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ÖREBRO. Jag har oerhört
svårt att kalla detta ett
konstverk och svårt att
förstå politiker som kan
tänka sig att för kommun-
invånarnas pengar köpa in
denna miljöförstörare för
600 000 kr.

Först uppskattar man
kostnaden till 300 000-
400 000 kr och så blir kost-
naden helt plötsligt den
dubbla, inget ovanligt när
politiker är engagerade. Har
man ingen vetskap om hur
många bildäck det går åt
och vilken stor miljöpåver-
kan tillverkningen av dessa
förorsakar?

Jag kräver att de politiker
som ofta går ut och pläde-
rar för miljövård och spa-
rande av energi redovisar
hur stor påverkan på miljön
som tillverkningen av alla
dessa däck förorsakar.

Det har tidigare varit pro-
blem med att någon antänt
en julbock på Järntorget
och man har då diskuterat
om lämpligheten att pla-
cera denna i närheten av

bebyggelse, trots att den
åstadkommit en hanterbar
liten brasa. Vi vet ju alla
att man ofta vid kravaller
antänder ett eller några
däck med en hemsk rökut-
veckling och kraftiga lågor
som följd.

Jag har svårt att tro att
brandchefen eller brand-
ingenjörerna kan ge till-
stånd till att placera denna
brandbomb av bildäck i
något tättbebyggt område.
Gummiverkstäder utlo-
kaliseras med all rätt från
innerstan.

Detta beslut borde natur-
ligtvis omgående rivas upp

och pengarna användas till
de stora behov som fnns
inom skola, vård och äld-
reomsorg. Säg nu inte att
det är pengar ur en annan
kassa!

Detta måste väl klassas
in bland politikernas stol-
ligaste beslut detta år. Om
man mot allt förnuft avser
att fullfölja detta inköp
måste det ur brandsäker-
hetssynpunkt placeras som
ett sjömärke i Hjälmaren.

”ARNE P.”
Örebro

Ankan är ett miljöhot
FÅGELN LYFTER. Originalankan på väg att lämna Örebro för att återbördas till Finland där den hör hemma. En kopia kommer så
småningom att placeras ut någonstans i Örebro. Arkivfoto: NA

HALLSBERG. Så har det
avgjorts vem som blev
mästare i ”Wordfeud”. Va
f-n är Wordfeud? Måste allt
som startas nu för tiden
ha ett engelskt namn eller
uttryck? Varför måste jag
bland andra som inte kan
så mycket engelska kunna
läsa i en svensk tidning vad
som står där utan engelskt

lexikon? Varför inte skriva
ordfejd som jag kommer
närmast till med att läsa ett
lexikon? Det går inte alltid
att läsa ett lexikon för att
hitta vad som menas då
måste det väl vara bättre att
använda svenska som de
festa förstår i Sverige.

BERTIL PERSSON
Hallsberg

Varför måste allting ha ett engelskt
namn om det fnns ett bra svenskt?

NORA. Vi köpte en hundvalp
andra oktober och kvällen
efter fck den något som
liknade epileptiskt anfall
och sprang in i dörrar och
väggar och krampade. Det
var mycket otrevligt och
chockerande så jag ringde
efter veterinär men allt var
stängt. Strömsholm var
de enda som svarade och

sa lägg valpen i ett mörkt
rum så kanske kramperna
slutar. Klockan var cirka 22
när anfallet började. Dagen
efter åkte vi till Skara djur-
sjukhus cirka 20 mil där vi
fck ta bort henne. Orsaken
till anfallet verkade vara
vattenskalle.

”JULLE”
Nora

Köpte en hundvalp och tv?ngades
avl?va den efter bara två dagar

ThorGreger: Gå Ikea till
mötes så långt som möjligt
utan att böja er för alla
deras krav, Ikea behövs för
den övriga handeln. Själv
bor jag i Grimsöbodar och
handlar på Ikea cirka en
gång i månaden. Då blir det
även handling i närliggande
butiker och ett besök i cen-
trum. Försvinner Ikea blir
det Västerås framöver.
Erik Fredriksson: Ikea
förlorar mer på att stänga
än att ligga kvar. Så det är
bara rent rävspel från dem
i ett försök att pressa kom-
munen. De rykten som jag
har hört är att Ikea vill flytta
nån kilometer norröver
till trakterna kring södra

grusgropen. Och då förstår
jag kommunen fullständigt
om de sätter sig emot. Ett
Ikea precis invid Adolfsberg
skulle kräva enorma infra-
struktursatsningar för ett
enda varuhus. I dag löper
trafiken på bra till Ikea.
Nästan alla som ska dit
tar E20 och svänger av vid
Mariebergsavfarten.
Lösningen: Självklart ska
Ikea vara kvar i Örebro men
det bästa läget för ett nytt
varuhus borde vara söder
om nuvarande plats. Södra
delen dör då inte ut utan blir
i stället mer attraktiv. Dess-
utom får norra skogspartiet
med salamandrarna vara
i fred.

Snabba svar om Ikea

Det avgörs av den som avlyssnar
SVAR TILL ROLF GUNNARSSON
(6/10). Beträfande telefon-
avlyssning fnns en hel del
att diskutera. Gunnarsson
plockar fram den kända
klyschan ”Ingen med rent
mjöl i påsen har någonting
att frukta”.

Men då måste man kom-
ma ihåg att det inte är den
avlyssnade som bestäm-
mer vad som är ”rent mjöl”
utan den som lyssnar av.

Här är det som bäddat för
missförstånd som kan få
konsekvenser. Speciellt om
den som avlyssnas är utåta-
gerande och skriver insän-
dare, kommenterar bloggar
eller svarar på debattinlägg
på nätet. Så jag är helt över-
tygad om att polisen avlyss-
nar ”kreti och pleti” om de
tror sig ha anledning.

LARS ERIKSSON
Odensbacken

V?lle handla lokalt – fck p-bot
KUMLA. Fredagen den färde
oktober besökte vi Kumla
för att handla lokalt i buti-
kerna runt torget. Parke-
rade på den stora p-platsen
bakom SE-banken. Gratis
och sällan mer än halvfull,
så även denna dag.

Döm om vår förvåning
när vi återkom efter 20
minuter och fnner en
p-bot! 300 kr kostade det
att parkera i Kumla på en
kommunal halvfull par-
keringsplats. Vad vi inte

visste var att i denna ”stor-
stad” ska en p-skiva läggas i
vindrutan så att den nitiske
p-lisemannen kan bötfälla
Svensson när denne ska
handla lokalt.

Nej tack, nu är det slut-
handlat i Kumla för vår del.
Det blir Mariebergs köp-
centrum i fortsättningen
för oss, det känns betydligt
lugnare.

”S ANDERSSON”
Hällabrottet

Alla uppodlade jordar brukas ?nte
SVAR TILL ”BONDEN” (3/10).
Naturskyddsföreningen
behövs. Jag tror inte att
naturskyddsföreningen
anser att Brasilien ska
hugga ned regnskogen.
Du skriver att åkermarken
brukas rationellt, det är väl
ändå inte hela sanningen
när tio procent av Sveri-
ges uppodlade jordar inte
brukas. Vad gäller växt-
gifter har dessa förorsakat
mycket död bland humlor,
vildbin, tambin och övriga
i naturen förekommande
insekter. Vidare lobbar
ju landsbygdsminister

Erlandsson för införande
av genmanipulerade grö-
dor som producerar sitt
eget insektsgift, något som
är än värre faror för våra
insekter.

Du har rätt i att vi har fyt-
tat djurhållningen utom-
lands. Vi måste i Sverige få
en annan syn på lantbruket,
så att det blir lönsamt för de
som ska föda upp djur som
ska berika det öppna land-
skapet, annars kommer allt
att växa igen.

EBBE HÖRMAN
Sveriges Småbrukare
Kumla

Ingen paketutlämn?ng ? Hovsta
ÖREBRO. Hur kan Posten
neka närbutiken i Hovsta
att ha paketutlämning?
Plats fnns, enligt Postens
inspektion i butiken, men
så kommer ändå ett avslag.
Alla har inte vägen förbi Ica
Maxi Boglundsängen, för
att inte tala om väntetiden
där i servicedisken. Vi är
många hushåll i Hovsta/
Axberg/Dylta, och för-
väntar oss en bra service
även här trots att vi inte
bor i stan (eller varför inte
i Vivalla som det tydligen
ska fäskas för i tid och
otid).

”ANITA”
Hovsta

SVAR DIREKT. Postens ombud
ska fnnas där människor
rör sig. Vid etablering av
ett postombud ser vi all-
tid till helheten. Viktiga
parametrar är öppettider,
parkeringsmöjligheter,
handikappanpassning,
säkerhet och lagerkapacitet
för att möta den växande
e-handeln. Det måste också
fnnas en långsiktighet i
samarbetet, för våra kun-
ders trygghet.

Vi ser ständigt över var
våra ombud fnns och
anpassar verksamheten
efter de förändringar som
sker runt omkring oss.

OVE ERIKSSON
Teamchef Posten

Vem har ”rent mjöl i påsen?”

PAKET. Skribenten saknar utlämning av paket i Hovsta.
Arkivfoto: Håkan Risberg

Reagera! na.se/
svarasnabbt

INSÄNDAREREDAKTÖR: LENNART ARLMARK
INSANDARE@NA.SE ❖ 019-15 51 40 ❖ FAX: 019-15 51 91 Insändare

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.

Gummiskulptur är en stor brandfara


