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FRÅN MUPPHYLLAN Region Dalarna vill ha en
storsatsning på pendeltåg i länet.
Tror dom att alla arbetsplater gått över 
till flextid?

■ Vilken service i glesbygden

menar de? Först måste man

ju ha en service, innan man

kan tycka något om den.
Skogs Jocke

■ Vi var ju som sagt lovade

ett systembolag i Idre. Men

vad hände med det egentli-

gen?

Var det pappa i Stockholm

som var med och bestämde,

eller?

Nu när vi får våra beställ-

ningar via Sundsvall, så lär

definitivt inte hembränningen

minska, utan snarare tvärt-

om. Och det vill väl inte sta-

ten, gå miste om en massa

pengar?

Så fram med protestlistor,

och skicka in dem till rege-

ringen, så kanske det blir lite

förändringar för oss i Idre-

Särna området!

Kan man ha ett fungerande

systembolag i Älvdalen, med

tanke på att det finns ett i

Mora, så lär det fungera i Idre

med. Tänk på våra grannar

från Norge som kommer över

och köper!
Särnabo

Fjöl åv. Dom boende

i dessa trakter kan

nog beställa i tid,

Stockholmarna har

sitt med sig, eller

köper i baren.
Ollecanon

■ Vilka problem alltså. Är det

inte bara att åka till närmaste

kommun och besöka deras

systembolag? 

Finns väl vettigare saker att

diskutera än något jäkla sys-

tembolag i Idre. 

I-landsproblem är så pate-

tiska att man nästan vill

gråta. Blir trött

■ Kanonservice, vi som bor

här har ju ändå valt att bo-

sätta en bit ut på landet.
Fjällbonden

Är det över huvud

taget någon som

dricker bolagssprit

på dessa orter? Det

tillverkas väl hojt 

i varenda stuga,

eller?
Bobsson

■ Hembränningen ökar. Det

blir följden av att Systemet nu

ändrar sina tider så drastiskt.

Måste vara meningen att

apparaterna ska komma till

användning igen, Systemet

vill ha ju konkurans, eller?

Folk kommer inte dricka

mindre. Det finns vinsatser

att köpa på nätet som kom-

mer inom 24 timmar. 

Börjar man göra eget vin och

beställer kontinuerligt så blir

man aldrig utan. Konkurrent

Vill jag ha en hutt

ska jag få den på 24

timmar. Beställde

en grej från Irland,

tre dagar tog det

och hur långt är inte

det? Idrebo

■ Monopolfasoner. Vanliga

företag kan leverera varor

jorden runt på 48 timmar.

Systembolaget kan inte ga-

rantera leverans åtta mil på

60 timmar. High five

På tidningens hemsida pågår      dagligen en livlig debatt.

Här är några aktuella inlägg som finns på hemsidan just nu:

Vad tycker du om
Systembolagets
service i glesbygden?
Idre var en gång lovat en butik av Systembolaget,

men den blev aldrig av. För den som vill beställa

alkohol till helgen gäller det att göra beställning-

en senast klockan tio på onsdag förmiddag.

DISKUSSIONER PÅ WEBBEN 

Det är svårt att koncentrera sig i skolan när

maten inte ger någon energi. Det är faktiskt

inte mycket dyrare med färska råvaror.

SAGT AV SIGNATUREN MISSNÖJD 

Allt för lite mat 
i mataffären
Vad är mat? Enligt svensk
ordbok är det: ”Nödvän-
diga näringsämnen i en
form som gör dem lämp-
liga att äta.” Har mataffä-
rerna glömt vad det är de
ska sälja? 

Man kan verkligen
undra, eftersom det är så
svårt att hitta mat i mat-
affären.

När man passerar alla
hyllor och staplar med fär-
gat sockervatten med ke-
mikalier, utstansade kemi-

kalieklumpar som kallas
lösgodis, härdade fetter,
fabrikstillverkade hel- och
halvfabrikat med livsfient-
liga tillsatser och andra
näringsbefriade industri-
produkter i syfte att köpa
lite mat, kan man lätt bli
besviken. 

Det finns heller ingen
åtskillnad på hyllorna
utan mat blandas med
icke-mat vilket också för-
svårar att hitta rätt.

Hur många procent mat

ska man förresten kräva
att det finns i mataffären
för att den ska får kallas
för mataffär? Nästa gång
du är i en mataffär, gör ett
överslag över hur stor
andel mat de har. Tänk på
att du ofta måste läsa in-
nehållsdeklarationen nog-
grant för att kunna avgöra
om det är mat eller ej.

Jag tycker vi skall kräva
att mataffärerna börjar
göra skäl för namnet igen. 

Lars T

ÅSIKT OM VAD VI ERBJUDS ATT ÄTA

Färgat sockervatten med kemikalier, utstansade kemikalieklumpar som kallas lösgodis,
härdade fetter med livsfientliga tillsatser och andra näringsbefriade industriprodukter, 
det är vad man hittar i dagens så kallade matbutiker, skriver Lars T.

Säg nej
till aktiv
dödshjälp
Nyligen presenterade en
arbetsgrupp inom statens
medicinsetiska råd ledd av
Barbro Westerholm att
man inför dödshjälp. Detta
oroar mig mycket. 

Det allvarligaste med att
legalisera aktiv dödshjälp
är att det kan leda till att
människovärdet deval-
veras. 

Dödshjälp kan också
medföra att förtroendet för
sjukvården minskar. Tänk
dig om någon skulle få för
sig att försöka spara pengar
inom sjukvården genom att
göra sig av med kostnads-
krävande döende patien-
ter?

Jag känner mig särskilt
bekymrad för många unga
som hamnar i depression,
och för de äldre som kän-
ner sig som en belastning
för både anhöriga och sam-
hället. Var går gränsen för
barmhärtighetsmord?

Vården måste vara inrik-
tad på att hjälpa sjuka och
hålla livsgnistan uppe.
Aktiv livshjälp ska vara
riktmärket, inte aktiv
dödshjälp.

Katarina Gustavsson (kd)
kommun och landstingspolitiker

DEBATT ÅSIKT OM DÖDSHJÄLP

Svar till ”Flexibel kund”,

den 12 november

!
BORLÄNGE Vi delar
skribentens åsikt att
ingen som är under 18

år ska sitta i kassan. 
Således har vi självklart

inte gett någon butik till-
stånd att avsätta tid för att
minderårig personal ska
bemanna kassor.

Nyligen genomfördes
en internationell arbets-
miljövecka där vi bland
annat genomförde
skyddsronder på tre stora

livsmedelsbutiker i Bor-
länge. Samtliga dessa bu-
tiker har som regel att
inte anställa personal
under 18 år.

Visst kan man arbeta
i butik även om man inte
fyllt 18 år men att hantera
kontanter, sälja folköl och
tobak är en helt annan
sak. Då skall man ha fyllt
18 år. 

Ansvaret för att följa de
regler som finns kring
minderårigas arbete lig-
ger på respektive arbets-

givare. Vi följer upp via
arbetsplatsbesök, cirka
300 om året på länsnivå.
Vi delar inte din uppfatt-
ning att detta förekommer
vid de flesta större butiker
i Borlänge. 

Du får väldigt gärna
vara konkret och berätta
vilka butiker det gäller så
kan ju respektive butiks-
chef svara för sig.

Daniel Andersson
ombudsman Handels

Inger Sjöstrand
ordförande Handels avd 13

Vilka butiker har 18-åringar i kassan?
Svar till Kenneth Johansson 

& Dan Westerberg, 

den 23 oktober

!
Våra politiker med centern i
spetsen, vill försvaga vårt inter-
nationellt uppmärksammade

strandskydd. I tron att glesbygden
kommer att leva upp om man får
bygga och bosätta sig närmare våra
sjöar, vill man sälja ut delar av våra
stränder!  Vad är det som gör att ni
tror att just strandnära lägen på bo-
städer skulle gynna en inflyttning/
utveckling?

Inga andra åtgärder, som politi-
ker och andra genomfört för att få

folk att flytta till Dalarna, har haft
någon större effekt på inflyttningen till
glesbygden. Risken är väl snarare att
ett antal kapitalstarka människor ser
chansen att få bygga en flott sommar-
stuga vid Siljans strand, för att bara
vara där en kort tid.

Strändernas värde är betydligt större
som orörda än som bebyggda. Vi måste
våga värna vårt unika strandskydd,
som är en förebild i världen. Över 75
procent av svenskarna vill inte ha
något uppluckrat strandskydd, enligt
Synovates undersökning.

Margareta Wikström
länskonsulent Naturskyddsföreningen Dalarna

Strandskyddet ska         absolut värnas

SVAR PÅ TAL

Svar till ”Crown Victoria

and Fordson”, den 11

november

!
FALUN Signaturen
funderar på om det
är bäst att koppla in

miljöåklagare. De tänker
då på de planer som kan
finnas för cruising i
Falun nästa sommar. 

Den diskussion som
har varit kring crui-
singen i Falun i år är
skäl nog till att göra en
ordentlig utvärdering av
arrangemanget och

pröva om det kan ge-
nomföras på annat sätt
som innebär färre stör-
ningar. 

För den sakens skull
behövs det inte några
luftmätningar i rus-
ningstid på Gruvgatan
under nu pågående ga-
tuarbeten. 

En annan sak är att vi
i miljönämnden avser
att komplettera våra
mätningar. Ett skäl är att
vi vill säkerställa att
våra beräkningsmodel-

ler ger en rättvisande
bild av luftsituationen
i Falu centrum. 

Det vill vi göra genom
att mäta inte bara ovan
tak utan också på ett
eller flera ställen i gatu-
rummet. 

Vi hoppas kunna göra
detta under ett års tid
med start någon gång
under 2009.

Anna Hägglund (c)
ordförande i miljönämnden 

i Falu kommun

Miljöåklagaren får nog vänta

SVAR PÅ TAL SVAR PÅ TAL

c

MEJLA ins@dt.se  

SKRIV BREV box 265, 791 26 Falun

FAXA 023-936 09  

MMS/SMS 72023

Alla inlägg på detta uppslag hittar du på tidningens 

åsiktstorg www.dt.se/opinion

Du är också välkommen med bidrag. 

Inläggen bör högst vara 1 200 tecken.

Skriv gärna under signatur, men uppge namn, telefon och

bostadsort (gäller ej SMS och MMS). Skicka gärna en bild av

dig själv. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och

redigera insänt material.

Grönt på utsidan, ruttet inuti

MALUNG/SÄLEN Hur kommer det sig att jag och många
med mig som röstade borgerligt en dag inser
att det hjälpte föga. 

Vi var i majoritet och som jag upplever
det, hade stora chanser att få rätsida på de
ekonomiska problem som vi har här i Ma-
lung/Sälens kommun. 

Nu blir det nog inte så på grund av cen-
terns stora svek, som delvis tycks bero på något person-
ligt agg mellan Malung/Sälenpartiet och den lokala cen-
terns ledning.

Hur kan ni riktiga centerpartister bara ta det här? Hur
många kommer att byta sida? En melon är grön på ut-
sidan och den här visade sig vara rutten på insidan!

Frukthandlaren
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En gökunge 
i energiförsörjningen
När jag undertecknade nya
leveransavtalet för el var
det bara att inse att elpriset
stigit. Att elråvaran blivit
dyrare är bara att acceptera
när marginalkostnaden gäl-
ler på elbörsen, men att
kostnaderna för elcertifika-
ten ökat så markant var
uppseendeväckande.

När elcertifikaten bör-
jade införas i början av
2000-talet var priset cirka
0,2 öre per kwh. För ett år
sedan 2,3 öre men för 2009
ligger certifikatkostanden
på 6,5 öre per kwh. På detta
ska läggas moms så den rik-
tiga kostnaden för certifika-
ten är 8,1 öre.

Jag vill påminna om var-
för vi betalar elcertifikat.
Det är för att bekosta ut-
byggnad av vindkraft. Lagen
säger att för varje kwh som
produceras i vindkraftver-
ken får ägaren 25 öre per

kwh för ett elcertifikat.
De som producerar pålit-

lig el från vattenkraftverk
och kärnkraftverk är
tvungna att köpa dessa cer-
tifikat. Den kostnaden tar
sedan Vattenfall, Fortum,
Eon med flera ut av oss. 

Vindkraftens kostnader
ligger i dag på cirka 55 öre
per kwh mot vattenkraftens
fem öre och kärnkraftens
tolv öre. Den samlade pro-
duktionen från vindkraft är
2008 cirka två TWH. Vind-
kraften producerar cirka 25
procent av tiden.

Detta visar att utan certi-
fikaten skulle ingen köpa
den el från vindkraftverken. 

I framtiden vill politi-
kerna utöka produktionen
till 20 Twh per år. Skulle
samma principer gälla då
skulle ett elpris på två kro-
nor/kwh vara en realitet. 

I dag är företagen undan-

tagna från skyldigheten att
betala för elcertifikat, men
jag tror inte detta är möjligt
i framtiden. Kostnaden för
oss privatkonsumenter
skulle då kanske bli 1:80
kronor per kwh.

Detta visar att fortsatt
lagpåtvingad utbyggnad av
vindkraften inte kan fort-
sätta. Kostnaderna för
privatkonsumenter blir
orimligt höga och konkur-
renskraften för den energiin-
tensiva industrin blir sänkt.

De enda som är vinnare
i utbyggnaden av vindkraft-
verken är de som tillverkar
snurrorna och de som äger
kraftverken. De gör en bra
affär men det är deras gran-
nar som får betala.

Detta kan inte fortgå. Vi
behöver el som är drift-
säker, billig och utan sub-
ventioner. Bengt Wester

Säter, före detta Kiruna 

och energiexpert vid LKAB

Överkörningen kan bli alliansens fall. Allians-
regeringen kan spricka genom statsministerns flag-
ranta överkörning av kristdemokraterna i frågan om
homoäktenskap. 

Det är inte kd som har gjort fel om man väljer att
lämna alliansregeringen. Det anser journalisten Bengt

Johansson som skriver:
Fredrik Reinfeldt drar sig tydligen inte alls för att

skrota äktenskapets unika betydelse för samlevnaden
mellan kvinna och man, med koppling till barn och fa-
milj. Därmed försvagas barnens position samtidigt som
huvudfåran i den kristna kyrkan och de andra stora reli-
gionerna körs över. 

På senare tid ökade stödet för kd-ledarens Göran
Hägglund kompromissförslag om en civilrättslig regist-
rering. Såväl de största tidningarnas ledarsidor som or-
ganisationerna Bevara äktenskapet, Humanisterna och
RFSU med flera delar den åsikten. 

Hägglunds alternativ hade hela svenska folket kunnat
acceptera. Men Reinfeldt verkar inte ens ha övervägt
den kompromissen. Hans agerande visar på en oerhörd
nonchalans för både alliansbrodern kd, landets kyrkor
och samfund och en stor opinion hos folket. 
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Följ debatten, bland annat i följande ämnen:

DEBATT PÅ WEBBEN

BORLÄNGE Maten i Bor-
länge är inte bra. Härom
dagen fick vi elever mos
och korv. Korven var
krokig på grund av att
den har värmts upp och

fryst ner så många
gånger. 

Jag är så trött på upp-
värmd mat med en massa
tillsatser. Varför kan vi
inte få ekologisk mat?

Barn tror att det är så
här mat ska smaka och
det är fel. Vill verkligen
ni vuxna att det är mat
med massa tillsatser som
barn ska lära sig gilla?

Men allt handlar ju om
pengar och det har väl
till och med tagits ett be-
slut att man ska skära ner
ännu mer på skolmaten. 

Det är jättesvårt att
koncentrera sig i skolan
när maten inte ger någon
energi. Satsa mer på
skolmaten! Det är fak-
tiskt inte mycket dyrare
med färska råvaror.

Missnöjd

Stora Ensos uppgång och fall
Ett stort tack till Jens Runnbergs uppslag om Stora Enso! Ett tio år
långt kapitalförstörande vanstyre håller på att sänka ett mer än
700–årig företag. Mycket tragiskt! Det var bättre förr!

Hjälp Hilding

hjälpa!
FALUN Varför inte ge Hil-
ding en slant för varje säck
eller kartong med kläder
som han tar hand om åt oss
andra? 

Han bryr ju sig med hela
sitt hjärta. Då kan väl vi ge
honom en liten, liten bit av
vårt.

Bergs Britta

Mat som gör det svårt 
att koncentrera sig 

Ingen energi utan riktig mat, menar skribenten.

Planering på 
lösa boliner
LUDVIKA Hur är planeringen inom
Ludvika kommun ordnad? Timme
för timme, eller dag för dag.

Nu helt plötsligt har panik ut-
brutit och alla elever ska bussas
ner till Parkskolan för att få sin
mat. Varför, jag undrar varför, har
ni inte tagit tag i det här problemet
tidigare? Vem är ansvarig?

Kliv fram och tala om varför
inget gjorts. Det här med fukten
har varit ett faktum ganska länge.

Det här är skandal på hög nivå.
Arg skattebetalare

Lyxtillvaro trots 
dålig ekonomi
Hur kan man ha tre timmar på
dagis när föräldrar är hemma? Vil-
ken lyx! Ta bort det nu när kom-
munens ekonomi är i botten. 

Förälder

Våga vägra 

vägsamfällighet!
LEKSAND Centern i Leksand är
ett parti bara för centerpamparna
i Leksand. Ett nytt sätt att skaffa
pengar till ishockeyn och central-
orten presenteras på möten i by-
arna. 

Idén är att byarna ska betala by-
vägarnas underhåll och bilda väg-
föreningar. Byfolket ska betala två
gånger trots att det sedan 1973
finns ett beslut på att kommunen
ska svara för vägunderhållet i hela kommunen. 

Förslaget är ett beställningsarbete. Konsultfirman
Sweco som tittat på tre förslag, förordar det tredje; cen-
terns. Detta innebär en kostnad på 15 miljoner per år för
byarna plus flera miljoner för lantmäteri.

Vägunderhållet är enligt budget 15 miljoner per år för
hela kommunen men pengarna har gått till centralorten
Leksand de senaste fem åren. Kostnader för ishallen,
parkeringsplatser och gatubelysning är också 15 miljo-
ner per år.

Byvägarna är i ett uselt skick och gatubelysning sak-
nas. Statens bidrag på nära en miljon per år har center-
pamparna också lagt beslag på. 

På mötena ställs frågan: Hur får vi bättre kvalité på
våra byvägar? Svaret är enkelt: Betala tillbaka pengarna
ni tagit från byfolket och rusta upp byvägarna så är pro-
blemet löst.

Vägra stödja centerns förslag! Rösta för en rättvis för-
delning av skattepengarna.

Byfolket

Cykeltjuv på helgerna
De som stjäl cyklar på St. Mikaelskolan under helgerna
uppmanas att ställa tillbaka dem!

En besviken elev


