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● ...till avdelning 54:s alla 
sköterskor. Tack för er om-
tanke. Professionella och 
omtänksamma arbetar 
ni på rätt avdelning med 
hjärtat på rätt ställe. Tack.  
Största Rosenbuketten 
till er.

A-B J

●  Tusen varma tack till 
Blomqvists plogbilar i Jämt 
ön. Vi som färdas dagligen 
efter vägarna i Vitådalen 
hyllar er. Ni gör ett otroligt 
bra jobb.
Hemtjänsten Vitå Jämtön

●  ....till den fina persona-
len på apoteket i Gammel-
stad. Ni är proffsiga och 
hjälpsamma och alltid gla-
da och trevliga. 

Guje och Sven-Erik 
Nyström

●  Ett innerligt tack till Eva 
på Urologen Sunderbyn.
För din betydelsefulla när-
varo och för de vackra or-
den du överlämnade till 
oss i vår sorg.

Patric Nilssons familj

●  ...till personalen på aku-
ten, avd 31 ,för trevligt och 
professionellt bemötande 
efter olyckan 3 februari, 
tack till Fredrik Röding 
som opererade. Nu hop-
pas vi bara att allt läker 
bra.

Birgitta med axeln

●  Största buketten av  
finaste rosorna till läkaren 
Linda Beckert för din  
insändare angående För-
säkringskassan. 

Äntligen en som vågar.

●  Tack till poliserna som 
hjälpte till att dirigera tra-
fiken i norra gräddfilen 15 
februari när lastbilen hade 
havererat.

Sonny

●  Ett varmt tack till fysio-
terapeuterna Anette och 
Birgitta med praktikanter 
för en mycket trivsamt  
genomförd hjärttränings-
skola på Sunderby sjuk-
hus.

KG
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Skriv kort!
Utrymmet är begränsat. Vi 
korrigerar, redigerar och 
stryker i inläggen om det 
behövs. Skriv hövligt, vår-
dat och högst 2 500 tecken 
inklusive blanksteg. Skriv 
under med eget namn. Om 
pseudonym är nödvändig 
måste redaktionen ha ditt 
namn, adress och telefon-
nummer. Alla insändare 
ryms inte i tidningen.

Skärp kraven på 
braseldningen nu
Vi kräver att Boverket skär-
per kraven på braseldning 
nu!

Utsläpp från vedeldning 
medför varje år hundratals 
människors förtida död,  
ungefär lika många som 
varje år dör av utsläpp från 
trafiken. Sverige har möj-
lighet att skärpa kraven på 
vedkaminerna eftersom 
tekniken redan finns på 
marknaden, men på grund 
av Boverkets särskilda tolk-
ning av ett EU-direktiv sker 
inte det.

Ett nytt, strängare EU-direk 
tiv gällande vedkaminer 
ska vara infört senast år 
2022 och Sverige har valt 
att avvakta detta datum. 
Boverket som är ansvarig 
myndighet för frågan har 
låst sig vid en rigid tolkning 
av regelverket och vägrar 
införa kraven tidigare än 

vad EU-direktivet påbjuder. 
Men skärpningen av EU:s 
regelverk har inte hindrat 
våra grannländer Norge, 
som förvisso inte är med-
lem i EU, och Danmark, från 
att redan nu införa hårdare 
krav i nivå med de kom-
mande EU-reglerna. 

För människor med  
astma kan eldningsrök 
betyda att man inte kan gå 
utomhus eller göra ett nor-
malt liv helt omöjligt. Med 
nya och säkra kaminer 
skulle problemen minska 
kraftigt, om bara den poli-
tiska viljan fanns.  
Bostadsminister Peter Eriks-
son måste agera gentemot 
Boverkets passivitet.

Eftersom de skärpta kraven 
i grannländerna leder till 
att begagnade kaminer 
med högre utsläpp inte 
kan upprustas och säljas 

på andrahandsmarknaden 
i Norge och Danmark, så 
exporteras istället dessa 
kaminer till Sverige. Varje 
år installeras nu många 
norska och danska kaminer 
med höga utsläpp som 
kommer att fortsätta vara 
i drift i Sverige i ytterligare 
20 till 30 år. 

Boverket är ensamt i sin syn 
på att Sverige bör avvakta 
införandet av hårdare krav. 
Både Energimyndigheten 
och Naturvårdsverket  
menar att det är fullt möj-
ligt för Sverige att införa 
de högre kraven redan nu. 
Även miljömålsbered- 
ningen, som alla riksdags-
partier står bakom, anser 
att frågan bör snabbutredas 
med sikte på att nya krav 
ska införas så fort som 
möjligt.

Det kan tyckas att fem 

år inte spelar någon roll i 
det långa loppet, men på 
grund av att kaminer har 
så lång livslängd, riskerar vi 
att fastna i ett problem som 
kommer att bestå under 
kommande decennier. 

När den ansvariga myndig-
heten, Boverket, har låst 
sig vid en rigid tolkning av 
regelverket, måste politiken 
träda in. Ytterst är luftkva-
liteten och situationen 
för landets astmatiker en 
politisk fråga. Därför vill vi 
nu fråga bostadsminister 
Peter Eriksson: vilka åtgär-
der tänker du vidta för att 
alla medborgare ska kunna 
vistas utomhus utan risk för 
giftig rök från kaminer?

Maritha Sedvallsson
Förbundsordförande Astma- och  

Allergiförbundet                               

Bertil Svedberg 
Ordf Svenska Brasvärmeföreningen         

Brasa. Astma- och Allergiförbundet och och Brasvärmeföreningen vill att bostadsminister Peter Eriksson agerar mot Boverket 
vad gäller eldning i kaminer. Foto: Sebastian Holsen

Tillsammans för medborgarna
Svar från Monica Holm-
ström, Luleå kommun, 
på insändaren ”En grupp 
glöms bort i debatten”, 
Norrbottens-Kuriren lör-
dag den 11 februari 2017:

Luleå kommun (socialför-
valtningen) har sedan år 
2010 arbetat för att stärka 
personalens kompetens 
med stöd av Kommuner 
i Norr (före detta Kom-
munförbundet) i två olika 
projekt, Koh-I-Noor och 
Reflexen. Vi startade år 2013 
ett arbete med att förändra 
titulaturen till stödassis-
tent och stödpedagog för 
personal som arbetar med 
funktionsnedsatta. I sam-

band med det kartlade vi 
personalens kompetens 
och upprättade individuella 
kompetensutvecklingspla-
ner för dem. 

Kartläggningen visade att 
88 procent av våra anställda 
inom gruppbostäderna 
har helt eller delvis formell 
kompetens för att arbeta 
med personer som har 
funktionsnedsättning. Vi er-
bjuder också personalen att 
validera sin kompetens för 
att säkra dess formella ut-
bildningsnivå, de anställda 
får också en grundläggande 
kompetens för att kunna 
följa socialstyrelsens all-
männa råd (SOSFS 2014:2). 

För vår personal som 
arbetar med funktionsned-
satta är det viktigaste att 
värna och främja individens 
självständighet och inte-
gritet. Det gör vi genom att 
upprätta en genomförande-
plan som följs upp minst en 
gång per år eller vid behov. 
Genomförandeplanen upp-
rättas i samråd med indivi-
den och godkänns också av 
honom eller henne alterna-
tivt av utsedd företrädare/
anhörig. 

Vi har även stödfunktioner 
för våra funktionsnedsatta. 
Vi har ett AKK-team (Al-
ternativ kompletterande 
kommunikation) som ar-

betar med att vi ska förstå 
varandra på olika sätt och 
med hjälp av olika ut-
trycksmedel. Vi har också 
egna metodutvecklare som 
ambulerar i verksamheten 
som en viktig stödfunktion. 
Tillsammans arbetar vi alla 
för att skapa de bästa förut-
sättningarna för dem vi är 
till för – våra kommunmed-
borgare. Jag berättar gärna 
mer om våra verksamheter 
för funktionsnedsatta i 
Luleå kommun. Jag nås via 
kommunens växel.

Vänligen 

Monica Holmström, 
områdeschef Individ och familjeom-

sorg, Luleå kommun

Sossekram 
gav biljett  
till Austin?
Blev oppositionsuppdra-
get för trist, eftersom  
Moderaternas gruppleda-
re i Luleåkommun valde 
att förlova sig med den 
kommunala makten (s)?

Många väljare ser med 
nostalgisk längtan tillbaks 
på den tid då Moderaterna 
under karismatiska 
 gruppledare, var i kon-
stant opposition mot 
Socialdemokraterna i 
kommunen.

Nu  röstar man beredvil-
ligt igenom s-politiken. Är 
belöningen en plats vid 
”köttgrytorna”?

Förslaget om en han-
dikapptoalett i centrala 
Luleå, röstades ner med 
stöd av M. Och kostnaden 
var mindre än den årliga 
kostnaden för satsningen i 
Austin-Texas.

Vilket parti kommer att 
erbjuda alternativ till  
Socialdemokraterna i 
nästa års val? Det kommer 
att bli framgångsrikt.

Tommy Eriksson
Handikappad

Författare och samhällsdebattör

Vill du veta 
eller ej?
Det är mycket negativt 
man får höra. Att man inte 
ska dricka mjölk till exem-
pel. Vill man veta det? 

Men tänk tvärtom, de 
vet, men ingen talar om 
det för dig. Är inte det pis-
sigt? Eller ännu värre, du 
får ditt sjukdomsbesked, 
så säger doktorn, ”det 
är inte konstigt”, ”vadå” 
frågar du, ”du har ju ätit 
så mycket charkproduk-
ter”. ”Va, är det dåligt med 
charkprodukter?!?” Rik-
tigt pissigt.

Om du köpbojkottar 
charkprodukter, så blir 
tillverkarna väldigt moti-
verade att byta ut de skad-
liga tillsatserna. 

Det kan ju vara positiva 
påståenden också. Det är 
bra för hjärtat och blodåd-
rorna att ta 20 ml olivolja 
om dagen och att äta 50 
gram nötter dagligen. Det 
låter ju bättre. Då kan man 
bojkotta multivitaminer 
och proteindrinkar och 
köpa sig en frukt istället. 
Och inte tycka att det in-
kräktar på ens personliga 
sfär, utan istället känna 
sig välinformerad för att 
kunna göra förnuftiga val 
i en komplex miljö. 

ABC 

Farligt? Vad är farligt och 
vad är det inte? 


