
Promenerar på senare 
tid ofta längs gräsmat-
tan framför radhusen 

på Uppegårdsvägen i Bohus. 
Tycker det är skönt för min 
hund att, under noggrann 
uppsikt, springa några minu-
ter på mjukt och skönt un-
derlag. Mer än en gång har 

det tyvärr hänt att hunden 
rullat sig i hundbajs, som 
någon slö eller ouppmärksam 
hundägare lämnat efter sig.

Vid samtal med en av de 
boende berättade han att de 
små barnen som bor på gatan 
råkat ut för samma sak. Tänk 
er små barn, vars overaller 

eller skor blir nersmetade av 
dessa ”visitkort”! Därför upp-
manar jag er hundägare som 
går på detta område – plocka 
upp hundbajset efter er. 

Även skötsamma hundäga-
re drabbas ju av att ni miss-
sköter er. Skulle inte förvå-
na mig om det kommer upp 
en skylt med förbud att rasta 
hundar där. 

Emmys matte
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Öppet hus 
lördagen den 16/1

kl. 10.00 -14.00

Alla elever i årskurs nio 
och föräldrar önskas 

välkomna på Öppet hus till 
Ale gymnasium!

Folktandvården

www.vgregion.se/folktandvarden

Du som är över 21 år kan få tandvård 
till fast pris. Vi på Folktandvården kallar 
tjänsten för Frisktandvård. Till ett fast 
pris under tre år tar vi hand om dig och 
dina tänder, tryggt och säkert. Vi hjälper 
dig att hålla tänderna friska, från 35 
kronor i månaden.

Folktandvården Bohus, Nödinge, Älvängen och 
Skepplanda tackar alla trevliga kunder och önskar 

God Jul & 
Gott Nytt År
Jourmottagning dagtid under mellandagarna
Folktandvården i Nödinge tel 0303-97730 
28:e, 29:e och 30:e december

Folktandvården i Älvängen tel 0303-743300 
4:e och 5:e januari

Övrig tid hänvisas till akuttandvården i Göteborg 
Tel 031-807800

I fredags tog skolorna jul-
ledigt. Skolavslutning på 
en fredag??

Folkölen och starka-
re saker än så flödade bland 
ungdomar. Jag kan inte be-
gripa att skolan serverar en 
sådan straffspark som avslut-

ning på en fredag.
Eftersom det fanns gott 

om affärsköpt ”folköl”  ute 
så har langningen till ung-
domar kunnat döljas i den 
övriga inhandlingen av öl på 
just fredagar. Med avslutning 
så långt ifrån fredagar som 

möjligt avtar nyhetens behag 
med att just fira avslutning. 
Vidare så märks antagligen 
också onaturligt stora inköp 
av öl på vanliga vardagar. Na-
turligtvis är det så också att 
en fredag innebär avkopp-
ling efter en hektisk vecka 
och det är få föräldrar ute, så 
kära skolledning...detta var 
inte bra!

Tyrone Hansson

Galet och onödigt!

Moderata Ung-
domförbundet i 
Norra Älvsborg 

ger Regeringen Reinfeldt 
en eloge för att man tar 
ansvar för ekonomin. Det 
är i hårda tider som nu det 
politiska ledarskapet sätts 
på prov.

– Socialdemokraterna ville 
lägga skolans och vårdens 
pengar till förlusttyngda 
bilföretag, Det är tur att de 
röda partierna sitter i oppo-

sition säger David Nilsson 
2:e vice Distriktsordförande 
för Moderata Ungdomsför-
bundet i Norra Älvsborg.

– Självklart är det tråkigt 
när så många människor 
blir utan jobb. Någonstans 
i botten glömde Saab bort 
det viktigaste målet, Att göra 
bilar som människor vill ha, 
säger David Jansson, di-
striktsordförande för Mo-
derata Ungdomsförbundet 
i Norra Älvsborg.

– Nu ska vi se framåt och 
hoppas att det blir fler jobb, 
det finns stora möjligheter 
med regeringens jobbpo-
litk och satsningarna som 
man nu gör på forskning, 
Nu gäller det att regering-
en får ett förnyat mandat på 
4 år. För en socialdemokra-
tisk politik i detta läge hade 
vart förödande för Sverige 
säger Jens Roslind 1:a vice 
Distriktsordförande Mode-
rata Ungdomsförbundet i 
Norra Älvsborg.

”Regeringen tar ansvar”
Moderata ungdomsförbundet om Saab

Hundägare se upp!


