stängsling. Vid
skador bår man ersättning
av staten, man behöver
inte ens ha stängsel bör att
bå ersättning, till exempel
vid vatten, det är generösa
ersättningsregler, och det
är bra.

Tyvärr har nu (C) ”köpt”
denna propaganda och tror

sig vinna väljare genom
att tillåta jakt på tusentals
rovdjur, lodjur, vargar och
björnar och till och med
kungsörn.

Dessvärre kommer inte
detta att hjälpa (C) över fyra
procent, det är nog kört bör
Centern.

”ANDERSSON”
Örebro

Antalet får blir bara Ber
FÅR PÅ BETE. Det går alldeles utmärkt att ha får även om rovdjuren blir fler till antalet. Men man måste naturligtvis stängsla in fåren
ordentligt, skriver signaturen. Arkivfoto: Fredrik Sandberg / Scanpix

SVAR TILL BERTIL PERSSON
(8/10). I tisdagens NA ond-
gjorde sig Bertil Persson
över att det nybildade
Wordfeudbörbundet hade
ett engelskt namn när
man i stället skulle kunna
kalla det bör ”ordfejd”. I
princip håller jag med dig
Bertil att vi i allmänhet
svänger oss med alltbör

mycket engelska uttryck
där vi borde kunna säga
samma sak på svenska.
Jag har många gånger retat
mig på tv-reklamen med
allt konstigare namn på
skönhetsprodukter och
motionsredskap. Och på
många hamburgerkedjor
har det mesta som serveras
engelska namn.

Men när det gäller
”Svenska Wordfeudbör-
bundet” så börhåller det
sig på ett annat sätt. Det
spel vi spelar är skapat
som just ”wordfeud” och
detta namn används över
hela världen även fast man
spelar på lokala språk. För
att vara en del i det inter-
nationella utbytet måste

vi alltså ha samma namn
som i övriga världen. Men i
Svenska Wordfeudbörbun-
det spelar vi givetvis bara
på svenska och vi lär oss en
massa nya härliga svenska
ord längs vägen. Välkom-
men att spela med oss!

TOMAS HAGENFORS
Nyvald ordförande i
Svenska Wordfeudförbundet Hallsberg

”Wordfeud” är det namn som används i världen

’’Nu har vi fått
höra att det

inte går att ha får på
grund att av rovdju-
ren och landsbyg-
den dör ut.

Reagera! na.se/
svarasnabbt

TEO: En helt riktig observa-
tion. Det är egentligen sorg-
ligt hur vi har accepterat att
man manipulerar maten vi
äter med så många olika
tillsatser och onaturliga
processer. Men jag antar
att det har vuxit på oss med
tiden och att det därför blivit
naturligt. Jag unnar mig allt
för sällan att ta svängen
förbi en charkuterist som
Robertssons för att handla
kött, korv och smörgåspå-
lägg. Men, där har man i alla
fall större chans att få en
skinka som faktiskt är rökt,
inte dränkt i rökarom, eller
en korv som innehåller mer
kött än olika E-nummer och
tillsatser.

Erik Fredriksson: Du vet väl
att bland alla E-nummer
döljer sig helt naturliga
tillsatser (rätt många fak-
tiskt). Du skulle lätt kunna
innehållsdeklarera ett äpple
med åtminstone en hand-
full E-ämnen. citronsyra,
C-vitamin, Betakaroten,
rödbetspigment, äppelsyra,
sockerkulör, bakpulver,
bikarbonat. Ämnen som är
högst naturliga och som de
flesta även använder hem-
ma i sin egen matlagning.
Så sluta att automatiskt tro
att E-nummer är något som
borde undvikas. E-nummer
är till för att standardisera
innehållsförteckningar och
göra dem lättbegripliga.

Snabba svar om marinerat kött
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Vad tycker du?
Gör din röst
hörd och skriv
en insändare!
na.se/asikt/debatt

Mejla: asikter@na.se
Skriv till: Åsikter
NA, 701 92 Örebro
På webben: Kommentera
insändare på www.na.se/
svarasnabbt. Ett urval av
svaren publiceras i pappers-
tidningen. Du kan skriva din
insändare i ett formulär på
www.na.se/skrivinsandare.
”Tummen ner” kan man göra
för något man tycker är fel.

Regler
Allt material lagras digitalt
och publiceras och tillhanda-
hålls i digitala medier, liksom
i arkivdatabasen Medie-
arkivet. Redaktionen förbe-
håller sig rätten att stryka
i insändare. Innehållet i
insändare får inte strida
mot pressetiska regler eller
svensk lagstiftning.

Redaktionen behöver veta
ditt namn, adress och tele-
fonnummer. Vi publicerar
alltid med för- och efter-
namn, eller signatur, samt
bostadsort.

Skriv kort då ökar chansen
till publicering.

Centern och LRF motsäger sig själva


