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God morgon!
Har du något du
vill tycka till om?
Hör av dig till oss!

TWITTER

”Fiasko av Björklund och Lööf. Det här läget har väl alla sett i några månader skulle kunna ske? Att då kasta in handduken och hoppas att Löfven med Strandhäll, Ygeman m fl ska driva en enda fråga som är nära
C/L inom näringspolitik eller vilket område som helst... #svpol”

E-post:
insandare@sydostran.se
Telefon: 045533 46 36

Köp inte in
kyld mat
till äldre
LIVSMEDEL
Sydöstran berättade
den 12 oktober att äldre
inte vill ha kyld mat
längre. Trots det fortsätter en viss kommun
att köpa in kyld mat till
de äldre.

Det allra smartaste

vore om varje kommun
slöt ett avtal med frysmatsleverantörerna
Dafgård, Findus eller
annat bolag, samt att
de ser till så varje äldrehem och brukare har
en egen mikrovågsung,
så de kan värma maten
på ungefär tio minuter.

Varje portion mat till en
äldre på ett äldreboende eller de som får hem
mat, kostar ungefär 45
kr per portion och 15 kr
för efterrätt. En portion
frysmat kostar i butik
ungefär 28 kr. Kommunen sparar alltså pengar på de äldre.
Jag själv har köpt
in och ätit frysmatsportioner i nära tio års tid
och värmt det i mikron.
Det funkar alldeles utmärkt. I dagsläget finns
till och med fryst potatis i kyftor samt frysta
grönsaker, och de håller betydligt längre i
frysen än färska grönsaker gör i kylskåpet,
vilket minskar på matsvinnet.
P-H
Svängsta

SYDÖSTRAN
Onsdag 17 oktober 2018

SKRIVREGLER FÖR
INSÄNDARSIDAN
Skriv kort. Vi förbehåller oss
rätten att redigera och korta
i era texter. Bifoga alltid
namn, adress och telefon
nummer. Inskickade texter
returneras inte.

Filip Issal, L
Karlskrona

Vi i byggbranschen
ska ta klimatansvar
MILJÖ
Sverige har som mål att
vara klimatneutralt år
2045, vilket kan upplevas
avlägset. Årets sommar
gav dock en försmak av vad
som kan vara ett framtida
normalläge, om vi inte
lyckas reducera våra utsläpp till atmosfären.

För att nå målet behöver

åtgärder påbörjas redan i
dag. Till nyligen har byggbranschen levt i tron att
det framför allt är i brukarskedet av det man bygger som utgör den i allt väsentligt största klimatpåverkan.
När det nu byggs mer
energieffektiva hus minskar klimatpåverkan under
brukarskedet, varvid
byggskedet utgör en allt
större del. Senare studier
visar dessutom att branschen tidigare underskattat byggskedets klimatpåverkan, som nu bedöms
utgöra så mycket som
hälften av en byggnads totala livstidspåverkan.

Det ger oss i byggbran-

schen stora möjligheter
att påverka och verkligen
bidra till Sveriges mål om
klimatneutralitet. Hela
branschen behöver se
över det man kan påverka
såsom råvaruinköp, avfallshantering, bränsleslag på arbetsplatsen
med mera, samt fortsätta
förbättra klimatprestan-

Bygge vid Blå Port i Karlskrona. Byggföretagen måste bli mer klimatmedvetna, skriver representanter för Skanska.
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dan under brukarskedet,
till exempel genom att
bygga noll- och plusenergibyggnader.

Byggbranschen är projektdriven och den allra

största möjligheten till påverkan finns i början av en
projektprocess, vilket
innebär att ju tidigare
konkreta klimatmål fastställs för ett projekt desto
större klimatvinst kan
uppnås.
Eftersom de flesta projekt föregås av upphandling eller marktilldelning,

ofta med stat, kommun eller landsting som upphandlare, är det väsentligt
att ta till vara på den klimatmöjlighet som följer
med det.

Det går kort sagt att ställa
mycket tydligare klimatkrav vid upphandling än
vad som görs i dag. Ska
Sverige nå sitt mål om klimatneutralitet, är det rent
av nödvändigt att redan
nu införa klimatkriterier
som en standard vid offentlig upphandling, när
det gäller så pass klima-

tintensiva tjänster som de
byggsektorn levererar.
Det kan till exempel
handla om krav på upprättande av klimatkalkyl
för att verifiera ett projekts klimatavtryck.
Inom byggbranschen
har vi redan i dag kända
lösningar för att uppnå en
halvering av klimatutsläppen.
För att komma åt den
återstående halvan, behöver vi arbeta med utveckling och innovation av nya
lösningar, och vi är många
i branschen som är moti-

verade och nyfikna inför
framtiden.

För att öka trycket i frågan
här och nu, uppmanar vi
våra kunder att ställa tydliga klimatkrav i samband
med upphandling och
marktilldelning, så att vi
gemensamt tar vårt ansvar för målet att uppnå
klimatneutralitet 2045!
MATTIAS ANDERSSON
Distriktschef Hus Blekinge,
Skanska Sverige AB
MATILDE UNGE
Affärsutvecklare, Hållbar
affärsutveckling, Skanska Sverige AB

TUMMEN UPP
... till alla, anställda i
Lyckå
församling,
barnkören, vuxenkörerna samt ungdomarna som framträdde i
Mariagården
vid
biskopens besök den 13
oktober 2018.
Inte att förglömma
goda kroppkakor samt
kaffe efter. Tack än en
gång
KARIN OLSSON

...till alla som har bidragit till Världens
barn-insamlingen
i
Ronneby kommun. Vi
fick ihop över 80 000
kr.
Stort tack!
KATHRIN NILSSON

Fel att tvinga oss elever att ha åsikter
Jag tycker att idén om att
skriva insändare i skolan,
och till stor del hela skolans ”demokratiseringsprocess” är bakvänd, även
om den har ädla avsikter.
Inget kommer bli bättre av
att skriva insändare eller
att uttrycka sina åsikter,
för att sedan betygsättas
om hur väl eleverna uttrycker sina åsikter.

innehålla ett tvång att
skriva insändare, det är
som att vara tvungen att
rösta.
Slutligen så är det vanligt att skolan skickar in
elevernas insändare till
tidningar, och även om de
inte kräver att insändarna
ska skickas in, så är det
nog inte omöjligt att tänka
sig att eleverna känner en
viss press på sig att de ska
skickas in.

Därutöver tycker jag heller inte att en utbildning
inom ”demokrati” bör

Jag tycker att skolans demokratiutbildning behöver uppdateras, med ett

UTBILDNING

mindre fokus på betyg och
att man skulle kunna få
färdiga ämnen att debattera och skriva om, i stället för att komma på ämnen helt själv.
En del kanske anser att
det är bättre att eleverna
väljer ett ämne att diskutera själva, så att de argumenterar för någonting
som de “verkligen” tror
på. Men i det nuvarande
systemet är det ganska irrelevant vad någon tycker.
Betygen ska ändå sättas
och därför är det nog lättare för eleverna om de inte

dessutom behöver komma på ett bra ämne. Därutöver kommer eleverna
säkert inte välja det de
tror på mest ändå, utan
någonting som de kan argumentera för, bara för
betyget.

Se på mig just nu; jag skriver en insändare om någonting jag inte tror kommer att förändra något
och som jag inte heller riktigt tror på. Det handlar
bara om betyget.
EN ELEV SOM VAR TVUNGEN
ATT SKRIVA EN INSÄNDARE

”Jag tycker att
idén om att
skriva insändare i skolan,
och till stor
del hela skolans ’demokratiseringsprocess’ är
bakvänd.”

