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Stoppa massmorden
på tuppkycklingarna
■■ Varje dag mördas 15 000 nykläckta tuppkycklingar inom livsmedelsindustrin genom att gasas
ihjäl.
Orsaken är att ägg-kycklingindustrin inte kan tjäna pengar
på tuppkycklingarna, eftersom de
små tupphanarna inte kan lägga
ägg och att växer långsammare
än de framavlade slaktkycklingarna – vilket innebär att kycklingindustrin inte kan göra vinster på
dom.
I Sverige säger politikerna och
äggindustrin att alla kycklingar
mår bra och att de behandlas väl.
Men detta stämmer inte och det
kan vi se på hur tuppkycklingarna
behandlas.
Det är fruktansvärt och
ovärdigt att vi i Sverige inte
har förbjudit det systematiska
mördandet av oskyldiga tuppkycklingarna och därför måste
vi öka djurrätten så att den ger
tuppkycklingarna rätten till att få
leva och bli vuxna.
I Tyskland har det nyligen blivit
förbjudet att döda tuppkycklingarna i en av deras delstater.
Det finns en rörelse inom det
tyska parlamentet som jobbar för
att nationellt förbjuda det systematiska morden på tuppkycklingar.
Vi kan lära oss av tyskarna och
skapa samma rörelse i Sverige
genom att kräva att våra politi-

Ägg -och kycklingindustrin tjänar inga pengar på tuppkycklingar, och
därför gasas de ihjäl. Ovärdigt, tycker insändarskribenten.
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ker ska förbjuda morden på dom
miljontals tuppkycklingarna som
dör varje år.
Djur inom livsmedelsindustrin
har också rätt till ett ”gott liv”,
enligt svensk djurskyddslag, men
tyvärr får tuppkycklingarna inte
ens chansen att bli vuxna vilket
innebär att dom inte får ett ”gott

liv”.
Därmed så är den nuvarande
svenska djurskyddslagen otillräcklig .
Om vi ska ha en ägg-kycklingindustri så är det också samhällets etiska plikt att tuppkycklingarna ska få bli vuxna och att
tuppkycklingarna ska ha det bra
och behandlas med respekt eftersom dom är levande och kännande varelser.

”Det är fruktansvärt och ovärdigt
att vi i Sverige inte har förbjudit
det systematiska mördandet av
oskyldiga tuppkycklingar och därför måste vi öka djurrätten.”

Angelo Tapia,
medlem i Djurens Rätt

Sluta dalta med buset
■■Jag läste om polisen som slog
en mopedtjuv med batong och
på grund av detta riskerar att få
sparken. Det var två grabbar på
mopeden, de hade stulit mopeden
och stannade inte för polisens
stopptecken. Polisen åtalas.
Detta är uppenbart helt åt skogen!

Borde inte pojken åtalas i stället?
Det kanske han blev, det framgår
inte av artikeln.
Nu har daltet med buset verkligen gått för långt! Polisen borde
aldrig ha åtalats och måste givetvis
frias.
Leffe

TyCK
TiLL!
Skriv en
insändare
på mitti.se

Politisk röra rev
vår kiosk i onödan
■■Nyligen kunde man läsa i Mitt i
att Trafikverket är sena i planeringen av den nya bussterminalen
i Tullinge, och att det är osäkert
om byggstart kan ske i år. Det
hade väl varit lämpligt att ta reda
på detta innan man rev kiosken?
Men det viktigaste för den
sittande majoriteten är väl att
försvåra ändrade planer efter
valet eftersom det redan nu står
klart att denna bussterminal,
precis som Idéhuset i dess nuvarande form och på den föreslagna
platsen, inte är vad Tullingeborna
vill ha.
Det vore klädsamt om politikerna – röda, gröna och blå,
kunde avvakta valet och ta till sig
vad Tullingeborna vill, i stället för
att göra sitt bästa för att sätta
käppar i hjulen för en positiv
utveckling av Tullinge.
Tyvärr är detta agerande något
som ökar politikerföraktet. Jimmy
Baker talar om ett sammanhållet Botkyrka när han har svårt
att hålla ihop sitt eget parti i
Botkyrka.
Katarina Berggren driver Tullingefrågan på ett sätt som inte
stämmer med vad aktiva Socialdemokrater i Tullinge tycker

■■Varje år går jag ofta i skogen,
letar svamp och njuter av de
underbara dofterna, tystnaden,
gamla ståtliga träd, stigar kantade av ormbunkar och stenar
täckta med mossa.
Cyklade till ett ställe i morse,
med härlig gammal skog där jag
brukar hitta fullt av kantareller.
Vilken chock när jag kom fram
och upptäckte att skogen är
borta. Massakrerad, skövlad, med
stora fula traktorspår där stigen
gick fram. Hur kan man göra så?
Har de inte märkt hur vackert

med seniorer!
• Trädgårdsskötsel
• Hantverkare / Elarbeten
• Snickeri / Måleri
• Städning / Fönsterputs
• Montering av möbler

HELGER:
Brunch & à la carte
Kl 11.00–15.00
Luncher med dagens rätter,
klassiker. A la carte.

CAFé
11.00 – 17.00

Öppet alla dagar

GRILLBUFFé

Boka : 08-689 99 00

l

08-642 20 30/642 11 00
www.seniorbemanning.net

AXEL, KNÄ, ARMBÅGE, FOTLED
– mottagning och operationer

Hela programmet på www.talliden.se!

• Avtal med Stockholms Läns Landsting
• Korta väntetider
• Möjligheter till mottagning och utredning samma dag

– GOD MAT MED SJÖUTSIKT I RÖNNINGE –

Se hemsida för mer info.

Bil eller kollektivtrafik? Det är enkelt att ta sig hit. 250 m från
pendeltåg/buss och bara 2 km fr E4 avf Salem/Rönninge.

info@sundby-gard.se

Boka bord på 08-532 502 43, www.villatalliden.se

UtebLiVen tidning
Distribution: Posten
Ring 550 550 00
(må–fre)
E-post:
reklamation@mitti.se

www.sundby-gard.se

adreSS
Lokaltidningen Mitt i,
Box 47309,
100 74 Stockholm
Besöksadress:
Årstaängsv. 11, Marievik

teLeFon VäXeL
550 550 00
PrenUMeration
Telefon: 550 552 90
prenumeration@mitti.se

annonSaVdeLningen
Telefon: 550 552 50
E-post:
annonsinfo@mitti.se

boLag
Lokaltidningen
Mitt i Stockholm AB
Tidningschef:
Thomas Nyhlén

• Inköp / Matlagning / Ledsagning
• Barnpassning
• Flytt / Bortforsling (ej RUT/ROT)
• Data / IT (ej RUT/ROT)
• Trädfällning (ej RUT/ROT)

Vi hjälper dig med nästan allt

Grillkväll med livemusik
Brunch med yoga
Middagar på verandan

och à la carte
Tors & fre från kl 18.00

KONFERENSER OCH FESTER / BRÖLLOP
I UNDERBAR MILJÖ MED BRA SERVICE OCH KÖK

det var? Eller kanske bryr de
sig inte om det? Vet de inte att
många djur och insektsarter är
helt beroende av äldre skog för
att överleva?
Jag kan verkligen inte fatta att,
år 2014, skövlas fortfarande våra
vackra skogar utan någon som
helst tanke på konsekvenserna.
Jag tänker på mina barn och de
kommande generationerna och
hoppas innerligt att det kommer
att finnas kvar någon skog för
dem att ströva i.
Kristina Appelgren, Rönninge

RUT & ROT

festvåning - café - catering

VARDAGAR

Tullingebo sedan 1946

Varför skövlas skogen?

Värdshus & konferens
Vattennära och fantastiskt vackert
beläget vid sjön Orlången i
Huddinge

när man talar med dem. Är det
den berömda partipiskan som
är igång? Jag vill inte tro att det
är oron för de egna jobben som
driver politikerna, men ibland
undrar man.
Man kan vara röd, grön eller blå
i sin politiska uppfattning, men
när det gäller Tullinges framtid så
verkar det bara vara Tullingepartiet som är trovärdiga. Jag hoppas
att vi år 2018 kan få uppleva
Tullinge kommun med betydligt
färre politiker och tjänstemän i
förhållande till invånarantalet än
vad Botkyrka har.
Botkyrka ligger högt på den
listan. Dessa Tullingepolitiker,
oavsett partitillhörighet, ska tack
vare sin närhet kunna driva och
utveckla Tullinge enligt Tullingebornas önskemål och ambitioner.
En kommundelning skulle
säkert vara positivt även för Norra
Botkyrka som också skulle kunna
få mer närdemokrati i stället för
att styras av politiker från Tullinge. Då hade nog inte den nya
ungdomsgården som ungdomarna kämpat för behövt invänta
ett valår.

Erfarna specialister i ortopedi med subspecialisering
inom axel- och knäkirurgi samt idrottsmedicin.
www.specialist.se
08-55 11 04 22
Fatburs Brunnsgatan 17, 118 28 Stockholm

redaktion/UtgiVare
Telefon: 550 550 00
E-post: botkyrka@mitti.se

Chefredaktör/ansvarig
utgivare: Niclas Breimar

UPPLaga
Lokaltidningen Mitt i
Stockholm AB ger ut 31
tidningar med en total
upplaga på 877 798 ex.

tryCk
V-TAB. Mitt i-tidningarna
trycks på svenskt
tidningspapper som
upp till 50 procent
består av returpapper.

