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veckans 
hjälte

Skriv kort!
... då ökar chansen att din insändare kommer med. 
Max 1 800 tecken. Replik max 1 500 tecken.

Cirkus Cirkör är en enorm tillgång för oss
Nu är jag så trött på att läsa allt nega-
tivt som en del insändare skriver om 
Cirkus Cirkör. 

Har själv en son som tillbringat 
mycket fritid där under många år, 
vilket lett till att han har en frisk, 
vältränad och sund kropp som orkar 
mycket då han ju rör på sig ofta. 

Han är nu 16 år och känner att han 

inte vill använda någon form av droger 
för att han ska kunna träna på Cirkus 
Cirkör, vilket han gör flera gånger i 
veckan. 

Som förälder ser jag vecka efter 
vecka, termin efter termin, hur dessa 
fantastiska ledare tränar och utbildar 
vår ungdomar i olika discipliner och 
det har så fantastiskt roligt och en 

så underbar gemenskap så man blir 
riktigt avundsjuk. 

TACK till Cirkus Cirkör som tar hand 
om våra ungdomar från hela Botkyrka 
på ett så bra sätt. Jag betalar gärna 
skatt för att våra barn och ungdomar 
ska få tillgång till er verksamhet.  

Tacksam cirkusmamma

En insnöad inställning 
till idrott i Botkyrka
Aj då! Där gick Balrogs innebandy
damer till Djurgården. Aj då! Där 
åkte Balrogs herrar ur elitserien och 
förmodligen också ur tiden. Aj då! 
Där gick Tumbas herrar upp i elit
serien igen. Aj, aj, aj. 

Det sistnämnda var det sämsta 
som kunde hända för kommunen. 

I Botkyrka går ingen idrott först. 
Det är skillnad på folk och folk. Är 
man clown så är man viktigare än 
någon annan, då måste man ha 
stort bidragsstöd. Kulturen får inte 
försvinna, brukar det heta. 

Cirkus Cirkör har ett besökar
snitt på 383 personer under 182 
föreställningar. Verksamheten om
sätter 25 miljoner kronor. Måste 
det ena förta det andra? I bägge 
fallen handlar det om att skapa 
social glädje och upplevelse, inget 
annat. 

Jag har lyckats hålla käften ett 
bra tag, men när kommunen åter
igen och helt utan skam bevisar 
sin inkompetens, och med en lams 
snabbhet, kan jag med gott samvete 
berätta vad jag känner och tycker i 
frågan, det som ordförande för den 
elithandboll som drivs i regionen 
Stockholm med omnejd. 

Den politiska ledningen kommer 
återigen att bli till medialt åtlöje, 
där reprisen i den så kallade hall
frågan känns direkt kopierad från 
våren 2008. 

Debatten har bara börjat. Duel
lanterna: en kommun, ett förbund 
och en elitorganisation. Och i mit

ten: en hårt arbetande förening, 
40 år fyllda, utan fast anställda 
tjänstemän, med brinnande in
tresse för idrott, både på bredd och 
topp.    

Läs hela artikeln på www.stock
holmelithandboll.se

Stefan Högquist

I Botkyrka kommun går ingen idrott först, menar insändarskribenten. 

 ArKivFoTo: MATS ÅSMAN

Tack du snälla medresenär som 
hittade min plastkasse från 
Hötorgshallen på pendeltåget 
mot Tumba, fredagen den 25 
mars på eftermiddagen, och 
lämnade in den i spärren. Utan 
din vänlighet hade vårt 23-års-
jubileum blivit en mycket 

vid utbildningsnämndens möte 
den 15 mars godkändes en USA-
resa för ELvA personer från 
Botkyrkas utbildningsförvalt-
ning med presidiet bestående 
av Ebba Jansson (S), 
ordf, Youbert Aziz 
(S), vice ordf, och 
Jimmy  Baker (M), 
andre vice ordf, åt-
följda av ytterligare 
åtta skolledare och 
tjänstemän. Dessutom 
kommer  ytterligare två 
Botkyrkatjänstemän från iT-
sidan att delta. Totalt TrETToN 
personer till en direkt kostnad 
på 156 000 kronor. 

Delegationen skall delta i 
en konferens i Maine USA om 
iT-användning i skolan. 

Tullingepartiet var enda 
parti som ifrågasatte behovet 
av att skicka 13 personer till 
denna konferens. vi föreslog 

att två från utbildnings-
sidan och två från iT-staben 
borde räcka. vårt förslag skulle 
innebära en besparing på cirka 
100 000 kronor.    

En sådan delegations-
resa skickar helt fel 

signaler till föräldrar 
och elever, när vi vet 
att pengar inte finns 
till att förse eleverna 

med skolböcker i rimlig 
utsträckning.    

På Falkbergsskolan tvingas 
lärarna kopiera sidor ut böcker 
och dela ut till eleverna. och 
den situationen är inte unik i 
Botkyrka kommun.

För 100 000 kronor får man 
exempelvis hundratals läro-
böcker. Det vore en bättre an-
vändning av skattepengarna.  

Bertil Rolf, utbildnings
nämnden Tullingepartiet

Utbildningsnämnden 
prioriterar USA-resa

matfattigare upplevelse. All 
heder till dig och ett stort fång 
blommor vill jag ge dig.

Slarvmajan i Tullinge

Stort tack till Tegners Café i 
Tullinge för otroligt fin service 
och goda tårtor i samband med 
våran dotter Julias dop! Tack 
även till Tullinge Blommor för 
god service!!  

Sofie & Niklas 

Tyck Till 
… skriv din 

insändare  på 

miTTi.se !

Hej! Jag har jobbat i mer än 13  
år i barnomsorgen i Botkyrka.

Nu måste både föräldrar  
och  pedagoger protestera  
mot dessa stora grupper av 
små barn vi har hand om  

hela dagarna.
Jag jobbar nära och ser att 

detta är inte hållbart för någon.
Måste det hända något innan 
politikerna vaknar!?

En barnskötare

Snälla, gör något åt de 
stora barngrupperna
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insänt material returneras ej. Bifoga 
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Anonyma insändare publiceras ej.
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GRATIS 
LÅNEBIL
FÖR HEMTRANSPORT

HUDDINGE
Djupåsvägen 8  08-608 93 00

www.woody.se
Öppettider: Vard 7-19. Lör 9-15. Sön 11-15.

Tomtbergavägen 2
145 67 HALLUNDA

info@dinkorskola.se
www.dinkorskola.se

Tel. 08-410 699 50
Fax: 08-531 747 23

Teori även på Engelska, Turkiska, Spanska och Arabiska!

erbjudande!

•	16	körlektioner	á	40	min	
	 +	teorikurs	(6x2	tim	
	 lärarledda	lektioner)
•	Böcker,	distansprov	20	st
•	Riskutb.	del	1
•	Riskutb.	del	2	(halkbana)

9.500:-
Ord.	pris	11.040:-

Rabatt 1540:-
425:-/mån* 

Tomtbergavägen 2
145 67 HALLUNDA

info@dinkorskola.se
www.dinkorskola.se

Tel. 08-410 699 50
Fax: 08-531 747 23

* Räntefritt 24 månader. Adm.avg. 29:-/mån inräknad, uppl.avg. tillkommer

KörskolaDin

erbjudande!
Handledarkurs/Riskutbildning varje vecka
+ 1x40 min körlektion

+ 2x40 min 
körlektion gratis!

Tumba
Labb

Vi utför protes lagningar, 
justeringar mm
medan ni väntar

Tel: 08-534 104 50 
Jour: 070-749 84 01

StorvretSvägen 4

✁

Björkvägen 2 • Solbo – Tumba • Tel: 530 308 90
Öppet vardag 10-19, lördag 10-14, söndag 11-14

Tompa satte 
12 st V-75:or 

lör 2/4
Boka V-75 andel

DU me´ i jakten 

på miljonerna

Bolags
VinsTer

År 2010

1.956.456:-

   År 2011…

1.027.507:-

Thai
Wok

Sushi
Take away

www.tumbawoksushi.se

Björkvägen 4 (vid ICA Solbo) Tel. 08-530 33 207

Äkta asiatisk wok
 Vi använder gasolspis
 Du kan se när vi wokar din rätt

Lunch 
vardagar 
kl. 11-14 

fr. 70:- 
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