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 ■ Ledare. I Hälsingland 
finns hundratals mil med 
glesbefolkade stränder 
kring sjöar, älvar och hav 
med gott om platser som 
skulle kunna vara aktuella 
för bebyggelse. Det skriver 
Anders Eklund i ledaren..

NYHETER 4

 ■ Extra bidrag. Underskott 
i ekonomin för kommunens 
skolor, leder till oväntade 
inkomster för friskolorna i 
Bollnäs. Kommunen beta-
lar nu ut 535 000  kronor i 
extra bidrag till friskolan 
Lust & Lära. Den andra fri-
skolan på grundskoleni-
vå, Edenskolan, får 36 000 
kronor.

NYHETER 7

 ■ Dieselstöld. Längs 
Öjungsvägen norr om Eds-
byn stals i helgen diesel 
från vägmaskiner för minst 
200 000. När arbetet skul-
le sättas igång på måndags-
morgonen visade det sig att 
man slangat ur varenda ma-
skin.

KULTUR 14–15

 ■ Krönika. Nu stiger febern 
för fotokonsten igen, kon-
staterar Anders Jansson i 
sin krönika.

NÖJE 16

 ■ Robert Gustafsson. Ko-
mikerns figurstall utökas 
snart med tre nya karaktä-
rer, som alla är med i TV4:s 

humorsatsning som börjar 
sändas i höst.

SLÄKT&VÄNNER 18–19

 ■ Dödsfall. Göta Mickels-
son i Kilafors avled den 9 
juni, 77 år gammal.  

TEMA 17

 ■ Hälsingenatur. Vi besö-
ker några av Hälsinglands 
alla 120 naturreservat. 
Först ut är Skatön i Söder-
hamns skärgård.

VÄDRET 29

 ■ Skurväder. I dag väntas 
en hel del regn över Häl-
singland och kanske någon 
åskknall. Solen får vi vänta 
med tills på onsdag. Tem-
peraturen ligger runt 13 till 
15 grader. 

INSÄNT 32

 ■ Bandyhall. Alla Bollnäs-
bor jag pratat med anser att 
Sävstaås är det klart vetti-
gaste alternativet. Varför 
inte göra en folkomröst-
ning? skriver signaturen 
Thomas.

TV 33–35

 ■ Tv. Owe Thörniqvist fick 
sitt genombrott på femtio-
talet. Efter hans sextio år i 
musikbranschen, ordnade 
vänner och kolleger en ju-
bileumsföreställning för 
honom lagom till 80-årsda-
gen 2009. 

Nu visas ett hopklipp 
från showen. SVT 1 20.00.
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God morgon!
 ■ Lever du i en säker värld? Har du 

larm och lås? Koder och kort?
Gott.
Företag i säkerhetsbranschen är 

duktiga på att formulera hotbilder. 
Men gör bara som de säger så blir allt 
bra. Fast det kostar en del, förstås. Glöm 
inte att jämföra prisalternativen. Lite 
billigare behöver inte vara lite sämre.

Häromdagen, med panik i blicken, 
kom E inrusande. Hon hade råkat slå 
igen dörren till sitt rum. Nu hade hon 
glömt lilla koden och var utelåst. Men 
allting ordnade sig nästan meddetsam-
ma. Det finns åtminstone en som aldrig 
glömmer: Han som sitter på koderna.

Fast egentligen ”sitter” han inte på 
koderna - det vore inte så bra. Han har 
koderna uppskrivna. Och inlåsta. Nå-
gonstans.

Vik nyhetschef: 
Matts Westin, 
0278–275 40, 
nyhetschefen
@ljusnan.se
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FÖRENINGAR

Festligt sommar-    
evenemang i Undersvik

 ■ Över 90 personer kom 
till Hagaborg i Unders-
vik för att göra Unders-
viks hembygdsförening-
ens första evenemang för 
sommarn till en oförglöm-
lig kväll. Roland Hans-Ers, 
Arbrå, spelade potpur-
rier på dragspel från 40-, 
50- och 60-talen. Katarina 
Wådell, Fluren, visade och 
berättade om bilder från 
samma årtionden.

Men riktigt festligt blev 
det när auditoriet börja-
de fylla i med sina min-
nen och historier.       Jon-
Karls Olle Karlsson, Sö-
deromåsen, var där. Rora-
Mora Ingrid Olsson liksom 
bröderna Alf, Torsten och 
Bosse Lodin fanns också 
på plats. Kraft-Edvin Lo-

din med hustru Lena fost-
rade en barnaskara på nio 
barn i huset vid gamla 
kraftstation i Söderomå-
sen. Här fanns tre rum och 
kök. Men salen användes 
bara vid högtidliga tillfälle. 
Den smått famösa brand-
bilen i Simeå kom på tape-
ten. Den blev rikskändis 
genom reportage i tidning-
en SE 1951.

En bild på IFK Orsjös 
laguppställning från 1962 
väckte jubel. Damerna 
kunde peka ut grabben 
som alla tjejer var föräls-
kade i. På kortets baksida 
står att Orsjö vann match-
en mot Hög med 0-2 till Si-
meå. Erik Ljung, Södero-
måsen, gjorde båda målen. 
Men så här ca 50 år sena-
re ville Erik hävda att han 
gjorde 4 mål denna match! 

Mycket kan bli bättre med 
åren.

Inger Brunzell, Vallsta, 
var lärare i Undersviks sko-
la i 33 år till skolan la ner 
2002. Hon kunde konsta-
tera att flera åldrar i sam-
ma klass bara var positivt.

– Gör om det här evene-
manget. Vi kan komma hit 
en kväll varje vecka för att 
titta på bilder och lyssna på 
Rolands dragspelsmusik, 
tyckte Lars-Göran Orgård, 
Tomterna. 

Nog finns det tillräckligt 
med tidningsurklipp, här-
liga historieberättare och 
positiva Undersviksbor på 
plats och i förskingringen 
för många komman evene-
mang i Undersviks hem-
bygdsförening, konstate-
rar ordföranden Katarina 
Wådell. 
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