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Tandläkare
Lennart Dahlstedt

ersätter tandläkare Rune Hedegärd  
och övertar den 2 april K G Olssons praktik
Surte Centrum

Gamla och nya patienter är välkomna!
Tala med Lisbeth som fi nns kvar eller Inger.
KG fortsätter  tills vidare att arbeta i begrän-
sad omfattning.

 • Allmäntandvård

 • Implantat

 • Estetisk tandvård

 • Digital röntgen som 
    reducerar stråldosen

Tel 031-980415
Göteborgsvägen 78 A Surte

Industrivägen 1 Nol, 0731-56 16 66

Är kroppen i obalans?
Stressad? Utbränd? 

Spänd? Orolig i magen?
Jag erbjuder alternativa 

behandlingar.
 • Taktilmassage
 • Magnetterapi
 • Stödsamtal
 • Meditation
 • Reiki, m.m.
Ring så guidar jag dig till 
ökat välbefi nnande! /Lena

Nackspärr, Ischias
Ryggskott, Tennisarm

Företagsmassage (F-skatt finnes)

Elektroterapi, Massage
Akupunktur

Tel. 031-98 11 99
070-777 36 68

Alkalievägen 5c, Bohus

Ring och boka Din tid!
Terapeut Arto. Välkommen!

Ps.

Ge bort ett 

presentkort!

1 tim. behandling 300:-

Bohus centrum har blivit tillhåll för ungdomar
– Utbrett missnöje bland hyresgäster och besökare

Vacatierra, Kaos, C=US, Temple of autumn...

Måndag 30 april -07

KLARA
BAND

HITTILLS!

BOHUS. Bohus centrum 
är inte vad det en gång 
var.

Inte nog med att loka-
ler står tomma, under-
hållet är bristfälligt och 
dessutom förekommer 
vandalisering med 
jämna mellanrum.

– Det har blivit ett 
tillhåll för ungdomar, 
som kör runt här inne 
med både mopeder och 
cyklar. De visar ingen 
som helst hänsyn, 
säger Leif Samuelsson, 
som drivit frisersalong 
i Bohus centrum sedan 
uppstarten 1973.

Förbjudet att ta in husdjur, 
färdas på cykel, inlines/ska-
teboard eller liknande. Det 
möter besökarna till Bohus 
centrum, men trots det strun-
tar många i att följa de regler 
som gäller.

– Det har blivit mycket 
sämre på senare år. Nästan 
varje dag säger jag till ungdo-
mar som kommer åkande på 
moped eller cykel. På som-
maren är det dessutom popu-
lärt att åka inlines och då fö-
rekommer det även bollspark-
ning, säger Lennart Lager-
löf, bohusbo sedan barnsben 
och en trogen besökare till 
centrumhuset.

– Skyltarna som står på 
dörren brukar de riva ner 
och det hjälper inte att man 

säger till dem. Jag tycker synd 
om hyresgästerna och fram-
förallt alla de gamla männis-
kor som blir vettskrämda när 
en moped kommer körandes 
här inne.

Frisör Leif Samuelsson un-
derstryker det missnöje som 
Lennart Lagerlöf vittnar om. 
Han tycker att Bohus cen-
trum har förfallit på senare år 
och överväger att klappa igen 
sin salong.

Sämre än någonsin
– Jag har aldrig upplevt det så 
dåligt som det är nu. Centrum 
har verkligen gått ner sig och 
våra kunder tycker det är be-
drövligt.

Centrumhuset i Bohus 

ägs sedan några år tillbaka av 
Fastighets AB Balder och de 
känner till problemet.

– Vi har insett att det har 
blivit ett tillhåll. Vi ska aktivt 
försöka stävja den cykel- och 
mopedkörning som sker, när-
mast genom att ändra öppet-
tiderna för centrum, säger 
Börje Eckegren.

Det förekommer även 
kritik om bristande un-
derhåll och att lokaler står 
tomma. Vad har du att säga 
om det?

– Vi har börjat titta på en 
del saker för att höja statusen 
på centrat och vi jobbar in-
tensivt med att hitta nya hy-
resgäster till de tomma loka-
ler som finns. Det finns ett 

antal intressenter som skulle 
generera mer liv och rörelse 
åt centrumhuset fast i mer po-
sitiv bemärkelse, säger Börje 
Eckegren och avslutar:

– En viss renovering av cen-
trumhuset lär också komma 
till stånd, men det tittar vi på 
i ett mer långsiktigt föränd-
ringsarbete.

Lennart Lagerlöf anser att Bohus centrum har gått ner sig de senaste åren. Underhållet är 
bristfälligt, lokaler står tomma och alltför ofta ser han ungdomar köra runt i centrumhuset på 
moped eller cykel.

Förbjudet att ta in husdjur, färdas på cykel, inlines/skatebo-
ard eller liknande. Många ungdomar struntar dock i förbuds-
skylten och det upprör både hyresgäster och besökare till 
centrumhuset i Bohus. 

I BOHUS CENTRUM
onas Andersson
jonas@alekuriren.se


