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KORTTYCKAREN!

ORDET FRITT

Demensvården på Hemgården finns inte!
Detta är vad jag sett på helgerna. Trodde att det kanske fungerade bättre under
veckan, men tydligen inte. Finns inga re-

surser. Varför då? Vart tar pengarna vägen?
Mina vänner, som nu finns där, har betalat
skatt hela livet. Ändå blev det så här!
Cpn
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Vi skryt inte,
vi gör – hurra
för Norrland
Vi i norr är vana vid att hjälpa
vårt lands ekonomi med skog,
vatten och malm. I nyss avslutade OS upprepas mönstret.
Den här gången via de erövrade svenska medaljerna, sju
guld, sex silver och ett brons,
som nästan alla kämpats hem
av unga norrlänningar.
Norrbotten, Ångermanland,
Jämtland, Hälsingland, Gästrikland och här räknar vi gärna in övre Värmland i den skaran. Allt gott och fint och till
gagn för hela Sverige kommer
minsann från norr. Glöm inte
det när Ni skryter om vad duktiga vi är i Sverige.
Vi skryt int, vi gör!
Lennart Andersson

Stor eloge till
Discovery för OSrapporteringen
Suveränt av alla tjejer (och
nån kille) till medaljer i
Pyeongchang. Så här i efterhand måste jag ge en stor eloge
till Discovery Channel. Dvs de
som äger Kanal Fem och Nio.
De har skött sändningarna
från OS exemplariskt. Tagit in
rätt absolut rätt experter och
programledare.
Jag var skeptisk före OS…
Varning för Kalle Anka-tv,
tänkte jag! Heders till er för väl
genomförd rapportering.
Peter Lundgren

Efter 70 år:
nu är endast Fi
alternativet
Jag ha i mitt 70-åriga liv röstat
på M, C, S, eller V. Det är slut
med det nu. Endast ett parti –
Fi- vill få slut på militarismen
och den enorma satsningen på
plåtschabrak inom försvaret.
De kämpar för kortare arbetstid, rättvisare pensionssystem, social rättvisa och vill
bort de orättvisa Rut- och Rot
som endast gynnar de rikaste i samhället.Fi står för ett
mänskligt alternativ – kvinnofrid – är emot rasisterna och
för en riktig miljöpolitik. De
vill ha en stark välfärdsstat,
ekonomisk trygghet för alla,
internationell solidaritet och
en rättvis beskattning mellan
grupper. För mig så motsvarar
Fi det enda riktigt demokratiska partiet.
Till hösten går min röst till
Feministiskt initiativ
70-årig gubbe

!

Tycker det känns mycket märkligt att landstinget i Västerbotten
ska sponsra Gamlias
ruttnade hus, sponsra
tåg – med mera. Är det
inte sjukvård som pengarna ska gå till? Eller?
Margareta

Miljövänlig blodig biff
En blodig biff kan vara klimatsmartare än biffig bönburgare
En myt som sprids är att kött
ökar utsläppen av växthusgaser
och är onyttigt. Enligt SLU har
svensk landsbygd slukat en koldioxidmängd, motsvarande ett
värde på två miljarder kr per
år under de senaste 40 åren.
En nätt skatteåterbäring som
staten nonchalerar.
Regeringen har orerat högljutt
om att livsmedelsstrategins mål
ska öka livsmedelsproduktionen. Samtidigt satsas många
miljarder på så kallad ekologisk produktion som
halverar skördarna och DEBATTERA
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Inte bara nollåttor kan leda
tv-program

Vi måste få in nytt blod i programmen annars dör underhållningen långsamt.

Jag råkade läsa att Sven Melander ondgjorde sig över vår
David i Mello som inte anses
tillräckligt proffsig som programledare. Men gudskelov att
vi får in nytt blod bland alla
gamla stofiler och så kallade
proffs i TV. Vi behöver inte flera sådana.
Jag förstår ju att den här
klanen värnar om sitt levebröd – men dom borde ju lära
sig något annat här i livet än
att glassa omkring i TV-rutan i
program efter program.
De nöter helt enkelt ut ossman blir såå less. David är ju
en naturbegåvning och sköter
sig huur bra som helst. Rolig,
kul, enkel och en underhållare
av stora mått. Det sticker förstås i ögonen på en del nollåttor att han kommer från norr
om dalälven förstås.
Vi kan ju inte ha bara Wahlgrens family, Bard, Batra och
andra gamla ”proffs” hur
länge som helst. Ut med dom!
Dom har ingen anknytning till
”verkstadsgolvet” och vanligt
praktiskt folk som betalar deras löner, både via skattsedel
och avgifter.

Jag har inte
missförstått om
nya tjänsten

TV -tittare

Nej, Bo Brydstén, min insändare (20/2) är inget missförstånd.
Om tjänsten som folkhögskolechef förberetts i två år finns
det väl inget skäl att framlägga förslag på sittande möte och
genomdriva ett beslut under
närmast kuppartade former.
Det finns vad jag kunnat utröna inget inriktningsbeslut.
Som framgår av reservationen
har ”propåer om en verksamhetschef avvisats av nuvarande styrelse”.
När frågan tidigare varit
uppe i styrelsen har alltså även
dina egna partikamrater röstat emot. Det finns heller inga
pengar budgeterade för ytterligare en tjänst.
Att förslaget läggs fram av den
som sedan placeras på tjänsten, Anna Hartman Sjödin, gör
hela historien än mer anmärkningsvärd.
Din insändare (22/2) är ing-

enting annat än en förskönande
efterhandskonstruktion. Vi får
nu hoppas att landstingets revisorer går till botten med detta
ärende.
Så här får det bara inte gå
till.
Torbjörn Wennebro

Hur fungerar
hörslingorna
i Umeå?
Vi hörselskadade vill ha bättre
tillgänglighet i Umeå.
Denna hjälp stavas hörselslinga eller Teleslinga och skall
ha en symbol i och utanför lokal.
Hjälpen innebär att vi med
hörapparater kan få föreläsarens tal från mikrofon direkt
i hörapparaterna. Enligt lag
skall varje lokal som kan ta
emot 50 personer eller fler ha
en fungerande hörslinga. Även
musik kan förmedlas bättre
med denna teknik.
Vi inom HRF i Umeå har nu
som led i en rikskampanj börjat kontrollera om och hur
slingorna fungerar i praktiken. Vi ber alla som äger eller
bedriver verksamhet i offentliga lokaler se över era system.

n Vill du skriva
en insändare?
Gör så här: mejla
till ordetfritt@
vk.se eller skicka
på adress:
Ordet fritt,
VästerbottensKuriren, 901 70
Umeå.
Vi publicerar en
längre insändare
på högst 2 000
tecken. Kortare
insändare kan
vara cirka 1 000
tecken, men
också så korta
som 300–800
tecken. Korta
insändare har
störst chans att
komma in.
Vi förbehåller
oss rätten att
korta och redigera texten och
insänt material
returneras inte.
Tänk på att vi vill
att du alltid ska
uppge namn,
adress och telefon, även om du
vill skriva under
signatur.
Applåder ska
inte skickas till
Ordet fritt utan
läggs in via ett
formulär på
vk.se.

Vi från HRF kommer under
2018 erbjuda gratis slingtest på
plats för att kontrollera hörbarheten.
Vi rapporterar in resultatet
i första hand till vårt riksförbund. Blir vi nöjda får lokalägaren information och en dekal men om vi blir missnöjda
så vill vi ha en dialog om vad
som kan göras.
Fler fungerande hörselslingor är win win för alla parter.
Lars Hetta
HRF Umeå

Lika lön för lika
arbete existerar
inte längre
Vart tog de gamla socialdemokraterna vägen? Lika lön för
lika arbete existerar inte längre. Sparkade rikspolischefen
Eliasson får behålla sin höga
lön, trots att han placeras på
en tjänst där lönen borde vara
50 000 lägre. Varför särbehandlas politiker?
Om en vanlig svensk medborgare missköter sig så till
den grad att hen får sparken
får hen inte behålla sin lön när
hen får ett mindre krävande
arbete.
Ylva Nybäck

