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Havsörnen 
allt vanligare
i skärgården

NYHETER ·4

Tidningsprofil 
avled hastigt
i lördags

SLÄKT & VÄNNER · 13

Järvsötjej
satsar på 
Svensktoppen

NYHETER · 6

Sellmans bil 
varslar tre

Tre anställda 
i Tallåsen har vars-
lats, men verksam-
heten blir kvar.  SIDAN 4

■

Ung och arbetslös
Markus Johansson och Jonas Persson är två av Ljusdals

arbetslösa ungdomar. De har inte kommit så långt i arbets-
sökandet ännu men de har hunnit se att arbetsmarknaden ser 
dålig ut och de är beredd att fl ytta om det behövs. SIDAN 5

■

 FOTO:  MADELEINE THORIN

Nordisk vindkraft AB diskuterar med Försvarsmak-
ten om ett vindkraftverksområde vid Degerkölen 
där de vill sätta upp sex vindkraftverk. En försvars-
anläggning försvårar företagets planer men än är 
inget klart. Ett flertal områden i kommunen ligger
i planeringsstadiet för eventuell vindkraft.  SIDAN 4

Planer på 
nya vind-
kraftverk

ENERGI. Degerkölen ett alternativ■

KÖPET KLART 
PÅ ÖSTERNÄS

På måndagen 
undertecknades 
köpeavtalet för 
Östernäsområdet. 
 SIDAN 28

■

Nya planer
för skogen

Holmen skog är 
först ut med att an-
vända Heureka som 
mätsystem.  SIDAN 17

■

Folkteatern sa 
upp hyresavtal

Folkteatern har 
sagt upp hyresavta-
let för Hälsinglands 
träteater.  SIDAN 10

■

Trakasserier
har ökat

En ny undersök-
ning visar att trakas-
serier mot åklagare 
ökar.  SIDAN 7

■
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En orättvis värld – 
på alla nivåer
N

är jag själv har det som 
bäst har jag mest tid att 
reflektera över de som 
inte har det lika bra. 

Det finns enorma 
klyftor i vårt samhälle och jag häpnar 
när det gång på gång går upp för mig 
att vi har ett styre i Sverige som med-
vetet har gjort det ännu bättre för de 
som redan åker på den välkända räk-
mackan. 

De som sitter på en kaktusdyna får 
den än hårdare upptryckt i stjärten 
när den ekonomiska fördelningspoli-
tiken vänder dem ryggen. 

LEDARE

Om man inte är en riktig borgar-
bracka så känner man någon som fått 
en riktigt knivig livssituation där den 
som tidigare bedömdes för sjuk för att 
kunna arbeta mår på samma sätt men 
i dag förväntas ta ett arbete. 

Vi har en arbetslöshet som nästa år 
förväntas nå kanske tolv procent. 
Trots det har jag äran att träffa män-
niskor, alla välbetalda, som hävdar att 
det finns jobb om man vill ha jobb. 

Men verkligen? Hur kommer det 
sig att statistiken ser annorlunda ut?

Utbildning, helst då mer än gym-
nasieutbildning, krävs för att match-
as mot de jobb som finns. Vi vet att de 
barn som växer upp i ett hem där inte 
böcker finns inte pluggar. För det är 
inte en del av deras verklighet. Får de 
skylla sig själva?

I somliga trädgårdar grillas det i som-
mar så gott som varje kväll biffar stora 
som dasslock. Skaffar sig igentäppta 
blodkärl samtidigt som de med mas-
sivt köttintag bygger på klimathotet. 
Fast om man är utbildad och rätt rik 
klarar man hälsan ändå. Risig hälsa är 
mest för mindre bemedlade. 

I en annan del av världen innebär 
kvällen att bli våldtagen av soldater. 

Trädgård vet man inte vad det är för 
något.

Dessa röriga tankar som jag inte hit-
tar någon quick fix till. Jag vill ordna 
de här sakerna. Jag vill veta vad som 
händer om de pengar som lagts på gi-
gantiska blå studsmattor som ställs 
bredvid grillen i stället använts för att 
bygga skolor i Afrika. 

Hur många små tjejer hade kunnat 
lära sig läsa och räkna och kanske hit-
ta en mer raffinerad framtid än den 
som annars bjuds dem? Jag ser ju att 
pengarna finns. Till att subventioner-
na vin- och tobaksbönder. Men inte 
att odla mat till barn som svälter.

Som alltid funderar jag på vad som 
ger mig rätten att leva som jag gör. Äta 
ute, köpa kläder för kul, resa. Allt det 
där jag verkligen inte måste göra. 

Hur många barn kan jag rädda till 
ett bättre liv? Jag känner det person-
liga ansvaret och gör som för få andra, 

köper mig fri genom att skänka peng-
ar. 

Jag tänker att det finaste jag kan an-
vända min profession till är att åka till 
Afrika och jobba på en skola. Lära bar-
nen att räkna de fyra räknesätten och 
lösa matematiska problem. 

Men jag är för rädd. För sjukdomar, 
för våld och för dålig mat som jag in-
billar mig skulle ta kål på mig. 

Jag sitter med maraboukakan, min 
laptop och ett glas klassiskt kommer-
siell cola och är rädd. Allt jag vill är att 
alla ska må bra, men jag känner mig så 
ofattbart liten inför utmaningen.

Semester är min olycka. Då har jag 
tid att inse hur privilegierad jag är, 
och det innebär i förlängningen den 
hårda insikten att andra inte är det. 

Och påminnelsen om att vi fortfa-
rande lever i en orättvis värld. 

På alla nivåer.

Semester är min olycka. 
Då har jag tid att inse hur 
privilegierad jag är.

Angående Anders Eklunds krönika lördagen den 13 
juni, undrar vi om tidningens politiska chefredaktör 
Anders Eklund inte har mer att säga angående Mona 
Sahlin och Marita Ulvskog än att kommentera deras ut-
seende? 

Deras babylena hud har väl inget med (S)aken att 
göra eller hur hårt sminkade dom är. 

Är det för att dom är kvinnor du ondgör dig över sty-
lingen? Eller är det för att dom är starka kvinnor och 
står för sin åsikt, du kritiserar deras utseende?

Vi skäms i alla fall inte över Mona och Marita, vare sig 
dom är sminkade eller inte. 

Vi lyssnar på deras budskap. Vi anser att chefredaktö-
ren nått lågvattenmärket i detta fall.

3 NÄSTAN PERFEKTA KVINNOR(S) UNDRAN

■

Vem borde 
egentligen skämmas?

DEBATT

RUNOS GUBBAR

OPINION SVARAR

Ingen av oss 
behöver retuscheras

Vi brukar av princip inte ta inlägg utan namn på de-
battplats. Men vad är det för vits med principer om man 
inte kan bryta dem ibland?

Bra att ni reagerar. Möjligen uttryckte jag mig inte 
tillräckligt tydligt. Jag kritiserade inte Mona Sahlins 
och Marita Ulvskogs utseende på EU-affischerna. Sna-
rare tvärtom. Min kritik gick ut på att de verkade tycka 
att deras naturliga utseende inte duger.

Det handlade verkligen inte om att bara vara sminka-
de. Det handlade om kraftiga retuscheringar för att för-
söka framstå som yngre och möjligen vackrare.

Men varför låtsas vara yngre och vackrare än vad man 
är? Varför dölja sitt rätta jag? Varför skämmas för att 
man åldras och får några rynkor? Vad sänder det för sig-
naler från ett parti där ”alla ska med”? Är det perfekta 
viktigare än det äkta?

Om nu Mona Sahlin och Marita Ulvskog verkligen 
hade varit starka kvinnor skulle de inte tillåtit denna 
manipulering av bilderna. Då skulle de gjort som två an-
dra starka kvinnor, Gudrun Schyman och Marit Paul-
sen. Deras bilder dolde inte erfarenhetens charmiga 
rynkor.

Poängen i min krönika var att ingen av oss behöver 
retuscheras. Vi duger som vi är.

ANDERS EKLUND

■

Förra veckan drog den 
rödgröna oppositionen ut 
på gemensam tågresa en-
ligt ett gammalt beprövat 
recept från den borgerliga 
alliansen för fyra år sedan.

Men enigheten varade 
inte längre än till i lördags. 
Då gjorde Miljöpartiet de 
grönas gruppledare Mika-
ela Valtersson gemensam 

■ sak med regeringens im-
migrationsminister Tobias 
Billström (M) kring arbets-
kraftsinvandringen. 

Till stort förtret för sam-
arbetskompisarna i Vän-
sterpartiet och Socialde-
mokraterna.

I måndags kväll talade vän-
sterledaren Lars Ohly och 

strödde gamla socialistiska 
teser vitt och brett omkring 
sig. Bland annat vill han och 
partiet ha ett kraftigt ökat 
statligt ägande i de svenska 
bankerna.

Till stort förtret för samar-
betskompisarna i Miljöpar-
tiet och Socialdemokraterna.

När de tre partierna kall-
lade till presskonferens i 

Almedalen i går var därför 
förväntningarna inte sär-
skilt högt uppskruvade.

Utspelet handlade också 
om marginella förändring-
ar i den gamla följetongen 
om fastighetsskatten. All-
tid något att enas om. Men 
fortfarande är oenigheten 
större än enigheten. 

ANDERS EKLUND

Oenigheten större än enigheten

ELIN LUNDGREN (s)
Lärare, Gävle/Norrala
elin.lundgren
@soderhamnskuriren.se
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 Tis-Tor     09.00-18.00
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SISTA CHANSEN

PÅ STATENS 

MILJÖBILSPREMIE
gäller vid leverans 

t.o.m 090630

Ljusdal
Kyrkogatan 9
Tfn 0651-76 64 00
www.bilbolaget.nu

Hudiksvall 0650-129 00
Ljusdal 0651-106 00

 Hjälpmedel/Hälsokost

Nu kan du som har CPAP-behandling 
mot sömnapné köpa tillbehör 

i Hudiksvall och Ljusdal!

Sommarerbjudande!
Du får 10% på valfri mask 
ur vårt sortiment fram 
till den 1 september!

Besök Ting med Tanke 
och se vår miniutställ-
ning med nyheter.

IDAG STÄNGT
p.g.a.

inventering

Tuvavägen 1,
Järvsö

OPINION 2

■ Ledare. Semester är min 
olycka. Då har jag tid att 
inse hur privilegierad jag är. 
Det skriver Elin Lundgren i 
ledaren.

NYHETER 4

■ Vindkraft. Ett vindkrafts-
verksområde vid Deger-
kölen planeras av Nordisk 
vindkraft. En försvarsan-
läggning försvårar projek-
tet och diskussion pågår 
med Försvarsmakten.

NYHETER 6

■ Musik. Maria Norén i 
Järvsö är en av tolv som ta-
gits ut till sångsolisttävling-
en Svensktoppen nästa, som 
avgörs i Gävle den 22 juli.

KULTUR 10–11

■ Kvinnohyllning. Anna 
Lindkvist Adolfssons ut-
ställning på Färlia konsthall 
är kanske sommarens mest 
helgjutna, skriver kultursi-
dans recensent.

SLÄKT&VÄNNER 13

■ Namnsdag. I dag har Elof 
och Leif namnsdag. Elof  
betyder ”ensam arvinge” 
och är ett nordiskt namn.

TEMA 17

■ Natur och miljö. Heure-
ka är ett planeringsverktyg 
som hjälper Sveriges skogs-
ägare att klara av hante-
ringen med virkesproduk-
tion, miljö och biologisk 
mångfald.

SPORT 14

■ Allvädersbanor. Friidrot-
tarna kan få Älvvallen upp-
fräschad i stället för Strand-
vallen.

SMÅSAKER 22

■ Krönika. Christer Nilsson 
ska köpa cykel och funde-
rar på limpa, högstyre OCH 
nummerplåt. 

INSÄNT 24

■ Sjukvård. I dessa tider är 
det för mig en självklarhet 
att skattepengar som beta-
las in till landstinget ska an-
vändas till sjukvård, skriver 
Caroline Forslund.

TV 25–27

■ Carnivale. Spänningen 

mellan Ben och Justin blir 
allt starkare ju närmare sitt 
mål Ben kommer. Ame-
rikansk dramaserie från 
2005. SVT2, 20.00.

VÄDRET 21

■ Fortsatt varmt. 28 grader 
och sol i dag men mot slu-
tet av veckan lovas det sva-
lare väder.

LJUSDALS-POSTEN I DAG

God morgon!
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■

Nyhetschef: 

Anders Ingvarsson, 
0651-58 50 35, 

nyhetschef@ljp.se

LJUSDAL
XX XXXXX

2009
Håll (inte) ihop! 

Ibland kommer uttrycket ”Vad 
var det jag sa” bättre till pass än 
annars. Härom dagen var en sån 
dag, när jag helt plötsligt snubbla-
de över en amerikansk studie som 
visar att barn vars föräldrar grälar 
mycket, oftare får problem i sko-
lan och löper större risk att hamna 
i missbruk. 

Hah! Var min första tanke. Inte 
för att jag kanske tror att man blir 
missbrukare av att ha tjafsande 
föräldrar. Men jag tror inte på nå-
got sätt att barn vinner på att för-
äldrar som inte kommer överens 
håller ihop. 

Och hur än det är så är det bar-
nen och deras bästa allt handlar 
om. 

I grund och botten. 

■

Reporter: 

Sofia Rohlin, 
0651-58 50 41, 

sofia.rohlin@ljp.se

LJUSDAL
30 JUNI

2009

Reumatiska besvär?

020-20 20 35
Reumatikersjukhuset Spenshult
i samarbete med Reumatiker-

förbundet och Abbott Immunologi

FASTIGHETSAFFÄRER

Valla 5:10, Färila
Vallängesvägen 30, Färila
Pris: 1 300 000 kr.
Taxerat värde: 514 000 kr.
Säljare: Illy Rose-Marie Gab-
rielsson.
Köpare: Ingrid Elisabet Car-
gus.

Föränge 2:5, Järvsö
Vik Norvägen 84, Järvsö
Pris: 0 kr.
Taxerat värde: 247 000 kr.
Säljare: Gulli Hillevi Johans-
son.
Köpare: Gustav Ingemar Jo-
hansson.

Öje 8:69, Järvsö
Pris: 2 300 000 kr.
Taxerat värde: 0 kr.
Säljare: John Erik Jonssons 
Dödsbo.
Köpare: Jonas Bertil Ingemar 
Andersson.

Välje 2:34, Ljusdal–Ramsjö
Norrväljevägen 10, Ramsjö
Pris: 0 kr.
Taxerat värde: 298 000 kr.
Säljare: Peter Knapp, Lena 
Persson.
Köpare: Hans Peter Knapp.

Sjöbo 1:23, Ljusdal–Ramsjö
Pris: 10 000 kr.
Taxerat värde: 40 000 kr.

■

■

■

■

■

Säljare: Ulf Anders Hed.
Köpare: Björn Christian Hed.

Höga 6:7, Ljusdal–Ramsjö
Kyrksjönäsvägen 10, Ljusdal
Pris: 0 kr.
Taxerat värde: 491 000 kr.
Säljare: Märta Sigrid Olsson.
Köpare: Åke Olof Valfrid Ols-
son.

Björsjö 1:24, Björsjö 1:15, 
Färila
Björsjö 216, Korskrogen, 
Björsjö 218, Korskrogen
Pris: 0 kr.
Taxerat värde: 31 000 kr.
Säljare: Karin Linnea Englund.
Köpare: Linnéa Caroline Eng-
lund.

Håvra 2:12, Färila
Pris: 0 kr.
Taxerat värde: 102 000 kr.
Säljare: Maine Birgitta Lind-
kvist.
Köpare: Anne Margareta 
Lindkvist Percival.

Ångsäter 8:35, Ångsäter 
4:14, Ljusdal–Ramsjö
Pris: 0 kr.
Taxerat värde: 352 000 kr.
Säljare: Henrik Ångsäter.
Köpare: Margareta Elisabet 
Qvist.

■

■

■

■

Få tror på 
bostadssektorns 
miljödriv
STOCKHOLM. Åtta av tio 
tror inte att landets fast-
ighetsägare av egen kraft 
kommer att göra det som 
krävs för att bostadssek-
torn ska nå de uppställ-
da klimatmålen, enligt en 
undersökning som Novus 
opinion har gjort på upp-
drag av HSB och Riksbyg-
gen. Nästan nio av tio anser 
att det behövs politiska ini-
tiativ om målen ska uppnås, 
samtidigt som endast två av 
tio tror att regeringen kom-
mer att nå klimatmålen för 
bostadssektorn.

HSB och Riksbyggen dri-
ver införandet av ett så kall-
lat Klot-program, ett mil-
jardprogram för energiom-
ställning av landets bostä-
der. I undersökningen, som 
presenterades i Almedalen, 
får organisationerna stöd 

för sitt förslag; de flesta an-
ser att subventioner och bi-
drag är en bättre väg att gå 
än hårdare regler och höjda 
energiskatter. TT

Rekord på 
Systembolaget 
i midsommar
STOCKHOLM. Årets mid-
sommar var ovanligt lyckad 
för Systembolaget. På tors-
dagen före midsommar-
afton hade man 1 027 000 
kunder – vilket är nytt re-
kord, uppger SVT:s Rap-
port.

Men Lennart Agén, 
presschef på Systembola-
get, tror inte att det beror på 
att vi dricker mer. Snarare 
är det den sänkta kronkur-
sen som har fått fler svensk-
ar att köpa sprit hemma.

En del av ökningen be-
står också av kunder som 
strömmat till från Dan-
mark, Norge och Finland. I 

Haparanda märktes exem-
pelvis en ökning av kunder 
från Finland – ett land där 
spritskatten nu har höjts.
 TT

Klimatfrågan 
central för EU
LONDON. Vägen ut ur kri-
sen, miljökonferensen i 
Köpenhamn och säker-
hetsfrågor är enligt Stor-
britanniens premiärmi-
nister Gordon Brown de 
viktigaste punkterna när 
Sverige på onsdag tar över 
EU:s ordförandeskap.

Det klargjorde den brit-
tiske regeringschefen ef-
ter en lunch på Downing 

Street 10 tillsammans med 
statsminister Fredrik Rein-
feldt och EU-kommissio-
nens ordförande José Ma-
nuel Barroso.

Alla tre klargjorde vid 
presskonferensen att kli-
matfrågan spelar en central 
roll det närmaste halvåret.

Fredrik Reinfeldt under-
strök att arbetslösheten i 
höst riskerar att öka i Euro-
pa och pekade på nödvän-
digheten att hitta gemen-
samma vägar.

Också Iran stod på dag-
ordningen under lunchen.

– Detta är helt oaccepta-
belt och Europa måste fort-
sätta stå för demokrati och 
frihet, sade Gordon Brown.
 TT



LJUSDALS-POSTEN · TISDAG 30 JUNI 2009

4

LJUSDAL
Nordisk vindkraft plane-
rar ett vindkraftverks-
område vid Degerkölen. 
En försvarsanläggning 
försvårar projektet och 
diskussion pågår med 
Försvarsmakten. Ett 
flertal andra områden i 
kommunen ligger i pla-
neringsstadiet.

Företaget Nordisk vind-
kraft AB har ansökt om att 
sätta upp sex vindkraftverk 
i Ljusdals kommun. Planen 
är att vindkraftverken ska 
byggas på bergen Degerkö-
len och Godberget mellan 
Kårböle och Los. 

Anläggningen har de be-
räknat ska kunna vara klar 
till 2015 och vindkraftver-
ken skulle då ha en total ef-
fekt på 12 till 18 MW.

– Vi projekterar för ett 
antal vindkraftverk på om-
råden i Sverige. Vid Deger-
kölen passar vindhastighe-
ten bra för vindkraftverk, 
säger Karl-Johan Hellblom, 

projektledare på Nordisk 
vindkraft.

Projektet är i ett tidigt sta-
die och det är fortfarande 
ganska osäkert om deras 
planer går igenom.

Försvarsmakten har en 
försvarsanläggning i det 
område som företaget ta-
git med i sina planer och 
diskussion mellan parterna 
pågår. De har redan fått ett 
negativt svar men ska göra 
en ny förfrågan när de ar-
betat om layouten för vind-
kraftverken.

– Det är fortfarande i ett 
tidigt stadie och fortfaran-
de högst osäkert om det blir 
något i och med försvars-
anläggningen, säger Karl-
Johan Hellblom.

Om Försvarsmakten ger 
ett positivt besked är det 
kommunen som ska ge be-
sked om bygglov. Det som 
i dagsläget ser ut att kunna 
störa för kommunens del är 
att det ligger nära Deger-
kölsvallen:

– Vindkraftverken förtar 
upplevelsen när man besö-
ker en fäbodvall, säger Ma-
ria Andersson, planingen-
jör på kommunens sam-
hällsplanering.

Annars tycker hon att det 
är en väl vald plats då det, 
efter en snabb överblick, 
inte ser ut att finnas några 
närboenden till området.

Intresset för vindkraftverk 
ökar och på flera ställen i 
kommunen tittar man på 
fler möjligheter för att sät-
ta upp vinkraftverk. På fle-
ra områden har simulerade 
vindhastigheter tagits fram, 
samråd har gjorts med För-
svarsmakten och tillstånd 
har sökts hos länsstyrelsen.

Ett flertal av dessa stäl-

len ligger i planeringssta-
diet däribland, dock strax 
utanför kommunen, planer 
på vindkraftverk på Stor-
berget och Storbodsber-
get som ligger mellan Yt-
terhogdal och Älvros. Där 
vill o2 Vindkompaniet sät-
ta upp max 20 verk på mark 
som de redan har arrande-
rat av Holmen.

JENNIFER EK

0651-58 50 40

jennifer.ek@ljp.se

www.helahälsingland.se

NYHETER Tipsa vår reporter:
Namn Eftermamn

0650-000 00
tips@xxxxxxx-

xxxxxx.se

Fler planer på 
vindkraftverk

Havsörnsstammen 
fortsätter att växa
GÄVLEBORG
Havsörnsstammen har 
blivit stadigare. Det är 
allt vanligare att man får 
syn på en havsörn ute i 
skärgården och stam-
men ser ut att växa yt-
terligare.

Havsörnsstammen har vis-
serligen sett bra ut i flera år 
nu men rovfågeln blir allt 
vanligare.
 Sedan havsörnen var ut-
rotningshotad i slutet av 
80-talet har stammen vuxit 
stadigt. 

I dag är det omkring 40 
häckande par i länet, på 70- 
och 80-talen fanns det inga 
häckande par alls.

– Det är åtminstone 40 
häckande par som vi kän-
ner till, det kan säkert fin-
nas ett mörkertal där efter-
som det kan vara svårt att 
få syn på dem, säger Mats 

Axbrink, ordförande i Gäv-
leborgs läns ornitologiska 
förening.

Även om det kan vara 
svårt att få syn på dem så 
har det blivit vanligare. 
Just sommartid håller de 
sig mest osynliga men ute 
i skärgården finns det ändå 
en bättre chans nu än vad 
det har varit tidigare att få 
syn på en. 

Under vinterhalvåret är 
det ännu vanligare då rov-
fåglarna rör på sig mer.

Stammen ökar stadigt och 
som det ser ut i dag kommer 
den att fortsätta göra det i 
framtiden.

– Det känns roligt. Det 
ser väldigt bra ut jämfört 
med hur dåligt det var på 
70- och 80-talen då man 
trodde att de skulle försvin-
na, säger Mats Axbrink.

Kenneth Karelius, or-
nitolog och ringmärkare i 

Gävleborgs län håller med:
– Utvecklingen är väldigt 

positiv och kontrollerna vi 
har gjort har sett bra ut.

Antalet par i landet är 
i dag betydligt fler än vad 
det varit och spridningen 
av stammarna har ökat.

Havsörnarna etablerar sig 
och i och med att de faktiskt 
blir fler kommer de kanske 
att sprida sig något utanför 
det här området.

– Antingen tränger de 
ihop sig när det blir fullt 
eller så flyttar de till andra 
områden, tror Mats Ax-
brink.

Han förklarar att havs-
örnen vill ha lite grundare 
vatten och därför passar det 
här området i Gävleborgs 
län dem bra.

JENNIFER EK

0651-58 50 40

jennifer.ek@ljp.se

TALLÅSEN/HUDIKSVALL
Sellmans Bil med för-
säljning i Tallåsen och 
Hudiksvall har varslat 
tre personer om upp-
sägning.
– Men förhandlingar 
pågår och det är inte 
säkert att alla tre får 
sluta, säger Fred Sell-
man.

Samtliga tre som varslats 
har sin arbetsplats i Tall-
åsen, det handlar om per-
sonal på lager och försälj-
ning.

– Men vi ska absolut 
inte lägga ner där, betonar 
Fred Sellman. Samtliga 
reparatörer blir kvar och 
även försäljningen, så för 
kunderna ska det inte bli 
någon skillnad.

Varslen utlystes i maj, 
och om de träder i kraft 
kommer den med kortast 
anställningstid att få sluta 

i augusti eller september, 
de andra två nästa vår.

Anledningen till varslen 
är att en av de stora bil-
jättarna som Sellmans är 
agentur för, Mercedes, vill 
effektivisera.

– Den här omorganisa-
tionen görs i samarbete 
med generalagenten och 
är en del i en plan som 
sträcker sig minst tio år 
framåt. Den har inte sär-
skilt mycket att göra med 
de tider som råder just nu, 
utan snarare en anpass-
ning till marknaden. 

Sellmans Bil saluför 
Mercedes, Nissan, Jeep 
och Chrysler och enligt 
Fred Sellman kommer 
samtliga bilmärken att 
finnas kvar på båda or-
terna. 

LISA ÅBERG

0651-58 50 53

lisa.aberg@ljp.se

ENERGI. Ansöker om sex vindkraftverk■

FAKTA
Projekten som
kommit längst

Sörbyparken har sökt om 
bygglov för 38 verk, sam-
manlagt 45 verk där sju är 
tänkt på Bollnässidan. Ären-
det beräknas vara klart i höst.

Svartvallsberget har fått 
bygglov och de vill sätta 
upp tio verk.

I Tandsjöborg har man 
gjort en tillståndsprövning 
hos länsstyrelsen på 15 verk.

■

■

■

Havsörnen blir allt vanligare. Stammen i Gävleborgs län ökar och det finns betyd-
ligt fler nu än tidigare. FOTO: LEIF LARSSON

Nyhetschef: Anders Ingvarsson, 0651–58 50 35, anders.ingvarsson@ljp.se

NYHETER Tipsa vår reporter:
Anna-Britta Bergman

0651-58 50 34
tips@ljp.se

KARL-JOHAN HELLBLOM:

”Vid Degerkölen pas-
sar vindhastigheten 
bra för vindkraftverk.” 

Tre personer varslas hos Sellmans bilar i Tallåsen. 
Men verksamheten ska vara kvar.
 FOTO: MADELEINE THORIN

Tre varslade 
på Sellmans
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LJUSDAL
Två av kommunens 254 
arbetslösa ungdomar är 
Markus Johansson, 19 år 
och Jonas Persson, 21 år. 
De tycker att arbets-
marknaden ser dålig ut 
hemma i Ljusdal men att 
flytta för att få ett jobb 
är inte helt främmande 
för dem.
– Man måste nog flytta 
härifrån om man ska få 
ett riktigt jobb, tror Jo-
nas Persson.

Arbetslösheten slår hårt 
mot de unga och i Gävle-
borgs län är arbetslösheten 
dubbelt så stor i dag som 
förra sommaren. 

Enligt arbetsförmedling-
en finns det 254 arbetslö-
sa ungdomar, eller sådana 
som deltar i program med 
aktivitetsstöd, i Ljusdal. 

Två av dem är Markus Jo-
hansson, 19 år, Ljusdal, och 
Jonas Persson, 21 år, Tall-
åsen.

Killarna har ännu inte varit 
arbetslösa så länge. Markus 
Johansson tog studenten 
från barn- och fritidspro-
grammet för några veckor 
sedan och Jonas Persson 
arbetade tidigare på Ring-
bolaget här i Ljusdal och 
han har nu varit arbetslös i 
tre månader. 

De tycker att det finns 
dåligt med jobb här men de 

kommer att söka bland det 
som ändå finns. 

Markus Johansson tyck-
er att det bara finns telefon-
försäljningsjobb och det är 
något han egentligen inte 

vill arbeta med.
– Man måste nog flyt-

ta härifrån om man ska få 
ett riktigt jobb, tror Jonas 
Persson.

Och krävs det att de mås-

te flytta för att få ett jobb, 
då är det något de kan tän-
ka sig att göra.

 Hur går det med jobbsö-
kandet?

– Jag har inte sökt några 
jobb ännu, men jag ska göra 
det, säger Markus Johans-
son som heller inte hun-
nit tänka så långt vad han 
skulle kunna tänka sig att 
arbeta med. Vad som vore 
hans drömyrke vet han inte 
ännu.

Jonas Persson som har 
varit arbetslös lite längre 

■

har hunnit tänka lite mer 
över situationen:

– Drömjobbet vore att 
jobba som automationstek-
niker på Ericsson. Jag har 
sökt det tidigare men då 
fick jag det inte när företa-
get höll på att varsla.

I år är det 150 fler ungdo-
mar i Ljusdal som är arbets-
lösa än i fjol. Det märker 
killarna av i sin omgivning. 
Många de känner är också 
utan arbete och söker bland 
de platsannonser som finns 
ute på arbetsmarknaden.

– Men de finns ju också 
de som har jobb, men då är 
det ofta jobb de fått genom 
folk de känner, säger Mar-
kus Johansson.

JENNIFER EK

0651-58 50 40

jennifer.ek@ljp.se

Beredd att flytta för att få jobb
Jonas Persson och Markus Johansson är två arbetslösa ungdomar i Ljusdal. De tycker att arbetsmarknaden ser dålig ut och de är beredd att flytta för att det ska lösa sig 
med jobb. FOTO: MADELEINE THORIN

Jonas Persson och Markus Johansson tycker att ar-
betsmarknaden ser dålig ut hemma i Ljusdal.

MARKUS JOHANSSON:

”Men det finns ju ock-
så de som har jobb, 
men då är det ofta 
jobb de fått genom 
folk de känner” 

JONAS PERSSON:

”Drömjobbet vore att 
jobba som automa-
tionstekniker på Erics-
son. Jag har sökt det 
tidigare ”

KASSASKÅP FLYTTAT OCH LÄNSAT
Ett tre ton tungt kassaskåp, innehållande en större summa 

pengar, stals utanför Borås natten till lördagen. I söndags hittades 
det uppskuret flera mil därifrån, uppger Borås Tidning på nätet.

■

MAN KAPSEJSADE MED JOLLE
En man räddades ur vattnet efter att ha kapsejsat med sin lilla 

jolle vid Nidingen. Kompisen som åkte i en annan jolle kunde inte 
vända och hjälpa honom, men han lyckades larma sjöräddningen.

■
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– Jag har alltid gjort det jag vill göra, säger Maria Norén, som efter ett års musikskrivande tagit sig till länsfinalen i sångsolisttävlingen Svensktoppen nästa.
 FOTO: ANNA-BRITTA BERGMAN

Svensktoppen nästa 
för Maria Norén

JÄRVSÖ
Maria Norén är en kvinna som har 
många strängar på sin lyra. Hon är 
konstnär och regissör och har som 
sådan arbetat med musikaler tidiga-
re. Musiken har alltid funnits med 
i hennes liv, men det var först för 
drygt ett år sedan som hon själv bör-
jade skriva musik.

– Det har gått rasande fort, säger 
Maria Norén.

Hon beskriver sig som en person 
som alltid varit ”musisk” av sig. 

– När jag har skrivit dramatiska 
texter har jag brukat jobba till mu-
sik och tänkt rytmiskt. Jag lyssnar 
jämt på musik, säger hon.

För ett år sedan när hon jobbade 
ihop med musikern Jocke Blomgren 
kom Maria att tänka på att hon själv 
aldrig hade skrivit musik.

– Det skulle jag vilja göra, sa hon 
till Jocke.

– Gör det då, sa han, och så gjorde 
hon det.

Maria Norén jobbar även med 
konst.

– Och musik är för mig konstverk, 
säger hon.

– Text och musik hänger nära 
ihop. 

På ett år har det blivit flera hund-
ra låtar. 

– Folk säger att jag inte är klok. 
Men jag har ett behov av att skapa. 

www.helahälsingland.se

Maria Norén i Järvsö är en av tolv som tagits 
ut till Radio Gävleborgs sångsolisttävling 
Svensktoppen nästa, som avgörs på Slottstor-
get i Gävle den 22 juli. Maria Norén började 
skriva musik för bara ett år sedan. När jag har 

skrivit drama-
tiska texter 
har jag brukat 
jobba till mu-
sik och tänkt 
rytmiskt. Jag 
lyssnar jämt 
på musik

Till tävlingen Svensktoppen nästa 
i Radio Gävleborg skickade Maria 
Norén in två låtar. Sedan fick hon 
själv välja vilken hon skulle ta. Hon 
valde låten Tatoo.

– Folk har frågat mig vilken gen-
re det är. Jag har ingen aning, säger 
jag.

De ville ha nyskrivet material och 
låtar som sticker ut, sa de till Maria 
Norén.

Hon åker ner dagen före tävlingen 
och repeterar tillsammans med den 
orkester som ska spela åt alla tolv fi-
nalisterna. 

Tävlingen direktsänds i radio och 
inför den publik som samlas på 
Slottstorget. Förra året var det mel-
lan 8 000 och 14 000 människor, har 
Maria fått höra. 

Den som vinner i Gävle går vida-
re till riksfinalen där 24 sångsolis-
ter tampas om en plats i Kanske på 
Svensktoppen.

Maria Norén har bara sjungit of-
fentligt en gång i Järvsö. Det var för-

ra sommaren på Torön. I sommar 
ska hon sjunga på Träslottet i Arbrå 
fyra torsdagskvällar.

– Jag vill att folk ska sitta ner och-
lyssna, så jag ringde till Träslottet 
och frågade, berättar Maria.

ANNA-BRITTA BERGMAN

0651-58 50 34

annabritta.bergman@ljp.se

Ålder: 38 år
Bor: i villa i Järvsö
Familj: gift och har tre barn, alla 

pojkar, och en hund
Yrke: teaterregissör och konstnär
Fritidsintressen: teater, film, 

konst, musik
Aktuell som: en av 12 finalister 

i Radio Gävleborgs tävling Svensk-
toppen nästa

■

■

■

■

■

■

MARIA
NORÉN
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1000-TALS VAROR – REJÄLT PRISSÄNKTA

13.999:- ord pris 15.999:-Åkgräsklippare Craftsman
USA-tillverkad traktor med bra kapacitet. Antivibrationssystem. Mulch/bioklipp. Manuell växellåda, 6 framåt och 1 bakåt. 
Klippbredd 107 cm. Vikt 218 kg. Kraftfull Briggs & Strattonmotor på 17,5 hk. Pris/månad: 1334:-*. 
Finns även att beställa med hydrostatisk växellåda.  Pris på Hydrostatisk: Ord pris 17 999:-, 
kampanjpris 15 999:-. *Delbetalning baserat på 12 mån.

Norma Jakt- & övningsammunition 

Gummistövel Tretorn - Sarek Silent
En följsam stövel som är extremt tyst och smidig att gå i. 
Perfekt för jägare. Tillverkad för extrema påfrestningar och 
förhållanden. Svart. Stl 38–47.

899:-
ord pris 1199:-

Dags att skjuta in sig på 
höstens fullträffar

Lantmännen Granngården i Ljusdal
Magasinsg. 16 • 0651–76 64 60 • www.granngarden.se • Öppettider: Mån–fre 9–18, lör 10–14

Trakasserier mot 
åklagare har ökat
HÄLSINGLAND
En ny rapport tyder på 
att trakasserier i syfte 
att påverka åklagare har 
ökat. Men det tillhör inte 
åklagarnas och domar-
nas vardag.

23 procent av landets åkla-
gare uppger att de under en 
18 månaders period utsatts 
för trakasserier. Åtta pro-
cent uppger att de utsatts 
för hot.

Det är Brottsförebyggan-
de rådet, Brå, som genom-
fört en enkätundersökning 
bland åklagare och doma-
re. Undersökningen hand-
lar om så kallad otillåten 
påverkan, alltså hot, våld 
och trakasserier i syfte att 
påverka åklagarna och do-
marna.

– Jag upplever att det 
inte är särskilt vanligt, sä-
ger överåklagare Krister 

Waern som är chef för åkla-
garkammaren i Gävle.

Han får stöd för det i
Brå:s rapport. Den stora 
majoritet, 70 procent, som 
hade drabbats av otillåten 
påverkan under perioden 
hade utsatts för det en eller 
ett fåtal gånger.

Hot och våld ska inte ha 
ökat. Men en förklaring 
till att just trakasserier har 
ökat, kan hittas i att åkla-
garmyndigheten minskat 
toleransen mot påverkans-
försök och att fler fall där-
med rapporteras. Trakasse-
rier handlar inte om direk-
ta hot, utan mer subtila och 
diffusa påverkansförsök. 

En annan förklaring kan 
vara att rättsväsendet satt 
fokus på kriminella gäng 
och de ska ofta ta till subtila 
påverkansformer.

Men det är inte främst 
från kriminella gäng som 
trakasserierna kommer. 
I rapporten sägs cirka 80 
procent av trakasserier-
na komma från enskilda 
utan koppling till gäng. Det 
handlar om rättshaveris-
ter, personer med psykiska 
störningar eller personer 
som befinner sig i en des-
perat situation.

– Man får förstå att folk 
som utreds för brott blir 
förbannade och tappar be-
härskningen, säger Krister 
Waern.

I rapporten citeras en åkla-
gare: ”I praktiken tycks 
både yrkeskriminella och 
psykiskt störda lagöverträ-
dare i 95 procent av fallen 
förstå att åklagaren bara fö-
reträder sin myndighet.”

De absolut flesta trakas-
serierna kommer också via 

telefonsamtal, brev och 
mejl till arbetsplatserna.

Åklagare är mer utsatta 
än tingsrättsdomare. Det 
förklaras med att åklagare 
tidigare involveras i rätts-
processen, oftare syns i me-
dia och de uppfattas också 
som drivande. Enligt lagen 
är det den enskilda åklaga-
ren och inte myndigheten 
som agerar. 

Han ser alltså överlag 
inte hot och trakasserier 

som ett stort problem.
– Men i det enskilda fal-

let är det allvarligt, säger 
han.

Rapporten handlar inte 
direkt om vilka konsekven-
ser försök till påverkan kan 
få. Men ändå nämns att ris-
ken finns att åklagare som 
trakasseras eller hotas av-
står eller tvekar inför en 
åtgärd eller rent av byter 
yrke. 

MAGNUS SJÖBORG

RAPPORT. Men försök att påverka är ändå ovanligt■

www.helahälsingland.se

FAKTA
En enkät om otillåten påverkan (hot, våld, trakasserier) har 

skickats ut till landets åklagare och domare. 63 procent svarade, 
alltså 1 096 personer.

Var femte åklagare på åklagarmyndigheten har utsatts för 
trakasserier den 18 månaders period som enkäten handlade om.

Tingsrättsdomare, länsrättsdomare och åklagare på eko-
brottsmyndigheten är inte lika utsatta för påverkansförsök, där 
uppger mellan nio och elva procent att det förekommit trakas-
serier.  Källa: brå.se

■

■

■

Livräddnings-
jolle återfunnen 
JÄRVSÖ. Den livrädd-
ningsjolle med åror som 
stals någon gång under 
midsommarhelgen från 
Mines badplats i Nybo, 
Järvsö, har hittat hem. 
Båten, en röd plastbåt 
märkt med ”Mines”på 
sidorna, hittades vid 
Sannabadet.

Nyktra förare 
i kontroller
JÄRVSÖ/LJUSDAL. Både 
lördag och söndag var 
polisen ute och gjorde 
nykterhetskontroller. På 
lördagen kontrollerades 
ett trettiotal förare i Järv-
sö och Hybo, samtliga 
var nyktra. På söndagen 
kontrollerades bilister på 
Harsavägen, inte heller 
där träffade polisen på 
någon onykter förare.

Säkrat spår 
efter inbrott
STRÅSJÖ. Ett fritidshus 
i Stråsjö har haft påhäls-
ning av tjuvar. Från hu-
set har bland annat en tv, 
en dvd-spelare, en ste-
reoanläggning och läsk 
stulits. Tjuvarna har ta-
git sig in genom att bryta 
upp ett fönster. Polisen 
har säkrat vissa spår.

GRYMTOXAR I RAMSJÖ
 När du söker på ordet 

jak via internet fi nner du 
att det är ett långhårigt 
oxdjur som är vanligt fö-
rekommande i Tibet och 
kring Himalaya.

Befolkningen kallar 
dessa djur Bos grunniens 
vilket på svenska betyder 
ungefär grymtoxe. Om du 
är intresserad av jakar kan du även se dem i Sverige, närmare 
bestämt i Ramsjö. Där spatserar de runt i sitt hägn, med långa 
ståtliga horn och sin vackra päls. 

Så varför åka ända till Tibet för att se en jak, när du kan åka 
till Ramsjö och fi nna en grymtoxe där?
 TEXT OCH FOTO: LINDA MÅRTENSSON

■
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Just nu!
Varje tisdag presenterar vi aktuella erbjudanden med 
LjP-kortet i den här annonsen. LjP-kortet delas ut 
till alla trogna prenumeranter, det vill säga alla som 
prenumererat på tidningen i minst ett år eller som har 
autogiro. Kortet gäller för alla i hushållet. Se till att du 
alltid har LjP-kortet med dig i plånboken. Du behöver 
det för att använda dig av erbjudandena här intill! 
Frågor om kortet besvaras på 0651-58 50 00.
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Biljetterna skickas per post.

Agneta Berglöf, Västansjö 508, Bjuråker
Anders Knapp, Mårdgränd 2, Ljusdal
Ann Christine Hedquist, Skästrav. 16, Färila
Ann Pettersson, Brånanvägen 8, Bollnäs
AnnaLisa Persson, Skogsvägen 24, Bollnäs
Barbro Eriksson, Vallv. 13 A 1 trp, Hudiksvall
Bengt Wallberg, Kärleksstigen 9 E, Färila
Bertil Sverin, Hedgatan 19, Bollnäs
B-i.Simsson, Losvägen 49, Korskrogen
Birgit Edman, Edängev. 8832, Ljusdal
Birgitta Larsson, Hagmarksv. 20, Hudiksvall
Birgitta Larsson, Norrväna 25, Delsbo
Birgitta Wexell, Vallvägen 15 B, Hudiksvall
Britt Jonsson, Anneforsv. 45, Bollnäs
Brittmarie Dahlberg, Ågatan 13, Söderhamn
Britt-Marie Lindqvist, Pilgatan 6, Ljusdal
Ellernore Mattsson, Strömbackav. 7 B, Bjuråker
Eva Norin Olsson, Trillavägen 1, Hudiksvall
Eva Persson, Nygatan 11, Iggesund
Gerd Jansson, Bäckebov 13, Tallåsen
Gudrun Ericson, Torsv. 29, Ljusdal
Gunilla Söderlind, Sörväna 130, Delsbo
Hjördis Fernström, Tå 104, Bjuråker
Ingalott Danielsson, Norralag. 7 B, Söderhamn
Inger Svensson, Lasarettsv. 69 B, Bollnäs
Ingrid Nyman, Sörby Valåsväögen 30, Järvsö
Jan Fall, Strömsholm V6, Tallåsen
Jukka Tommila, Stengatan 9, Hudiksvall
Klas Halvarsson, Strömsborgsv. 2, Tallåsen
Kristina Engh, Per-Ersvägen 27, Ljusdal
Kristina Forslin, Stömne 41, Delsbo
Kristina Gustafsson, Holmsveden Tornav. 14, Ramsjö
Leif Lindström, Hedhamregatan 103, Bollnäs
Maritha Englundh, Losvägen 48, Korskrogen
Monica Söderlund, Åsbäcksg. 40 B, Söderhamn
Ove Malmgren, Ullungsforsvägen 37, Edsbyn
Per Pärlehag, Soldatvägen 3 C, Delsbo
Persson Ingrid, Föränge Norvägen 25, Järvsö 
Rune Fall, Rehnsvägen 14, Ljusdal
Siw Danhard, Norvägen 151, Järvsö
Svea Persson, Tullvägen 1, Ljusdal
Tommy Fyhr, Åsgatan 26, Ljusdal
Ulla Olsson, Sävåsvägen 15, Bollnäs
Vera Östlundh, Brunnsg. 10, Hudiksvall
Yngve Emilsson, Abraham Bäckg. 13 A, Söderhamn

-en fantastisk historia 
om ärkebiskop 

Nathan Söderbloms liv och gärning
26 juni - 12 juli 2009
Trönö -Hälsingland

Många välkända skådespelare bl.a: 
Erik Ehn, Kristina Törnqvist, Stig
Engström, Peter Mörlin, Angelica 
Thelin Pierre Wilkner, Martin 
Eliasson samt ett 25-tal amatörer.
Författare: 
Arne Ingemar Johansson
Musiker: 
Vladimir Jigarov, Karin 
Elfversson, Emma Nordgren, 
och Natalie Elfström.
Bearbetning av manus: 
Ylva och Elisabet Eggehorn
Regissör: 
Hans Klinga 

I sommar blir det något
alldeles extra i Trönö.
Poeten/författaren Ylva Eggehorn 
och översättaren/illustratören Elisa-
bet Eggehorn har hjälpt oss att göra 
vår sommarteater ännu bättre. Det 
blir mera musik, språket har moder-

niserats, dramaturgin har förändrats 
och några scener har bytt plats, för-
längts och förändrats. Detta lägger yt-
terligare dimensioner till ärkebiskop 
Nathan Söderbloms liv. Det innebär 
att det är en sommarteater med en 
del nyheter. Nu hoppas vi att Ni vill 
komma hit och uppleva en teaterresa 
som har ett viktigt budskap.

Vi hälsar Er varmt välkomna till 
Trönö. Vi lovar att ni får vara 
med om en fi n teaterupple-
velse. En resa som vi är lite 
stolta över.
Ordinarie pris är 200 kr
Med värdekort är priset 150 kr

OBS! Det är endast den 
9/7 kl 19.00 som
kortinnehavare har 
värdekortsrabatt. 
Förbokningar av biljetter m.m. 
Söderblomspelets kansli 
0270-371 55

RESTAURANGTÄLT • UNDERHÅLLNING          MARKNAD • KNALLAR
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Biljettpris:
1 dag 175:-. Med värdekort: 150:-

2 dagar 300:-. Med värdekort: 260:-
Under 7 år: Fri entré. 

Under 12 år? Målsman som sällskap.

Biljetterna säljs på LjP:s kundtjänst 
och på Ticnet. www.ticnet.se

OBS! Rabatterna med värdekort gäller enbart om 
biljetterna köps i någon av våra kundtjänster.

Jussi Björlingsällskapet & 
Ovanåkers Församling inbjuder till 

JUSSIFEST I VOXNA
Konsert till minnet av Jussi Björling 

och Peter Lindroos i Voxna kyrka

MÅNDAG 13 JULI KL 16.00
Konsert i Voxna underbara lilla träkyrka 

13 JULI 

Kl 16.00 Konsert
Medverkande: bassångaren Petri 
Lindroos från La Scala i Milano. 
Hovsångerskan Margareta Hallin, 
Sofi a Lindroos (violin), David Danholt 
(dansk tenor), Kristian Lindroos 
(tenor), Lennart Eng kompar på piano. 
Ca kl 18.30 Efter konserten: Buffé på 
Alfta Gästis, ring 0651-260 00 och boka!
Ca kl 20.00 ”Så minns vi Peter 
Lindroos” ett program med CD och 
DVD på Alfta Gästis om stortenoren 
Peter Lindroos,”Finlands Jussi”.
Sångare som sjöng med honom är 
med och berättar.

14 JULI 

Kl 9.00 Guidad rundtur ”I Björlingars spår” om Voxnas historia. 
Samling vid Voxna Herrgård.
Kl 11.00 På Alfta Gästis: ”Om Beniamino Gigli”, den italienske 
världstenoren. Ett program i ord, ljud och DVD om tenoren som var 
en av de tre originaltenorerna (Caruso, Gigli och Björling). 

För övrig information ring
Stefan Olmårs tel 0651-260 00, ständig jour.
Vid uppvisande av LjP-kortet ges 30 kr i rabatt på entrén.

PETRI LINDROOS
Bassångare - La Scala, Milano

CD-skivor säljes

LJUSDAL
Både Lantmäterimyn-
digheten och Färila kyr-
ka har brister i sitt rutin-
arbete med arbetsmil-
jön. Arbetsmiljöverket 
kräver att felen ska åt-
gärdas till början av hös-
ten. 

Under en inspektion fann 
Arbetsmiljöverket bris-
ter hos två verksamheter 
i Ljusdals kommun. Lant-
mäterimyndigheten i Ljus-
dal har inte gjort någon be-
dömning av risker med hot 
och våld som kan uppkom-
ma i arbetet. 

Färila kyrka har i sin tur 
inte tillräckliga rutiner för 

att regelbundet undersöka 
och bedöma olika risker i 
sin arbetsmiljö. 

Arbetsmiljöverket kräver 
även att uppgifter skriftli-
gen ska fördelas mellan be-
stämda personer inom de 
båda verksamheterna för 
att i förebyggande syfte ar-
beta mot risker i arbetsmil-
jön. 

De personer som ges des-
sa uppgifter ska ha tillräck-
liga befogenheter, kunska-
per och resurser. Bristerna 
ska vara åtgärdade senast 15 
oktober respektive 30 sep-
tember i år.

EMILIE HOLMSTRAND

0651-58 50 36

emilie.holmstrand@ljp.se

Inspektion 
visar brister 
i arbetsmiljö

HÄLSINGLAND
Alla som arbetar med 
energi- och klimatfrågor 
i länet borde samla sina 
krafter. 
Det är ett av målen 
när länsstyrelsen fått 
724 000 kronor från En-
ergimyndigheten till ett 
treårigt samarbetspro-
jekt.

Kommunernas näringslivs-
kontor, miljöförvaltning-
ar och energirådgivare har 
egna aktiviteter. 

Det gäller också bland 
annat energi- och avfalls-
bolag.

– I Dalarna har man kom-
mit längre och arbetar mer 
gemensamt. Vi ska försöka 
skapa en träffpunkt på nä-
tet där alla aktörer ska kun-
na få information om vad 
som är på gång hos andra. 
En tanke är att samla alla 
till en klimatfestival hösten 
2010 med aktiviteter runt 
om i alla kommuner, säger 

Carina Lif på länsstyrelsen.

Den andra delen är att spri-
da kunskap erfarenheter 
utifrån Smeffen, det ener-
gieffektiviseringsprojekt 
för små- och medelstora fö-
retag som drivs av Gävle-
Dala Energikontor fram till 
nästa sommar.

Energikontoret, Region 
Gävleborg, landstinget och 
Almi finns med i samarbe-
tet kring det nya projektet.

– Länsstyrelserna har i 
sina statliga regleringsbrev 
fått utökade arbetsuppgif-
ter kring energi och klimat. 
Därför har Energimyndig-
heten delat ut fem miljo-
ner kronor extra i stöd i år. 
Ungefär hälften av länssty-
relserna har sökt pengar till 
projekt, och nästan alla av 
dem har fått, säger Carina 
Lif.

JOAKIM WESTLUND

0270-740 65

joakim.westlund@ljp.se

Samling för 
energi och klimat

Amerikaner 
granskar länsrehab
HÄLSINGLAND
Landstingets länsklinik 
för rehabilitering grans-
kades förra veckan av 
tre amerikaner för att 
kliniken skulle få den in-
ternationella ackredite-
ringen Carf.

– Det är nyttan för patien-
ten som står i fokus. Det 
var viktigt för dem att se 
att vi har system för att föl-
ja upp resultat. Det speci-
ella med rehab är att våra 
patienter kanske inte blir 
friska. Målet kan vara att 
klara sig själv, säger tillför-
ordnade verksamhetsche-

fen Susanne Bergquist.
Patienter från hela Gäv-

leborg rehabiliteras i Sand-
viken. Det var hjärnskade-
teamet, smärtrehabteamet 
och vårdavdelningen för 
innerliggande patienter 
som granskades.

Besökarna studerade or-
ganisationen och intervjua-
de personal och patienter.

– Specialistläkarfören-
ingen för rehabmedicin re-
kommenderar att kliniker 
gör den här ackreditering-
en. Nu är det nog ett tiotal 
kliniker i Sverige, säger Su-
sanne Bergquist.

JOAKIM WESTLUND
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Detta är en tjänst från Hälsingetidningar AB.

Vad händer hos dig?
Skriv själv!

Skriv din egen artikel och ladda upp dina egna 
bilder på www.helahalsingland.se/minsida

BEHÅLL KYLAN!
KYLBOX AC/DC T26  

Praktisk kylbox.

 Levereras med en 

12 volts-kabel och 

en för 230 volt. 

Rymmer 26 liter.

Ord ca-pris 795:- 
Art nr 9202216 .

SOLSKYDD 
Heltäckande solgardiner, ger både dina 

passagerare ett maximalt skydd mot vär-

me och irriterande solljus och din Volvo 

en snygg look av att ha tonade rutor.

Från 595:-

Pris 499:-

FRITIDSBATTERI 
Varta 75 Ah. Ett fritids-/marinbatteri, 

nu med fl amskydd och tippsäkert lock.

Ord ca-pris 1100:- Art nr 95038077.

Nu 

779:-

BILVÅRDSHINK
Fulladdad 10-liters plasthink. 

Innehåller Turtle avfettning, fönsterputs, 

bilschampo och svamp (utan schampo). 

Ord ca-pris 221:- 
Art nr 44790175.

Pris 
119:-

Sommartider verkstad & butik vecka 26-34
Öppet Mån-Fre 07-16 Lunchstängt 12-12.30
Kyrkogatan 9, Ljusdal. Tfn 0651-76 64 00.
www.bilbolaget.nu

HUR SER DINA DÄCK UT INFÖR SEMESTERN?

BILBOLAGET, DITT PROFFS PÅ DÄCK!

ERBJUDANDEN INFÖR SEMESTERN

VÄLKOMMEN TILL BILBOLAGET

Erbjudandena kan ej kombineras med övriga rabatter och avtal. Gäller så långt lagret räcker.

se program i onsdagens (1/7) tidning

NYHET I ÅR!  Europeisk Matmarknad på Möljen

HANDELNS DAGAR
Torsdag 2 juli och fredag 3 juli
Centrumbutikerna dukar upp till årets största 
torgdagar tillsammans med konsthantverkare, 
slöjdare och andra egenproducerade varor.

Stor satsning 
mot fallskador 
och undernäring

Annette Frisk och Sandra Ahlgren ansvarar för riskbedömningen vid avdelning 5, 
Bollnäs sjukhus. FOTO: COHNNY SKOGLUND

HÄLSINGLAND
Redan i år ska landsting-
et och kommunerna runt 
hela länet systematiskt 
bedöma risken för un-
dernäring, fall och tryck-
sår hos äldre.
– Jag hoppas att man in-
ser betydelsen av det 
här, säger sjuksköter-
skan Annette Frisk vid 
Bollnäs sjukhus.

De tre utvalda problemen 
hänger också samman. Un-
dernäring ökar risken både 
för att ramla och för att ut-
veckla liggsår.

– I hemtjänsten och på 
särskilda boenden borde 
man ta det här mer på all-
var. Det är ju till exempel 
när man får känna matdoft 
som man blir hungrig och 
får aptit. På många ställen 
verkar det vara helt borta, 
säger Annette Frisk.

Med hjälp av ett antal frå-
gor skapar systemet Senior 
Alert en riskbild. Det hjäl-
per vård och omsorg att 
vidta rätt åtgärder.

Fallrisken är största pro-
blemet och beror ofta på 
mediciner som ger dålig 
balans, men också syn- och 
hörselnedsättningar påver-
kar balansen.

Annette Frisk ser ett pro-
blem i att fabrikat på med-
iciner byts ut efter vilken 
som för tillfället är billi-
gast.

– Ofta förstår inte de äld-

re att det är samma medi-
cin när de får ett nytt mär-
ke. De tror att de fått en ny 
medicin och fortsätter att 
äta den förra också. Det kan 
leda till att de till exempel 
äter flera blodtryckssän-
kande mediciner.

I länet är det än så länge bara 
vid medicinska vårdavdel-
ning 5 vid Bollnäs sjukhus 
systemet införts fullt ut. 
Dit kommer njurpatienter 
från hela Hälsingland samt 
lung- och diabetespatienter 
samt allmänna medicinpa-
tienter.

– Hälsocentralen i Arbrå 
och hälsocentralen Linden 
i Bergvik ligger i startgro-
parna. Närvården i Ljusdal 
har kontaktat oss och vill ha 
hjälp att komma igång.

På avdelningen görs flera 
åtgärder för att undvika fall 
och liggsår.

– Men här stannar de 
bara tre till fem dagar. När 
de skrivs ut skickar vi vida-
re information om vår risk-
bedömning och vilka åtgär-
der som vi vidtagit, säger 
Annette Frisk.

Hon och sjuksköterske-
kollegan Sandra Ahlgren 
på avdelning 5 fick i höstas 
utbildning för registrering-
en och utbildade sedan sina 
kollegor som på allvar bör-
jade riskklassa i januari.

– Vi ska registrera alla 
som är över 70 år, men ser 
vi risker hos yngre så regist-
rerar vi förstås dem också, 
säger Annette Frisk.

Datasystemet blev till-
gängligt först i år, men An-
nette och Sandra registre-
rade på papper under hela 
förra året och har nu fört in 
uppgifterna i efterhand. 

I ett nationellt perspektiv 
har avdelning 5 varit myck-
et aktiv. De har gjort 750 
registreringar och det är 
runt tio procent av alla som 
gjorts i hela landet.

– Vi har alltid ett mottag-
ningssamtal. Följer man det 
formulär vi gjort för regist-
reringen så innebär det inte 
så mycket merarbete, säger 
Sandra Ahlgren.

JOAKIM WESTLUND

0270-740 65

joakim.westlund@ljp.se

FAKTA
Under hösten ska lands-

tingsfullmäktige och länets 
kommunfullmäktigen anta 
gemensamma utgångs-
punkter för vården och om-
sorgen av de äldre.

Där fastslås att alla ska 
ansluta sig till det nationella 
kvalitetsregistret Senior 
Alert.

– Det är riktigt bra, efter-
som det inte bara handlar 
om registrering. Man har 
praktiskt användning för det 
i vardagen, säger Jan-Olov 
Strandell, utvecklingsansva-
rig för landstingets närvård.

■

■

■

www.helahälsingland.se
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Kulturredaktörer: Christina Busck, 0650–355 49, 070–650 95 21 • Christina Hedquist, 0270–740 15 • E-post: kultur@ljp.se • Fax: 0650–355 60

KULTUR Christina
Hedquist

Karin
Kämsby

Christina Hedquist som 
minns hur hon intervjuade Gus-
tav Söderblom, Nathans yngste 
son, inför första föreställningen.

■

KRÖNIKA

En teater som berör brukar få mig att reflektera över 
mitt eget liv. Ibland kan det till och med hända att det 
känns som om jag ser delar av mitt liv spelas upp, fast 
i en annan version.

Med Söderblomspelet i Söderhamn är det annor-
lunda. Det känns som om mitt liv och Söderblomspe-
let pågått parallellt. 

När jag sätter mig i tältet och väntar på att Nathan 
Söderblom snart ska gå över gårdstunet in på scenen 
grips jag alltid av nostalgi.

Då är jag tillbaka till sommaren 1986, Söderblom-
spelets första sommar. När premiären kom hade jag 
suttit i tältet och sett föreställningen växa fram un-
der många repetitioner.

Min son Ola, som då var 
elva år, spelade Nathan som 
barn och vi var två föräldra-
par från Söderhamn som 
turades om att skjutsa till 
Trönö. Tillsammans med 
Trönöpojken Erik Ehn var 
de tre grabbarna ett riktigt 
busgäng som härjade runt 
på Söderblomsgården.

Varje natt sov någon vuxen 
över i ett av husen på Söder-
blomsgården för att vakta 
ljudanläggningen. Till slut 
tyckte grabbarna att det var 
deras tur också. Med sov-

säck och en ansenlig matsäck lämnade vi dem åt sitt 
spännande öde. Det blev en skräckblandad natt, med 
mycket spökhistorier och lite sömn. Och så hade de 
hört ett misstänkt ljud mitt i natten, tänk om det var 
en tjuv!

Hans Klingas sätt att arbeta med amatörer och 
professionella skådespelare lärde dem något för li-
vet. Detta att allas insats är avgörande för helhetsre-
sultatet. Även när man bara skulle in och bära ut en 
stol mellan två scener gällde det att följa föreställ-
ningen väl bakom scenen, ta ansvar för sin egen entré 
och slinka in på rätt sekund. 

Det gjorde att även barnen kände sig sedda och 
lärde sig vad ansvar och samarbete betyder.

För Erik Ehn blev Söderblomspelet starten på en skå-
despelarkarriär. Min son fick en säkerhet att tala in-
för många människor som han haft stor nytt av, både 
i sitt jobb inom resebranschen och i andra samman-
hang.

I år är det 23 år sedan det spelades för första gång-
en. För mig pågår på något sätt alltid den föreställ-
ningen i huvudet när jag ser varje ny uppsättning.

Nu är det Dramatenskådespelaren 
Erik Ehn som gör den krävande 
huvudrollen som Nathan Söder-
blom. I en av scenerna finns hans 
dotter Alva med, som nu nästan 
är i samma ålder som Erik var 
den första sommaren.

Och min son har en dotter som 
älskar att stå framme i kyrkan och 
sjunga i barnkören. Vem vet, 
kanske blir det Söderblomspe-
let för henne någon sommar?

Det gjorde att 
även barnen 
kände sig sedda 
och lärde sig 
vad ansvar 
och samarbete 
betyder.”

CHRISTINA HEDQUIST

Söderblomspelet 
gör mig nostalgisk

HÄLSINGLAND
– Vi måste avvakta hur 
mycket pengar vi får för 
nästa år. Om vi inte får kom-
pensation för löneökning-
arna kan vi tvingas mins-
ka antalet föreställning-
ar, säger Gävlebon Gunnar 
Björk.

Han tvivlar på att det är 
någon vits att höja Folktea-
terns biljettpriser.

– Jag vet inte vilken be-
tydelse det skulle kunna ha 
för teaterns ekonomi.

Han tycker inte att det är 
relevant att diskutera hur 
mycket varje biljett sub-
ventioneras med. Tillgäng-
ligheten måste få kosta, att 
få ut kulturen till platser 
där den inte erbjuds i vanli-
ga fall. Man behöver en elit 
för att få en bredd.

– Det är lika som när de 
bygger en cykeltunnel ut 
till Valbo köpcenter. Hur 
många är det som tar cykeln 
till köpcentret? Vad kostar 
det per cyklist?

Han har själv aldrig varit 
kulturutövare.

– Men alla i min frus 
släkt är konstnärer. Vår son 
är också konstnär, men nu 
arbetar han som scenograf. 
Vi åker runt och är barn-
vakter där han och hans fru 
arbetar.

Det har på senare tid 
inneburit resor till Tysk-
land och Norge för den ny-
blivne folkpensionären som 
fortfarande har flera olika 
styrelseuppdrag kvar.

Gunnar Björk har varit 
landshövding för Dalarna 
där han också växte upp, 
centerriksdagsman och 
statssekreterare för nordis-
ka frågor, vilket bara inne-
bar kultur.

Dessutom har Gunnar 
Björk arbetat med folkbild-
ningsfrågor och utrett sys-
temen för organisations-
stöd.

– Kulturkonsument är 
jag. Jag tycker att kultur 
ska få mig att reflektera, att 
tvingas tänka efter.

Folkteaterns styrka visar 
sig i att föreställningar för-
ra året gavs på 69 olika or-
ter. Då är också alla skolor 
inräknade.

En länsteater får inte sit-
ta still i Gävle, anser Gunnar 
Björk. Den förre landshöv-
dingen tycker att relatio-
nen oftast blir sned mellan 
residensstad och ytterom-
råden.

Han ser värdet av att ha 

en fast scen i Hälsingland 
som den som i dag finns på 
Stenegård. 

– Men det kan ju finnas an-
dra hälsingekommuner 
som är intresserade av att 
ta över scenen. Det vet jag 
inte.

Själv såg han häromveck-
an generalrepetitionen för 
Jervsöliv och gillade den.

– Man får både fundera 
över hur det var förr i tiden 
och hur det kommet att bli i 
framtiden.

Landstinget har fastsla-
git sina budgetramar. TRU-
nämnden, som ansvarar för 

kultur, utbildning, kollek-
tivtrafik och regional ut-
veckling, får en uppräkning 
med två procent.

Först under hösten för-
delar nämnden sin budget 
för 2010, men två procent 
lär inte ge full täckning. 

– Folkteatern genomför-
de för några år sedan rätt 
stora besparingar som varit 
svåra att klara av.

Julia Öhman, verksam-
hetsledare på Stenegård, 
ser det inte som alltför dra-
matiskt att Folkteatern sagt 
upp hyresavtalet.

– Det handlar om att de 
vill omförhandla. Vi hoppas 
och tror att de blir kvar här.

Marcus Hellsten, kom-
munikationsstrateg på 
Folkteatern, vill också tona 
ner dramatiken.

– Jag ser det som en sä-
kerhetsåtgärd. Situationen 
är ny nu när vi hyr av ett ak-
tiebolag. Hade vi inte sagt 
upp hyresavtalet nu så hade 
det löpt även över nästa år. 
Vi söker hyresbidrag från 
Ljusdals kommun varje år 
och det kan vi inte få något 
besked om redan nu.

Enligt Marcus Hellsten 
finns det på teatern inga 
diskussioner om att flytta 
sommarscenen till någon 
annan hälsingekommun.

JOAKIM WESTLUND

0270-740 65

joakim.westlund@ 

soderhamnskuriren.se

Björk öppnar för 
flytt av Träteatern
Folkteaterns viktigas-
te uppgift är att föra ut 
högkvalitativ kultur i he-
la länet. Det tycker ny-
tillträdde styrelseord-
föranden Gunnar Björk.
Ändå har Folkteatern 
sagt upp hyresavta-
let för Hälsinglands trä-
teater nästa år.

Folkteaterns styrelseord-
förande Gunnar Björk.
 FOTO: JOAKIM WESTLUND

Här finns allt en människohand kan skapa
Vid bygdegården i Föne 

hålls sommarauktion och 
hantverksutställning. Auk-
tionistens utrop ljuder ryt-
miskt genom den ovanliga 
hettan, bilarna trängs längs 
vägkanten. En paviljong 
alldeles intill hembygds-
gården är fylld av hant-
verk, kanske kan man kall-
la det sommarhantverk, för 
det är nu visningar och för-
säljningar av det här slaget 
blommar upp. Det är bro-
kigt, blandat och alldeles 
tätt mellan föremålen. 

Jag blir guidad runt av den 
väldige Robert Johans-
son, som själv finsnickrar i 
björk, ene och sälg. Han är 
lika stor som han är glad 
och pratsam. Visar träslag 
och ådring, hur han gjort 
botten på en svepeask, om-
växlande kärnved och yt-

■

ved för att få ett mönster. 
Folk kommer och går, stäm-
ningen är bygdegårdsvän-
lig och alla känner alla, näst 
intill. Myllret av föremål 
som förtar alla invändning-

ar, om man nu rest så långt 
in längs Ljusnan med såda-
na i bagaget.

Här finns nämligen allt som 
människans hand kan tän-
kas framställa, från Eng-
bergs tunnbröd till Moni-
ca Evaldssons ordspråk på 
drivved. Här finns luffar-
arbeten i järntråd och de 
högst vanliga trasmattorna 
och halmarbetena. Ett helt 
bord är fullt av målat och 
dekorerat glas, färgglatt. 
Stickat näver, synnerligen 
exklusiva fiskspön (av Ulf 
Lögdal) och minst lika ex-
klusiva knivar, av Maihkel 
Eklund. Om man nu fångat 
en harr med det sköna spö-
et, sprättar man då upp den 
med en kniv som är så vack-
er som ett konstföremål? 

Sedan finns det dockor, 
troll, makramé, skyltar, bro-

derade kort och gravlaxsås. 
Keramiken av Jakob Dan-
hard är fin och välgjord, 
och det är faktiskt det mes-
ta i utställningen, men jag 
kan inte påstå att tavlorna 
längs väggarna är det, nej 
dem tycker jag rent illa om. 
Men i myllret ska något så-
dant också finnas. 

Genom de öppna fönst-
ren fortsätter auktionis-
tens tappra utrop, och det 
har nu blivit ännu lite var-
mare. Allt är med andra 
ord som det brukar vara i 
sommarlandskapet. Måtte 
många turister hitta vägen 
till Föne, tänker jag och lä-
ser eftertänksamt visdoms-
orden på en av drivvedstav-
lorna: ”Tänk vad Hälsing-
land varit spännande om 
det legat utomlands”.

JAN-OLOV NYSTRÖM

Robert Johansson med 
ett av sina vackra for-
skrin i trä. FOTO: JAN OLSSON
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FÄRILA
Anna Lindkvist Adolfssons utställ-
ning på Färila konsthall är kanske 
sommarens mest helgjutna och över-
tygande. Med ett sparsmakat urval har 
hon skapat en tydlig, rolig och myck-
et vacker manifestation om kvinnoliv, 
tro, historiskt arv och en aning häl-
singehistoria också. 

Hon visar att det visst är möjligt att 
skapa politisk konst som är både rolig, 
vacker och närmast pedagogiskt tyd-
lig. Detta utan att förlora sin gestal-
tande spänning. Först av allt möter 
man ett antal huvuden skulpterade 
i papier-maché. Man ser tydligt tex-
ten på deras ”hy” och tänker postmo-
derna tankar om en text som lever sitt 
eget liv på människor som inga ögon 
har, men ändå ska läsa. 

Och så kan man förstås skriva, men 
det är bara kritikerpladder och bety-
der ingenting. För texten är nämli-

gen psalmboksblad, långa och många, 
hundratals psalmverser. Och då ring-
as utställningens tema in, kvinnor och 
religiositet. Är dessa verser en upp-
bygglig struktur eller en inlåsande? 
De många och täta raderna, har de 
fångat eller befriat henne? 

På väggen intill hänger hårknutar 
av lin, vissa monterade på stålplattor, 
andra på kristliga boksidor. En sär-
egen topografi, man talade om dold 
kvinnokraft för hundra år sedan, här 
är det hårt friserade håret förenat 
med järn eller med Gud. Kallades de 
inte pingstknutar förr, dessa hårknu-
tar?

Jo, det handlar mycket om kvinno-
kraft, ett antal händer längs en an-
nan vägg stickar och stickar, ytterliga-
re några monterade handpar håller i 
en bok, jag vill tro det är en psalmbok. 
Ett av handparen har fått folkdräkts-
mönstrade fingervantar, det enda in-
slaget i utställningen som lyser av 
färg. Flera av dessa verk heter ”Her-
rens tjänarinnor”. 

Visst är det en hyllning till kvinnan, 
hon som alltid bar dubbelt i det gamla 
samhället eftersom hon också skulle 

Kvinnokraft hyllas i konst
Sommarens mest övertygande utställning hittills 
har kultursidans recensent Jan-Olov Nyström 
sett på konsthallen i Färila.

reproducera släktet. Hon som var allt 
annat än vek, hon hade stål under hår-
knuten och kunde sy korsstygn på vil-
ka material som helst, till och med ge-
nom de svängda träplankor som pry-
der ena utställningsväggen. 

Hon som var sammansatt av idel 
goda dygder, måttfull, duglig, stark 
och händig, som de broderade omdö-
mena lyder på ståltuberna med virkad 
spets. De liknar bröllopskarameller, 
men deras moral är förpackad i oin-
taglig metall. 

Kvinnors fromhet, kvinnors flit och 
slit och eviga dygd. Lite grann också 
deras frihet i de stora skärmfigurerna 
”Dansen”. Som liknar dräkter, frigjor-
da från sin kropp, svävande över dans-
golvet. Anna Lindkvist Adolfsson får 
mycket sagt på den lilla ytan i Färila 
konsthall. Om det gudliga och om det 
världsliga. Men vad vill de stora, ägg-
formade föremålen säga? Dessa frukt-
barhetssymboler som fått namnet 
”Muller”. Är de det dolda hotet, möj-
ligheten att all denna kvinno disciplin 
också kan sprängas? 

Sommarens hitintills mest besöks-
värda utställning, pågår till den 22 
juli. 

JAN-OLOV NYSTRÖM

Fotnot: Anna Lindkvist blev den 25 
juni riksspelman på kohorn och kun-
de därför inte själv medverka vid sin 
vernissage i Färila. 

Hon visar 
att det 
visst är 
möjligt 
att skapa 
politisk 
konst som 
är både 
rolig, 
vacker 
och 
närmast 
pedago-
giskt 
tydlig.

Herrens tjänarinnor IV, papier-maché av psalmboksblad. Anna Lindkvist. FOTO: JAN OLSSON

STIPENDIUM TILL HÄLSINGEMUSIKER 
Magnus Zetterlund från Forsa har fått ett stipendium från 

Konstnärsnämnden på 50 000 kr. Magnus bor i Stockholm och 
jobbar nu med folkmusikgruppen Nordic och olika vissångare. 

■

SPANSKT PRIS TILL KADARE
Den albanske författaren Ismail Kadare tilldelas årets upplaga 

av det prestigefyllda spanska priset Premios Pr’ncipe de Asturias. 
Enligt motiveringen han är ”en av Europas största författare”.

■

Herrens tjänarinnor III, betong, ull. 
Till vänster: Duktig flicka, trä, ull.

Herrens tjänarinnor I, häcklat lin, 
psalmboksblad, järn.

Herrens tjänarinnor II, betong, ull.

UTSTÄLLNING
Anna Lindkvist Adolfsson
Objekt, skulptur
27 juni till 22 juli
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Industri i
Lanna total-
förstördes
VÄRNAMO. Boende i
Lanna utanför Värnamo
tvingades hålla sig inne
i går då en brand utbröt
på Swerec, ett återvin-
ningsföretag för plast. 

Larmet kom strax
före lunch och giftig rök
spreds över området,
men ingen person kom
till skada. 

Rökutvecklingen var
kraftig och allmänheten
uppmanades att hålla
sig inomhus för att inte
skadas av den giftiga
röken.

Vid femtiden på efter-
middagen hade rädd-
ningstjänsten inte lyck-
ats få kontroll över
branden. (TT)

Situationen 
i Iran oroar
Reinfeldt
LONDON. Statsminister
Fredrik Reinfeldt är
orolig för att situationen
i Iran kan försämras
under det svenska ord-
förandeskapet och
manar till enighet.

Statsministern var
i går London för ett
möte med premiär-
minister Gordon Brown
och EU-kommissionens
ordförande Manuel
José Barosso i går. (TT)

Världen för-
dömer kupp
TEGUCIGALPA.  För-
dömandena av kuppen i
Honduras var eniga
iıgår. Ett allmänt krav
från vänster till höger
var att den störtade
presidenten ska återin-
sättas.

Om en ny regim
införs “kommer vi att
störta den”, sade
Venezuelas president
Hugo Chavez.

Men antydningarna
om konkreta ingripan-
den uteblev i övrigt.
(TT-AFP-Reuters)

IN & UTRIKES

Stod lågor. I närheten
av byggnaden ligger
villor och grönområ-
den och en del av
räddningsinsatserna
inriktades på att se till
att branden inte spred
sig dit. FOTO: SCANPIX

FP vill att unga ska
kunna få lägre löner
VISBY
Folkpartiet vill införa
lärlingsanställningar i
Sverige för att mota
ungdomsarbetslösheten 
i grind. Unga ska kunna
ges begränsat anställ-
ningsskydd och lägre lön
än dagens lägstalöner på
arbetsmarknaden.

– Våra grannländer har
det här och de har lägre
ungdomsarbetslöshet,
säger Jan Björklund.

Gårdagen var FP:s dag

under Almedalsveckan i
Visby. Partiets ekonomiska
seminarium handlade om
den höga svenska ung-
domsarbetslösheten.

Björklund ser för höga
trösklar mellan skola och
arbetsliv samt för höga
ingångslöner. FP vill infö-
ra en helt ny anställnings-
form i Sverige. Denna så
kallade lärlings-
anställning ska kunna fås
både under och efter
gymnasietiden, enligt för-

slaget upp till 21 års ålder.
Anställningen ska ha

begränsat anställnings-
skydd och lägre lön än
dagens lägstalöner på
arbetsmarknaden. I fråga
om hur mycket lägre lön
refererar Björklund till
Danmark, där 18–19-åring-
ar har ”halva lönen eller
40 procent” av fast anställ-
das nivåer.

– Men det bestäms av
avtal.

Men du tänker dig en
trappa med stegvisa

löneökningar upp till 21
år?

– Ja, det är väl det rimli-
ga, svarar Björklund.

Han säger att lärlingsan-
ställningar ska fungera
som ett slags visstidsan-
ställning, med särskilt
undantag från lagen om
anställningsskydd. Om
det krävs lagstiftning på
området eller om det
räcker med att arbets-
marknadens parter kom-
mer överens vill Björk-

lund ännu låta vara osagt.
Möjligheten att bli

anställd under gymnasie-
tiden ger enligt FP person-
liga nätverk och under-
lättar därmed för ungdo-
mar att komma ut i arbets-
livet. Björklund under-
stryker att det är bättre för
en ung människa att ha låg
lön än att ha socialbidrag.

– Det är själva kärnan i
detta.

Han vet ännu inte vad
övriga allianspartier tyck-
er om förslagen. (TT)

Överenskommelse. Oppositionens överenskommelse kan innebära att ägarna till de drygt 30 000 dyraste villor-
na får betala en procent mer i skatt. Gränsen har sänkts från S-förslagets fem miljoner till 4,5 miljoner. Zlatan
Ibrahimovic och hans sambo Helena Seger får därmed betala mer i skatt för sin 30-miljonersvilla i Malmö. 

FOTO: SCANPIX/ARKIV

Oppositionen enad om fastighetsskatt
VISBY
Oppositionen har kom-
mit överens om fastig-
hetsskatten. Det visar
med vilken beslutsam-
het de tre partierna går
in för att formulera en
trovärdig politik, säger
S-ledaren Mona Sahlin.

– Detta är en stor, tung
överenskommelse om
skatten.

Många svåra skattebe-
slut återstår. Men vid en
pressträff i Visby i går
poängterade Sahlin,
Vänsterpartiets ledare
Lars Ohly och
Miljöpartiets språkrör
Peter Eriksson att samar-

betet går över förväntan.
Visby har blivit en arena

för utspel om fastig-
hetsskatten. Valåret 2006
gjorde de borgerliga upp.
Efter valförlusten medgav
dåvarande S-ledaren
Göran Persson att det
hade varit en bidragande
orsak. Förra året lanserade
Socialdemokraterna ett
eget förslag. Miljöpartiet
hade inga större invänd-
ningar, men Vänster-
partiet var mycket kritiskt.

Oppositionens utspel
i går påminner i långa
stycken om det. Men Ohly
förklarade sig nöjd.

Ägarna till de drygt
30 000 dyraste villorna får

betala en procent mer i
skatt. Gränsen har sänkts
från S-förslagets fem milj-
oner till 4,5 miljoner.

Socialdemokraterna har
även fått med sig Vänster-
partiet på att räntan på

uppskov ska slopas, i ett
första steg på belopp upp
till 200 000 kronor.
Socialdemokraterna, som
har svårt att attrahera i
storstadsområdena, har
profilerat sig på att slopa
räntan som de alternativt
kallar straffskatt och
Stockholmsskatt. Enligt
partiet minskar den rörlig-
heten på bostadsmarkna-
den och leder till att barn-
familjer inte kan flytta till
större hus eller pensionä-
rer till mindre.

– Det är rimligt att be-
tala skatt när man realise-
rar en vinst men inte för att
flytta. Det är en omoralisk
skatt, säger Sahlin. (TT)

Samarbete. V, S och MP
sade i går under en
pressträff i Visby att de 
kommit överens om fas-
tighetsskatten.

FOTO: SCANPIX

Madoffs
dom:
150 år
NEW YORK
Han hade hoppats på
max 12 år bakom galler.
I stället blev det drygt
tio gånger så mycket.
150 års fängelse blev
straffet för finansman-
nen Bernard Madoffs
ekonomiska svindlerier.

Domen meddelades av
domaren Denny Chin i en
domstol i New York i går.

– Symboliken i det här
utslaget är viktig av tre
anledningar: som veder-
gällning, som avskräck-
ning och för dess betydel-
se för offren, fastslog Chin,
som också betonade att
rätten inte fått in någon
endaste skrivelse med
vittnesmål om goda gär-
ningar utförda av Madoff.

– Avsaknaden av sådant
stöd säger mycket, sade
domaren.

Domen hälsades med
jubel och applåder i rätts-
salen. 

Utanför byggnaden
hade många av dem som
drabbats av Madoffs bluf-
fande samlats.

– Jag är här för att se hur
domstolsväsendet sköter
sig, ställt inför det största
fallet av stöld 
i universums historia. Jag
hoppas de ger honom
maxstraffet på 150 års fäng-
else, sade 59-årige Michael
De Vita, en av de drabbade
investerarna, före domen.
(TT-AFP-Reuters)



Erik Ljungström
Ljusdal

Erik Ljungström, Edänge, Ljusdal 
avled hastigt på lördagen. Han blev 
67 år. 

Erik Ljungström 
var under större 
delen av sitt yrkes-
verksamma liv an-
ställd på Ljusdals-
Posten. Han börja-
de på tidningen redan som 14-åring, 
den 2 maj 1956, då som sättarlär-
ling. I mars för två år sedan valde 
han att gå i pension men tidningen 
fortsatte att vara en del av hans liv, 
och han kom ofta in för att fika med 
sina tidigare arbetskamrater. 

Han föddes och växte upp i byn 
Edänge, utanför Ljusdal, i stugan in-
vid järnvägen nära Torpartjärn där 
han även bodde vid sin bortgång. 
Han hade fyra bröder, varav två fort-
farande är i livet, och en syster. 

Fram till 1977 hade Erik Ljung-
ström mest arbetat på Ljusdals-
Postens civiltryckeri. Då handla-
de det om avancerade trycksaker 
i både stort och smått som krävde 
stort typografiskt kunnande. När 
Ljusdals-Posten började tryckas i 
offsetteknik, hade Erik Ljungström 
också hunnit med en yrkessejour i 
Stockholm, som typograf på DN/
Expressen under åren 1965–1971.

Efter mer än ett halvt sekel i tid-
ningsbranschen valde Erik Ljung-
ström, när han närmade sig 66-års-
dagen, att gå i pension. Därefter har 
han ägnat mycket tid åt sitt politiska 
engagemang, men han tyckte även 
mycket om att spela kort med goda 
vänner och han var medlem i PRO. 

Den 16 juli skulle Erik Ljung-
ström ha fyllt 68 år. 

Som närmast anhöriga efterläm-
nar Erik Ljungström två äldre brö-
der, syskonbarn, övrig släkt och 
vänner.

*  *  *

Erik Ljungström var en av de stora 
LjP-profilerna och en av dem som 
gjort tidningens historia så färg-
stark. Han var en länk till det för-
flutna och när han pensionerades 
för två år sedan hade han jobbat 
med alla förekommande tekniker 
från bly till hypermodern produk-
tion. Hans passion för tidningar 
och LjP i synnerhet gjorde det lätt 
för honom att anamma nya arbets-
sätt. Få följde också nyhetsflödet 
lika intensivt som han, både på lo-
kalplanet och internationellt och 
hans kommentarer var både skarp-
synta och skämtsamma. 

Men mest minns vi honom som 
den gladlynte centralfiguren på re-
daktionen. Man fick lätt intryck-
et att det var redaktionen som var 
hans riktiga hem och omställningen 
från yrkesliv till livet som pensionär 
var nog inte helt enkelt för honom. 
Långt efter att han slutat hade vi re-
gelbundna samtal om tidningens 
innehåll och form, om lokal politik 
och om internationella frågor. Hans 
telefonsamtal inleddes alltid med 
”Ja, hej, det är Ljungström...har du 
tid?” Därefter kunde följa en ordrik 
och skärpt analys av något nyligen 
inträffat. Det var spännande samtal 
och jag kommer att sakna dem.

MATS ÅMVALL,

 CHEFREDAKTÖR LJUSDALS-POSTEN

Joel Färlin
Örebro

1 år den 30/6
Grattiskramar från 

Farmor, Farfar, Faster, 
Farbror, Julia o Fredrik

Tack för ett
fantastiskt 90-årskalas.

Signe

Vår Prinsessa Nanna
Skästra

5 år den 30/6
Mamma, Pappa, Viktor, 
Vilgot, Mormor, Morfar 

och Sonny

Tack för 
fantastisk uppvaktning vid 
vårt 100-årsfi rande.
Leif och Anneli

V�r k�ra Farmor

Lilly Isaksson
n 9 maj 1921

har idag stilla insomnat,
s˛rjd och saknad av

sv�rdotter, barnbarn,
syskon, sl�kt och v�nner

Ljusdal den 20 juni 2009

Gun
Gunilla och Tore

G˛ran och Pamela
Eleonor och Agne

Barnbarnsbarn

G˛ta
Gunnar och Karin

Karin

Fr�n den andra stranden
har far och farfar r�ckt
ut handen

V�r farmor har nu
fattat den

Begravningen �ger rum
fredag 17 juli kl. 14.00 i
Ljusdals kyrka. Efter

akten inbjudes till min-
nesstund i Hembygdsg�r-
den. Anm�lan till Fonus

0651-14951 sen. 14 juli.
������������

Varmt tack till
Personalen p� Solg�rden

i F�rila f˛r god
omv�rdnad.

UPPVAKTNINGDÖDA

GRATTIS

Familjeredaktör 0651–58 50 47 • E-post:familje@ljp.se • Fax: 0651–58 50 60 • Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera i insänt material. • Familjeannonser: 0651–58 50 00. Fax: 0651–58 50 01. annonsbokning@ljp.se

SLAKT&VANNER
96 år

Anna Olsson, Källbacka, 
Ljusdal, fyller 96 år på tors-
dag den 2 juli.

■

I Järvsö kyrka hölls på lör-
dagen begravningsguds-
tjänst för Tage Hansson, 
Säljesta, som avlidit i en ål-
der av 72 år.

Officiant var kyrkoher-
de emeritus Douglas Will-
man. För sorgemusik på 
orgel svarade musiklärare 
Anders Eriksson, som även 
svarade för solosång.

Gravsättning ägde rum 
på Mellankyrkogården. 
Efter akten hölls minnes-
stund i S:t Persgården.

BEGRAVNING

FÖDELSEDAG

ORDET
”En illusion som 
gör mig lycklig är 
värd lika mycket 
som en sanning 
som pressar mig 
till marken.”
Christoph Martin-
Wieland

NAMNET
Elof, 
Leif

Elof är ett 
nordiskt namn 
som kommer av 
det fornnordiska 
”Elef” som bety-
der ”ensam ar-
vinge”. Elof är do-
kumenterat som 
dopnamn sedan 
1400-talet. Nam-
net var ganska 
vanligt kring se-
kelskiftet, men har 
ännu inte kommit 
tillbaka. Omkring 
4 200 svenskar bär 
namnet, cirka 700 
kallas så.

Leif är ett gam-
malt nordiskt 
namn och har lik-
som namnsdags-
grannen Elof bety-
delsen ”arvinge” 
om än ej ensam 
sådan. Under 
vikingatiden var 
namnet vanligare i 
Norge än här. Poj-
kar började åter 
kallas Leif i mitten 
av 1800-talet, men 
höjdpunkten för 
namnet inträffade 
under 1940-talet. 
I dag heter om-
kring 68 900 
svenskar Leif, cirka 
4 300 har det som 
tilltalsnamn.

I morgon: 
Aron, Mirjam.

DAGEN
I dag firas natio-

naldagen i Kongo. 
Denna dag 1960 
utropades Kongo 
till en självständig 
stat efter att ha 
släppts fri av Bel-
gien. Men genast 
efter självständig-
heten startade ett 
blodigt inbördes-
krig. Den mine-
ralrika provinsen 
Katanga bröt sig 
ut understödd av 
utländska gruvbo-
lag och utländska 
militärer. 

■

■

■

■

TIS

30
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DÖDSFALL

TIPSA OSS!

■ Känner du någon som har doktorerat, tagit examen eller 
fått stipendium?
Det vill vi gärna berätta om på vår familjesida. Hör av dig!

I Järvsö kyrka sammanvig-
des lördagen den 26 juni 
Jeanette Fagerström och 
Jonas Sundkvist, båda från 
Tyresö.

Vigseln förrättades av 
kyrkoherde emeritus Dou-
glas Willman. Bröllopsmu-
sik på orgel utfördes av mu-
siklärare Anders Eriksson. 
Även spelmännen Anders 
Moberg och Gunnar Hall 
bjöd på musik. Brudparet 
uppvaktades av släkt och 
vänner.

Efter vigseln hölls bröl-
lopsfestligheter på Orba-
den Konferens och Spa.

Vid borgerlig ceremoni 
på Ljusdals hembygdsgård 
sammanvigdes på lördagen 
den 27 juni Johan Robert 
Broman och Malin Emma 
Marie Persson. Vigselför-
rättare var Tor Jonsson.

VIGSLAR

Wera 6 månader, dotter till Ulrika Borg och Artur 
Fedorov, Ljusdal. 

FOTO: STUDIO ANNA- LENA NORDEBO, FÄRILA.

FAMILJEBILDEN

Alice 6 månader, dotter till Liselotte Myrsten och 
Anders Berglund, Ljusdal. 

FOTO: STUDIO ANNA-LENA NORDEBO, FÄRILA.

LOS. Onsdag förra veck-
an när sommaren visade 
sig från sin allra bästa sida 
steg ett 40 tal morgonpigga 
pensionärer på bussen mot 
okänd destination. Resan 
gick över Edsbyn, Bollnäs 
ner till Kilafors, där ”Ris-
ten” från finnskogsteatern 
hämtades upp.

På slingrande vägar ge-
nom ett sommarfagert Häl-
singland tar finnskogsturen 
sin början. Först till bygde-
gården i Katrineberg där 
”Los-Lina och Vildman-
nen” hälsar oss välkom-
na med kaffe och smörgås. 
Under kaffet berättas om 
hur man levde och lever här 
i dag. Byns gamla affär, där 
allt var som förr besöktes.

Nästa stopp blev Staf-
fanskyrkan i Gruvberget, 
där en av kyrkvärdarna be-
rättade från kyrkans till-

komst 1927 och invigning-
en av Nathan Söderblom 
till nutid vilket deltagarna 
tyckte var mycket intres-
sant.

Ett gårdsmuseum fick 
också ett besök, innan fär-
den gick vidare till Loses 
där en för dagen passande 
lunch väntade ”Kolbullar 
med lingonsylt”.

När alla var mätta och 
belåtna, avslutades turen 
med enmansteater av ”Ris-
ten” som följt oss hela da-
gen och berättat om livet 
på Bollnäs finnskog.

Vid 18-tiden var vi hem-
ma i Los efter en mycket 
intressant dag. Chauffören 
Janne Haglund som med 
säker hand rattat bussen 
under dagen, tackades med 
en stor applåd, liksom ord-
förande som ordnat resan.

SPF LOOS

SPF Loos
på hemlig resa
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Sportchef: Tomas Froms, tomas.froms@ljp.se • Sportredaktionen: 0651–58 50 80 • E-post: sport@ljp.se • Fax: 0651–58 50 60

SPORT Leif
Sundell

Rikard
Bäckman

LJUSDAL
Egentligen började det med ett par 
lass kolstybb och lite fix för att få 
Strandvallen i dugligt friidrottsskick 
igen. En beräknad kostnad på 213 
000 kronor. Nu kan det mycket väl bli 
så att friidrottarna får en uppfräschad 
Älvvallen istället med nybeläggning 
av allvädersbanorna.

ÄLVVALLEN
För 30 år sedan invigdes nya Älvvallen 
med fina allvädersbanor. Det har alltså 
gått 30 år sedan dess och många är det 
som sprungit, hoppat och kastat under de 
åren. Så många att Älvvallens friidrottsba-
nor i dag är i uselt skick. Uruselt skick.

Och några planer på att rusta upp banorna 
fanns inte heller, även om en önskan från 
friidrottarna förstås var sådana.

Och när friidrottsbasen Olle Arvidsson 

fick klart för sig att det inte skulle bli nå-
gon upprustning av Älvvallens allväders-
banor så författade han en skrivelse till 
kommunen.

– Vi behöver hjälp med upprustning av 
Strandvallen, ny stybb och ny sarg för att 
kunna bedriva vår verksamhet, det plus 
de tävlingar vi har. Med ideellt arbete 
skulle det kosta drygt 200 000 kronor, sä-
ger Olle.

Men den här skrivelsen kan mycket väl 
betyda en ordentlig rockad inom kommu-
nens idrottsliv.

– Ja, jag har fått i uppdrag av kommu-
nalråden att plocka fram siffror på vad det 
skulle kosta med en omläggning av Älv-
vallens allvädersbanor och de siffrorna 
har jag fått nu, säger fritidschefen Pelle 
Ferm.

Och det här har medfört att han äskat 
1,7 miljoner kronor till en renovering av 
friidrottsbanorna. Pengar som ligger ut-

anför hans ordinarie budget.
I den renoveringen finns en flyttning av 

längdhoppet från läktarsidan till den an-
dra långsidan, detta för att ge plats för två 
löparbanor till, åtta istället för sex.

– Ska det ändå byggas om så menar vi att 
det är nödvändigt att få åtta banor på upp-
loppet så att vi kan ansöka om större täv-
lingar. Att vi får ett SM för veteraner är jag 
helt säker på och vi får ett nordiskt mäster-
skap för veteraner också om vi bara skick-
ar in en ansökan, säger Olle Arvidsson.

Och blir det nu så att Ljusdals kommun 
beslutar att rusta upp friidrottsbanor-
na på Älvvallen så är Järvsö IF beredd 
att släppa Strandvallen till fotbollen. Till 
Järvsö BK.

– Vi har fått förfrågan från Järvsö BK 
när det gäller Strandvallen som fotbolls-
plan och det skulle inte behövas allt för 
mycket insatser för att få till en jättefin 
fotbollsanläggning där. En fotbollsanlägg-

ning som ligger mer centralt. Vi får dock 
vänta och se vad som händer i höst när vi 
får svar på om vi får några extra pengar till 
Älvvallenprojektet, säger Pelle Ferm.

LEIF SUNDELL

0651-58 50 46

leif.sundell@ljp.se

Allädersbanorna på Älvvallen är under all kritik för tillfället. Men nu finns ett förslag på en omläggning och en utbyggnad från sex banor på upploppet till åtta. I höst kom-
mer svaret om utbyggnaden blir verklighet. FOTO: LEIF SUNDELL 

Förslag på ombyggnad
ÄLVVALLEN. Renovering och utbyggnad av allvädersbanorna■

Friidrottsbasen hoppas på en om- och Friidrottsbasen hoppas på en om- och 
utbyggnad av Älvvallen så att friidrot-utbyggnad av Älvvallen så att friidrot-
ten kan flytta dit.ten kan flytta dit.
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Så här såg det ut på Strandvallen då man började 
att gräva för 75 år sedan.

SPORT

RESULTAT

RIDSPORT

HUDIKSVALL: Lokal/regional dres-
syrtävling, Tunalid
Lätt B:2: 1) Sabelle Serrander/
Quattro Star F, 67,33...3) Sara 
Heed/Qrumelur, Bollnäs, 63,00.
Lätt A:3: 1) Anna Nordström Lööf/
Don Poseidon, Jättendal, 65,80...3) 
Sara Heed/Qrumelur, Bollnäs, 
59,35. 4) Jessika Bergman/Puckoo, 
Ljusdal, 59,03.
Lätt A:5: 1) Madelene Märges/Char-
donnay, Edsbyn, 64,13...3) Lisa 
Åbom Palm/Loove, Ljusdal, 58,26

TENNIS

LONDON Wimbledon, herrsingel, 
fjärde omgången: Roger Federer, 
Schweiz–Robin Söderling, Sverige, 
6–4, 7–6 (7–5), 7–6 (7–5), Tommy 
Haas, Tyskland–Igor Andrejev, 
Ryssland, 7–6 (8–6), 6–4, 6–4, 
Novak Djokovic, Serbien–Dudi 
Sela, Israel, 6–2, 6–4, 6–1, Lleyton 
Hewitt, Australien–Radek Stepanek, 
Tjeckien, 4–6, 2–6, 6–1, 6–2, 6–2, 

Friidrottande ungdomar har det varit många av på Strandvallen i Järvsö. Dels i Järvsö IF:s årliga Lilla Olympia-
den, dels i finalerna i Skolpropagandan (SP). FOTO: LJP-ARKIV

Strandvallen 
fyller 75 år 

JUBILEUM. Firar med olika aktiviteter■

LJUSDAL
Den 1 juli 1934 arrang-
erades de första Järv-
söspelen i friidrott. Och 
det var då som Strand-
vallen officiellt invig-
des.
Sen har där spelats 
bandy, fotboll. Och fak-
tiskt travats.
På onsdag firar Järv-
sö IF 75 år tillsammans 
med sin idrottsarena.

STRANDVALLEN
Vem är den största 
idrottsman som tävlat på 
den anrika idrottsarenen 
Strandvallen i Järvsö?

Är det någon av Järvsö 
IF:s egna friidrottare, el-
ler någan av de friidrotts-
stjärnor som kommit för 
att delta i de stjärnfyllda 
Järvsöspelen? Eller mån-
ne Järvsös egen son, trav-
hästen Järvsöfaks. Järv-
söfaks har nämligen varit 
gäst på Strandvallen ett 

antal gånger i samband 
med ”Vårgaloppen” och 
bland annat utmanats på 
100 meter av klubbens lö-
pare.

Hur som helst. Det är 
många duktiga idrotta-
re som besökt Strandval-
len genom åren. Och inte 
bara friidrottare. Där har 
Järvsö IF spelat fotboll 

fram tills dess att klub-
bens fotboll lades ned och 
spelarna gick till Skärstra 
respektive Nor. 

Där har också spelats 
bandy i två säsonger på 
1950-talet.

På onsdag ska Järvsö IF 
fira Strandvallens 75-års-
dag. Och man gör det via 
en rad friidrottsutma-

ningar. Klubbens store 
(!) man just nu, Mats Ols-
son, som nyligen repre-
senterade Sverige i Lag-
EM i Portugal, kommer 
hem för att stöta kula och 
för att försöka slå Yngve 
Anderssons klubbrekor 
i diskus. Rekordet i kula 
(17.50) slog han förresten 
bara för någon vecka se-
dan.

Sen kommer det att bli 
en kamp i stavhopp (Erik 
Li möter Peter Fransen) 
en kamp i höjdhopp där 
gammal Axel (Fernaeus) 
möter ung Axel (Berger-
gård). Där blir också en 
klubbmatch mellan Järv-
sö IF och Ängebo IK. 

– Och så har vi bjudit in 
några av våra friidrottare 
från förr. Vi får se om de 
vågar sig på att tävla ock-
så, säger Olle Arvidsson.

LEIF SUNDELL

0651-58 50 46

leif.sundell@ljp.se

KAKÁ VALD TILL BÄSTE SPELAREN
Brasiliens mittfältsstjärna Kaká har utsetts till den bäste 

spelaren i Confederations cup, för-VM-turneringen i Sydafrika. 
”Jag blev vald för att Brasilien vann turneringen”, säger Kaká.

■

BOLT VANN LÄTT I ÅRSPREMIÄREN
Usain Bolt vann enkelt i sitt första 200-meterslopp för i år. I 

de jamaicanska mästerskapen sprang han på tiden 20,25, näs-
tan en sekund ifrån världsrekordtiden från OS i Peking – 19,30.

■

Tisdag 30 juni
Lopp 7. DD-1. Auto.

1640:

1 Prince Scorpio - Malmqvist R 00051 13,6a
2 Blyge Blixten - Wiman J 00d30 13,4a
3 Säby Jäntan - Fromell P 64134 13,5a
4 Wild and Lucky - Jansson T dd45d 14,5a
5 Mircoolio - Funck A 40462 13,7a
6 Delicious Brother* - Ohlsson U 01173 13,5a
7 Hugo Sting - Stärling M 02030 13,5a
8 Opec - Sjöström C 26k85 13,2a
9 Elain V.D. - Larsson S 00310 13,2a

10 Super Khan - Olsson D 43500 13,2a
11 Plenty Hope* - Lindegren E 08032 13,4a
12 Trixie Hornline - Olofsson Å 00520 14,3a

Rank: 10-6-1-11-3-4-5-9-2-8-12-7

Super Khan höll starkt i dödens
senast. Han har förmåga att gå
runt detta gäng. Delicious
Brother höll bra i dödens se-
nast och bra även innan. Med
klaff är han segeraktuell. Prin-
ce Scorpio är formhästen i
gänget. 

Lopp 8. DD-2. Auto.

2140:

1 Justine - Ohlsson U 04550 16,5a
2 Greve Rico - Fromell P 01003 15,2a
3 Vampyr Sund - Wiman J 1d052 16,0a
4 T.H.Victorina - Malmqvist R 60187 16,5a
5 Alvena Naika - Knutsson K 10226 16,4a
6 Calgary Sign - Olsson D 23334 15,1a
7 Blizzard* - Jansson R 03157 16,5a
8 Bobby Peng - Beier D d2103 15,2
9 Hardaway - Gustavsson E 56k63 16,4

10 Lass Euro - Högqvist T k1002 15,8a
11 Spännman - Sjöström C d2372 16,0a
12 Prime Composite - Jansson T 13k21 14,8a

Rank: 6-5-12-1-11-4-3-9-7-8-2-10

Calgary Sign höll bra från
spets senast. Har en god chans
att spåra runt om här. Alvena
Naika gick ett bra lopp efter
galopp senast. Givet streck.
Prime Composite från bricka
tolv kommer inte till önskelä-
get spets men i nuvarande
form är han ändå given.

VisbyDD

DD-förslaget

• LARS LINDH/TT SPEKTRA

Avd 1: 1, 6, 10
Avd 2: 5, 6, 12

9 rader

DAGENS DUBBEL

ARVIKA:
DD–1: 4 Ålarökarn (2,76).
Struken nr 5.
DD–2: 11 Hurtig Knekten (3,95).
Odds: 11,67.
Oms: 3 431 034 kr.

EUROPATIPSET

2, X, X, X, 1, 2, X, 2, 2, 1, 1, 1, 1.
13 rätt: (1) 375 159 kr.
12 rätt: (49) 2 408 kr.
11 rätt: (674) 185 kr.
10 rätt: (5 435) 48 kr.

KENO

2 9 17 24 26 30 35 36 40 41 45 4
6 47 48 49 50 51 56 68 70.
Kung Keno: 45

LUNCHDUBBELN

ESKILSTUNA:
LD–1: 8 O.F.Sara Esclans (5,16).
LD–2: 2 M.T.Devil (2,25).
Odds: 9,39.
Oms: 1 210 424 kr.

ODDSET

Matchen 2: Sunnanå–Kif Örebro 
1–2
Odds: 14,02
Matchen 3: Umeå IK–Kristianstad 
8–0
Odds: 24,68

TRIO

ESKILSTUNA: 1) Paris Turf S.L. 
(2,15), 2) Komet F.H., 3) Lugnets 
Diamant.
Komb: 10–5–12
Odds: 254,30
Tvilling: 5/10 13,15.
Oms: 1 148 128 kr.
Trio

ARVIKA: 1) Tubbe (6,14), 2) Flux, 
3) Wish to Win.
Komb: 3–5–6
Odds: 124,39
Tvilling: 3/5 18,06.
Oms: 252 322 kr.

V4

ESKILSTUNA: 7–8–2–10 
4 rätt: (412) 3 762 kr.

V5

ESKILSTUNA: 2–10–6–3–6

SPEL

Juan Carlos Ferrero, Spanien–Gilles 
Simon, Frankrike, 7–6 (7–4), 6–3, 
6–2, Ivo Karlovic, Kroatien–Fer-
nando Verdasco, Spanien, 7–6 
(7–5), 6–7 (4–7), 6–3, 7–6 (11–9), 
Andy Roddick, USA–Tomas Ber-
dych, Tjeckien, 7–6 (7–4), 6–4, 
6–3. Damsingel, fjärde omgången: 
Victoria Azarenka, Bulgarien–Nadja 
Petrova, Ryssland, 7–6 (7–5), 2–6, 
6–3, Jelena Dementieva, do–Jelena 
Vesnina, do, 6–1, 6–3, Agniezska 
Radwanska, Polen–Melanie Oudin, 
USA, 6–4, 7–5, Venus Williams, 
do–Ana Ivanovic, Serbien, 6–1, 0–1, 
uppg., Serena Williams, USA–Da-
niela Hantuchova, Slovakien, 
6–3, 6–1, Francesca Schiavone, 
Italien–Virginie Razzano, Frankrike, 
6–2, 7–6 (7–1), Sabine Lisicki, 
Tyskland–Caroline Wozniacki, 
Danmark, 6–4, 6–4, Dinara Safi na, 
Ryssland–Amelie Mauresmo, Frank-
rike, 4–6, 6–3, 6–4. Herrdubbel, 
tredje omgången: James Blake/
Mardy Fish, USA–Martin Damm, 
Tjeckien/Robert Lindstedt, Sverige, 
6–3, 7–6 (7–4), 6–7 (4–7), 6–4.

5 rätt: (178) 2 381 kr.

RÄTTVIK: 14–7–14–1–10 
5 rätt: (48) 7 220 kr.

SOLÄNGET: 1–7–11–5–8 
5 rätt: (219) 550 kr.

V65

ARVIKA: 1–3–3–3–4–11 
6 rätt: 3 627 kr.
5 rätt: 62 kr.
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■ Tre onsdagar  under högsommaren kom-
mer V64 att köras utanför Solvalla . Först ut
av de tre banorna, som har det gemensamt
att de inte arrangerar V75-tävlingar, blir
Lindesberg.

Även om tävlingarna
inte håller riktigt lika bra
klass som på Solvalla så
brukar det vara bra täv-
lingar och framför allt så
är det tävlingar som bru-
kar han massor av publik
och det kan man i alla fall
inte beskylla Solvallas
onsdagstävlingar för att vara.

Det är inte helt lätt att hitta singelstreck
men till slut  har vi i alla fall dastnat för den
av Veijo Heiskanen tränade Reality Pride i
det stolopp som körs som V64-3. Lars Wes-
ter sköter tömmarna på vårt spikförslag.

STORA systemet: Hästar i halvfet och kursiv

stil ovan båda strecken; 720 rader. (Insats:

720 kr)

Lilla systemet: Hästar i halvfet stil; 144 rader.

(Insats: 144 kr)

Lindes först ut med

sommarens V64

Roger Nygren, TT Spektra roger.nygren@ttspektra.se  

SPELSTOPP

V64, totomat:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19.00

V64, banan:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ca 19.15

DD, totomat:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20.00

v/pl (lopp 1–2), totomat:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18.30

v/pl (lopp 3–11), totomat:  . . . . . . . . . . . . . . . . . .19.00

TRAV I TV

onsdag: TV4sport, vinnare  . . . . . . . . . . . . . . . . . .19.00

STRYKNINGAR OCH RESULTAT

0771–10 20 56

RANK & SYSTEM

V64
Lindesberg
onsdag 1 juli

V64-3

V64-1
7 Bourbon Tooma

8 Timothy Boko

12 Trackstar

1 Rocky Race

11 Stefan Sufflör

9 Otard

10 Quest For Life

3 Fast Marke

5 Cazina

2 Zeb Käbb

4 Felix Use

6 Too Much To Soon

1 Windy Cape

7 Master Of Space

2 Red Chili Leaf

8 Monster Drive

10 Miss Confina

4 Quark

11 Juliana Z

5 La Commission

6 Oracle

3 Precious Value

9 Yosemite Boko

12 Akjas Sir Hurry

5 Reality Pride

7 Remembrance

1 Graciös Southwind

2 Shirley Maclain

3 Evelina Xing

4 Ydra Briljant

12 In Bloom Face

8 Sweet Rockbank

6 Tarantella S I R

9 Queens Sisu

10 Xenadine

11 Clean Stall

2 Victor Bris

11 True Q

9 Q Forty Five

6 Premier League

4 My Samba

3 Bonus Käll

10 Clicquots Sun Rose

8 Inlines

12 Major Växus

7 Rubberman

1 Target Player

5 Leading Lantern

V64-4

V64-2 V64-5

V64-6

6 Carmenere

9 Gunpowder Girl

1 Demoiselle B My

3 Steel Star

2 Lady’s Photo

10 Hells Kitchen Sisu

11 Epernay

12 Wilma Briljant

8 Derby Star

4 Alandias Karisma

5 Yahaa Brodda

7 Reslövs Bam

5 Finders Keepers

6 Timetosaygoodbye

2 Yorktown Gunner

3 Caramba Hall

4 Robis Ingo

7 Harmonic Silvio

9 Laritz Supergoal

10 Bambino Banker

1 Chief Boy

8 Kain Poifond

Klass III, försök 2.

3-åriga och äldre svenska i svensk träning 75.000 - 150.000

kr.  2140 m. Autostart.
Pris: 100.000-50.000-25.000-15.000-10.000-(6.000) kr.

Lopp 7 Lindesberg (L=21) On Auto 2140

WINDY CAPE -s5- Linderoth P 40:1
13,6aK 142.450 Lin Pe D 15/5-9 3/ 1640 2 13,6a 20

1 08: 7 0-0-3 Lin Pe S 27/5-5 11/ 2140 2 15,7a 255
09: 5 2-2-1 Lin Pe B 12/6-8 3/ 2140 1 15,5a 15
Övertygade stort senast från dödens - nära vinst på Solvalla innan dess

RED CHILI LEAF -v4- Berntsson C (Sel Mi) :2
15,1aM 146.000 Ber Ch S 22/4-4 9/ 2140 0 16,4a 52

2 08: 2 1-0-0 Ber Ch S 13/5-4 4/ 2140 0 15,1a 102
Bestämde i spets senast - stack 300 kvar - mattades rejält sista biten

PRECIOUS VALUE -v4- Nordström P (Rob Di) :3
15,1aM 107.000 Nor Pe J 26/5-10 1/ 2140 2 16,5a 38

3 08: 8 1-0-0 Hau Ke Ax 7/6-4 3/ 2140 2 15,4a 72
09: 7 2-2-0 Nor Pe J 16/6-10 6/ 2140 1 15,1a 39
Andra ytter, på 700 kvar - rygg ledaren i sista sväng -knappt men säkert

QUARK -v5- Lindblom C-E :4
15,5aM 114.900 Lin CE Ö 15/5-5 6/ 2660 2 17,0 64

4 08: 5 1-0-0 Lin CE L 1/6-4 12/ 2140 3 15,5a 105
09: 11 2-1-1 Lin CE Ro 12/6-6 10/ 3140 4 17,9a 37
Gnider på ganska okej i lite trög stil - kan vara med på en plats även här

LA COMMISSION -s5- Svanstedt Å (Wal Mi)a :5
15,0aM 129.000 And MJ Åm 6/5-6 3/ 2080 1 16,8a 16

5 08: 5 0-0-3 Aar Da Ö 15/5-7 9/ 2140 0 distg 126
09: 7 3-0-0 Sva Åk S 23/5-5 7/ 2140 5 15,0a 424
Fjärde, sedan tredje utv - hade inte fritt till slut - jagar en mittfältsplats

ORACLE -h3- Melander S :6
15,0aM 101.700 Mel St S 29/5-5 11/ 2140 4 15,7a 193

6 08: 0 0-0-0 Mel St Ro 15/6-10 8/ 2140 4 16,3a 216
09: 7 1-2-1 Mel St S 24/6-6 12/ 2140 2 15,0a 152
Med 700 kvar från femte utvändigt - 12,8/700 - med fortsatt full form

MASTER OF SPACE -h4- Lindblom Å :7
17,8aL 121.000 Lin Åk L 17/5-4 5/ 2140 1 16,6 61

7 08: 1 1-0-0 Lin Åk E 7/6-7 8/ 2140 1 17,5 22
09: 8 4-1-0 Lin Åk L 20/6-7 4/ 2680 1 17,1 20
Har radat upp segrar på slutet - nu mot ett tuffare sällskap - givet bud

MONSTER DRIVE -h3- Frick K :8
15,2aM 142.500 Fri Ka Ö 19/4-5 11/ 2100 5 16,4a 122

8 08: 0 0-0-0 Fri Ka S 13/5-2 5/ 2140 7 16,4ag 42
09: 7 3-1-1 Fri Ka S 30/5-2 5/ 2140 3 15,2a 640
Spurtade vasst efter invändigt lopp som trea i stenhårt gäng - outsider

YOSEMITE BOKO -v4- Witasp L :9
14,8aM 136.500 Wit Le S 20/5-7 6/ 2140 3 15,7 58

9 08: 5 2-1-0 Wit Le S 29/5-3 4/ 2140 3 14,8ag 129
09: 6 1-1-2 Wit Le L 11/6-4 5/ 2140 4 itag 38
Gör jämna och bra lopp varje gång - läge för smyglopp - knappast vinst

MISS CONFINA -s5- Berggren L :10
15,9aM 96.000 Ber Le Ö 19/4-11 5/ 2100 0 uag 26

1008: 9 1-0-0 Ber Le L 22/5-3 1/ 1640 1 16,6a 28
09: 7 4-0-0 And MJ Rä 18/6-6 5/ 2140n 1 15,9a 31
Dödens och tog sedan över 600 kvar senast -kalasform -läget ett minus

JULIANA Z. -s6- Rundqvist A-K a :11
14,7aK 110.569 Fro Pe L 1/6-4 9/ 2140 4 15,6a 344

1108: 8 2-0-0 Run AK F 8/6-5 8/ 1640 1 14,7a 137
09: 7 2-2-0 Ols Da Kr 21/6-7 5/ 2140 d 11g 370
Fin vid vinsten näst senast - galopp i V75 efter det - behöver en del tur

AKJAS SIR HURRY -v4- Öhman M :12
16,0aM 146.000 Öhm Ma Ös 20/5-8 3/ 2140n 2 17,5a 21

1208: 9 2-0-0 Öhm Ma Ös 6/6-7 8/ 2640 d 0g 92
09: 11 2-3-0 Öhm Ma H 19/6-1 10/ 2140 2 16,8a 69
Med 700 kvar från femte ytter senast - gick bra in i mål - med fel läge

Turordning: 7-1-2-4-8-10-5-9-12-3-6-11

VINNARTIPSET. Windy Cape var strålande
bra när hon var nära att vinna näst senast på
Solvalla. Hon har följt upp den insatsen med
att vinna på ett fint sätt hemma åpå Bergsåker.
Om inte spåret blir en fälla känns det som hon
ska kunna klara det här.

MOTBUDET. Master Of Space har varit fram-
gångsrik på slutet när han radat upp segrarna.
Han har ett sämre startspår bakom bilen men
om det löser sig skapligt måste det vara en av
de som ska kunna utmana,

RYSAREN. Red Chili Leaf vann senast från
ledningen. Han drog ned ett annat fint
helhetsintryck genom att broms den sista bi-
ten efter att ha stuckit ifrån de övrig 300 kvar.

Avd

4
DD-1

Bergslagsloppet.

Lägst 500.000 kr.  1640 m. Autostart. 10 startande.
Pris: 100.000-48.000-24.000-13.000-7.000 (5 priser)

Lopp 8 Lindesberg (L=21) On Auto 1640

CHIEF BOY* (FI) -v10- Frick J 40:1
12,8aK 1.053.410 Str Vi Rä 1/5-3 5/ 1640 5 15,1 369

1 08: 13 2-2-1 Rön An Ro 12/6-8 6/ 2140 4 15,7a 415
09: 8 0-0-2 Rön An S 24/6-3m 8/ 1640 3 15,2a 56
Höll farten okej i ett montélopp som trea - bästa läget - jagar en slant

YORKTOWN GUNNER (CA) -h6- Jansson T (Mel St) :2
10,7aK 2.848.550 Kih Ör S 30/5-3 5/ 1609 2 10,7a 158

2 08: 17 0-2-2 Kih Ör S 30/5-9 3/ 1609 3 10,9a 122
09: 14 1-1-4 Jan To Rä 20/6-8 8/ 2140 3 13,4a 133
Med där framme varje gång - bara en seger sedan han kom till Sverige 

CARAMBA HALL* (US) -h9- Svanstedt A (Sva Åk) :3
10,9aK 2.600.802 Sva Åk Å 28/2-6 1/ 2660n 3 16,6 83

3 08: 2 1-1-0 And MJ Å 28/5-8 3/ 2140 5 12,4a 342
09: 4 0-0-3 Len Pe Mp 8/6-5 8/ 2140 3 14,0a 269
Vass spurt från tredje ytter senast - bra läge - är given i platsstriden

ROBIS INGO -v8- Adielsson E (Joh SH) :4
11,4aK 2.555.923 Adi Er Bj 10/5-3 1609 0 13,2a 102

4 08: 20 5-4-1 Adi Er S 30/5-3 7/ 1609 0 11,8a 265
09: 5 0-1-0 Adi Er Mp 8/6-5 9/ 2140 0 14,5ag 144
Söker efter formen - bra kapacitet - kan blixtra till om det klaffar bra

FINDERS KEEPERS -h8- Svanstedt Å :5
10,3aK 6.481.279 Söd St Å 18/4-7 2/ 2140 0 11,8a 70

5 08: 15 4-3-2 Sva Åk Bj 10/5-10 2100 0 14,7a 72
09: 7 1-0-0 Sva Åk Ch 14/6-11 2011 0 13,1a 109
Elithäst som inte fått till det i stenhårda sällskap - vinner med rätt resa

TIMETOSAYGOODBYE -h6- Larsson F B :6
11,5aK 1.931.840 Lar FB Ne 3/5-3 1600 0 14,4a 248

6 08: 17 4-2-0 Lar FB G 9/6-4 6/ 2160 1 14,4 26
09: 5 1-0-1 Lar FB Rä 20/6-8 6/ 2140 0 13,6a 102
Såg lysande ut vid vinsten i Gävle i lite enklare motstånd-dödens senast

HARMONIC SILVIO -v8- Goop B (Nur Ti) :7
11,4aK 2.461.500 Kon Jo Mp 7/3-6 7/ 2140 0 14,0a 334

7 08: 18 3-1-4 Kon Jo S 1/4-4 2/ 1640 d uag 54
09: 5 0-0-1 Goo Bj H 29/5-8 12/ 2140 0 15,9a 35
Tredje spår och backades ned efter det senast - kom sedan aldrig till då

KAIN POIFOND* (FR) -v11- Degiorgio C :8
12,0aK 2.747.804 Deg Ch Ö 19/4-6 1/ 3200 5 16,3 98

8 08: 25 3-1-1 Deg Ch Ö 2/5-6 6/ 1609 5 12,0a 673
09: 4 0-0-0 Deg Ch Mp 25/5-5 6/ 2140 0 14,0ag 166
Har inte visat något av värde - knappast en vinnaren i svenskt guldlopp

LARITZ SUPERGOAL -h8- Sundberg H-O :9
11,3aK 2.066.134 Sun HO D 16/5-6 6/ 2140 6 13,1a 291

9 08: 11 2-1-4 Sun HO S 30/5-12 1/ 3180 d 6g 188
09: 8 0-1-1 Sun HO Kr 21/6-6 8/ 1640 0 12,4a 746
Bra i grunden men söker efter den rätta formen - knappast vinstaktuell

BAMBINO BANKER -h7- Svensson E :10
11,8aK 2.447.703 Sve Er G 26/3-8 4/ 2140 5 14,8a 74

1008: 14 2-0-2 Sve Er Ro 11/4-6 3/ 1640 3 11,8a 558
09: 6 1-1-1 Sve Er Rä 20/6-8 1/ 2140 5 13,5a 423
Har gått okej i ganska tuffa lopp - rätt distans men uselt läge - pengar?

Turordning: 2-5-3-9-10-6-8-7-4-1

VINNARTIPSET. Finders Keepers gick fram
som en virvelvind i fjol i den högsta klassen
men har ännu inte hittat den formen i år. Han
har också matchats i stentuffa gäng så man ska
kanske inte döma honom allt för hårt. Att det
nu handlar om kort distans ser vi som ett klart
plus och vi tror att Svanstedt susar till ledning-
en och att de övriga sedan får svårt att nå hans
travare över upploppet.

MOTBUDET. Timetosaygoodbye såg helt en-
kelt lysande ut vid vinsten i ett enklare säll-
skap i sin årsdebut. Senast fick han dödens och
orkade inte riktigt med det i ett tufft tempo.
Om det klaffar för hans del kan han bli mycket
intressant den här gången.

RYSAREN. Yorktown Gunner är kapabel att
blanda sig i striden men för hans del har det
hela tiden varit svårt att avgöra. Han har mas-
sor av fina placeringar men faktum är att han
har bara en seger sedan han kom till Sverige.

Avd

5
DD-2

Bronsdivisionen, försök 1.

3-år o ä i sv trän 500.001 - 900.000 kr. 1640 m. Autostart.
Pris: 110.000-55.000-28.000-17.000-11.000-(7.000) kr.

Lopp 9 Lindesberg (L=21) On Auto 1640

TARGET PLAYER -h6- Kihlström Ö (Nur Ti) 40:1
13,2aK 792.000 Jan To S 26/4-8 6/ 2140 d uag 81

1 08: 11 0-0-2 Jan To Mp 8/6-7 9/ 2640 0 15,9ag 213
09: 6 1-0-0 Fri Ji Rä 18/6-8 9/ 1640n d uag 120
Har mest ägnat sig åt galopp på slutet - har läget - måste visa bättring

VICTOR BRIS -v7- Kontio J (Nur Ti) :2
11,5aK 774.000 Goo Bj S 13/5-8 5/ 1640 1 12,9a 28

2 08: 14 1-1-2 Goo Bj S 23/5-9 3/ 2140 4 14,2a 40
09: 7 1-1-0 Sär Jo S 31/5-3 1/ 2140 0 14,0a 51
Vann på kort distans för några starter sedan - har läget - kan duga igen

BONUS KÄLL -h5- Adielsson E (Joh SH) :3
12,7aK 845.500 Ohl Ul B 21/3-9 3/ 2140 0 16,2a 75

3 08: 13 7-1-0 Unt Jo S 31/5-3 3/ 2140 0 14,1a 83
09: 7 1-0-1 Adi Er Bo 13/6-10 8/ 1640 0 12,7a 63
Har inte hittat formen riktigt - bra sort i grunden - måste passas här

MY SAMBA -s6- Karhulahti V (Bjö Ra) :4
13,5aM 747.600 Kar Vi Rä 9/5-8 1/ 2160 2 15,3 126

4 08: 19 1-4-4 Kar Vi S 31/5-3 10/ 2140 3 13,6a 392
09: 12 2-2-2 Kar Vi S 17/6-9 4/ 2140 1 13,5a 265
Rygg ledaren och perfekt loss till slut senast - knappt mot Cleo Nalan

LEADING LANTERN -h5- Lennartsson P :5
13,0aK 813.000 Kar JB S 22/4-7 1/ 2160 3 15,2 42

5 08: 18 4-2-2 Len Pe Bj 9/5-9 1609 0 14,2a 86
09: 10 1-2-2 Len Pe S 23/5-9 7/ 2140 0 14,5a 692
Har hyggligt kunnande men kanske inte alltid tar i så det knakar - svårt

PREMIER LEAGUE -v6- Goop B (Goo Ol) :6
12,5aK 771.000 Lar Mi Rä 9/5-9 6/ 2140 0 14,3a 557

6 08: 14 4-2-1 Goo Ol F 8/6-4 2/ 2140 1 14,3a 30
09: 10 3-1-2 Pet Pa S 17/6-6 7/ 2140 3 13,8a 231
Fram varvet kvar från fjärde ytter senast - dödens 550 kvar - höll starkt

RUBBERMAN -h6- Jansson T (Ric Su)a :7
13,6aK 647.800 Wid Ka L 22/5-9 2/ 1680 1 15,1 29

7 08: 21 5-1-4 Wid Ka F 1/6-8 3/ 2140 1 13,6a 107
09: 7 2-0-0 Hol An S 17/6-6 9/ 2140 0 14,3a 68
Aldrig med chans senast - spårminus - möjligen med på en plats här

INLINES -v8- Eriksson S (Lön Th) :8
13,3aK 754.800 Eri Sö H 22/5-7 3/ 2140 5 16,3 48

8 08: 16 0-1-3 And PM B 12/6-6 2/ 1640 1 13,8a 63
09: 11 2-0-3 Eri Sö Rä 18/6-8 6/ 1640n 5 14,9a 249
Hängde med okej från tredje inner senast - fel läge - nöjd med bra slant

Q.FORTY FIVE (US) -h7- Redén D a :9
12,1aK 839.671 Red Da Ö 23/4-4 7/ 1609 2 13,8a 25

9 08: 19 3-3-2 Red Da S 10/6-8 5/ 2140 1 14,6a 40
09: 4 2-1-1 Red Da Rä 18/6-8 2/ 1640n 3 14,4a 25
Kvar i andra ytter när det kördes - spurtade sedan vasst - streckvärd

CLICQUOTS SUN ROSE -s7- Melander M :10
12,4aK 659.600 Mel Mi D 16/5-8 1/ 2180 7 14,8 603

1008: 12 2-2-1 Mel Mi Ös 5/6-6 10/ 2140 3 15,8a 183
09: 9 2-1-1 Mel Mi D 18/6-1 4/ 1640 1 12,4a 80
Kommer från seger på bra tid - sämre läge och tuffare motstånd här

TRUE Q. -v8- Svanstedt Å :11
12,2aK 631.400 Sva Åk Rä 9/5-9 12/ 2140 3 13,6a 124

1108: 11 3-2-3 Sva Åk S 31/5-9 1/ 1609 1 12,2a 25
09: 4 2-0-1 Swa Sa S 17/6-6 6/ 2140 d uag 21
Lysande vid vinsten näst senast - tappade travet och hoppade senast

MAJOR VÄXUS -h5- Frick J :12
12,0aK 554.993 Fri Ji S 20/5-8 3/ 1640 6 13,1a 33

1208: 15 0-1-4 Fri Ji Ös 5/6-6 9/ 2140 1 15,7a 36
09: 6 2-0-0 Fri Ji S 24/6-1011/1640 0 14,1a 68
Duktig vid vinsten på Östersund - kom bort från dålig läge senast -svårt

Turordning: 11-4-9-2-12-10-8-6-3-7-1-5

VINNARTIPSET. Victor Bris har ett perfekt
läge över passande distans. Det kan vara avgö-
rande i ett vidöppet sprinterlopp.

MOTBUDET. True Q rullade över i galopp i
ledningen senast. Innan dess har han varit
mycket bra och han streckas trots läget.

RYSARNA. Q Forty Five gick vasst senast ef-
ter att ha körts lite avvaktande. Han är med
där framme med klaff och det gäller även Pre-

mier League som visade uppåtform senast.
My Samba är vass på speed och hon fick se-

nast det lopp som passar henne och då kom
också segern. Bonus Käll är utan tvekan kapa-
bel att vinna det här men i hans fall har formen
haft lite svårt att infinna sig.

Avd

6

300.000 - 500.000 kr. 
2140 m. Autostart.
Pris: 50.000-23.000-12.000-7.000-5.000-(3.000) kr.

Lopp 4 Lindesberg (L=21) On Auto 2140

ROCKY RACE -h4- Witasp L 40:1
13,5aM 398.000 Jan To S 12/11-9 8/ 2640 3 16,4a 90

1 08: 17 2-0-5 Wit Le S 3/12-9 5/ 1640 0 13,8 413
09: 1 0-0-0 Wit Le Rä 20/6-3 9/ 2140 4 13,5a 1489
Okej som fyra i stenhårt lopp som Maharajah vann senast - bör räknas

ZEB KÄBB -v8- Lindblom C-E (Lar KS)a :2
15,2aM 442.900 Wal To E 7/6-8 10/ 2140 d 10ag 118

2 08: 18 2-1-1 Lin CE S 17/6-4 5/ 2160 7 14,6 1063
09: 12 2-0-0 Wal To S 17/6-10 1/ 2160 0 14,5 1373
Tog sig till final i Sverigeloppet - utan chans där - knappast aktuell här

FAST MARKE -v5- Kihlström Ö (Sel Mi) :3
14,1aK 409.000 And MJ Ö 2/5-5 5/ 2100 0 14,8a 239

3 08: 11 3-1-1 Ber Ch Mp 1/6-8 4/ 2160 d ug 43
09: 6 0-2-1 Ber Ch Kr 17/6-2 8/ 1640 3 14,1a 114
Tredje såpår till dödens senast - tog över 600 kvar - höll sedan tappert

FELIX USE -v6- Karlsson H :4
13,9aK 303.350 Kar AI S 22/10-3 11/ 2140 5 14,9a 612

4 08: 20 1-3-9 Kar Ha Ti 7/6-6 10/ 1609 7 15,3ag 52
09: 2 0-0-0 Kar AI E 22/6-4 6/ 1640 0 14,7a 68
Har inte visat någon form i två starter efter vila - känns inte het här

CAZINA -s6- Lennartsson P :5
13,7aK 427.528 Len Pe S 26/4-3 4/ 2140 1 14,9a 203

5 08: 26 2-0-2 Len Pe Bj 9/5-6 2100 6 15,1a 460
09: 8 1-1-2 Len Pe S 23/5-4 10/ 2140 6 14,6a 497
Nöter på skapligt för dagen - har lite svårt att räcka till - kan ta en plats

TOO MUCH TOO SOON -s7- Källgren D (Sed Ma)a :6
13,1aK 359.136 And MJ År 3/5-7 2/ 1640 0 17,2ag 207

6 08: 17 0-0-2 Käl Da S 23/5-7 6/ 1640 4 13,4a 120
09: 8 0-2-0 Käl Da L 11/6-6 5/ 1640 0 uag 130
Har inte vunnit lopp sedan 25/10 2007 - då i monté - ska inte räcka här

BOURBON TOOMA -h4- Svanstedt Å :7
12,8aK 475.200 Sva Åk S 13/5-9 6/ 2140 2 13,5a 200

7 08: 15 3-2-3 Kih Ör Mp 8/6-8 10/ 2140 5 14,2a 209
09: 10 1-4-0 Sva Åk Hd 22/6-7 4/ 1609 0 12,8a 120
Okej även om han inte räckte i tufft gäng senast - klart beskedligare nu

TIMOTHY BOKO -v8- Degiorgio C :8
12,6aK 416.050 Deg Ch Ö 2/5-3 9/ 2100 0 15,7a 52

8 08: 8 0-0-3 Deg Ch S 27/5-4 10/ 1640 3 13,2a 211
09: 11 1-3-2 Deg Ch Kr 21/6-9 4/ 1640 2 12,7a 328
Bra spurt från andra ytter i V75 senast - spårminus - ändå ett tidigt bud

OTARD -v7- Olsson D (Åsl La)a :9
13,8aK 469.500 Unt Jo S 10/6-11 1/ 2160 5 16,0 367

9 08: 16 1-2-3 Ols Da Rä 18/6-5 6/ 1640n 2 13,9a 132
09: 9 0-3-0 Fri Ji Rä 18/6-9 2/ 1660n 0 14,8 232
Bra tvåa i ett försök i utslagningslopp senast - ej med chans i finalen

QUEST FOR LIFE -h5- Westholm J :10
13,7aM 456.500 Wes Jö U 25/4-9 3/ 2640 2 15,5 66

1008: 16 3-4-2 Ols Da D 16/5-9 9/ 2140 4 14,8a 66
09: 8 1-2-0 Wes Jö S 30/5-6 10/ 2140 0 13,7ag 816
Galopperade bort sig i en V75-final senast - inte så tokig - outsiderbud

STEFAN SUFFLÖR -h6- Goop B (Oll Sa)a :11
14,3aK 436.500 Ing Pe Å 4/6-6 5/ 2160 3 15,1 199

1108: 21 3-1-2 Par Ju L 20/6-4 9/ 2140 1 15,6a 63
09: 11 1-1-1 Par Ju L 20/6-9 2/ 1640 0 14,3a 71
Positiv vid vinsten näst senast - lurigt läge här - intressant med Björn

TRACKSTAR -v4- Kontio J (Nur Ti) :12
13,4aK 316.000 Kon Jo Å 18/4-5 5/ 2140 2 13,6a 86

1208: 2 0-0-1 Jan To S 13/5-9 10/ 2140 6 14,6a 71
09: 10 3-4-1 Goo Bj S 23/5-4 2/ 2140 0 uag 19
Galopp i första sväng senast - kan massor men lite hårt inne nu - streck

Turordning: 12-1-8-7-5-10-11-2-3-6-9-4

VINNARTIPSET. Bourbon Tooma är bättre än
raden och att han inte räckte i ett tufft gäng är
inget att säga om. Kommer han skapligt till
blir han svårstoppad.

MOTBUDET. Timothy Boko gick bra till slut
som tvåa i V75 senast. Han fick ett bra lopp i
andra ytter den gången. Med klaff under vägen
är han ett givet segerbud här.

RYSARNA. Trackstar gjorde bort sig senast
men annars kanske det är bästa hästen i lop-
pet. Man ska ändå komma ihåg att han står
hårt inne på pengar och läget är inte det bästa.

Rocky Race hängde med godkänt i det lopp
som Maharajah vann senast. Från ett bra läge
ska han tas på allvar.

Avd

1
Stolopp.

3-6-åriga ston 175.000 - 375.000 kr. 
1640 m. Autostart.
Pris: 50.000-23.000-12.000-7.000-5.000-(3.000) kr.

Lopp 5 Lindesberg (L=21) On Auto 1640

DEMOISELLE B.MY -s6- Eriksson S (Bjö NO)a 40:1
13,2aK 307.000 Eri Sö G 8/5-4 11/ 1640 0 14,8a 191

1 08: 15 3-2-3 Hol An H 29/5-6 3/ 2140 2 15,1a 55
09: 3 0-1-0 Hol An H 10/6-8 4/ 2140 6 16,1a 23
Spets under tuff press, 13,5/1000 senast - höll ändå bra - streckvärd

LADY’S PHOTO -s5- Jakobsson M :2
13,9aK 313.814 Jak Ma F 18/5-4 2/ 2640 3 17,0ag 109

2 08: 16 7-2-0 Jak Ma Ö 3/6-1 8/ 2100 2 14,3a 135
09: 5 1-1-1 Jak Ma Op 10/6-5 2100 1 15,2a 15
Årets första seger senast - då i Norge i ett enklare lopp - farten finns

STEEL STAR* (FI) -s4- Adielsson E (Joh SH) :3
13,7aK 241.099 Hol Es Si 10/11-3 2100 2 18,1a 75

3 08: 14 1-2-0 Hol Es Si 30/11-6 2100 6 17,0a 67
09: 1 0-0-1 Adi Er Mp 8/6-3 1/ 1640 3 13,7a 77
Spets senast -fick ge sig in på upploppet då kan duga en bit denna gång

ALANDIAS KARISMA -s6- Andersen T (Nor To)a :4
14,9aM 368.550 Åbe JO Rä 2/6-5 4/ 2160 8 16,6g 166

4 08: 11 2-0-1 Fri Ka G 9/6-4 1/ 2140 0 16,0 250
09: 6 1-0-0 And Tr D 18/6-10 7/ 2140 1 16,0a 34
Klart positiv i ett enklare gäng senast - bra inne i loppet - möjligen plats

YAHAA BRODDA -s5- Witasp L :5
13,0aK 269.000 Wit Le Rä 9/5-8 3/ 2160 7 15,9 759

5 08: 16 2-2-1 Wit Le S 29/5-2 5/ 1640 2 13,0a 230
09: 8 1-1-1 Wit Le Rä 20/6-7 1/ 2140 0 14,4a 188
Utan chans senast på hemmaplan -positiv gången innan -knappast vinst

CARMENERE -s4- Kontio J (Nur Ti) :6
12,9aK 251.000 Uhr Th Rä 9/5-5 2/ 1640 1 13,5a 41

6 08: 0 0-0-0 Goo Bj S 30/5-8 7/ 2140 0 uag 54
09: 10 5-1-0 Goo Bj S 17/6-2 5/ 1640 4 12,9a 21
Dödens och tog över efter 350 senast - fick tuff press - höll farten bra

RESLÖVS BAM -s5- Nordström P (Rob Di) :7
13,7aK 326.500 Nor Pe Kr 22/5-4 5/ 2140 1 14,9a 611

7 08: 17 0-3-3 Nor Pe Å 4/6-7 1/ 1640 0 18,8ag 96
09: 8 1-0-0 Hau Ke Ax 24/6-8 6/ 2140 5 16,4a 210
Storskräll på Kalmar för en dryg månad sedan - inget extra sedan - svårt

DERBY STAR -s6- Kihlström Ö (Wal Ro) :8
13,4aK 338.000 Unt Jo S 8/2-7 3/ 2140 5 16,3a 27

8 08: 10 0-3-2 Kih Ör Mp 8/6-3 4/ 1640 4 13,8a 54
09: 5 2-0-0 Unt Jo Rä 20/6-7 7/ 2140 0 14,8a 183
Började året med två raka - långt efter senast - spåret ett stort minus

GUNPOWDER GIRL -s5- Sundberg H-O :9
13,0aK 341.000 Sun HO S 20/5-7 1/ 2160 7 15,3 528

9 08: 12 1-3-2 Sun HO S 29/5-2 6/ 1640 1 13,0a 246
09: 5 1-0-1 Sun HO Kr 21/6-8 1/ 1660 3 13,6 173
Tredje inv i V75 senast - ut ett spår 500 kvar - sen lucka - sköt till vasst

HELLS KITCHEN SISU -s4- Goop B (Goo Ol) :10
13,4aK 311.000 Goo Ol Vg 17/5-6 7/ 2160 1 17,1 81

1008: 19 0-1-3 Goo Bj S 30/5-13 2/ 2140 3 14,5ag 149
09: 3 1-0-1 Goo Bj Hd 22/6-3 6/ 1609 0 14,6a 72
Dödens i högt tempo senast och gav upp - ursäktad - kan vara i striden

EPERNAY -s6- Aarum D (Hol PÅ)a :11
15,0aM 283.328 Aar Da Bj 9/5-4 2160 5 18,0 45

1108: 9 4-2-1 Hau Ke Å 28/5-9 5/ 2140 1 15,0a 84
09: 5 2-0-0 Hau Ke Mp 8/6-6 11/ 2140 1 16,6a 36
På 550 kvar från andra ytter senast - hann fram då ledaren bromsade

WILMA BRILJANT -s6- Nilsson M (Sve Cl) :12
12,7aK 359.700 Söd St Mp 6/4-4 9/ 1640 6 15,1a 31

1208: 18 5-0-1 Sve Cl Vg 5/6-3 6/ 1640 4 14,9a 49
09: 8 0-2-0 Nil Ma Mp 15/6-2 9/ 2140 2 15,7a 140
Dryg sista sväng från fjärde ytter senast - spurtade starkt - en outsider

Turordning: 6-11-9-8-10-5-2-4-3-7-12-1

VINNARTIPSET. Carmenere är en dam som
vunnit i fem av sina tio starter i år. Läget är lite
långt ut på startbilens vingar men om det löser
sig är det loppets troliga vinnare.

MOTBUDET. Gunpowder Girl gjorde ett bra
lopp i V75 senast efter sen lucka. Med lite klaff
är hon med och utmanar.

RYSARNA. Demoiselle B My fick tuff press i
spets senast och höll med tanke på det riktigt
bra. Om hon slipper öppna lika tufft här bör
hon vara med högt uppe.

Steel Star är ingen stjärna men ändå så pass
bra att hon ska räcka en bit.

Lady’s Photo ser bra ut men har fått vänta
på årets första seger som togs i Norge senast.

Avd

2
4-åriga ston 100.000 - 225.000 kr. 
2140 m. Autostart.
Pris: 50.000-23.000-12.000-7.000-5.000-(3.000) kr.

Lopp 6 Lindesberg (L=21) On Auto 2140

GRACIÖS SOUTHWIND -s4- Adielsson E (Joh SH) 40:1
15,3aM 134.000 Adi Er S 26/4-10 4/ 2140 1 15,3a 115

1 08: 9 1-0-3 Adi Er S 23/5-11 3/ 2140 6 16,4a 55
09: 9 1-0-1 Adi Er S 10/6-11 2/ 2140 d ug 47
Med bättre kunnande än raden visar - nu med läget - ett av motbuden

SHIRLEY MACLAIN -s4- Kontio J (Nur Ti) :2
14,6aK 107.500 Ohl Ul G 30/4-5 5/ 1640 2 14,6a 18

2 08: 2 1-0-0 Wid Ka Ro 8/5-7 6/ 1640 0 15,8a 32
09: 8 0-4-0 Ols Da Rä 18/6-6 10/ 2140n 2 16,4a 65
På i sista sväng från andra ytter senast - gick rejält in i mål - platsbud

EVELINA XING -s4- Frick K :3
16,1aM 213.500 Fri Ka Ö 19/4-7 3/ 2100 6 16,9a 223

3 08: 14 3-2-3 Fri Ka Ro 27/4-8 2/ 2140 1 16,1a 36
09: 4 1-1-0 Fri Ka Rä 9/5-8 6/ 2140 0 16,6 124
Oplacerad i V75 senast - haft ett uppehåll efter det - fart för en tätplats

YDRA BRILJANT -s4- Berglöf E :4
14,6aM 185.828 Ber Jo F 1/6-4 4/ 2140 0 15,4 128

4 08: 10 3-1-1 Ber Er Åm 9/6-3 2/ 2080 6 17,9a 44
09: 7 1-0-0 Ber Er Mo 16/6-4 2140 4 16,2a 70
Fyra i ett lopp i Norge senast - annat sällskap nu - kan ta mittfältsplats

REALITY PRIDE -s4- Wester L (Hei Ve) :5
13,4aK 186.500 Zuk Ad Å 28/5-9 1/ 2140 d uag 58

5 08: 7 2-1-1 Hei Ve Å 4/6-6 1/ 2140 4 16,0 42
09: 12 1-1-1 Zuk Ad Mp 22/6-4 1/ 1640 1 13,4a 48
Med 700 kvar från tredje ytter senast - på 350 kvar -vann lätt - spikbud

TARANTELLA S.I.R. -s4- Nordström P (Rej Sv)a :6
15,8aM 220.000 Nor Pe Å 14/5-1 6/ 2160 0 15,8 810

6 08: 14 2-1-1 Lin CE L 1/6-3 6/ 2140 4 15,9a 259
09: 4 0-0-0 Uhr Th J 9/6-6 4/ 2140 4 17,0ag 296
Några hyggliga lopp på slutet - ändå inget som kan räcka till vinst här

REMEMBRANCE -s4- Westholm J :7
14,0aK 170.000 Sva Åk Å 4/12-6 5/ 2140 1 16,2a 59

7 08: 9 3-2-0 Swa Sa F 13/12-1211/2140 1 15,7a 74
09: 1 0-0-0 Sva Åk S 29/5-2 2/ 1640 0 14,0a 31
Inget extra i årsdebuten - bra vid vinsterna i slutet av fjolåret - räknas

SWEET ROCKBANK -s4- Lindblom C-E (Göh An)a :8
13,4aM 204.500 Lin CE Å 30/4-1 7/ 2140 5 13,4l 1046

8 08: 9 0-2-1 Lin CE Mp 25/5-3 5/ 2140 2 15,5a 109
09: 9 1-3-1 Aar Da Ö 3/6-1 6/ 2100 5 14,9a 104
Går okej men utan att glänsa - spårminus - plats med maxklaff i loppet

QUEENS SISU -s4- Goop B (Goo Ol) :9
13,2aK 139.000 Goo Ol Vg 17/5-4 2/ 1640 0 17,9ag 169

9 08: 9 2-1-1 Goo Bj År 24/5-5 12/ 1640 4 14,9a 170
09: 4 0-0-0 Tak Jo Hd 22/6-3 2/ 1609 0 13,2a 620
Ännu inte fått till det i sina starter i år - läge för smyglopp - svårt vinna

XENADINE -s4- Siirtonen J (Röc Bj) :10
15,6aM 151.100 Sii Ju E 21/5-5 12/ 2140 6 16,6a 53

1008: 11 3-1-2 Sii Ju S 10/6-7 1/ 2160 5 16,8 539
09: 3 0-0-0 Sii Ju E 22/6-7 9/ 2140 0 15,6a 346
Har inte uträttat något på slutet - knappast aktuell för att vinna härifrån

CLEAN STALL -s4- Kihlström Ö (Mel St) :11
14,3aK 204.500 Mel St E 10/4-7 6/ 2140 d 8ag 548

1108: 17 3-1-2 Ekb An E 5/5-6 1/ 1640 0 17,6 37
09: 5 0-0-0 Nis Ma Mp 25/5-3 1/ 2140 0 16,0a 641
Ännu inte visat något i årets fem starter-klart kuskförstärkt denna gång

IN BLOOM FACE -s4- Svanstedt Å :12
14,6aK 118.500 Sva Åk S 13/5-11 4/ 2140 0 16,3 260

1208: 9 0-2-1 Sva Åk S 23/5-12 3/ 1640 4 14,6a 203
09: 7 0-1-2 Lin CE Mp 8/6-1 4/ 2140 2 17,1a 171
Visade en bra spurt efter ett invändigt lopp och sen lucka senast - fidus

Turordning: 7-3-5-4-8-12-9-1-2-6-10-11

SPIKEN. Reality Pride vann på ett övertygan-
de sätt i ett lite enklare lopp senast. Hon vann
på en bra tid och sättet gör att vi väljer att
singelstrecka henne i ett lopp som annars är
helt  vidöppet. Vi hoppas att Lars Wester hittar
ett bra slagläge för i så fall kommer man att bli
svårslagna i detta sällskap.

MOTBUDET. Remembrance har ett lopp i
kroppen efter ett ganska långt uppehåll. Det är
en dam som med rätt resa kommer att vara
med och slåss där framme.

RYSAREN. Graciös Southwind vann ett lopp i
slutet av april men har sedan inte fått till det i
ett par starter. Hon är så pass bra att hon borde
vara med högt uppe nu.

Avd

3

Veijo Heiskanen
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Sveriges skogsägare har funnit me-
toden som klarar av att hantera vir-
kesproduktionen, miljö och biologisk 
mångfald. Den nya metoden heter 
Heureka och skogsägarna ställer sto-
ra förhoppningar kring planerings-
metoden. Det är den största satsning-
en inom skogsforskningen som gjorts 
på flera år.

Holmen skog börjar använda metoden 
i år och från och med 2010 gör Hol-
men skog AB en heltäckande heure-
ka-bedömning av sina stora skogar. 

– Vi får en bättre precision i be-
räkningarna kopplat till olika hän-
syn för avverkning och miljö genom 
att använda Heureka, säger Holmens 
skogsvårdschef Erik Normark, Örn-
sköldsvik. Bedömningen är långsiktig 
och gäller 100 år framåt. Vi ska förnya 
heurekataxeringen var tionde år. 

Holmen skog äger en miljon hektar 

produktiv skog vilket utgör fyra pro-
cent av hela Sveriges skogsinnehav. I 
år gör Holmen första beräkningen i 
ett skogsområde i Uppland. 

– Heureka är ett system att mäta in 
skogarna och det ger oss bättre möj-
ligheter att ta hänsyn till naturen. Vi 
har testat Heureka och den ser jätte-
bra ut, säger Ingemar Östman, chef 
för skoglig planering i Holmen skog.

Planeringen av Heurekaprogrammet 
startade i liten skala för nio år sedan. 
Skogsbruket behövde  ett nytt ana-
lysverktyg där produktion och mil-
jön vägde lika. Heurekas program-
ledare är Tomas Lämås vid Sveriges 
Lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå. 
För fyra år sedan utökades program-
met och förutom Mistra och SLU gick 
Skogsindustrierna och Kempestiftel-
serna in med pengar. 30 forskare vid 

Heureka planerar skog och miljö
sju institutioner vid SLU och Skog-
forsk är nu i stort sett färdiga med pla-
neringen som är den största satsning-
en som gjorts inom skogsforskningen 
på många år.

Heureka är uppdelat i olika nivåer. 
Den största skalan är Regvis, med vil-
ken stora skogsföretag och bränslefö-
retag kan bedöma energiförsörjning-
en, virkesförsörjningen och den bio-
logiska mångfalden på länsnivå eller 
regionnivå.

Nivån under, heter Planvis och är pro-
gramvara för stora och mellanstora 
skogsägare. Även konsulter som hjäl-
per små skogsägare kan ha hjälp av 
Planvis när de gör upp skogsbruks-
planer.

Planvis visar följderna av olika al-
ternativ i skogen på upp till 100 års 
sikt. Det kan  också ge svar på hur hög 
avkastning kan kombineras med mil-
jöhänsyn.

Den lägsta nivån är Beståndsvis som 
ger underlag för skötsel i enskilda be-
stånd.

För att kunna göra prognoser mås-
te mycket information om skogen läg-

gas in i Heureka. Det behövs data om 
trädslag, trädens höjd och ålder. In-
formationen samlas in genom inven-
tering ute i fält och fjärranalys från 
ovan med hjälp av satellitbilder, flyg-
bilder, radar och laser. I Heureka pro-
grammet finns det datorprogram för 
automatisk identifiering av enskilda 
träd i digitala flygbilder. Flygburen la-
serskanning kan bestämma enskilda 
träd. Men för vissa data behöver man 
gå ut i skogen för att kunna bedöma, 
bland annat arterna på marken, död 
ved och stammarnas diameter.

Programmet ska lanseras stort i höst 
av Sveriges lantbruksuniversitet för 
att nå både stora och små skogsägare.

ULLA W SAMUELSSON

Heureka är 
ett system 
att mäta in 
skogarna 
och det ger 
oss bättre 
möjlighe-
ter att ta 
hänsyn till 
naturen”.

INGEMAR
ÖSTMAN,
CHEF FÖR 
SKOGLIG
PLANERING
I HOLMEN SKOG 
AB

Heureka är ett nytt verktyg, som ska hjälpa 
skogsägarna att planera skogsavverkning och 
samtidigt ta miljöhänsyn.  Först ut att använda 
metoden är Holmen skog AB.

Skogens framtid kan planeras i detalj tack vare det nya planeringsverktyget Heureka. FOTO: JOSEFINE ENGSTRÖM

Redaktör: ulla W Samuelsson, 0650-355 41, ullaw.samuelsson@ht.se

NATUR/MILJÖ

FAKTA
Heureka har fått namnet från den 

gamle greken Arkimedes utrop i bad-
karet när han gjort en viktig fysikalisk 
upptäckt. Heureka är grekiska och be-
tyder ”jag har funnit det”. 

■

www.helahälsingland.se
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Tis 30/6 kl 20-24

stödjer Järvsö BK

Nästa dans tisd 7/7: 
Perikles

Entré 130:–       Välkommen! 
Ungdomar under 15 år 
endast i målsmans
sällskap.

Järvsö BK

35-års 
JUBILEUM

Torsdag 2 juli 
2 sittningar 17 och 19.30

DRAGSPELSKVÄLL 
MED MUSIKER FRÅN BOLLNÄS. Pris 140:-
Boka gärna bord 0651-495 11

Välkomna!  www.harsa.se

PÄRGRÖT & FLÄSK
Järvsö IF: Onsdag 1 juli kl. 
18 fi rar vi Strandvallen 75 år 
med ett varierat program 
”Från barn till veteran” men 
även med vår elit i tävlingar.

Pris: 945.000:- / bud
Boyta: 144 kvm, adress: Rombergsvägen 20
Visning 2 juli kl 17.00-17.45

Välvårdad 80-talsvilla i slutet av gatan, perfekt 
för barnfamilj. Vardagsrum med härligt ljusfl öde 
och utgång till den soliga baksidan mot söder. 
Vattenburen uppvärmning, pannan är bytt 2000. 
Webbnr: 2191-1239

Ljusdal

fastighetsbyran.se
LJUSDAL • JÄRVSÖ • FÄRILA • 0651-76 80 25

Anna Borg Eriksson
Mäklarassistent

Jonas Eriksson
Fastighetsmäklare

Pris 750.000:- / bud 
Boyta: 82+82 kvm, adress: Åkernvägen 6
Visning 14 juli kl 16:00

Ett plan med källare, fasadtegel o fjärrvärme. Att-
raktivt område nära centrum. Lekplats för barnen 
fi nns på andra sidan gatan. Mysig trädgård med 
uppvuxna äppelträd, plommon och vinbär. Öp-
pen spis i vardagsrummet. Webbnr: 2191-1318

Centrala, Ljusdal

Pris 450.000:- / bud
Boyta: 130 kvm
Adress: Skogstavägen 29

Ett lantligt läge med stora möjligheter. Matrum 
med öppen spis samt ett allrum på övervåningen 
med öppen spis. Gårdshuset är ett före detta 
bageri. 
Webbnr: 2191-1304

Tallåsen, Skogsta

Pris 975.000:- / bud
Boyta: 105 kvm, adress: Lasarettsgatan 5
Visning 3 juli kl 16.00-16.45

Villa med mysig trädgård, altan med och utan tak 
samt en kaklad toalett med dusch 2007. Ljust 
kök, matrum och vardagsrum. Vidbyggt före 
detta garage ombyggt till ungdomsrum/gästrum. 
Fjärrvärme 2004.  Webbnr: 2191-1314

Centrala Ljusdal

Pris 450.000:- / bud
Boyta: 42 kvm
Adress: Brännas 1
Visning 2 juli kl 16.00-16.45

Enplanshus med kök, två sovrum, vardagsrum, 
veranda och toalett med dusch. Stor tomt med 
gäststuga och trädgårdsförråd.
Webbnr: 2191-1312

Ljusdal, Måga

Besiktigad

Pris 1.700.000:- / bud
Boyta: 170 kvm, adress: Kalvstigen 1
Visning 10 juli kl 16.30-17.30

I ett av Järvsös bästa lägen ligger den här gården 
utan angränsande grannar. Här skiner solen långt in 
på kvällen. Huset har kvar den ursprungliga char-
men m sina kakelugnar och vedspisen i köket. Fyra 
sovrum. Stor altan med tak. Webbnr: 2191-1321

Järvsö, Kåsjö

Pris 1.375.000:- / bud
Boyta: 178 kvm, adress: Södra Ytterygsvägen 2

En gård mellan Järvsö o Färila om ca 14 ha där 
del av en sjö ingår. Ladugårdsbyggnad m 2 gara-
ge, hästbox, sadelkammare o loge. El är indraget. 
Förråd/vedbod, härbre, 2 hölador. Bostadshus m 
nybyggt allrum på övre planet m öppet till nock. 
Jordvärme 2002. Webbnr: 2191-0789

Färila, S. Ytteryg

Pris: 845.000:- / bud
Boyta: 113 kvm
Adress: Bjuråkersvägen 31
Visning 1 juli kl. 16.00-16.45

Tegelvilla med vidbyggt dubelgarage. Fem sov-
rum. Stor inglasad altan mot söder. Pellets 2004 
med panna 2003 installerad 2008. Lekstuga och 
förråd. Webbnr: 2191-1315 

Centrala Ljusdal

Besiktigad
Besiktigad

Besiktigad
Besiktigad

Besiktigad

ONSDAGAR I JULI

Öppet mån - sön från kl. 17.00  www.stadtljusdal.se  För bordsbokning 0651-164 90

FREDAGAR I JULI LÖRDAGAR I JULI

Sommarparty   
ONSDAGSKLUBBEN

efter 22.00
DJ& LIVEBAND

ute på verandan
Fatöl, Cider, Vin och Shots från 25kr

Entré 25kr från 21.00

Grillbuffé
139kr

Lättare underhållning 
från ca. 21.00

Senare på kvällen
DJ& LIVEBAND

Alla dagar Öl, vin eller cider 33kr Välkommen!

ÖPPET ALLA DAGAR FRÅN KL 17.00

VI HAR NY
SOMMARMENY

Vår meny finns på
www.stadtljusdal.se

FREDAG 30 JUNI 12-22

MELLAN 18–21

RÄKOR & GRILL m salladsbuffé

PÅ SCEN 19.30 

Allsång Johan med vänner

FREDAG 3 JULI 12-24

FRÅN 18

GRILLKVÄLL
PÅ STORA SCEN 20.00

Sofi a Karlsson
TORÖN STÄNGD MELLAN 16-18 

P.G.A. SOUNDCHECK

LÖRDAG 4 JULI 12-01

MELLAN 18-21

GRILL m salladsbuffé

PÅ SCEN 21.30 

Terje och hans vänner
LEG. 20 ÅR

VÄLKOMMEN! Margith med personal 

Järvsö, tel 0651-431 31 

www.toron.se

Drive in Bingo
Ljusdals Folkpark

Onsdag 1/7 kl 18.45
Kassorna öppnar kl 17.30

Vinstplan: 
8x300:-, 8x400:-, 8x500:-  

8x1.000:-, 2x3.000:- 
OBS! All försäljning slutar 18.35
p.g.a. att Väntbingo startar 18.45

före ordinarie spel.
Byggpott 54 drag: 25.000:-
Välkomna!   Ljusdals IF

FÖRENINGSNYTT
Textinnehållet avser 

meddelande till respektive 
föreningars medlemmar.

MEDDELANDE NÖJEN

ANNONSMARKNAD

FASTIGHETER

RESOR

BOKA TÅG
hos oss enkelt och bekvämt

BILLIGARE
ÄN INTERNET

Alla bokningar över 600:- 
blir alltid billigare hos oss.. Välkomna!

www.reseshopen.se
0651-140 55
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Kondenstumlare
Torktumlare från 
2005,använd ca. 1år. Siemens 
6 kg.Som ny. Pris: 4000 kr. 
Nypris 6000 kr 070-2051043

Trumset
Trumset säljes. Märke east, 
svarta. Pris: 1800 kr. Ring 
070-6526480

Virke
Bräder av gran 1x4 4 kr 1x5 6 
kr 1x6 8 kr plank av fura och 
gran 2x4 10 kr 2x5 12 kr 2x6 
18 kr 2x7 25 kr i längder om 
0651-336 13

Plåtslagargatan 4, Ljusdal, 0651-76 76 70

Martin Svedman
välkommen till oss!

Vi har öppet hela sommaren!

Martin är en erfaren mekaniker,
som tidigare har jobbat hos Tuppz

Vi hälsar

Ljusdalsdräkt
Stl 40, komplett med skor.
Tel 0730-254676

Gustavianskt skåp
Antikvitt. Välhållet. Robust. 5 
lådor och 2 skåpluckor med 
hylla. Finns i Hudiksvall. Pris 
1200 kr. Ring 073-9057901

Köksbord med stolar
Stadigt betsat furubord med 
illäggsskiva samt 4 stolar. 
Finns i Hudiksvall. Pris 1000 
kr. Ring 073-9057901

Kyl och Frys
Kyl och Frys Selectro. H 180. 
Pris 600 kr. 070-5882545

Ceskyterriervalpar
Läst artikel i Bollnäsnytt 
v25? Två härligakillar kvar till 
salu. Fäller ej. 10.000:- 070-
6290150

Hörnsoff a
Hörnsoff a i skinn. Pris 1500 
kr. eller högstbjudande. Finns 
i Letsbo. 0651-36091

Fint skåp
Fint sideboard från 50-talet, 
145 cm långt, 43 cm brett 
och 73 cm högt. Pris: 300 kr. 
0653-12119

Jordfräs
Husqvarna Jordfräs. Pris 
4000 kr. 070-5882545

Ytterdörr
Ytterdörr med karm, 
högerhängd. Karmyttermått: 
100x208. 0650-94264

Möbler
Sidebord Teak 160x 50 300:- 
Köksmöbel med iläggsskiva 
50 cm bred 200:- Lampa gul 
glaskupol 70 tal 500:- 0651-
13641,  073-0587051

Skåp till VW
Skåp VW Transport lite 
defekt. 4500:- 070-5882545

Vedtransportör
380V 3-fas Bandbredd: 
130mm Längd:6m, Hjulställ: 
4,00 x 8, Snäckväxel vulkade 
medbringare. Pris: 11800:- 
070-3474195

Skrivbord
Skrivbord med överdel. 
1,20x62 cm. Pris 300:- Tel: 
070-3405141, 070-3405141

Kamin täljsten
2.500:-, kökssoff a 1.000:-, 
furubord 6 st stolar 1.500:-
0650-801 38

Herr kostym
Mörk m smal rand, stlr. C54,
använd en gång. 800:- 0271-
311 18

Spis keramikhäll
Nästan ny spis Elektrolux, 2 
ugnar liten o. stor, rostfri, 
60 cm, 3.500 kr 0733-37 28 
41

Herrcykel.
Monark. 2-växlad. Pris: 800:- 
kr. 0278/41167

Stolar
Udda stolar 3 blå stoppade, 
2 blå trä, 3 röda trä 1 svart. 
50.- st eller 350.- för alla. Tel 
0703405141 

Köksinredning
Lindbloms kök, inkl diskbänk 
och kran, högerställd ho. (ej 
kyl o frys). 10 000:-
070-295 65 49 Edsbyn

Barnstolar
2 st barnstolar i trä, sitthöjd 
30 cm. 70 kr. Tel: 0270-
420273

Kanadensare
Kanadensare Äldre modell. 
Har gått i forsar. 3 paddlar. 
Finns i Järvsö. Pris: 1.000 kr. 
073-0384701.

Lastbågar
Takräcke till SAAB 900, 250:- 
070-606 14 40

Gräsklippare
Klippo nyrenoverad 1500 kr. 
Stiga Tornado självgående 
1200 kr. 070-5223091

Fönster
Ett fönster 13x13 inåtgående 
med vädringslucka Pris: 500:-
Ett fönster 13x16 inåtgående 
med vädrings-lucka Pris: 
500:- 070-359 24 30

Studsmatta
Studsmatta i fi nt skick, diam: 
390 cm. Bollnäs, tel: 070-
3631968

Bjuråkers dräkt
Bjuråkersdräkt. Dam. Strl 36 -
38. 7.000:-. 070-6683016

Trädgårdsplattor
160 st trädgårdsplat-
tor 400x400x45 S:t Eriks 
marmor vit/svart, 2400:-, 
Hudiksvall, 070-635 01 74

Våningssäng
Våningssäng med dynor. L: 
200 B: 80. Pris: 700 kr. 0270-
19735

Snickarbänk
Rejäl snickarbänk säljes. Pris 
700:- 070-668 30 16

Sommardäck
2st Michelin 225/55 x 16 tum. 
Har ca. 3mm mönster kvar. 
500:- för båda Bvsa. 070-
304 08 09

Bollnäsdräkter
Komplett Bollnäsdräkt för 
dam i storlek 40-42=medium 
ungefär. Två sjalar, mössa, 
förkläde, smycken, skor. 
8000:- 070-547 20 64

Utedass, brunn
Utedass med litet förråd. 
160x130. Pris: 5500:-. 
Prydnadsbrunn. Pris: 3000:- 
Väderkvarn. Stor:1600:-. 
Liten:1300:-. 0270-69606

Hundnät
Stängsel för t.ex.hundgård. 
Höjd 1,2m, längd ca. 15 m. 
Helt nytt och oanvänt. Går 
bra att skarva. 700:- 0278-
23104, 0706-607682

Text Tv 300:-
Perfekt tv till stugan,Barn 
rummet, Inget fel. Strl på 
rutan 43x32 cm boken, dosan 
följer med. Ljusdal sms:a 
070-3994733

Dataskrivbord
IKEA körsbärsfärgat 
dataskrivbord i bra skick. 
150:- Finns i Segersta 
Tel:070-3705767

Staket i sektioner.
40 meter staket inkl. stolpar. 
Pris: 1000 kronor 0650-70149

Golf skor strl 44
Snygga golf skor i storlek 44 
(Dynatour) Använd endast 
några gånger, felfri, gott 
skick. Smsa går bra! Finns i 
Ljusdal, 070-3994733

Kylskåp
Husqvarna Opal Plus, Frostfri 
Mått H 180x60x60. Pris 
1.000:- Tel: 0278-16817, 073-
035 97 63

Landsvägscykel
Trek, stl small säljes, 16 
växlar, 5.500:-. Finns i 
Ljusdal.
070-662 76 51

Elcykel
Elcykel Leisger-TDL-36Z med 
ca 70 km räckvidd. 25 km/
tim laddtid 6 tim. Cykel/MC 
larm medföljer. Pris 4000:- 
076-835 42 35

SPORT & MOTION

KLÄDER & SKOR

BARNARTIKLAR

BILTILLBEHÖR

HEMELEKTRONIK

MÖBLER &
INREDNING

SÄLLSKAPSDJUR

CYKLAR

Lokala annonser i samarbete medKÖP & SÄLJ

HEM &
TRÄDGÅRD

KÖK, BAD 
& TVÄTT

MUSIK-
INSTRUMENT

Lokala annonser 
i samarbete medKÖP & SÄLJ

MOTOR
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Äggkläckningsmaskin
Nästan ny äggkläckare för 
24 ägg med vändarmotor. 
Instruktionsbok fi nnes. 
Pris:1500 kr. 070-2051043

Hövända/Slåtterskära
Hövända, Farend lose. 2.50m, 
bred. 2.000:- Slåtter skärra 
1.000:- 070-684 1775

Beg. betesputs
Begagnad betesputs, 070-
684 17 75

Space Wagon-99
S-däck på Alufälg, V-däck 
på Plåtfälg, Skattad och 
Bes, Kamrem bytt, 6-sittsig, 
dragkrok, AC. Pris: 35 000:-, 
070-2980118

BES+SK,golf -88
bes till sista oktober + 
skattad till nov. Ingen pärla 
men den funkar. 2900kr 
BVSA. 070-60 68 460

Dvärgpinscher
Lev.klar. Vi följer SKK:s 
och Avelf. krav.Meriterade 
föräldrar. 027067712 el. 
0705102722 Pris: 12.000:-

Kraftverk
Yamaha EF600 Pris 2800kr 
070-6633964

Kattunge
Tillgiven trefärgad kattfl icka 
på 14 v m. inslag av norsk 
skogskatt söker omg. ett 
tryggt/djurvänligt hem Pris 
150:- 070-261 95 53

VW Passat VariantTDI
Fin bil, går bra. Besiktad tom 
oktober. Nya vinterdäck. 
Pendlings bil 46300 mil, utan 
problem. 5000 kr. Tel: 070-
2452945

Otto Lindberg Olja
Otto Lindberg oljemålning, 
skogsmotiv med fåglar C:a 
60X90. 3000 kr 0704442006

Ford Escort Express
Ford Escort Express 1,8D. 
Vit. Drag. SoV-däck. 
Kamrem bytt. 13700 mil. Pris 
22000+moms. 0271-15127

Kattungar
Två söta, sociala och 
rumsrena bröder söker nytt 
hem. Pris: 100 kronor. Tel: 
0278-47184, 070-238 02 09

Volvo XC70 D5 -04
Automat, helskinn, Dieselvär-
mare, drag, xeneonljus, 
farthållare, regnsensor, 
sommar + vinterdäck. 23300 
mil. 119000:- 070-2528017. 

Kaninungar
5 fl äckiga syskon söker nya 
hem! Korsning lejonhuv. 
+ dvärgvädur. Sociala och 
trevliga. Leverans 7/7, 350 kr. 
076-8262319

Flytbrygga
Nytillverkad brygga. Mått 
4.00*1.60. Rejält byggd. Pris 
5500:-. Obs ej mailsvar. 073-
8448605

Projektor
Overhead-projektor och 
skärm (se bild) Säljes för 500 
kr. 0650-94432

Audi A6 Avant TDI
A6 Avant 1.9 TDI, -99. 
29000 mil i bra skick. 
Pris förhandlingsbart vid 
snabb aff är. 39500 kr. 070-
2629620, 0760-621420

Hömaskiner
1st strängare/vändare 1500 
kr. 1st sidoräff sa 800 kr. 070-
2442732, 0271-13208

VW Passat Kombi
Fin bil, går bra. Skattad och 
besiktad tom. April 2010. 
Dragkrok, motorvärmare, 
kupevärmare, CD-växlare.Pris 
9000 kr. 070-2452945

VW Polo
Mycket nya delar SoV däck, 
obesiktad. Pris 2500 kr. 070-
5882545

Flisstoker
Eltändning 1500:- 070-
2442732, 0271-13208

Fårnät
Plastnät med stolpar, kan 
anslutas till el, som nytt. 5 
rullar på 50m st, 2900:- 070-
2442732, 0271-13208

Vår pärla 3000 kr
Jack rusellterrier, 2 år, 
kastrerad hanne, säljes p g 
a ändrade familjeförhållan-
de. Kärleksfullt uppfostrad, 
lekfull, 070-7547030

Transportvagn
4 hjulsvagn med styrning på 
båda axlarna nypris 10500:- 
Nu 4500:- 070-5882545

Opel Frontera TD 4x4
1998, LB-reg, diesel, elhissar, 
drag m.m. Bes&skatt, byte 
bil/båt/mc. Pris: 49000:- 
070-5707606

Oljetank/VV-beredare
Oljetank i plast för 
inomhusplacering, 1500 l. 
Varmvattenberedare Nibe 
årsm. 1983 210 l. Bortskänkes 
mot hämtning. 0278-667021

Rotorslåtter
165 bred köpes. Ska vara i bra
skick. 070-2226419

Volvo 850 -92 1000:-
Motor bytt -07. Går bra, 
s.o.v.d. s-däck på alu.fälg. Ny 
framskärm o. dragkrok. 070-
542 73 76

Taktegel, duschkabin
Gammalt 2-kupigt taktegel. 
Duschkabin 80X80, 500:-. 
070-777 00 58

Volvo 855
15000 kr. 076/8483836

Palldragare
BT LT 2000 låglyftare med 
laddstation, batteri i bra 
kondition och plattform att 
åka på. 8000:- 0278-23104, 
070-6607682

S40 1,8 kw -01
Aut.klimatanl. S.o.v-däck 
CD-bandsp. Bes.17/10-08 
u.a. Finns i Enånger 68500:-. 
070-496 23 25

Audi 80 2.3E
Fin bil i bra skick Nybesikti-
gad och skattad. Audi 80 
2.3E - 1992 Servo Dragkrok 
centrallås s&v däck 10000:-. 
073-039 33 69

Tansportbur hund
Transportbur för hund, 
storlek Schäfer Höjd; 63,5 cm,
Längd: 91 cm Pris 500:- Ring: 
073-032 59 61

Täcke
Söker Vaddtäcken. Ja såna 
gamla som man hade förr. 
Ju fi nare ju bättre pris. 070-
359 05 72

Volvo 850
Skatt o bes. S.o.V däck, 
takräcke, drag, 17000 kr. 
070-6880371

Ford Mondeo
Ford Mondeo Ghia -06, 5000 
mil, silvermetallic. Välvårdad. 
Fin. Tel. 070-592 07 57

Hyvelbänk
Äldre hyvelbänk till salu 
500 kronor. Ring kent, 070-
5268878

Fin Golf CL -88
13000 mil, sov-däck, drag. 
Ägd av fam sen ny. Ngr 
tvåor, nu avställd. Bilen går 
mkt bra, som ny invänd. 
4500:-, 073-8316375

VW Bubbla
Sonen snart 16 år vill ha 
en Bubbla eller Buggy att 
skruva på. Reg.papper krav. 
Komplett eller okomplett 
max 3000:- 070-2130765

Biljetter Torön
5 biljetter för middag och 
entré till Sofi a Karlsson på 
Torön, 3 juli. Ord. pris är 
420:-/st. Säljs för 250:-/st. 
070-376 83 38

Volvo 945 gle
Skatt. och bes, s-däck på alu-
fälg, abs, ac, drag. Går fi nt, 
99% rostfri. 37000:- 076-105 
62 68

Bokhylla m.m.
Bokhylla med belysning 
500:-. Ny Dogman Hundbur 
109x71x79,5 1000:-. Hilary 
Morgan Bröllopsklänning 
3000:- 070-3477202

Volvo S60
Bra bil til bra pris. 170 hk, 
taklucka, bensinvärma-
re, drag. Ring för mer info. 
Billigare vid snabb aff är, 
58000 kr. 070-6482425

Villaolja köpes
Urpumpning ur tanken 
ordnar jag. Allt av intresse. 
070-695 00 39

Hö småbalar
Säljes 2,25 kr/kg inkl. moms 
Tel: 070-603 77 53

Rikt o planhyvel
Power Rikt och Planhyvel 
380volt går bra pris 4000:- 
070-3367695

Kattungar
2 st rumsrena kattungar, 9 
veckor, hona + hane, 100:-/st.
0651-142 61, 073-0576713.

Altandörr
Altandörr önskas köpa.
80x200, vänster hängd.
0278-33026

Bimmor
9st klockor i olika storlekar 
den största är en 5:a för mer 
info ring. Pris: 1200:- el hb. 
Finns i Ljusdal. 070-6844917

Hamiltonstövare
Hamiltonvalpar efter 
S33934/2003H Ekmyrens 
Moa och S29010/2002 
Dyrvallens Smirre 3 hanar 
1 tik lev. vid 8veckors åld. 
3000:- 0270-287 823

Hammock köpes
Önskar at köpa en hammock 
i bra skick, med dynor. Kan 
även köpas utan ställning, då 
den skal hänga i taket. 070-
271 01 90

Till Husvagn
Tv med scart uttag 500 kr 
Elvärk GEBE 900 nyskick 
endast kört 1 timme 1.000kr 
Gastub P11 med gas 400kr 
Speglar 070- 28 50 634

Fin semesterbuss
besiktad året 
ut,ac,cd,larm,drag,2,0 
motor,manuell låda,endast 
25.000 kr 0703920986

ÖVRIGT

Lokala annonser 
i samarbete medMOTOR

KÖPES

Lokala annonser 
i samarbete med

MOTOR

KÖPES

SKÄNKES

Lokala annonser i samarbete medKÖP & SÄLJ

BIL
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Massor av
nya bostäder
www.helahalsingland.se/

levabo

BOSTAD

Rum Uthyres
Hudiksvall/Håsta Till skötsam 
Student/arbetare Rummet 
uthyres i en 3:a (80kvm) med 
gemensamt utrymme. Hyra 
3000. Ring för mer info. 070-
5542733

Villa i Lillhaga
Ljusdal Charmig villa på 
underbar hörntomt längs 
med Ljusnan i Lillhaga. 0651-
14433, 070-4915339

Huvagn Solifer -87
Välhållen vagn med 
vinter och aldrig uppsatt 
sommarförtält, trelågig platta 
och ugn. Varmva. 50000 kr. 
070-6233235 0651-23235

1 r.o.k. 45 kvm
Bollnäs 070-774 53 16

Suzuki 1200 - 02
Sporttouring i nyskick.Billig 
förs. Nybes., Packväskor, 
larm, nya däck, förhöjt 
kåpglas+original. 1900mil, 
46000kr, 065342004, 070-
3768762

Hus önskas hyra
i Ljusdalstrakten. Låg hyra.
076-146 34 50

Polar 420 -76
Jubileumsvagn pris 6.000:-
073-037 33 70

Ryds 465
Säljes komplett med 
Motorlås, 15 hK Mercury 
och Ekolod. En ägare, köpt 
ny 2000. 37500 kr. 070-
2629620, 0760-621420

Yamaha FJR 1300 2003
Med ABS. 2 ägare. Fint skick. 
Såld och servad av Ljusdals 
motor. Nybesiktad. 2800 
mil. Tankväska mm. 79500:-. 
070-588 72 83

Välskött Triumph
Årsm 2001. Med efektljud-
dämpare och nytt bakdäck 
mycket välskött.Besiktad i 
maj i år. 0278-41322

Båt Pioneer 13
Mycket fi n Pioneer 13 säljes. 
Medföljer fullt fungerande 
Johnsson 6h motor. 10 000:- 
070-3590572

Välskött husbil
Liten välskött husbil FIAT 
ADRIA WIN -04Perfekt för 
två personer med GPS och 
Sensor. Tel: 0270-674 67

Styrpulpet
Mycket fi n och stabil 
styrpulpet Cresent 525 Exray 
Yamaha 115 hk. 2003. Fast 
tank. Fin båtvagn medföljer. 
135000:-. 070-3324391

Fin plastbåt
4,10x1,60 med åror och 2 
hk motor säljes. Fågelsta- 
båtvagn kan köpas till. Pris 
12.500:-. 073-84 157 11

Garageplats Husbil
Söderhamn/Bollnäs Önskar 
hyra Garageplats lämplig för 
Husbil. Bilen är 8,60 lång och 
3,30 hög. Bra betalt för säker 
fi n plats. 070-6049898

Styrpulpet 420 -05
50 hk Mariner -95 nyservad 
går bra , knopmätare, 30 
km trailer medföljer, ev kan 
båt och motor säljas sep. 
40000:-. 070-347 43 10

Kabe 540 GLB -87
Isabella förtält, portapotti, 
rök och djurfri, cd-spelare, 
v+k vatten, bes o skattad, 
välvårdad 49000 kr. 0653-
31043, 070-3634342

Husvagn
Obesiktad Adria 380 - 76 
med fi n org. klädsel, Alde 
radiatorpanna, gasolspis, 
kylskåp, 2 st. alum. tuber, 
batteri. 5000:- 070-6658511

3:a & 4:a i JC-Huset
Ljusdal fräscha lägenheter 
centralt i Ljusdal 4:a 103 kvm 
el. 3:a 83kvm ring för vidare 
info. Nina 070-7480100 el. 
Erik 070-6180302

1 rum och kokvrå
centralt Ljusdal uthyres till 
en skötsam person. Rök- och 
djurfri fr 1/8 eller enl. ök.
Svar till LjP 0651-585000 
”centralt Ljusdal” f.v.b

3-hjulig moped
Partner p-100.i mycket fi nt 
skick körd av äldre herre sen 
ny.få mil mycket lättstartad 
8495:-. 0651-142 69, 070-371 
44 37

HYRESRÄTT
UTHYRES

ÖNSKAS HYRA

BOSTAD

BÅT

HUSVAGN/-BIL MC/MOPED

BOSTAD ÖVRIGT

VILLA/HUS
SÄLJES

MOTOR Lokala annonser i samarbete med

Lokala annonser 
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Sverige i dag
Fortsatt varmt men 
nu en del regn- 
eller åskskurar, 
främst i Skåne, 
Jämtland och 
Härjedalen. I 
övriga landet 
mest soligt 
väder.
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Solen Hälsingland
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Upp
Ned

kl
kl
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I dag I morgon
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TELE-och SMS-TJÄNST
0900-20 00 216

Ring Hälsingetidningar

Uppdateras varje timme!! 
Kostnad 9.90 kr/min

VäderkrönikaVädret
I dag I morgon

Dagens meteorolog:
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ANDERS HJORT

Man hör ganska allmänt att 
väderprognosen slog fel. T.ex. de sa att 
det skulle bli regn, men jag har då inte 
sett en droppe. Då vi lyssnar på 
väderprognoser i radio eller ser en 
väderkarta på TV-karta får vi veta att 
ett regnområde kommer att passera 
oss och ge en hel del nederbörd. Nu är 
det dock så, att nederbördsområden 
nästan aldrig är helt homogena. De 
förändras ständigt på sin framfart, 
förstärks på en del platser, försvagas 
och upplöses på andra. Regnområdet 
kan dra förbi helt obemärkt på din ort, 
medan grannbyn har dagsregn. Detta 
blir också mer uttalat i långa 
prognoser, där små förändringar i 
utgångsläget får stor konsekvens på 
längre sikt. Hela lågtryck kan få något 
förskjuten rörelsebana och tillhörande 
regnväder likaså. Om det skulle vara så 
att den geografiska rörelsen är exakt, 
kan rörelsehastigheten vara en aning 
fel då beräkningarna startar och det 
ger i sin tur också större konsekvens ju 
längre fram i tiden vi kommer. 
Konsekvensen blir då: Om man ser till 
regn eller ej på en bestämd tid och 
geografisk punkt, är det MER troligt 
att vi då har uppehåll där än att det 
kommer regn. Detta blir också mer 
och mer sannolikt ju längre fram i 
tiden vi ser. Vi har ju, rent statistiskt, 
trots allt betydligt mycket längre tid 
med uppehåll än med regn.

Sannolikhet för regn på den 
plats du är
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För 450 år 
sedan
■ För 450 år 
sedan, 1559, ska-
dades den franske 
kungen Henrik II 
livsfarligt, då han 
under en tornering 
träffades av en 
lans i huvudet. 
Efter två veckors 
lidande dog han 
av skadorna, 40 år 
gammal.

För 70 år 
sedan
■ För 70 år sedan, 
1939, högtidlig-
hölls 100-årsmin-
net av psalmdik-
taren Johan Olof 
Wallins död vid 
hans grav på Norra 
kyrkogården i 
Stockholm.

För 60 år 
sedan
■ För 60 år se-
dan, 1949, avgick 
socialdemokraten 
Ernst Wigforss 
som finansmi-
nister. Han hade 
redan 1925 tillträtt 
som finansminister 
under Hjalmar 
Branting, återkom 
1932 när Per Albin 
Hansson bildade 
regering och satt 
på den posten till 
sin avgång med 
ett kort avbrott 
1936. Jämsides 
med Per Albin 
Hansson och Gus-
tav Möller var han 
under lång tid 
socialdemokratins 
ledande gestalt 
och en av partiets 
främsta teoretiker.

För 50 år 
sedan
■ För 50 år sedan, 
1959, förliste en 
tysk lastbåt ut-
anför Oxelösund 
i Södermanland. 
Endast en av sex 
besättningsmän 
kunde räddas.

För 30 år 
sedan
■ För 30 år sedan, 
1979, förlorade 
Malmö FF finalen 
i Europacupen i 
fotboll mot det 
engelska laget 
Nottingham forest.

LJUVLIG FÖRSOMMARMORGON
En dag i maj. En försommarmorgon över nejderna i Järvsö. Klockan är 07.00 och det ser ut att 

bli maj månads varmaste dag.
FOTO: ANDERS ERIKSSON

■
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NAMNSDAGSKRYSSETLJP FÖR 50 ÅR SEDAN

Sjukanmälning på bandspelare Nu kan 
Järvsöborna sjukanmäla sig även på icke kon-
torstid. Ortens allmänna sjukkassa har nämligen 
som första sjukkassa i norra distriktet fått en te-
lesvarare med bandspelare inmonterad. 

Denna nya tingens ordning hälsas givetvis 
med tillfredsställelse, då apparaten underlät-
tar för medlemmarna att kunna lämna sjukan-
mälan vid vilken tidpunkt som helst på dygnet 
och speciellt vid långa helger måste ju systemet 
vara bra.

LjP var med när fröken Kerstin Eriksson på 
Järvsökassan talade in följande meddelande till 
medlemmarna: ”Vid sjukanmälan var god uppge 
namn, födelsedag, adress och telefonnummer. 

Därefter gäller det för dem som ringer upp att 
lämna de begärda uppgifterna. Telefonnumret 
är 403 60. ( juni 1959)

■

LJP FÖR 25 ÅR SEDAN

Dellenbanan läggs ned nästa år Den 14 
januari 1985 bör persontrafiken med tåg mellan 
Ljusdal och Hudiksvall läggas ned.

Förslaget kommer från transportrådet. i en 
skrivelse till regeringen anser transportrådet att 
trafikutredningen på linjen är slutförd. X-trafik 
är inte berett att ta det ekonomiska ansvaret för 
en fortsatt persontrafik på sträckan.

Transportrådet anser att det inte heller finns 
tillräckliga skäl att överföra banan till riksnätet.

Beräkningar visar att landsvägstrafiken blir 
billigare, både samhällsekonomiskt och före-
tagsekonomiskt. Det skulle bli 1,8 miljoner billi-
gare per år med buss, hävdar transportrådet.

Vidare föreslås att ett statsbidrag på 2,1 miljo-
ner kronor ska utgå det första året efter nedlägg-
ningen. ( juni 1984)

■

MIN BILD

Christer Nilsson som 
ska köpa cykel och funde-
rar på limpa, högstyre OCH 
nummerplåt.

■

KRÖNIKA

Klockan var runt halv åtta när jag parkerade cykeln 
utanför jobbet och knatade in på kontoret. När jag 
sedan skulle på ett möte vid kvart över nio-snåret, i 
en annan byggnad, några hundra meter bort var hoj-
jen borta. Och jag har inte sett till den sedan dess. Jag 
vet precis vad ni tänker fråga. ”Hade du låst den?”. 
Och, nej det hade jag inte. Så risig och ranglig som 
den var trodde jag att den var ostjälbar. Men icke.

Min första cykel var blå, med röda handtag av 
gummi, som blev alldeles kletiga om det var fuktigt 
i luften. 

Jag vet egentligen inte om jag minns den, eller om 
jag bara minns fotografier av den som jag sett i sena-
re ålder. Men vad jag minns är att jag blev lovad en 
riktig nummerplåt till den när jag lärt mig cykla utan 
stödhjul. Inlärningsprocessen inkluderade en ofri-
villig tandreglering när jag vurpade och fick styret 

i munnen. Men till sist 
gick det. Och en riktig 
nummerplåt fick jag. 

Jag kommer inte 
ihåg vilket nummer den 
hade, men den var oval 
och såg otroligt mycket 
rallycross ut.

Sedan följde en begag-
nad, vit DBS med limpa. 
Tuffa killar hade limpa-
sadel och tjejer hade ost-
sadel. Så var det bara, i 
Nore på 70-talet. 

Dom riktigt tuffa kil-
larna hade högstyre ock-
så. Sådana som fick cy-
keln att påminna om en 

choppermotorcykel. Men jag fick inte ha ett sånt, av 
trafiksäkerhetsskäl. Pappa var polis, sa jag det? Nå-
väl. 

Jag minns bestämt att jag lyckades trumfa igenom 
en kompromiss, och fick köpa ett lite halvhögt styre 
av någon av Svensson-bröderna. Dom var tolv ung-
ar och hade en gigantisk hög med cykel-lik bakom 
huset. Och av klasskompisarna från Övernore lärde 
jag mig att göra puttersmällor av platsburkar som det 
varit brun farin i. Dom puttrade mycket högre och 
höll mycket bättre än dom man gjorde av kartong. 

Nästa hoj var blå och av märket Kroon och inköp-
tes på Dahlia i Färila. I ren förtjusning över att ha 
fått en ny cykel, och under hot om att vi kanske inte 
kunde få hem den på en gång, eftersom vi inte hade 
något cykelställ på bilen, trampade mina då tolvåri-
ga ben hem den till Ljusdal. Den cykeln hängde med 
länge. Drygt 25 år. Sista resan gick från Lillahaga till 
Grophamre. Min kompis Stefan lånade den en natt 
när han inte hade pengar till taxi.

Den senaste hojen i raden, den som just blivit stu-
len, dök upp på min gårdsplan en sommarmorgon. 
Någon hade bara lämnat den där. 
Och efter en tid på hittegodsavdel-
ningen hos polisen blev den min. 
Nu är den borta. Lätt fånget är lätt 
förgånget, får man väl säga.

Min första cykel 
var blå, med röda 
handtag av gummi, 
som blev alldeles 
kletiga om det var 
fuktigt i luften

CHRISTER NILSSON

Cyklar jag minns
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Väduren
21 mars–20 april
Det kostar inget att le lite. Det lättar 

upp stämningen på jobbet. Försök att lösa 
ett privat problem.

Oxen
21 april–20 maj
Du var kanske rädd att föra en käns-

lig sak på tal, men ditt initiativ tas emot med 
öppna armar.

Tvillingarna
21 maj–20 juni
Du har många goda idéer; se bara 

till att du åtminstone genomför en av dem. 
Prata ut med en vän.

Kräftan
21 juni–22 juli
Var inte så stolt; alla måste be om 

hjälp nån gång. Ett hinder är inte så farligt 
som du trodde.

Lejonet
23 juli–22 augusti
Umgås med goda vänner nu, an-

nars glömmer de bort dig. Du kan inte bara 
jobba hela tiden.

Jungfrun
23 augusti–22 september
Du kan ha svårt med koncentratio-

nen nu. Ta itu med all post och ring de där 
viktiga samtalen.

Vågen
23 september–22 oktober
Ett samtal med en främling föränd-

rar ditt synsätt på ett dramatiskt vis. Några 
känner sig nyförälskade.

Skorpionen
23 oktober–21 november
Du arbetar bäst på egen hand. An-

dra pockar på din uppmärksamhet, men 
tänk först på dig själv.

Skytten
22 november–21 december
Du är på gott humör. Din positiva 

inställning hjälper en deprimerad vän att 
se lite ljusare på tillvaron.

Stenbocken
22 december–19 januari
Lika barn leka bäst. Omge dig själv 

med jordnära personer som du känner att 
du kan lita på.

Vattumannen
20 januari–19 februari
Har du försummat din familj? Då 

är det dags att du visar vad du känner. Det 
räcker inte att prata.

Fiskarna
20 februari–20 mars
Lev inte i det blå. Det är dags att 

komma ner på jorden. Vänta inte på att nån 
annan ska ta ner dig.

Hälge
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HUNDVÄDER I UNGERN
När vi har värmebölja här hemma är det riktigt hundväder 

i Ungern. I centrala Budapest har floden Donau svämmat över 
och flera vägar är stängda på grund av det kraftiga regnandet.

■

FANSEN SÖRJER JACKSON
Runt om i världen sörjer fansen Michael Jacksons bortgång. 

Även i Sverige har stora skaror samlats, som exempelvis på 
Sergels torg i Stockholm.

■

Glasera med honung

Honungsglaserad lax
För 4 personer
600 g skinn- och 
benfri laxfilé
salt och peppar
smör och rapsolja 
till stekning
Till penslingen:
1 msk honung
1 msk citronsaft

1 msk smält smör
Till woken:
Blandade färska grönsaker 
som broccoli, bönor, mang-
old, morötter och rödlök
2-3 msk olja
flingsalt
Att äta till:
kokt potatis

1. Förbered grönsakerna. Skölj och skala vid behov. 
Dela dem i mindre buketter, klyftor eller bitar.

2. Koka upp vatten och sjud hårda grönsaker bara så 
mycket att råheten försvinner.

3. Smält samman honung, citronsaft och smör i en 
kastrull på svag värme. Dela laxfilén i portionsbitar. 
Stek laxen i lika delar smör och rapsolja cirka 3 minuter 
per sida. Salta och peppra lätt. Dra pannan från värmen 
och pensla med honungsblandningen.

4. Woka grönsakerna i olja någon dryg minut i öppen 
panna. Salta.

5. Fördela grönsakerna på tallrikar och toppa med 
laxen. Kokt potatis smakar bäst till.

DAN STRANDQVIST/TT SPEKTRA

Laxen glaseras med honung och bjuds med pinfärs-
ka grönsaker. FOTO: DAN STRANDQVIST

Låt den stekta laxen glänsa med hjälp av honung. Inga 
stora mängder, utan bara så mycket att smak och utse-
ende blir just glänsande. Som sig bör så här års bjuds 
laxen på en bädd av pinfärska grönsaker. Förkoka lätt, 
woka och servera grönsakerna med spänsten kvar.

■

LUNCHTIPSET

SUDOKU

HOROSKOP
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INSANT

Skamligt 
av ägaren 
till Järn-
vägshotellet 
att låta hu-
set förfalla 
och bli en 
skamfl äck 
i centrum.
HUSVÅRDARE

■

KORT&GOTT

Den gångna helgen var jag med min 
familj på Ljusdals vackra badstrand, 
Noresand. Tyvärr har nu ett antal 
vattenskotrar, och även motorbåtar 
hittat dit, och jag tycker det är för-
färligt hur de bär sig åt. 

Med hög fart dundrar de rakt in 
bland simmande badgäster. De par-
kerar sina fordon vid strandkanten, 
nära hopptornet där många män-
niskor befinner sig, vänder och med 
en rivstart ger de sig ut på sjön igen. 
Där ute irrar de omkring som en sur-
rande myggsvärm, gasar och sväng-

er och kör farligt nära både simma-
re och barn som är ute och ror med 
olika flytredskap. Detta körande 
pågick hela dagarna under vårt två-
dagarsbesök.

Bullret från dessa fordon är myck-
et störande, likaså lukten av avga-
ser och bensinångor som sprider 
sig långt upp på stranden. Det går 
knappt längre att höra de naturliga 
ljuden från barn som plaskar, skrat-
tar och leker, det dränks av skotrar-
nas oljud.

Noresand är en av Ljusdals få tu-

ristmagneter, en underbar plats för 
bad, frisbee, volleyboll, vila och sol-
bad. Varför måste dessa bullrande 
fordon uppehålla sig mitt bland alla 
badgäster? 

Vattenskotrar är inte bara farliga 
för badande, de orsakar dessutom 
skador på växt- och djurliv. 

Ett tips till polisen är att kolla nyk-
terheten på både båt- och skoterfö-
rare.

Om denna framfart får fortsätta 
kommer snart en meningslös olycka 
att inträffa.

CHRISTINA SUNDELL

Vattenskotrar en plåga 

SKRIV KORT!

Då är chansen större att ditt bidrag pu-
bliceras! Maximalt antal tecken i en insän-
dare får vara 2 800 inklusive mellanslag.

■

Vakna på 
webben
Det verkar som jag har för lite att göra 
(med många inlägg på nätet). Tar för 
övrigt lång tid för er att moderera (att 
få införda på webbsidan). Den enda 
som jag inte hittar någon kontakt till 
på hemsidan är hör och häpna hela-
hälsingland.ses webb-ansvarig. Jag 
kan ju naturligtvis vara halvblind.

Kan ni på Hälsingetidningar väcka 
er webb-tidningsredaktör så han/hon 
speedar upp hastigheten? Har ni för 
många tidningar inblandade? Innan 
alla tidningar samlades på en sida gick 
det fortare. Och i dag har jag sett att ar-
tiklar finns! Försvinner, kommer till-
baka!?

Ett annat förslag är att om jag tar 
upp Nordanstig kommer allt upp som 
skett till ett visst datum bakåt och vill 
jag bara se Bergsjö, klickar jag på den 
länken. 

Trots allt fungerar ST, som jag tror 
ingår i er koncern och är ”större”, bätt-
re.

LEIF ANDERSSON

Ansvarig utgivare, Mats Åmvall sva-
rar: Längst upp på sajtens startsida 
finns en knapp märkt ”Kontakt” som 
leder till samtliga webbansvariga för 
helahälsingland.se.

Det är möjligt att det i enstaka fall 
tagit lång tid innan en kommentar pu-
bliceras. Det kan i så fall bero på att 
kommentarstexten haft ett innehåll 
som krävt ansvarig utgivares beslut 
före publiceringen. Men det är trots 
allt undantagsfall, de flesta kommen-
tarerna kommer snabbt ut på sajten.

Vi tar tacksamt emot dina övriga 
tips om förbättringar. 

Mina skattepengar 
ska gå till sjukvård

Jag är dock 
inte intresse-
rad av att bi-
dra med mina 
skattepengar 
till annat än 
sjukvård så 
länge som 
situationen 
ser ut som 
i dagsläget. 

■

Nu har jag retat upp mig igen på hur 
landstingets pengar förvaltas och 
till vilka ändamål de används. I des-
sa tider är det för mig en självklar-
het att skattepengar som betalas 
in till landstinget ska användas till 
sjukvård. 

Jag läste (23/6) att landstinget be-
lönade kulturutövare, 20 000 kro-
nor per stipendiat. I samma tidning-
ar fanns också en annons; Informa-
tion om bidrag, som organisationer 
och föreningar med regional verk-
samhet i länet kan ansöka om från 
vårt landsting. Den 24/6 handlar en 
artikel om svårigheter att hitta en ny 
verksamhetschef för anestesin i lä-
net. Landstinget har anlitat en re-
kryteringsfirma som får ett grund-
arvode på 30 000 kronor och ytter-
ligare 25 000 kronor om de rekryte-
rar en ny verksamhetschef. 

Det är dags att se över vad våra 
skattemedel används till! Det är 
mina och dina pengar det dribblas 
med. Vi matas hela tiden med upp-
gifter om nerdragningar inom sjuk-
vården, ändå tycks det finnas pengar 

över till annat än sjukvård!
Ett privat företag vårdar sin eko-

nomi och först när företaget går 
med vinst satsas pengar på annat. I 
landstingets värld talas det om olika 
plånböcker, plånboken för sjukvår-
den, kulturen etcetera. Borde inte 
alla pengar hamna i plånboken för 
sjukvård? Först när den egna verk-
samheten blomstrar kan man fun-
dera på att bistå med pengar till an-
dra ändamål. 

Jag är helt övertygad om att de kul-
turarbetare som belönades är duk-
tiga och berikar vår kulturella värld. 
Jag är dock inte intresserad av att bi-
dra med mina skattepengar till an-
nat än sjukvård så länge som situa-
tionen ser ut som i dagsläget. Hur 
stor del av budgeten satsas på annat 
än direkt sjukvård? 

En kompetent verksamhetschef 
för länets anestesi är nödvändigt 
men behöver rekryteringen vara så 
kostsam? Om ingen av de tilltänkta 
till tjänsten tackat ja kan problemet 
i nyrekryteringen bero på att bud-

geten för verksamheten är hopplös 
att leva upp till? Det var på grund av 
tveksamhet till 2009 års budget som 
Kjell Karlsson fick lämna sin tjänst.

De pengar som jag nu påtalat kan 
tyckas vara fickpengar, men många 
bäckar små …

Min syster bor sedan ett år med 
sin familj i England. Hon är impo-
nerad av hur sjukvårdssystemet 
fungerar där. Skattesatsen är lägre 
än i Sverige, barn och vuxna debite-
ras inte för läkarbesök på hälsocen-
tralen. Vid sjukdom får du tid hos 
en läkare samma dag, alternativt 
hembesök. Barn och ungdomar har 
fria mediciner. Sjukvårdens loka-
ler är inte lyxiga men ändamålsen-
liga. De bedriver en bra och effektiv 
sjukvård. Kanske vi ska blicka utan-
för våra landsgränser. Hur bedriver 
andra länder sin sjukvård och vilka 
pengar går de runt på? 

Sjukvården i landstingets regi är 
sedan länge förlegad. Det är dags att 
tänka nytt. Det behövs nya tag!

CAROLINE FORSLUND 

sjuksköterska och moderat

Det är bara 
politik ...
Just nu när Björn Mårtensson avpol-
letteras dyker en replik ur filmen Gud-
fadern upp i mitt minne. Innan maf-
fiabrodern skjuter offret säger han 
– Det är inget personligt, det är bara 
affärer! I dagsaktuell scen passar tra-
vesteringen – Det är inget personligt, 
det är bara politik!

BARBRO RUDMAN

Vad gör man när ens barn är myndig 
och inte klarar av att leva ett normalt 
liv genom att inte göra någonting 
mer än att vara hemma och inte på 
något sätt kunna ta ansvar? 

Det finns inga lägenheter lediga, 
säger socialtjänsten. Eftersom den-
na ungdom behöver kunna ta sig till 
psykiatrin behöver personen bo inne 
i stan annars tar personen sig inte dit 
och då får personen ingen utred-
ning. 

Dessutom säger psykiatrin att per-
sonen inte är kapabel att klara av att 
bo i en egen lägenhet men utredning-
en kommer att dröja eftersom det är 
lång väntetid. 

Ska jag som förälder vara perso-
nens vårdare? Nu börjar familjen 

att gå på knäna eftersom det här har 
pågått i flera år med kraftiga ilske-
utbrott och en tendens till att hota 
och kräva att få sin vilja igenom. 

Vi har dragit tydliga gränser med 
både soc, polis och även bup medan 
personen inte var myndig. Jag har 
svårt att fokusera på mitt eget arbete 
eftersom hela min tid går åt att försö-
ka hitta lösningar på problemet. 

Ska det behöva hända något all-
varligt innan det sätts in akuta åtgär-
der eller ska resten av familjen behö-
va flytta hemifrån för att vi inte står 
ut att ha någon som styr hela våra liv, 
dels med sjukdomsbilden och dels 
med aggressionsutbrott? 

Är man tvingad att bo med någon 
som har tydliga sociala problem och 

beteendestörningar även om det är 
ens barn? Hur får personen hjälp? 

Socialtjänsten säger att inte finns 
någon social misär eftersom perso-
nen får stöd hemifrån och social-
tjänsten har gjort det som de anser 
sig ha kunnat, så därför finns det ing-
et mer de kan göra. Psykiatrin säger 
att ”vi förstår problemet men det här 
måste ligga hos soc”. Det är tur att 
jag är stark som förälder men även 
jag har nått taket på vad som är rim-
ligt att leva i. 

Dessutom ligger ju inte ansvaret 
på mig längre eftersom personen är 
myndig och inte går i skolan. 

Hur får vi hjälp? Jag väljer att vara 
anonym för denna persons skull.

FRUSTRERAD OCH TRÖTT  FÖRÄLDER

Hur stark måste en förälder vara? Otidsenligt
När familjen växer och får tillökning 
är det skillnad på att bestämma vilken 
fadern är. Är paret ogift ska föräldrar-
na bekräfta faderskapet med ett sär-
skilt formulär. Är de tu gifta bestäms 
automatiskt vem fadern är utan någ-
ra formalia. Denna bestämmelse in-
fördes 1917 och har levt kvar. Detta är 
otidsenligt. Mitt förslag är att avskaf-
fa hela proceduren för ogifta eller in-
för samma procedur för gifta som i dag 
gäller för ogifta.

ROLF SAMUELSSON

broderskapare

Alfta
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Operadam 

möter ”Idol”-pojke

ÖV R I G A

TV8

6.00 Deutsche Welle journal. 7.00 Insi-
derns guide till.... 8.00 Angry planet.
8.30–9.00 Världens bästa shopping.
10.30 En plats i solen. 11.30 Jack och
Bobby. 12.25 Golf: HerrarEuropean Tour
Highlights. 13.30 Angry planet. 14.00

Insiderns guide till.... 15.00 Jack och
Bobby. 15.50 Protestanternas revolu-
tion. 17.00 Mellan skål och vägg med
Edward Blom. 17.30 Floyd i Indien.
18.00 En plats i solen. 19.00 På heder
och samvete. 20.00 Bones. 20.55

Mardröm i paradiset. 21.55 DiTV Som-
mar 2009. 22.00 Specialstyrkan: Är du
tuff nog? 23.20 På heder och samvete.
0.10 Bones. 1.05 Politiska lönnmord.
2.00 Specialstyrkan: Är du tuff nog?
3.05 Förrådd. 3.55 VD mot väggen.
5.00–6.00 Deutsche Welle journal. 

KANAL 9

6.30 Diagnos mord. 7.15 Martha Ste-
wart show. 8.00 Homeshopping med
Guthy-Renker. 8.40 Cosby. 9.10 Sköna
gröna hem. 9.40 Kustbevakarna & SSRS.
10.35 Hairy bikers ride again. 11.10

Gränsbevakarna Nya Zeeland. 11.40 Fal-
con Crest. 12.35 Diagnos mord. 13.30

The bill. 14.30 Cosby. 15.00 Sköna
gröna hem. 15.30 60 minute makeover.
16.30 Martha Stewart show. 17.25 100
centre street. 18.25 Frasier. 18.55 Hairy
bikers ride again. 19.30 Gränsbevakarna
Nya Zeeland. 20.00 Cold case. 21.00

Vänskap till döds. 23.00 Criminal minds.
0.00 Daily Show med Jon Stewart. 0.30

Frasier. 1.00 Uppdrag: Mord. 1.55 48
hours. 2.50-3.50 The bill.  

SVT24

6.00 Rapport. 6.07 Regionalt. 6.28 Go-
morron Sverige. 9.30 24 vision/Rapport.
17.30 Draknästet. 18.30 Högt att flyga.
19.00 Almedalen 2009. 20.00 In treat-
ment. 20.25 24 vision. 20.30 Förbjudna
känslor. 21.00 Finlands natur. 21.30 Kri-
minaljouren. 23.00 Jagad. 23.45 Fantas-
tiska berättelser. 0.15 24 vision. 0.30

Rapport. 0.40 Västerbottensnytt.
0.50–1.00 ABC. 

KUNSKAPSKANALEN

20.00 Vår värld om 50 år. 20.55 Fem mi-
nuter natur. 21.00 Mode – då och nu.
21.55 Se opp. Arkitektur. Barn uppåt

väggarna. 22.00 Kustspaning. Från Bour-
nemouth till Plymouth. 23.00 En bok –
en författare. 23.30 En bro över Wadi.
0.00–0.50 Kapplöpningen till Sydpolen.
Två lag upprepar en av de mest ansträng-
ande expeditionerna genom tiderna. 

AXESS

9.00 Hos terapeuten. 9.30 Mahabha-
rata. 10.30 Eviga frågor. 11.00 Mänsk-
lighetens myter. 12.00 Lucia från Lam-
mermmor. 15.45 Europas arkitektoniska
arv. 16.15 De stora filosoferna. 17.00

Min egen historia. 18.00 Hos terapeuten.
18.30 Resa i Sverige. 19.00 Njure till
salu. 20.00 Söner och älskande. 21.40

Ravel: Bolero. 22.00 Hos terapeuten.
22.30 I Clives bibliotek. 23.00 Dekalo-
gen. 0.00 Hela Buster Keaton. 0.30

Konst i 1700-talets Sverige. 1.00 Hos te-
rapeuten. 1.30–1.31 Ofullbordat stycke
för piano. 

BARNKANALEN

5.30–7.00 Bolibompa. 7.00–10.00 Boli-
bompa. 9.35–10.00 Blue water high.
10.00 Bolibompa. 15.00 Bobster.
18.00–20.00 Bolibompa. 18.00 Timmy
lamm. 18.10 En till i familjen. 18.20

Rorri Racerbil. 18.30 Sommarlov 09.
18.31 Hydronauterna. 18.50 Den ituså-
gade kaninen. 19.05 Blue water high.
19.30 Avalon Heights. 19.55–20.00

Bernard. 

TV4 FAKTA

6.00 På expedition med Richard Wiese.
6.25 Mäklarna på Wall Street. 6.55 Se-
kunderna före katastrofen. 7.50 Mer än
tusen ord: Max Vadukul. 8.55 Okänd dia-
gnos. 9.55 På expedition med Richard
Wiese. 10.30 Djurakuten. 11.00–12.00

Små mirakel. 14.00 Träffad av blixten.
15.00 Okänd diagnos. 16.00 Djurakuten.
16.30 Medicinskt fokus: Fobier. 17.05

Mördarens profil. 18.05 Brottsplats USA.
19.05 Medium löser mord. 20.10 Onda
män. 21.10 Mord i nöd och lust. 21.35

Måltavla för mord. 22.10 Världens brott.
23.15 48 avgörande timmar. 0.10 Polis
på plats. 1.15 Måltavla för mord. 1.55

Brottsplats USA. 2.55 Andar, finns dom?
3.40 48 avgörande timmar. 4.30

Cousteau och den mystiska hajen.
5.25–6.00 Kinas förlorade flickor. 

TV4 KOMEDI

6.25 Creature comforts. 6.40 Comedy

inc. 7.05 Roseanne. 7.30–8.00 Fader
Ted. 11.05 Roseanne. 11.30 Murphy
Brown. 12.20 Cow and Chicken. 13.05

Fem i familjen. 13.30 Klovn. 14.00 Life’s
funniest moments. 14.25 Pantertanter.
14.55 c/o Segemyhr. 15.20 Fader Ted.
15.45 Murphy Brown. 16.35 Bosom
buddies. 17.05 Taxi. 17.30 Pantertanter.
18.00 Free radio. 18.25 Comedy inc.
18.55 Fem i familjen. 19.20 Reno 911.
19.50 Futurama. 20.15 Klovn. 20.45

Bosom buddies. 21.10 c/o Segemyhr.
21.35 Life’s funniest moments. 22.00

The Cho show. 22.25 Comedy inc. 22.55

M.A.S.H. 23.20 Taxi. 23.45 Black books.
0.10 Klovn. 0.40 Roseanne. 1.00 Mur-
phy Brown. 1.55–2.20 The Cho show. 

TV400

6.10 Hunkjakten. 6.55 Bröllop i mil-
jonklass. 7.25 Popular. 8.15 Jerry
Springer. 9.10 Jackpot. 10.00–10.55

Cheaters. 13.55 Survivor. 14.55 Playa
mania. 15.25 Idol 2007. 16.25 Beverly
Hills 90210. 18.10 Jerry Springer. 20.00

The ex list. 20.55 Lie to me. 21.55

Plastikdoktor 90210. 22.50 Big brother.
0.55 David Letterman. 1.50–3.30 The
most fertile man in Ireland. 

DISCOVERY

6.00 Förklaring följer.... 6.25 Everest: På
liv och död 2. 7.20 Framtidens vapen.
8.15 Tunga transporter. 9.05 Förklaring
följer.... 9.35 Så funkar det! 10.00 Scrap-
heap challenge. 11.00 Amerikanska
choppers. 12.00 Femmans växel – om
bilar. 13.00 Everest: På liv och död 2.
14.00 Smash Lab. 15.00 Framtidens va-
pen. 16.00 Tunga transporter. 17.00 För-
klaring följer.... 17.30 Så funkar det!
18.00 Bilfixarna. 19.00 Miami Ink.
20.00 Smash Lab. 21.00 Mythbusters.
22.00 Dödlig fångst, resumé. 23.00 Ex-

trem överlevnad. 0.00-1.00 Destroyed in
seconds. 

ANIMAL PLANET

6.00 Världens skojigaste djur. 7.00 Kro-
kodiljägaren. 8.00 Världens skojigaste
djur. 9.00 Djurpolisen i Detroit. 10.00

Djurpolisen i Miami. 11.00 Nödrop från
naturen. 11.30 Galna djur. 12.00 De
vilda hundarnas ö. 13.00 Djurpolisen.
14.00 Jeff Corwins äventyr. 15.00 Otro-
liga resor med Steve Leonard. 16.00 Le-
mur Street. 16.30 Den vilda världen.
17.00 Djurpolisen i Detroit. 18.00

Nödrop från naturen. 18.30 Galna djur.
19.00 Familjen Morrhår: Hemma hos su-
rikaterna. 19.30 Reservatet – vilda djur i
Afrika. 20.00 Schimpansfamiljen. 21.00

Djurpolisen i Houston. 22.00 Djurpolisen
i Detroit. 23.00 Djurpolisen i Houston.
0.00 Nödrop från naturen. 0.30 Galna
djur. 1.00 Familjen Morrhår: Hemma hos
surikaterna. 1.30 Reservatet – vilda djur i
Afrika. 1.55–2.50 Schimpansfamiljen. 

VIASAT NAT/CRIME

6.00 På lätta vingar. 7.00 Vilda vackra
Mongoliet. 8.00 Animal 24/7. 9.00 Det
vilda Europa. 10.00 På lätta vingar.
11.00 Vilda vackra Mongoliet. 11.30

Djurrikets kloka mödrar. 12.00 Animal
24/7. 13.00 Det vilda Europa. 14.00

Sköldpaddornas krigszon. 15.00 Stora
läskiga småkryp. 16.00 Korallön Rocas.
17.00 Djungelhjältarna. 17.30 Regnsko-
gens föräldralösa orangutanger. 18.00

Hästskokrabban - det levande fossilet.
19.00 Att jaga eller bli jagad. 20.00 Kid-
napped. 21.00 Touching evil.
22.00–0.00 Den siste musketören.

DISNEY CHANNEL

6.00 Musses klubbhus. 6.25 Mina vän-
ner Tiger & Nalle Puh. 6.45 Händige

Manny. 7.10 Firma Fantasiflytt. 7.35

Lazytown. 8.00 Disneys ersättarna. 8.25

Fairly odd parents. 8.50 Phineas och
Ferb. 9.00 Fem på spaning. 9.25 Jag har
en raket. 9.35 Magi på Waverly place.
10.00 Hannah Montana. 10.25 H2O.
10.50 Phineas och Ferb. 11.15-11.35

Hos Musse. 13.30 Kejsarens nya skola.
13.55 American dragon: Jake Long.
14.20 Kim Possible. 14.45 H2O. 15.10

Hannah Montana. 15.35 Disneys ersät-
tarna. 15.45 Fairly odd parents. 16.00

Magi på Waverly place. 16.25 Hannah
Montana. 16.50 Brian o Brian. 16.55 Jag
har en raket. 17.05 Disneys ersättarna.
17.20 Phineas och Ferb. 17.45 Fairly
odd parents. 18.10 Hannah Montana.
18.35 Magi på Waverly place. 19.00

H2O. 19.25 Disneys ersättarna.
19.45–20.10 Brandy och herr Morris

NATIONAL GEOGRAPHIC

12.00 Gigantiska byggen. 13.00 Jorden i
fokus. 14.00 Rolex Awards For Enterprise
2008. 15.00 Bakom kulisserna. 16.00

Katastrofmästarna. 17.00 Berätta inte
för mamma. 18.00 Trents möten med
vilda kattdjur. 18.30 Djurräddarna.
19.30 Djurinspektörerna. 20.00 Jorden i
fokus: Stridsvagnar. 21.00 Utredning:
9/11. 22.00 Dynastin Romanov. 23.00

Guantanamos hemligheter. 0.00 Utred-
ning: 9/11. 1.00–2.00 Dynastin Roma-
nov. 

TV FINLAND

5.50 Ettans morgon-tv. 8.30–9.50 Regi-
onala nyheter. 10.00 Tv-nyheter.
10.05–10.10 YLE News. 11.00 Ettans
morgon-tv: Dagens rubriker.
12.00–13.30 Suominens Olli på farliga
vägar. 14.00 Tv-nyheter. 14.05 Gökboet.
14.50–15.35 Levengood från Finland.
16.00 Lille Sten. 16.25 Hala tossor:
Klättra. 16.30 Var gjorde jag fel?: Följ
reglerna i simhallen. 16.35 Rorri Racer-
bil: Datortvist. 16.45 Vepsiskt barn: I af-
fären. 16.50 Lata Lucy: Lucy och Olle
pysslar. 16.55 Neppajymy-klubben.
17.00 Tv-nyheter och väder. 17.20 Da-
gens ansikte. 17.30 Vi råkas. 18.00 Vad
ska vi äta i dag? 18.05 Sommar rum.
18.30 TV-nytt. 18.45 Hundra ord: Piha.
18.50 Nyhetsåret. 19.00-19.30 En sann
historia: Bröderna. 

BBC ENTERTAINMENT

6.30 The weakest link. 7.15 Eastenders.

7.45 My hero. 8.15 The black adder.
8.45 Jonathan Creek. 10.25 The wea-
kest link. 11.10 Eastenders. 11.40 My
hero. 12.10 Jonathan Creek. 13.50 The
black adder. 14.20 The weakest link.
15.05 Eastenders. 15.35 My hero.
16.35 The black adder. 17.05 Jonathan
Creek. 18.45 Eastenders. 19.15 The
weakest link. 20.00 My hero. 20.30

Blackadder II. 21.00 Extras. 21.30 Coup-
ling. 22.00 Waking the dead. 22.50 My
hero. 23.20 Blackadder II. 23.50 Jonat-
han Creek. 1.30–2.00 Extras. 

EUROSPORT

8.35 Olympic magazine. 9.00 Fotboll:
Spanien–Tyskland. U17-EM. 10.30 Cy-
kel. Flandern runt. 12.00 Simning. Medi-
terranean Games. 13.00 Snooker. Mas-
ters. 16.00 Cykel. Amstel Gold Race.
17.30 Simning. Mediterranean Games.
18.00 Simning. Mediterranean Games.
20.00 Snooker. Masters. 21.00 Boxning:
L Abregu–I Garcia. Internationell match.
23.00 Motorsport. Rally. 0.00 Motor-
sport. Bilracing. 1.00 Motorsport week-
end. 1.15–1.30 Simning. Mediterranean
Games. 

TV4 SPORT

6.00 Sports night. 6.20 Fotbollsikoner.
7.10 Muhammed Ali – Boxaren som för-
ändrade världen. 8.10 Pokerstars.se EPT.
9.05 Fiskedrag. 9.30 Volvo Ocean Race –
veckomagasin. 10.00–10.55 Jackpot.
14.00 Tennis. Wimbledon. 22.00 The ul-
timate fighter. 23.00 Pokerstars.se EPT.
23.55 180 sekunder tipset. 0.00 Con-
tender – muay thai. 0.55 Ultimate figh-
ter. 1.45–2.35 The ultimate fighter. 

CANAL+ SPORT 1

15.00 Trans world sport. 16.00 Motor-
sport. BTCC. 17.30 Fifa futbol mundial.
18.00 Golf news. 18.30 Friidrott: IAAF
Athletix. 19.00 Motorsport: Rospig-
garna–Indianerna. Speedway. 21.00 Mo-
torworld. 21.30–23.45 Baseboll:
Oakland Athletics–Detroit Tigers. Major
League Baseball. 

VIASAT SPORT

13.00 Säsongens mål. 14.00 Golf. Euro-
patouren. 17.00 Ridsport. Derby Mee-
ting de La Loire. 18.00 Ridsport. Grand
Prix Longines. 19.00 Golf. PGA-touren.
22.00 Säsongens mål. 23.00–2.00

Kampsport. K-1: World GP Series

tv NORSK SERIESTART
Linda Eide guidar oss genom besök

till lutande tunnel, traktorkonst och

en av världens största tomtenissar 

i ”Norsk attraktion”.     SVT1 22.35

PÅ SPÖKJAKT
Melinda Gordon (Jennifer Love

Hewitt) försöker få borgmästa-

ren att ställa in en minneshögtid

som planerats. TV4 21.00

SCHLAGERMISS
Thomas Lundin träffar före

detta miss Finland nämligen

schlagerstärnan Pirkko Man-

nola.                      SVT1 18.15

Rebecca
DRAMA ¡¡¡¡¡

Joan Fontaine spelar en ung

kvinna, som nyligen gift sig

med en aristokrat, Laurence

Olivier (bilden). I hemmet

plågas hon av att  jämföras

med makens förra fru. (USA,

1940) SVT2 22.30

Bröderna Mozart
KOMEDI ¡¡¡¡

Suzanne Ostens genom-

brottsfilm är en välspelad

vansinnighet om ett kom-

pani som ska sätta upp 

Mozarts opera ”Don Juan”.

Etienne Glaser är underbar

att skåda. (Sverige, 1986)

TV1000 Nordic 19.00

Shooting dogs
DRAMA ¡¡¡¡

Den ofattbara tragedin i

Rwanda 1994 skildras på

ett fullödigt sätt utifrån en

belägrad skola, dit tutsier

flyr undan barbariet. Ett 

flertal moraliska frågeställ-

ningar framställs till sin

spets. (Storbritannien/Tysk-

land, 2005) Silver 21.00

FILMVAL I DAG

Novellfilm om en födelsedag.

UTKLÄDNAD I DAG 35-årsdagen firas
med en maskerad
Den femte filmen, ”Maske-

raden”, av de som  tävlade 

i Göteborgs filmfestivals

novellfilmstävling är gjord

av Johanna Ställberg. Den

handlar om Marlene som

fyller 35 år och firar med en

maskeradfest, som blir

mycket händelserik.

SVT2 21.30 Hur kommer krabborna i båten?

FARLIGT I DAG Krabbor är väl 
inte så farliga?
Nej, men krabbfiske är. Spe-

ciellt om man befinner sig 

i Alaska som båtarna och

fiskarna i ”Dödlig fångst”,

som säsongsstartar i kväll.

Havet är oftast i uppror och

fiskarna är ofta stressade

över att krabbtinorna inte

innehåller någon fångst.

Discovery 22.00

Delar livets dramer.

...Vänner prata
om sex och kärlek
Fyra väninnor, karriär,

kärleksproblem och sex.

Välbekanta ingredienser

men det är inte ”Sex and

the city” det handlar om

utan den nya brittiska

dramaserien ”Älskarin-

nor”.

Det är mycket i livet

som ska hålla ihop för de

fyra 30-åriga kvinnorna.

Katie är läkaren som har

ett förhållande med sin

svårt sjuke patient,

Siobhan börjar tröttna på

sina och makens försök

att bli föräldrar, tvåbarns-

mamman och änkan

Trudi börjar dejta igen

och Jessica lever gott på

fina barer och har sex på

sina egna villkor. Tillsam-

mans delar de svårighe-

ter, stora såväl som små

dramer, glädje och tårar. 

TV4 20.00

I kväll uppträder Malena Ernman och Johan Palm på Sollidenscenen.

MISSA

INTE...

Hon är operasångerskan

som satt klassisk musik på

innelistan och han är 17-år-

ingen som inte vann ”Idol”,

men desto fler flickhjärtan. 

I kväll sjunger de allsång.

Det är inte Malena Ern-

mans första allsångsfram-

trädande.

– Jag var med en gång

förut, för 12 år sedan, säger

Malena.

En då femårig Johan Palm

hade förmodligen ingen

aning om vem hon var, och

inte många andra svenskar

heller, men i dag är det en

annan femma.

Även Johan har fått upp-

leva hur det är att helt plöts-

ligt gå från vardag till stjärn-

ljus. Och han berättar att han

är ”rätt trött”.

Om du fick göra vad du

ville i morgon, vad skulle

du göra då?

– Jag skulle sova hela da-

gen. 

Malena, vad skulle du

göra?

– Åka till Astrid Lindgrens

värld med familjen och ha

det alldeles för oss själva.

Och dricka gott kaffe och äta

kanelbullar. SVT1 20.00

Tv-tips Maria Björkman Film Mikael Nilsson

TISDAG

16.00 Parningssäsongen inleds

i”Lemur Street” i Animal planet.

11.30 Livet tar en stor vändning 

i ”Jack och Bobby” i  TV 8.

TV
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SR P1

5.29–9.20 P1-morgon. Med Katarina
Pietrzak. 
5.30 Ekonyheter. Väder. 
5.35 Vi var där. Ludmila Engquists
comeback 30/7 1999. 
5.45 Morgonandakt. Med Michael
Brodin, ny kyrkoherde i Vännäs. 
5.55 Sjöväder. 
6.00–6.15 Morgoneko. Väder. 
6.30 Ekonyheter. 
6.33 Vetenskapsradion. 
6.50 Tankar för dagen. Med Lisbeth
Högvik. Även 21.45. 
6.55 Landväder. 
7.00 Morgoneko. Väder. 
7.18–7.21 Radiosporten. 
7.30 Nyhetssammanfattning. 
7.32 Ekonomieko. 
7.36 Vetenskapsradion. 
7.46 Kulturnytt. 
7.55 Land- och sjöväder. 
8.00–8.15 Morgoneko. 
8.30 Ekonyheter. 
8.32 Ekonomieko. 
8.36 Nyheter från Vetenskapsra-

dion. 
8.40 Kulturnytt. 
8.45 Unga radioteatern: Den långa

vägen hem. Del 2. Av Cynthia Voigt.
Dramatisering och regi: Gunilla Abra-
hamsson. Översättning: Britt-Marie Nil-
sen. Musik: Dan ”Gisen” Malmquist.
Medverkande: Diane: Natalie Fredholm,
May: Sabina Gutheim, Jimmy: Lukas
Olsson, Sammi: Nils Börner, Mamma: In-
gela Olsson. Dessutom Lotta Tejle och
Gunilla Nyroos. 
9.00 Morgoneko. Med ekonomi och
väder. 
9.10–9.12 Radiosporten. 
9.20 Ring P1. Ring P1 och tala klar-
språk i aktuella frågor, tel: 099-510 10.
I dag svarar Kjell Albin Abrahamson från
Malmö. Även 20.35. 
10.00 Ekonyheter. 
10.03 Kropp & själ. Med Ulrica Hjal-
marsson Neideman. Även 00.03 och i
en nerklippt version på söndag 07.03. 

11.00 Ekonyheter. 
11.03 Hurrare och finnjävlar. ”Lita
aldrig på en svensk.” Med Thella John-
son. Även 20.03. 
11.35 Radioföljetongen: Ett annat

liv. Del 23 av 30. Av och med PO Eng-
quist. Även 19.35. 
12.00 Tolvslaget. Dagens dikt. 
12.05 Ekonyheter. 
12.10 Vetandets värld. Är det ADHD
eller bara en stökig unge? Repris från
26/1. Även 23.40. 
12.30 Luncheko. 
12.50 Ekonomieko. 
12.55 Land- och sjöväder. 
13.00 Sommar i P1 med Sofia Jan-

nok. Även 22.12. 
14.30 Olle och Gud. Otrohet. Vart le-
der otrohet. Carin Franzon, aktivstentre-
prenör, Susanne Osten, regissör och Bir-
ger Schlaug, f d språkrör för miljöpar-
tiet. Även på söndag 17.03. 
15.00 Ekonyheter. Väder. 
15.03 Uddén i P1. 
15.45 Dagens eko. 
15.55 Sjöväder. 
16.00–17.45 Studio ett. 
16.45–17.00 Dagens eko.  
17.45 Dagens eko. 
18.00 Radiosporten. 
18.03 Kulturnytt. 
18.15 Kulturradion: Sjöwall &

Wahlöö. 
19.00 Ekonyheter. 
19.03 Vetenskapsradion: Forums

sommarrepriser. Vårt behov av ve-
mod. 
19.30 SR Minnen. Radiofynd: Om de
hemska ungdomarna 1958. 
19.35 Radioföljetongen: Ett annat

liv. Del 23 av 30. Av och med PO Eng-
quist. Repris från 11.35. 
20.00 Ekonyheter. 
20.03 Hurrare och finnjävlar. ”Lita
aldrig på en svensk.” Med Thella John-
son. Repris från 11.03. 
20.35 Ring P1. 
20.50 Vi var där. Ludmila Engquists
comeback 30/7 1999. Repris från mor-
gonen. 
21.00 Ekonyheter. 

21.03 UR: Skolministeriet.  
21.35 Mitt i musiken. 
21.45 Tankar för dagen. Med Lisbeth
Högvik. Repris från morgonen. 
21.50 Land- och sjöväder. 
22.00 Ekonyheter. Väder. 
22.10 Radiosporten. 
22.12 Sommar i P1 med Sofia Jan-

nok. Repris från 13.00. 
23.40 Vetandets värld. Är det ADHD
eller bara en stökig unge? Repris från
26/1 och 12.10. 
0.00 Ekonyheter. 
0.03 Kropp & själ. 
1.00 Ekonyheter. 
1.03–1.40 Vetenskapsradion:

Historia. IKEA firar 50 år. Med Tobias
Svanelid. Repris från söndagen. 

SR P2

6.00 SR Sisuradio. Huomenta Ruotsi. 
6.35 SR Sameradion. 
6.50 Aurora. Musikmorgon. 
07.30-07.32 Ekonyheter. 

08.30-08.32 Ekonyheter. 

9.00 Önska i P2. 
10.00 Ekonyheter. 
10.03 Klassisk förmiddag. 1. Hugo

Wolf: Fyra Eichendorff-sånger (Joseph
von Eichendorff). Allan Clayton, tenor
och James Baillieu, piano. 2. Joseph
Haydns symfonier. I dag: Nr 9 C-dur. Ös-
terrikisk-ungerska Haydnfilharmonin.
Dirigent: Adam Fischer. Nimbus NI
5321. 3. Esa-Pekka Salonen: Tre prelu-
dier (2005). Gloria Cheng, piano. Telarc
CD 80712. 4. Edward Elgar: Symfoni nr
1 Ass-dur (1908). Sydvästtyska radions
symfoniorkester. Dirigent: Roger
Norrington. 5. Francis Poulenc: Fyra
botgöringsmotetter (1939). Ulla Sjö-
blom, sopran. Radiokören. Dirigent:
Göte Widlund. 6. Jan Carlstedt: Blå-
skvintett (1962). Ulrika Björkman, flöjt,
Erik Rodell, oboe, Per Johansson, horn
och Erik Kraft, fagott. Phono Suecia
PSCD 58. 7. Paul Hindemith: Konsert för
stråkar och mässingsensemble (1930).
BBC:s walesiska symfoniorkester. Diri-
gent: James Loughran. Med Boel Adler. 
12.30 Om musik: Nestor i svensk

konstmusik. Del 3 av 5. Erland von
Koch berättar för Lasse Zackrisson om
sitt långa liv i musikens tjänst. 
13.30–14.30 Utbildningsradion. 
13.31 Peter Pan: De lömska sjörö-

varna. Del 6 av 18. En saga om barn
som kan flyga, älvor, hemska sjörövare
och en viss Kapten Krok. Och så en all-
deles speciell pojke… Berättare: Per
Myrberg. I rollerna: Martin Montelius,
Niklas Falk, Björn Gedda, Lena B Eriks-
son och Gert Fylking. 
13.45 Personligt om skapande:

Svensk singer/songwriter i New

York. Clara Lundholm berättar varför
hon som oetablerad artist och låtskri-
vare lämnade Sverige för USA. Håkan Jo-
hanson presenterar den kreativa mötep-
latsen New York i fyra program. 
14.00 School of Human rights: Tor-

ture.Del 3 av 5. Juridikprofessor Alan
Dershowits tycker att tortyren måste le-
galiseras för att någon ansvarig sedan
ska kunna ställas till svars. Europarå-
dets Thomas Hammarberg och förre
ambassadören Craig Murray menar dä-
remot att tortyr aldrig bör rättfärdigas.
Även P1 2/7. 

14.30 SR på albanska. 
15.00 SR på persiska. 
15.30 SR Sameradion. 
16.00 SR Sisuradio. 16.00 Studio
Sisu – Aktualitetsmagasin. 16.50 Ro-
ketti. 
17.00 SR på kurdiska. 
17.30 SR på arabiska. 
18.00 Ekonyheter. 
18.03 Mitt i musiken. 
18.14 SR klassiskt. 
19.30 P2 live jazz: Jacob Karlzon

Trio. Jacob Karlzon piano, Hans Anders-
son, kontrabas och Jonas Holgersson,
trummor. 
21.31 Summertime.  
22.30 Kalejdoskop. 
0.00–6.00 Notturno. 

SR P3

Ekonyheter varje timme 0.00-05.00
och 19.00-0.00 samt 5.30. P3 nyheter
varje timme 6.00-18.00 samt 6.30,
7.30 och 8.30. Väder i anslutning till
ekosändningen/P3 nyheter 5.30,
12.00, 17.00, 18.00, 22.00 och 23.00
6.04 Kort och gott från Christer. 
6.31 Morgonpasset. Med Simon
Svensson, Claudia Galli. 
10.02 Hallå P3 med Agnes. 
11.02 Brunchrapporten. 
13.02 P3 musik. Med Christel Val-
singer. 
14.02 Christer – din vän i etern. 
16.08 Cirkus Kiev. 
18.06 P3 Kultur. 
20.06 UR: Personligt om skapande:

Svensk singer/songwriter i New

York. 
20.21 Mitt P3. 
21.30 P3 live med N*E*R*D. Konsert
9/8 2008, Way Out West, Göteborg. 
22.03 P3 hiphop. Med Timbuktu och
DJ Amato. 
0.03–6.00 Vaken. Med Jesper & Peter. 

SR P4 GÄVLEBORG

Ekonyheter varje hel timme samt 16.45.
Lokal nyheter varje halv timme 6.30-

17.35. Sport: 13.03,18.05, 19.03
6.10 Morgon. Med Charlotta Cederlöf. 
9.36 Förmiddag. Med Marie Björk. 
13.05 P4 extra. Med Carin Ahlqvist. 
15.03 Sommareftermiddag. Med
Linnea Ericsson. 
17.45 Barnradions sommarklassi-

ker: Astrid Lindgren läser själv

Lotta på Bråkmakargatan. Lotta flyt-
tar hemifrån. Av Astrid Lindgren. 
18.00 Klartext. 
18.10 Sydänmaan sisuradio. Pro-
gram på finska över Gävleborg, Dalarna
och Värmland. 
19.03 Sportextra. 
21.40 Karlavagnen. Kjell Peder Jo-
hanson 
0.03–6.00 Vaken. 

Sweeney Todd.
Canal+ First 22.45.

6.00 Wieners. [55217127]
8.00 De glömda själarnas ö.

[55297363]
10.00 Stomp the yard. 

Musikaldrama. [38322479]
12.00 Tekkon kinkreet. 

Japansk animerad action.
[33310160]
14.00 Man about town. 

Dramakomedi. [53975030]
16.00 Gattaca. 

Drama från 1997. [53962566]
18.00 Skuggspel. 

Drama från 2007. [19384455]
20.00 Ma salama Jamil. 

Dansk action. [63374740]
22.00 Pumpkinhead: Ashes to

ashes. 

Skräckfilm från 2006. [63361276]
0.00 A leg fantasy. [71806866]
2.00 Bringing out the dead.

[40333710]
4.00–6.00 Ma salama Jamil.

[40320246]

Farväl Bafana.
Canal+ Hits 20.00.

6.00 Jeepers creepers. 

Thriller från 2001. [55202295]
8.00 Snake eyes. 

Thriller från 1998. [55222059]
10.00 Motives 2. 

Thriller från 2007. [38317547]
12.00 Dubbelspel. 

Thriller från 1999. [33345856]
14.00 The lookout. 

Thriller från 2007. [53977498]
16.00 Signs. 

Thriller från 2002. [53957634]
18.00 Incubus. 

Brittisk skräckfilm. [97784671]
20.00 Perfect stranger. 

Thriller från 2007. [63376108]
22.00 Hostel 2. 

Skräck från 2007. [63389672]
0.00 What I really want to do is

direct. Erotik. [59206082]
2.00 Blond Buster 1. 

Tjeckisk erotik. [40335178]
4.00–6.00 Resident evil: Extin-

ction. [40348642]

Bröderna Mozart.
TV1000 Nordic 19.00.

7.00 Barnvagnen. [42957566]
9.00 Ingenjör Andrées luftfärd.

[11141585]
11.20 Picassos äventyr. 

Svensk komedi. [91744653]
13.10 Bröderna Mozart. 

Svensk komedi. [75106059]
15.00 Ingenjör Andrées luft-

färd. Svenskt drama. [41812498]
17.20 Den rette ånd. 

Dansk komedi från 2005.
[71931856]
19.00 Bröderna Mozart. 

Svensk komedi från 1985.
[24623301]
21.00 Yrrol. 

Svensk komedi från 1994.
[86700160]
23.00 Barnvagnen. 

Svenskt drama från 1963.
[86720924]
1.00 Pärlor och svin. [32285468]
3.00 Yrrol. [32948994]
5.00–7.00 Sopor. [32928130]

The wedding date.
TV1000 Family 21.00.

7.00 Det susar i säven.

[67779011]
9.00 MXP: Most xtreme pri-

mate. [67766547]
11.00 No place like home. 

Familjedrama. [12428059]
13.00 Snow 2: Brain freeze. 

Familjefilm från 2008. [82445653]
15.00 Spooky house. 

Familjefilm från 2000. [95170160]
17.00 Nemo. 

Äventyr från 1984. [36038837]
19.00 Just a kiss. 

Komedi från 2002. [25693769]
21.00 The wedding date. 

Komedi från 2005. [95191653]
23.00 Min galna farsa. 

Komedi från 1992. [95188189]
1.00 Romy & Michele: Blondi-

ner har roligare. [67547807]
3.00 The triumph of love.

[59441791]
5.00–7.00 Magicians.

[59461555]

Superhero movie.
Canal+ Comedy 21.50.

7.00 Konsten att göra kassa-

succé. [67773837]
9.00 City slickers 2: Jakten på

Curlys guld. [67786301]
11.00 Kod okänd. 

Franskt drama. [12415585]
13.00 Svindlande insatser. 

Thriller från 1997. [82449479]
15.00 Inspecteur Lavardin. 

Kriminaldrama. [95107214]
17.00 Jefferson i Paris. 

Drama från 1995. [77288295]
19.20 Rosens namn. 

Fransk-tysk-italienskt drama från
1986. [70889092]
21.30 Kansas City. 

Fransk-amerikanskt drama från
1996. [41011837]
23.20 Svart katt, vit katt.

[47960092]
1.30 Exotics. [46149449]
3.00 The fling. [59445517]
5.00–7.00 La fleur du mal.

[59458081]

The good girl.
TV1000 Drama 20.00.

18.00 Evening. 

Drama från 2007 med Claire Da-
nes, Toni Collette. [61772092]
20.00 The good girl. 

Dramakomedi från 2002 med
Jennifer Aniston, Zooey Descha-
nel. [94216856]
22.00 Lulu on the bridge. 

Drama från 1998 med Harvey
Keitel, Mira Sorvino. Izzy Maurer
är en begåvad jazzmusiker som ej
längre kan spela sin älskade saxo-
fon.  [94296092]
0.00 Pushing hands. 

Taiwanesisk dramakomedi från
1992 med Sihung Lung, Lai
Wang.  [57387517]
2.00 Bluffen. 

Drama från 2006 med Richard
Gere, Alfred Molina.  [25648062]
4.00–5.30 The good girl. 

Dramakomedi från 2002 med
Jennifer Aniston, Zooey Descha-
nel.  [42847555]

På heder och samvete.
TV4 Film 18.45.

6.10–8.30 Ronja Rövardotter. 

Svensk familjefilm. [14342158]
12.05 Cadillac man. 

Dramakomedi. [14414108]
13.40 I nattens hetta. 

Thriller från 1967. [69729837]
15.25 Article 99. 

Drama från 1992. [16188586]
17.10 Judas. 

Historiskt drama. [39237479]
18.45 På heder och samvete. 

Drama från 1992. [68840479]
21.00 Shiner. 

Brittiskt drama. [79095092]
22.45 Capone. 

Drama från 1975. [48957818]
0.25 Rånarna. 

Svensk action. [51695772]
2.05 American Psycho. 

Thriller från 2000. [33913325]
3.45 Another day in paradise. 

Drama från 1998. [46560492]
5.30–7.00 Supernova. 

[56160352]

7.05 Hollywood reporter.

[64248127]
7.30 Delirious. [75044011]
9.15 De mörka fjärilarnas hem.

[38652540]
11.00 Balls of fury. [70034011]
12.30 Skipped parts. [83502214]
14.10 Who is Cletis Tout?

[33073498]
15.40 Wild generation.

[98700130]
17.30 Irene Huss: Guldkalven.

[93771837]
19.00 My own worst enemy.

[63659566]
20.00 Entourage. [63648450]
21.00 Illegal tender. [13234011]
22.45 Sweeney Todd.

[92014653]
0.40 Damernas detektivbyrå.

[24213807]
2.45 Hemlig agent. [32412420]
4.40–6.05 Chapter 27.

[52926888]

7.10 Alla kungens män.

[91342653]
9.15 Mannen i mitt liv.

[39002081]
11.05 10 items or less.

[54201769]
12.25 Zodiac. [95921498]
15.00 King of Kong. [85094301]
16.20 Harold & Kumar escape

from Guantanamo Bay.

[53576924]
18.00 Damernas detektivbyrå. 

Del 4 av 7. [87722504]
19.00 Damernas detektivbyrå. 

Del 5 av 7. [63657108]
20.00 Farväl Bafana. [59724905]
22.00 27 dresses. [59744769]
0.00 P.O.V. centerfolds 2.

[57269246]
1.55 Naked illusions. [85693438]
3.20 1408. [26662642]
5.00 Hollywood reporter. 

Del 7. [76583710]
5.30–7.05 Venus. [39832401]

7.00 Silk. [23102127]
8.45 Mordet på Jesse James av

ynkryggen Robert Ford. 

Västern från 2007. [46874769]
11.20 A number. 

Drama från 2008. [56763672]
12.35 Stuart: A life backwards. 

Brittiskt drama. [23614189]
14.05 Hoppet. [82244160]
15.35 A story of a teenager. 

Drama från 2007. [96144127]
17.10 Come early morning. 

Drama från 2006. [69425769]
18.45 Flamman och Citronen. 

Dansk thriller. [53091653]
21.00 I elfte timmen. 

Dokumentär. [46571301]
22.30 Junebug. [35928634]
0.15 Skamgrepp. [35567246]
2.20 Park. [90671791]
3.45 Moulin Rouge. 

Australisk musikal. [81534062]
5.50–7.25 House of yes. 

[75259371]

7.10 Awake. [71979943]
8.35 Utan spår. [85209030]
10.15 Cleopatra Jones – speci-

alagenten. [42979547]
11.45 Hollywood… [93407382]
12.10 Irene Huss: Eldsdansen.

[89636276]
13.40 Exiled. [95564450]
15.30 Varg Veum: Törnrosa.

[65910653]
17.05 Michael Clayton.

[31743301]
19.00 Planet of the Apes.

[24712924]
21.00 Disturbia. [92227127]
22.45 28 veckor senare.

[60117672]
0.25 Russian institute: Lesson

3. [41606178]
1.55 Body snatchers.

[22051352]
3.20 River queen. [29928333]
5.10–7.05 Legender från Övärl-

den. [21148420]

6.05 Superhero movie.

[83220160]
7.30 Ciao Bella. [49356905]
9.00 Lipstick jungle. 

[75744769]
12.00 More of me. [13097585]
13.30 Svensexan 2. [90416363]
15.15 Kärlek på Manhattan.

[77729127]
16.50 Starter for 10. 

[90757905]
18.25 I think I love my wife.

[38124330]
20.00 Dumpad. [37913566]
21.50 Superhero movie.

[23875295]
23.15 Tre systrar och en

mamma. [33356059]
0.55 Hårda bud. [97857913]
2.30 Cashback. [70904062]
4.10 En man kommer hem.

[45288710]
5.50–7.30 Razzle dazzle.

[75258642]

7.30 Annie’s point. [11211214]
9.00 Thicker than water.

[55835634]
10.30 Murder 101: College can

be murder. [55847479]
12.00 McLeods… [69936189]
13.30 Annie’s point. [69946566]
15.00 Thicker than water.

[50255498]
16.30 Murder 101: College can

be murder. [50250943]
18.00 McLeods… [58303547]
19.40 Jane Doe: How to fire

your boss. [67273769]
21.10 Strange relations (aka

Comfort zone). [92913092]
23.00 Mom at sixteen (aka

Baby). [28518009]
0.30 Jane Doe: How to fire your

boss. [42627642]
2.10 Strange relations (aka

Comfort zone). [55872555]
4.00–6.00 Snow in august.

[68733178]

7.30 Double trouble. [99035856]
9.00 En man steg av tåget. 

Drama från 1955. [99878585]
10.20 Lassie, vallhunden. 

Drama från 1949. [51009818]
11.35 Så vanns Vilda västern. 

Västern från 1962. [96006108]
14.00 Regnträdets land. 

Drama från 1957. [44540585]
16.40 Efter regn kommer

solsken. Drama. [42591059]
18.50 The screening room.

[77939856]
19.15 Ungkarl i paradiset. 

Komedi från 1961. [61656585]
21.00 Koma. [89944092]
22.55 The ice pirates. 

Komedi från 1984. [62073108]
0.30 En strimma solsken. 

Drama från 1965. [95795739]
2.15 Pat Garrett och Billy the

Kid. Västern. [32479197]
4.20–6.00 Adams revben. 

[53056401]

TV1000

FIRST HITS DRAMA ACTION HALLMARKCOMEDY

TV1000 ACTION TV1000 NORDIC TV1000 FAMILY TV1000 CLASSIC TV1000 DRAMA TV4 FILM

F I L M

SOMMAR I P1

Känd same

debuterar
Sofia Jannok blev riks-
kändis när hon i årets
Melodifestival, som
pausunderhållning,
framförde en samisk
version av ABBA:s
”Waterloo”. P1 13.00

TCM

RADIO SÖDERHAMN 89,7
07.00-08.00 Kjell Janssons väcker 
Söderhamn.  
08.00-09.00 Countrytimmen med 
Staffan Öberg. 
16.00-18.00 Repris från morgonens 
sändningar.

RADIO LJUSDAL
Lokala nyheter varje heltimme mellan 
9-17.
08.00-18.00 Musik som får dig att 
komma i rätt stämning. 
08.00 Och skjortan sitter bra? – humor 
på Radio Ljusdal.
09.00-11.00 Absolut vaken! Förmiddags-
underhållning med med lokala gäster och 
reportage. Programledare är Robert Fors 
och Mikaela Granath. 
12.30 Veckans hitvarning. 
14.03-16.00 Eftermiddagsfika med Adam 
och Iris bakom spakarna.
15.03 Ljudet från Ljusdal – ett program 
fyllt med musik och musiker från Ljusdals 
kommun. Programledare är Christer 
Nilsson. 
17.30 Veckans hitvarning.
18.00-19.00 Hund och Katt. Med veterinär 
Gunnar Schöbel i studion. 

RADIO OCH TV
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• Pannbiff, skysås & lök
• Broccolisoppa & pannkaka

• Vegetariska alternativ & Sallad
Köket öppet ALLA dagar

mellan 09.00 -21.00

   Serverar idag:
• Stekt fl äsk & löksås

• Pastagratäng med rökt lax
• Vegetariska alternativ & Sallad Lu
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Serverar idag: 

Golfen 0651-166 80 • LJUSDAL • Järnvägs 0651-152 95
             www.golfrestaurangeniljusdal.se • www.jarnvags.se

Järnvägs
lunchkuponger gäller även på 

Golfrest.

Lunch: 10.00-14.00 Premiär Ikväll:
Räkafton

med trubadur

N. Järnvägsgatan 49.
Tel 0651-128 82

SOMMARREA   

50% på massor 
av gardiner 

och paneler.

Upp till

Sommaröppettider: mån-fre 10-17, lör 10-13

6.00 Rapport [35585]

6.07 Regionalt [204484059]

6.28 Gomorron Sverige

[369106585]

9.30–10.30 Almedalen

2009 (R) [55189]

12.00 Rapport [67108]

12.05 Med huvudduk och

höga klackar (R)

Dansk dokumentärserie

från 2007. Även 4/7.

[435837]

12.35–13.00 Isklättring i

Vettisfossen (R)

Norskt naturprogram från

2006. [20276]

13.45 Kvinna ombord 

¿ ¡¡¡ Svenskt

drama från 1941. 

I rollerna: Edvin

Adolphson, Karin Ekelund.

[1091059]

15.15 The Bedford

diaries [3593127]

16.00 Rapport [57127]

16.05 Gomorron Sverige

[3262498]

16.55 Pistvakt (R)

Sportlovet är här, fröken

Doris är död, och en ny

lärarinna tar plats i 

Sven-Eriks hjärta. [4267837]

17.25 Sjukan (R) [71301]

17.55 Så såg vi

sommaren då (R)

Reportage. [5782978]

18.00 Rapport [17924]

18.10 Regionala nyheter

[6107030]

18.15 Allt ljus på 

Finlandssvensk intervju-

serie från 2008. Del 6 av

8. Även 4/7, 5/7. [557924]

18.55 Cirkusliv 

Norsk realityserie från

2008. Del 3 av 8. Cirkus-

direktören Arild Arnardo

möter medierna

tillsammans med sonen

Are för att skapa pr för

föreställningen. [86672]

19.25 Anslagstavlan

[3653634]

19.30 Rapport [24653]

19.50 Regionala nyheter

[1012108]

20.00 Allsång på Skansen 

Musikunderhållning. Del 2

av 7. Gäster ikväll: 

A Camp, Malena Ernman,

Johan Palm, Lisa Ekdahl,

Ann-Louise Hanson, Mia

Skäringer och Klara

Zimmergren. Även 4/7,

6/7. [3740]

21.00 Morden i

Midsomer 

Brittisk kriminalserie från

2009. Del 2 av 4. Henry

Hogdsons landskaps-

målningar är högt

värderade av samlare från

hela världen. [2156160]

22.35 Norsk attraktion 

Norsk underhållningsserie

från 2007. [5159585]

23.05 Det nya landet (R)

Ali och Massoud delar

rum på en flykting-

förläggning. [8419382]

0.05 1800-talet ut-och-in

(R) Dansk historisk

dokumentärserie från

2007. [9966333]

0.45–6.00 SVT24 [75385642]

16.10 Mästarmöten (R)

[406276]

17.10 STCC (R) [96585]

17.40 Nyhetstecken 

[8823059]

17.50 Uutiset [8812943]

18.00 Den sista duellen

(R) Brittisk historisk

dokumentär från 2007.

En augustimorgon 1826

tar två män en promenad

på den skotska lands-

bygden. Bara en av dem

kommer tillbaka levande.

[28301]

18.50 Anslagstavlan

[1969672]

18.55 Oddasat [1968943]

19.00 In treatment 

Amerikansk dramaserie

från 2008. Del 37 av 43.

Alexs pappa söker upp

Paul för att försöka förstå

vad som hände med hans

son. Även 5/7. [1672]

19.30 Out of practice (R)

Amerikansk komediserie

från 2005. Del 6 av 22.

Nyblivne singeln Ben

börjar tröttna på att nu

istället ha blivit sin

mammas eviga date på

olika tillställningar. Även

4/7. [13059]

19.55 Bruksanvisning 

[5011721]

20.00 Carnivale 

Amerikansk dramaserie

från 2005. Del 7 av 12.

Spänningen mellan Ben

och Justin blir allt starkare

ju närmare sitt mål Ben

kommer. Även 1/7. [46160]

20.45 En dag i Sverige 

Reportage. Ett och ett

halvt år med Automat-

orkestern. En sjuhövdad

jazzorkester hittades på

en hylla på Malmö

museum av en slump.

Även12/7. [7345301]

21.00 Aktuellt [85214]

21.25 Regionala nyheter

[3772924]

21.30 Maskeraden [7479]

22.00 Sportnytt 

[59450]

22.15 Regionala nyheter

[8387769]

22.25 Rapport [3563566]

22.30 Rebecca 

¿ ¡¡¡¡¡

Amerikansk thriller från

1940. Maxim de Winters

unga hustru ska inrätta

sig på godset Manderley. 

I rollerna: Joan Fontaine,

Laurence Olivier. [3496585]

0.35–2.30 Skolan där

ingen får halka efter

(R) [3179820]

SPORT

7.55–8.50 Make me a

supermodel (R) [6566419]

9.40 Rachael Ray [9044092]

10.30 Våra bästa år

[1873382]

11.25 Sjukhuset [5739672]

12.20 Date my ex: Jo and

Slade [6524276]

13.15 Oprah [694634]

14.10 Extreme home

makeover [356837]

15.05 The Tyra Banks

show [5957214]

16.00 Make me a

supermodel [537030]

17.00 Date my ex: Jo and

Slade [513450]

18.00 Bones 

Am kriminalserie från

2005. En dödsdömd

fånge ber Booth om hjälp

att bevisa att han är

oskyldig. [524566]

19.00 How I met your

mother 

Am komediserie från

2005. Robin vill berätta

för Ted att hon älskar

honom men det är inte så

lätt. [550721]

19.30 2 1/2 män 

Am komediserie från

2005. En av Charlies äldre

grannar försöker förföra

Alan. [559092]

20.00 Paris Hilton’s my

new BFF (R)

Am realityserie från

2008. Del 4 av 11.

Deltagarna är med i en

tävling där priset är en

middag med Paris. [649214]

21.00 Hell’s kitchen 

Brittisk realityserie från

2008. Del 15 av 15.

Gordon Ramsay

utvärderar de två final-

isternas restaurang-

designs. [265276]

22.00 Into the blue 

¿ Am actionäventyr

från 2005. Sam och Jared

är dykare och hobby-

skattletare. Medan den

arrogante bärgaren Bates

har massor av utrustning

har Jared bara en skruttig

liten båt. I rollerna: Jessica

Alba, Paul Walker.

[3537566]

0.05 Navy CIS [4845371]

0.55 2 1/2 män [2072028]

1.20 Spin City [2872820]

1.45 Law and order

[8166826]

2.35 Drew Carey [3395197]

3.00–5.00 Luther 

¿ ¡¡ Tyskt drama

från 2004. I rollerna:

Joseph Fiennes, Jonathan

Firth. [4581230]

5.50 Nyhetsmorgon

[90013189]

9.55 Doctors [8435363]

10.50 Tillbaka till

Aidensfield (R) [5354276]

11.55 Hem till gården

[2061059]

12.20 Reprisstart:

Monikas mat (R)

[846301]

13.00–13.25 Trav:

Dagens rätt [176059]

14.45 Doktorn kan

komma (R) [6795189]

16.45 American idol

[4999671]

17.45 Hjälp! Jag är med i

en japansk tv-show (R)

Svenskt underhåll-

ningsprogram från 2009.

Del 9 av 10. [291837]

18.20 Keno [1454769]

18.25 Hjälp! Jag är med i

en japansk tv-show,

forts (R)

Svenskt underhåll-

ningsprogram från 2009.

Del 9 av 10. [3848030]

18.45 Väderkanalen

[351726]

19.00 Nyheterna [346160]

19.10 Ekonominyheterna 

[8576568]

19.15 Lokala nyheter

[5221491]

19.20 Vädret [6671932]

19.25 Lokalt väder

[7221671]

19.30 Halv åtta hos mig

(R) Svenskt matlagnings-

program från 2008. 

Del 29 av 32. Dags för

stockholmare att bjuda

varandra på middag och

först ut är Carlo Borsatti.

[557634]

20.00 Seriestart:

Älskarinnor 

Brittisk dramaserie

från 2008. Del 1 av 6.

Katie har inlett en affär

med en patient som har

en obotlig sjukdom, vilket

hon håller hemligt för sina

vänner. Jessica ska

arrangera ett lesbiskt

bröllop som får oanade

konsekvenser. [647856]

21.00 Ghost whisperer 

Amerikansk dramaserie

från 2006. Del 22 av 22.

Melinda försöker få

borgmästaren i

Grandview att ställa in

minneshögtiden som

planerats. [263818]

22.00 Nyheterna [172547]

22.25 Sporten [4516671]

22.35 Vädret [4640634]

22.38 Lokalt väder

[304640634]

22.40 Reprisstart:

Spårlöst (R) [6330214]

23.40 Harper’s Island

[199473]

0.35 Mordkommissionen

(R) [7263994]

1.45 Arkiv X [2258284]

2.30 Ally McBeal (R)

[1673474]

3.15 Små i stora världen

(R) [5082710]

4.00 Survivor (R) [5082541]

4.45–5.50 Felicity (R)

[4427284]

NYTT

7.15 MacGyver (R)

[1457896]

8.10 AFV [6984856]

8.35–9.00 Sabrina –

tonårshäxan [5698653]

9.30 Quizzo [743030]

11.00 Wildfire [6799189]

11.50 Sjunde himlen (R)

[4267479]

12.45 Ellen DeGeneres

show [4081634]

13.35 How to look good

naked (R) [795653]

14.05 Gordon’s kitchen

nightmares (R) [9755547]

15.05 The Big bang

theory (R) [8240856]

15.35 AFV [8221721]

16.05 What about Brian

[6686092]

17.00 Unga mödrar

[189382]

17.30 How to look good

naked [199769]

18.00 Rules of

engagement 

Amerikansk komediserie

från 2007. Russell testar

ett nytt sätt att ragga.

Gästskådespelare: Mini

Anden. [190498]

18.30 The Big bang

theory 

Amerikansk komediserie

från 2008-09. Raj

hamnar på en märkvärdig

lista över märkvärdiga

unga människor under 30

år i tidningen People.

[175189]

19.00 Gordon’s kitchen

nightmares 

Brittisk realityserie från

2007. Del 2 av 10.

[997363]

20.00 Gränsbevakarna

UK Brittisk dokumentär-

serie från 2008. Del 2 av

8. [993547]

21.00 Real housewives of

New York Amerikansk

realityserie från 2008.

Del 2 av 9. [590740]

21.55 So you think you

can dance 

Amerikansk realityserie

från 2009. Del 4 av 23. 

Vi ser första sållningen

med alla dansare som gått

vidare från auditions till

ett dancefrenzie i Las

Vegas. [4100363]

23.40 Seinfeld [5123092]

0.10 CSI Miami [8182371]

1.05 Jimmy Kimmel live

[1061456]

2.00 Cold case [2704913]

2.55 MacGyver [21492284]

4.00 Amazing race[7591604]

4.45-5.10 Seinfeld (R)

[2745772]

6.50 Thomas tåget (R)

[36946837] 7.00 Postis Per (R)

[6501769] 7.15 Rupert Björn (R)

[36937189] 7.25 Pokémon

[29333059] 7.50–7.55 Fyren

[89487127] 11.00 Jackpot

[2614932] 12.20 Experimental

[2955479] 12.55 Doctors

[43398498] 13.50 Glamour (R)

[9638479] 14.15 Grannar

[99712924] 14.40 Små i stora värl-

den (R) [7169837] 15.40 Mannen

som talar med hundar (R)

[1863943] 16.40 Vem dömer

Amy? (R) [5578189] 17.40

Glamour [8019276]

18.05 General hospital

[21205301]
19.00 Dr Phil (R) Amerikansk

pratshow från 2009. 

I dagens program pratar Dr

Phil om krishantering.

[4280030]
20.00 Anne på Grönkulla

Kanadensisk dramaserie

från 1987. [4286214]
21.00 Jon, Kate och åtta

barn [9977818]
21.30 Trav: Vinnare plus

[9976189]
22.00 Law & order [2788547]
22.55 Skenet bedrar (R)

[28231214]
23.35 M.A.S.H. (R) [6993276]
0.05 ‘Allå, ‘allå, ‘emliga

armén [68466642]
0.40 Reprisstart: Law &

order: Criminal intent

(R) [26745333]
1.40 Law & order [54912468]
2.30 Law & order: Special

victims unit (R) [92356130]
3.15-3.35 Reprisstart:

Medier söker bevis (R)

[59927420]

8.25 Spin City (R) [71195504]

8.50 Knight rider [93182127]

9.40 Smallville (R) [80064092]

10.35–11.30 Xena – krigar-

prinsessan [29721566] 12.00 Våra

värsta år (R) [38617837] 12.55

Stargate SG-1 [22005924]

13.50 Just shoot me [16944479]

14.45 Smallville [18033059]

15.40 Simpsons (R) [34830295]

16.35 Family guy (R) [14086194]

17.05 Våra värsta år [26696363]

18.00 Scrubs (R) [64753547]
18.30 2 1/2 män (R)

[64761566]
19.00 Cops [51032769]
19.30 Simpsons [51024740]
20.00 Simpsons [51021653]
20.30 Family guy [51020924]
21.00 Scooby Doo

¿ ¡ Amerikanskt

familjeäventyr från 2002. 

I rollerna: Freddie Prinze Jr.,

Sarah Michelle Gellar.

[52689769]
22.35 2 1/2 män (R)

[26494301]
23.05 Scrubs [65436108]
23.35–0.20 Paradise Hotel

4 [56723160]
0.20 Spin City [80490642]
0.50 Skål [40403569]
1.20 Knight rider (R)

[70937197]
2.20 Son of the beach

[55111710]
2.50 Just shoot me (R)

[72001081]
3.40 Xena – krigarprinses-

san (R) [49526265]
4.30 Paradise Hotel 4 (R)

[49232826]
5.05–5.30 Whacked out

sports [62502401]

Michael J Anderson och

Matthew McGrory.

Emily Deschanel, David

Boreanaz i Bones.

Nigel Lythgoe sitter i juryn i

So you think you can dance.

TV
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PLANTREA 
Sista försäljningsdag söndag den 5 juli. 
Välkommen till växthusen i Våga, Järvsö

Öppet: mån-fre 10-18,  lör-sön 10-14
Åke Daniels 0651-401 54, 0730-264 526

Räkafton * Grillafton
Onsdag, Fredag & Lördag
Avgång kl 1900 åter 2200

26 juni t o m 14 augusti
Ring och boka!
020-586586

Segla in på www.jarvsobatar.se

NU ÄR ÖSTERNÄS I
KOMMUNENS ÄGO

På måndagen undertecknades så 
köpekontraktet som innebär att Ljusdals 
kommun köper det färdigsanerade Öster-
näs-området av Setra Group, för 3 444 000 
kronor.

– En milstolpe i utvecklingen av centrala 
Ljusdal, konstaterade en nöjd kommun-
styrelseordförande, som för detta högtid-
liga tillfälle gjorde avbrott i semestern.

Marit Holmstrand hade sällskap av K-G 
Wikander (till vänster på bilden) , sam-
hällsbyggnadschef och ”ingenjören” bakom 
kommunens övertagande av området:

– Jag dristar mig att säga att det här är 
bland det största som hänt för Ljusdals 
utveckling. Järnvägen kom som nummer 
ett, men sen kommer det här, konstaterade 
han nöjt.

Från Setra Group hade kontraktet 
undertecknats av vd, men närvarande vid 
den lilla ceremonin var Jerker Nyström, 
produktionsdirektör.

– Jag vet ju att diskussionen pågått i 
många år och det är skönt att det äntligen 
blivit klart. Och att vi kommit igång med 
saneringsarbetet, sa han.

TEXT OCH FOTO: LISA ÅBERG

■

Många återkrav på miljöersättning
GÄVLEBORG/HÄLSING-
LAND
Av alla bidrag och 
ersättningsformer som 
dagens jordbrukare 
kan söka, är det betes-
markerna som vållar de 
största bekymren. Un-
der vår, sommar och 
höst kontrollerar läns-
styrelsen att verklighe-
ten stämmer med ansö-
kan, och under vinter-
månaderna kommer alla 
återkraven.

Årets kontrollperiod har 
just inletts, enligt de di-
rektiv som Jordbruksver-
ket utfärdar. En viss pro-
cent av brukarna får hem-
besök, och i Gävleborgs län 
hamnar antalet mellan 150 
och 200 varje år. Miljöer-
sättningen, som gäller för 
betesmarkerna, får man 
när man gjort ett skötsel-
åtagande för fem år.

– Marken ska brukas 
enligt gällande regelverk. 
Den ska betas, och vara fri 
från igenväxning. Grisar är 
olämpliga att ha på marker-
na, eftersom de bökar i jor-
den, annars kan man ha vil-
ka betesdjur man vill, för-
klarar Pernilla Månsson vid 
länsstyrelsens jordbrukar-
stödenhet.

Man ansöker om utbetal-
ning av stödet varje år, un-
der de fem år som åtagan-
det gäller. Kontrollerna vi-
sar inte sällan att verklig-
heten avviker från ansökan. 
Det kan vara fel areal, fel i 

skötseln, för många träd, el-
ler helt felaktig typ av mark. 
Till exempel skogsbete är 
bidragsgrundande bara un-
der särskilda förutsättning-
ar. Ibland handlar det om 
definitioner, och återkra-
ven kan gäller flera år med 
felaktiga utbetalningar.

– En jordbrukare kan 
tycka att betesmark är där 
djuren betar, men riktigt på 
det sättet är det inte, säger 
Pernilla Månsson.

I Gävleborgs län har 753 
brukare för närvarande 

ersättning för bevarande av 
betesmarker, slåtterängar 
och fäbodbeten.

– Betesmarker är tyvärr 
de marker som har flest 
avvikelser, både till are-
al och skötsel, konstaterar 
Pernilla Månsson.

Någon entydlig förkla-
ring till att betesmarkerna 
är sorgebarnet, finns inte. 
Det är olika förklaringar till 
att siffrorna och tillståndet 
inte stämmer. Man har kan-
ske inte hunnit få ut betes-
djuren i tid. Och det finns 

skilda tolkningar av villko-
ren.

– En sak som i alla fall är 
säker, är att regelverken har 
blivit strängare från år till 
år, säger Pernilla Månsson.

Det kan alltså hända 
att brukaren helt enkelt 
inte hängt med. Man har 
haft ersättning för marken 
under en längre tid. Nu ser 
marken likadan ut, med-
an kraven har förändrats. 
Sist ut i förändringsfloran 
är antalet tillåtna träd per 
hektar. Det gäller att vara 

påläst, och hänga med.
Ett tillfälle att göra det, är 

när länsstyrelsens kontrol-
lant kommer på besök.

– Vi har börjat resa 
omkring, så smått, säger 
Pernilla Månsson.

SANDY BERGSTRÖM

Bevarandet av betesmarkerna är ett viktigt inslag i jordbruket, och korna gör jobbet utan att grubbla över regel-
verket. FOTO: LARS SUNDIN

Ruta krossad 
på en bil
LJUSDAL . En bil som stod 
parkerad på Epedemi-
vägen i Ljusdal har fått 
en ruta krossad natten 
mellan fredag och lör-
dag. 

Händelsen är polisan-
mäld och rubriceras som 
skadegörelse. 

Kompressor  
stulen i Ljusdal
LJUSDAL. En kompressor 
stals vid ett inbrott i ett 
garage på Gärdeåsvägen 
i Ljusdal natten mellan 
fredag och lördag. 


