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Ett stort varmt tack till 
Farsta brandkår, som med 
empati och skicklighet 
tog ned grannens katt 
Isak som suttit ett dygn 
högst upp i en 15 meter 
hög tall. All heder är ni 
värda. Bm och Gustaf

Veckans 
hjälte

Bygg småskaligt i
Slakthusområdet

■■Snälla politiker, byggbolag och 
arkitekter: Gör inte om 1900-ta-
lets misstag. Slarva inte ihop 
samma gamla ödsliga förorter när 
Stockholm nu ska byggas ut. Sat-
sa på kvartersstäder i stället, med 
riktiga gator. Är ni osäkra på vil-
ken stad som stockholmarna vill 
ha, kolla var bostadsrättspriserna 
är högst och till vilka stadsdelar 
väntetiden är längst hos bostads-
förmedlingen. Just det – inner-
stan. Ingen nyhet precis. Men en 
indikation på att invånarna trivs i 
den klassiska kvartersstaden.

Nu ska Slakthusområdet nybyg-
gas. Från början planerades för 
en småskalig bebyggelse med bu-
tiker i botten och bostäder ovan-
på. Rätt tänkt. Det ligger ju äldre 
villaområden i närheten, så man 
ville väl inte avvika för mycket 
från den småskaliga känslan.

Men plötsligt poppade idén 
om ett Ikea-varuhus upp som en 
ond gubbe ur lådan. Ett vanligt 
Ikeavaaruhus har en butiksyta 
på 25 000 kvadratmeter. Det 
motsvarar fem fotbollsplaner. En 
ohygglig huskropp som tar död på 
all trivsel i närområdet. Dessutom 
tillkommer parkeringar.

Haninge ville att man skulle 
bygga där i stället, men Ikea sa 

nej. I Haninge finns ytor där inga 
boende behöver bli störda av bil-
trafiken, ståhejet som ett möbel-
varuhus medför. Vårt gemensam-
ma gaturum måste planeras med 
noggrannhet och respekt. Politi-
ker måste tänka efter när de ger 
tillstånd till att bygga våra hem.

När ansvariga politiker får en 
modell av ett bostadsområde 
presenterat för sig ska de tänka 
efter både två och tre gånger: är 
detta det allra bästa vi kan åstad-

komma för invånarna? Skulle jag 
trivas om jag gick på den gatan? 
Skulle jag köa för att få en lägen-
het just där? Skulle jag åka till 
det området bara för att prome-
nera runt, för att det är så mysigt?    
Gör rätt denna gång – bygg små-
städer runt Stockholm i stället för 
förorter. Och placera stormarkna-
den där den ska vara: en bra bit 
från våra bostäder. Då blir hela 
staden attraktiv.
Anna Spång, Johanneshov

Ett Ikeavaruhus skulle ta död på all trivsel när Slakthusområdet ska 
nybyggas, anser insändarskribenten. Arkivbild

■■Alla barn och ungdomar i Stock-
holm har rätt till en god utbild-
ning. Här i Farsta växer befolk-
ningen med fler och fler barn. De 
är värda satsningar på fler lärare 
och mindre klasser. Resultatet 
efter snart åtta år med moderat 
politik i Farsta och Stockholm är 
i stället nedlagda skolor, organi-
satorisk röra och besparingar.

Elever, föräldrar och lärare fick 
mindre än två veckor på sig att 
reagera på beslutet att lägga ner 
Västbodaskolan 2007. I ett slag 
förändrades vardagen helt för 
nästan tusen skolbarn i Farstas 
grundskolor. Barnen från Västbo-
da fick se sin skola rivas 2010 och 
alla barn i Farsta har påverkats av 
omflyttningarna. 

Därefter har Hästhagsskolan 
och Kvickentorpsskolan lagts 
ihop med en gemensam rektor 
under namnet Farsta grundskola. 
Jag är övertygad om att båda 
skolorna skulle få bättre förut-
sättningar med egna rektorer 
som tydliga pedagogiska ledare 

på respektive skola. Att ha en 
rektor på två skolor känns mest 
dumsnålt.

Nu verkar det vara dags igen. 
I utbildningsnämndens verksam-
hetsplan för 2014 står att läsa: 
”Förvaltningen utreder möjlighe-
terna att flytta Farsta grundskola 
till Farsta gymnasium efter att 
gymnasieskolan lämnat lokalerna 
och nödvändiga underhållsin-
satser och viss lokalanpassning 
genomförts.” I klartext betyder 
det stängning av Hästhagsskolan 
och Kvickentorpsskolan.

Det är dags att Moderaterna 
lägger korten på bordet. Ska ned-
läggningen av Västbodaskolan 
och Farsta gymnasium följas av 
fler stängda skolor i Farsta?
Nanna Wikholm, förälder  
i Hästhagsskolan

Ska fler skolor  
i Farsta stängas?

 Svar på insändaren ”SL har 
gjort det igen!” den 25 mars:

■■Det är inte svårt att hålla koll 
på om det som finns på Access-
kortet börjar ta slut. Så fort den 
gula lampan tänds när du viserar 
kortet så är det antingen så att 
du har tre dagar eller färre kvar 
av det som finns på kortet eller 
så börjar pengarna ta slut. Med 
andra ord: När gula lampan tänds 
(vilket den gör i god tid) så bör 
man snarast fylla på.

Gällande empati. I grund och 
botten är det fel att hävda att 
föraren ska ha empati. Empati för 
att man missat att fylla på kortet 
trots att du får en förvarning om 
att det börjar ta slut?

Man skall ha giltigt färdbevis 
för varje resa och således kan 
man som resenär inte kliva på 

bussen och säga att man ska fylla 
på ”sen”.

Sedan håller jag med dig om 
att man måste göra en bedöm-
ning från fall till fall. Barn skall 
man ta extra hänsyn till och även 
äldre. Således borde hon ha fått 
en uppmaning om att hålla koll 
på kortet, men sedan fått åka 
med till närmaste möjlighet att 
fylla på det.

Men i grund och botten är det 
alltså inte svårt att hålla koll. Dels 
kan man se via lamporna och 
dels kan man be föraren att kolla. 
Det är inte på något sätt tjänste-
fel att avvisa en resenär som inte 
har giltigt kort. Man bör dock ge 
denne alla möjligheter att göra 
rätt för sig innan man avvisar. 
Samt ta extra hänsyn till vad det 
är för resenär.
Busschauffören

Lätt att ha koll på Accesskort

Soporna måste bort
■■Hur kan man lämnar så mycket 

sopor i den vackra naturen i Årsta 
utan att någon noterar det? Direkt 
bakom kolonilotterna är det otro-
ligt mycket sopor. Jag som bor här 
städar ändå mycket efter alla de 
likgiltiga människor som lämnar 
allt i naturen.

Men det är för mycket och jag 
tycker det ska rensas bort. Jag 
hoppas verkligen att det inte finns 
kvar allt för länge. Jag tycker om 

en natur utan plast, cigarettfimpar 
och metall!
S Westerling

Skräpigt i Årsta. läsArbild

”Resultatet efter snart åtta år 
med moderat politik i Farsta och 
Stockholm är i stället nedlagda 
skolor, organisatorisk röra och 
besparingar.”
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Huddinge

Värdshus & konferens 
festvåning - café - catering

Stort Påskbord 18 - 21/4
Alla påskens delikatesser med påskens varmrätter
som trancheras av Sundby´s kockar vid buffén.
Pris 395 kr, barn 25 kr/fyllt år.

Konferens på Sundby Gård 
i unik, vattennära miljö med erkänt bra service & 
kök. Just nu 10% rabatt för sällskap över 10 pers.

Öppettider: 
Vardagar 11.00 - 14.00 Lunch & a la carte. 
Helger 12.00 - 16.00 Brunch, café & a la carte.

Boka: 08-689 99 00    info@sundby-gard.se    www.sundby-gard.se

Veteraner sökes!
Är du avtals- eller ålderspensionär och vill jobba på egna villkor? 
Kontakta oss! Just nu letar vi särskilt efter dig med erfarenhet av 
målning, lättare hantverk eller städning.

Ring: 08-651 20 95

Privat Företag

stockholm.city@veteranpoolen.se www.veteranpoolen.se


