Välkommen till NVP

INSÄNDARE

Ta hand om er
hästskit
INSÄNDARE 21 oktober Efter att ha läst artikeln i NVP 7 oktober om
rullstolsbundna Estelle Bergström som med sin permobil har rullat
igenom hästskit på både cykelbanor och gångbanor blir jag både upprörd
och förbannad
Att få in hästskit i sin lägenhet på grund av att hästägare anser att hästen får
skita var som helst är naturligtvis helt oacceptabelt. Kommunens svar " Om
man rider på en gång- eller cykelväg får man ju hålla sig på höger sida och
visa hänsyn till varandra" är för mig "Goddag yxskaft". Problemet är att få
hästägare att ta hand om skiten som hästen producerar.
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VECKANS FRÅGA
Julpyntandet har redan
smugit igång på vissa
håll. När tycker du att
den borde börja?
Ju tidigare desto bättre!
Den första advent
Ett par veckor innan jul
Aldrig
Ingen åsikt
Svara

Se resultat

NVP.se BLOGGEN

När jag för några år sedan var på semester i Wien såg jag på de vagnar som
drogs av hästar en närmast genial uppfinning. Under/
bakom hästen hade kusken fäst en påse för att uppsamla skiten.
Jag föreslår att kommunen utfärdar en förordning för hästägare motsvararande
den för hundägare så att ryttare/hästägare åläggs att ta hand om sin hästskit.
Jan Arklingó

Välkommen till NVP:s nya
bloggsida! 16 intressanta
bloggare från Nacka och
Värmdö kommer
kontinuerligt att lägga upp
sina inlägg för allmän
beskådan. Trevlig läsning!
NVP.se Bloggen
GRODDEN 2008

NVP tog hem flera priser
när Grodden delades ut i
fredags.
Läs mer...
FÖLJ DITT LAG

På NVP.se kan du följa
tabelläget för ditt favoritlag.
Över 150 lag i Nacka och
Värmdö finns i det lättsökta
registret.
Se tabeller
GUIDEN
Hela veckans evenemang
Vad händer i Nacka och
Värmdö i veckan? Hitta
evenemangen här.
Läs guiden
LEDAREN
Evelina Stucki

Ja, vi har väl letat i fyra
och ett halvt år, sa sambon
när kvinnan i butiken
frågade hur länge vi har
tittat på soffor.
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Vi överlever november i
en tvåsits
KRÖNIKA
Tiina Nevala

Jag har funderat en del
över varför en del
människor har en så
mycket starkare så kallat
kollektiv ansvarskänsla än
andra.
Rena hejkonbejkon land
TRAFIKLÄGET

Trafiken.nu
Läget på vägarna
Poliskontroller
SL
ANNONS
Bortsprungen innekatt!

Röd hankatt med vita
tassar, 4 år gammal.
Försvann från Fisksätra
den 2 nov. Har du sett eller
hittat honom? Ring 717 60
55 el. 522 749 03. Hittelön!
Läs fler annonser
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