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Våga ta in tåg från Kina
SNABBTÅG. Vid ett möte i 
Oslo har företag från Japan 
och Kina erbjudit Sverige 
och Norge att bygga hög-
hastighetståg på stolpar 
fem meter upp i luften. 
Kinas erbjudande gäller 
i första hand Ostlänken. 
Frikostliga lån, halverad 
byggtid och 25 miljarder 
billigare än beräknade 175. 
Japanernas erbjudande gäl-
ler främst Norge men vill 
även binda samman Oslo 
med Stockholm.

Tågtillståndet i Sverige och 
”världsrekordfiaskot” Hal-
landsåstunneln (20 miljar-
der back?) har väl fått asia-
tiska hjärtan att vekna. För 
Sverige är erbjudandet den 
enda tänkbara lösningen. 
Kan svenska företag verka i 
Kina och tjäna pengar är det 
förmätet att inte tillåta det 
omvända, helst som det re-
dan sker i mindre skala. Att 

låna pengar av Kina gör alla 
länder. USA är den störste 
låntagaren.

Ostlänkens mål är ju att ta 
Sverige ut i den globala värl-
dens finrum och där väntar 
Tyskland och Frankrike 
med flera, som redan har 
stora nät av höghastighets-
tåg. Det bäddar för tyska 
statsbanorna som genom 
dotterbolaget Schenker 
svarar för större delen av 
den svenska bilfrakten. En 
bättre handhavare av drif-
ten går inte att få.

När det gäller den övriga 
tågtrafiken är det dags att 
staten tar över. Lycksökarna 
har gjort sitt. Tunneln un-
der Malmö visar att man 
kan även här. Av byggher-
rens 1000 medarbetare var 
det bara 100 svenskar. Res-
ten togs runt om i Europa 
eftersom det krävdes kun-
nigt folk. Tunnelns kostnad 

blev lägre och byggtiden 
kortare än beräknat. Unikt 
för Sverige.

I dag är 350 kilometer i 
timmen norm, men 400–
500 körs på sina håll. Ett 
intressant projekt är den ki-
nesiska vakuumtuben, där 
tåg kan nå 2000 kilometer 
i timmen. Det betyder 20 
minuter mellan Stockholm 
och Rom. Annars är kine-
siska hastighetståg på väg 
till Singapore och Indien, 
men det stora projektet är 
en bana mellan Peking och 
London. 

Snart står de två tåg- och 
biltunnlarna, byggda av 
norrmän, klara under Bo-
sporen i Turkiet. Därmed 
är det fritt fram för Kinas 
dröm som delas även i Euro-
pa och inte minst i London 
är förväntningarna stora. 
Inget är omöjligt, bara 
berörda länder stoppar in 
bössorna i skåpet.

Det finns ett aber. Natolan-
det Norge visade sin själv-
ständighet mot USA när 
oljan blev aktuell. Där gick 
jänkarna på pumpen. Mak-
ten över oljan och pengarna 
stannade i norska händer. 
Vill asiaterna bygga järnvä-

gar i Norge är det sannolikt 
fritt fram. Norrmännen är 
ju världsbäst på tunnlar 
dessutom.

Så sturska lär nog inte 
svenskarna vara. Eller?

Nils Kling

När ska min dotter få rätt hjälp?
ÄTSTÖRNINGAR. Jag tycker 
att det är bra att folk som 
inte lever med sjukdomen 
ätstörning får veta hur fel 
det är på den så kallade 
vården i dag. Öppenvården 
i Norrköping ska ge stöd, 
men om det inte fungerar 
blir man skickad till dag-
vård i Linköping i 12–16 
veckor. Uppfyller man inte 
deras krav slussas man till-
baka till Norrköping, och så 
är det samma visa igen. 

Jag har en dotter som har 
kämpat i snart ett och ett 
halvt år med sitt helvete. Vi 
har försökt få en remiss till 
Mora, där folk blir hjälpta 
och bättre. Men icke – öp-
penvården vill behandla 

henne inom sina ramar. 
Vilka ramar? Det har ju inte 
hänt speciellt mycket under 
hela denna tid. Hon blir 
ju inte hjälpt till ett bättre 
liv på detta sätt. Är det pre-
stige eller dumdristighet av 
personalen? Skriv en remiss 
och låt åtminstone en män-
niska bli bättre. Hur lång tid 
ska det ta innan kroppen 
lägger av helt? Är på god 
väg nu, men det rullar bara 
på i sin gilla gång. 

Som förälder är det ett 
helvete att se på denna djä-
vulska sjukdom och ändå 
inte kunna påverka den. 
Kanske behöver personalen 
bytas ut, så att det kan bli 
annat tänkande och föränd-

rad vård. Jag vill få tillbaka 
min glada, skrattande och 
levnadsglada dotter. Sjuk-
domen får inte ta över mer. 
Vad gör man? Namnlistor? 
Alla som berörs av den här 
sjukdomen säger att vården 
inte fungerar. Det är dags 
att vakna upp och hjälpa 
folk, inte stjälpa. 

En liten mammi

Medmänskligheten
verkar vara borta
EMPATI. Svar till signaturen 
Elin i NT 28/8. Tack till Elin. 
Din insändare speglar helt 
mina egna tankar. Var finns 
empatin? 

Så mycket myter sprids 
om alla utrikesfödda och 
tiggare. Om man är avund-
sjuk på tiggarna så kan man 
ta en mugg och sätta sig 
utanför kvartersbutiken 
och ta spott och spe. Män-
niskan utvecklas tekniskt, 
men empatiskt är det lika 
illa som tidigare. Med-
mänskligheten känns död 
ibland. Tänker på tiden före 
andra världskriget, det var 
kallt och hatiskt. Skitprat, 

hån, spott och våld, hör det 
till civiliserade människors 
uppträdande? 

Själv så ger jag då jag kan, 
men hälsar alltid på tig-
garna. Ett vänligt sätt kostar 
inget. Att andra har bekym-
mer med att jag ger pengar 
förstår jag inte. Det är skat-
tade och pengar och mina. 
Ingen annan blir lidande. 
Jag dricker inte, röker inte, 
så vad jag gör med mina 
pengar är min ensak.

Att det ska vara så svårt 
att förstå andras lidande? 
Jag tror att det i grunden 
beror på rädsla.

Wonne

●till Annika och Susan-
ne för allt ni gjort för oss på 
Träffpunkten Vikbolandet 
så länge vi fick ha den kvar. 
Lycka till på era nya jobb.

Samtliga besökare

●till den trevliga killen Kim 
på Max Ingelsta den 26/8. Bra 
service, mycket glad och med 
ett trevligt bemötande.

Johanna 

●till den vänliga person som 
planterat den fina blomster-
ängen invid E22, Harsby Sö-
derköping. 

Blomstervän

●till Lisa och Håkan för den 
supergoda maten ni bjöd oss 
på, och trevligt sällskap med 
många skratt under kvällen.
Mariell, Tomas, Anette, Jan, 

Uffe, Ann-Catrin

●till Isa’s Sko- och Nyckel-
service som gör kanonfina 
arbeten. Rekommenderar 
dem det varmaste. Målaren

●till Pia Klerhag för att du 
lyssnade och försökte hjäl-
pa mig. Tänk att det finns så 
många oseriösa företag.

Anneli och Rigmor

●till personalen på Engelns 
förskola i Söderköping för fin 
medeltidsfest.

Alla era barn

●till Lillan, Norrköpings di-
abetesförening, för en trevlig 
grillkväll i Folkparken. Detta 
borde bli en fin tradition i vår 
förening.

Styrelsemedlem

●till Lena Fogelqvist som 
oförtröttligt kämpar på för 
att ge oss gamla i Söderkö-
ping guldkant på tillvaron.

Sven-Åke

●till alla vikarier och ferie-
arbetare på Nils Åbergsga-
ta 2A för att ni gjorde denna 
sommar möjlig. Ni är fantas-
tiska, välkomna tillbaka.

Personalen Nissegatan

●till Fredrik, som med sitt 
enorma tålamod fixade min 
nya telefon. Tack till hela fa-
miljen Ringqvist för en trev-
lig kväll. Hitta tillgänglig

●till Wiwi Heggblad för din 
heroiska kamp mot idiotiska 
politiska beslut inom om-
händertagandet av demens-
sjuka och åldringar i Norr-
köpings kommun. Jag stöt-
tar dig till fullo.

Upp till kamp 

●till våra underbara vika-
rier som ställer upp i vått och 
torrt. Utan er går det helt en-
kelt inte. 
Rikscitys personal och chef

●till Hasse som aldrig sä-
ger nej när jag kommer med 
mina tokiga uppfinningar 
både ute och inne. Älskar dig. 

Anne-Lie A

●till Gunnar och Birgit-
ta utanför Östra Husby som 
hittade vår katt Ville som va-
rit försvunnen i närmare tre 
veckor. Hoppas att ni hade en 
fortsatt härlig bröllopsdag.

Camilla med familj

●till Sofie på Stadium out-
let, som hjälpte mig att utan 
kostnad få ut ett par nya skor 
i stället för de gamla som jag 
lyckats förstöra.

Fattiga pensionären

●till Anna Bjur på Åby Folk-
tandvård för ett underbart 
bemötande när jag och min 
sexåriga dotter var hos dig. 
Du gjorde det så himla bra, 
det blev som ett äventyr att 
träffa dig. Det behövs många 
som du.
Tacksam och glad mamma

●till världens bästa Bos-
se. Tack för att du bryr dig 
om oss så mycket och för all 
hjälp.  Christine 

●till våra fantastiskt duktiga 
vikarier som jobbat hos oss 
i Gusums hemtjänst i som-
mar. Ni är bäst.

Från oss ordinarie

●till signaturen Elin som 
skrev en insändare i NT den 
28 augusti om näthatet. Tack 
Elin och ha det bra i framti-
den. Kjelloz

●till hemtjänsten och hem-
sjukvården i Söderköping 
för god omvårdnad och gott 
samarbete med oss.

Irmas anhöriga   

●till Andreas på K-Rauta 
som fixade vår gråa matta 
och levererad den till bilen. 
Färdig, skuren och klar. Så 
proffsig och trevlig.

Kerstin och Dan med 
Hondan

●till Jörgen E på Styrka för 
mycket bra service. 22 kva-
dratmeter balkongmatta, 
dörr och elskåp fixade sen 
kväll 26/8. Stort tack.

Dan och Kerstin 
i Skarphagen

●till våra vikarier och or-
dinarie personal på Hospi-
talsgatan 31 och Generalsga-
tan 9 hemtjänst och särskilt 
boende för ett gott samarbe-
te i sommar. Pernilla           

●till Reidar Svedahl för att 
du tog dig tid med oss, visa-
de oss Rådhuset och berätta-
de lite historia. Som alltid är 
det roligt att lyssna på dig.

SE Network

Dagens ros

UTSATTHET. Många är 
förfärade över alla tigga-
re som har översvämmat 
vårt land och röster höjs 
för att de måste tas om 
hand. Det är naturligtvis 
förfärligt att människor 
anser det vara nödvän-
digt att lämna sina län-
der för att åka till andra 
för att tigga. Men det 
finns också svenskar 
som lever som hemlösa i 
Sverige i dag. 

Att sätta utländska tig-
gare före svenska med-
borgare föder främlings-
fientlighet. Ska svenska 
samhället ansvara för 
utländska tiggare är det 
viktigt att ta ansvar för 
alla hemlösa. Inte bara 
de som syns framför 
matvaruaffärerna. 

Som det är nu tar Sve-
rige inte hand om sina 
egna. Det finns många 
människor som far illa 
i Sverige i dag. Det finns 
fattiga som inte har råd 
att gå till doktorn eller 
till tandläkaren. 

Detta pågår medan 
många ur medelklassen 
kliar sig i huvudet utan 
att förstå hur främlings-
fientliga partier kan gå 
framåt.

Undrande medborgare 

Sverige struntar 
i svenskarna

Kamp. ”Vården fungerar 
inte”, skriver insändarskri-
benten. Foto:TT 

Kina. ”Kan svenska företag verka i Kina och tjäna pengar är 
det förmätet att inte tillåta det omvända”, skriver insändar-
skribenten. Foto: TT


