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Ängens dag
även i år
HUDIKSVALL .

Hudiksvallsbygdens naturskyddsförening ansöker om ett kommunalt
bidrag på 4000 kronor
för att arrangera Ängens
dag, en riksomfattande
aktivitet som är årligt
återkommande. Pengarna ska täcka annonsering, informationsmaterial, redskapskomplettering och förtäring för
besökarna.

Naken och
berusad man
i Enånger
ENÅNGER. Under natten till fredagen hittade
en polispatrull en naken man i ett skogsparti i
Fjäle, Enånger. Mannen
var berusad och nedkyld
och fördes till Hudiksvalls sjukhus. Enligt P4
Gävleborg var mannen
i 60-årsåldern och han
hade kvällen innan varit
med på firmafest i området. Deltagarna övernattade i stugor och när
mannen under natten
skulle gå ut för att kissa
gick han vilse. Polisen
utesluter att han blivit
utsatt för våld eller brott.

Statsbidrag
för friska
vattendrag
HUDIKSVALL .

Hudiksvalls kommun har återställt fyra vattendrag.
Det är Bässebäcken,
Bäckmoraån, Svartån
och Styggsjöbäcken.
Kommunen har redovisat åtgärderna och
kostnaderna för länsstyrelsen. Åtgärderna kostade drugt 441 000 kronor och nu får kommunen statsbidrag för 85
procent av kostnaderna,
373 000 kronor.

Prototypen är grön, men de som i vår ska ut i Hudiksvall får orange färg. Hittills har 400 hushåll tecknat abonnemang, berättar Stephan WestFOTO: MIKAELA JANSSON
ling.

Samarbete för källsortering
HUDIKSVALL

Fjolårets testsäsong för
hämtning av källsorterat
avfall blev framgångsrik.
Företaget bakom idén,
Green Orange, står just
nu i startgroparna för att
komma igång med en
permanent service hemma hos villaägarna. I Hudiksvall har 400 hushåll
redan tecknat avtal, och
hämtningen ska i samverkan med ett lokalt företag.

I fjol värvades ett 50-tal villahushåll i Hudiksvall, för
provkörning och utvärde-

ring av affärsidén, berättar
Stephan Westling, en av sex
delägare i företaget.
– Merparten tyckte att
det var en bra idé, att priset var okej, och att det var
bekvämt och bra. Men själva behållarna hade brister,
och behövde utformas på
ett annat sätt, för sortering
och omhändertagande, säger Stephan Westling.
I fjol hade testhushållen två
plastkärl, med tre invändiga fack i vart och ett, för totalt sex sorteringsfraktioner. Nu blir det ett kärl som
rymmer 340 liter, uppdelat

i avdelningar för lika många
fraktioner som tidigare: det
som normalt körs till sorteringsstationerna.
För batterier, lågenergilampor med mera, får
abonnenterna mindre påsar som man lägger i kärlet
när det är dags för den månatliga hämtningen.
Kundvärvningen har
överlämnats till idrottsföreningarna, som erbjuds 15
procent av inttäkterna från
de sålda abonnemangen.
– Det har varit ganska
stort intresse från föreningarna, eftersom de får möj-

lighet att ordna en regelbunden intäkt, säger Stephan Westling.
I Hudiksvall har alltså
ganska många hushåll anslutit sig, och nu ser företaget ut mot grannkommunerna och den nationella
marknaden. Som samarbetspartners för den praktiska hanteringen har man
riktat in sig på sotningsföretagen.
– De har alla adresserna,
de har den maskinella utrustning som behövs, och
de har större bilar med flak.
Vi själva ska bearbeta de
olika distrikten i Sverige,

ha kontakter med kommunernas avfallsstationer, och
hitta olika samarbetsvägar,
säger Stephan Westling.
Nu återstår finputsen av
kärlkonstruktionen, och
det står inte på förrän de
nya levereras till Hudiksvall.
– Och som extra service
har vi tänkt att en gång per
år, inom ramen för abonnemanget. sätta ut ett kärl för
kläder som sedan ska skickas till behövande, säger Stephan Westling.
SANDY BERGSTRÖM
0650-355 93
sandy.bergstrom@ht.se

Stor gren bröts av
HUDIKSVALL

En kraftig gren bröts av
på en av lönnarna längs
Stationsgatan vid 14-tiden på fredagseftermiddagen.
– Det hade kunnat sluta
hemskt illa, sade parkchefen Håkan Wenn.

Grenen föll rakt ut i vägen.
Ulf Nilsson från Iggesund hade åkt till Hudiksvall för att uträtta ett ärende. Han var bara ett par sekunder från att få trädgrenen
över bilen.
– Jag blev så chockad.
Den kom så fort, sade han

och berättade att som tur
var hade han precis släppt
över ett par gångtrafikanter på övergångsstället som
ligger strax före platsen där
trädgrenen föll ned och
hade inte hunnit få upp farten igen.
– Annars hade jag fått
grenen rakt över bilen.
Nu stannade han till. Fotograferade grenen som låg
över vägen och kunde sedan köra runt den och uträtta sitt ärende.
Räddningstjänsten larma-

des till platsen och röjde
snabbt undan det som låg

över vägbanan. Parkchefen
Håkan Wenn såg sedan till
att trädet fälldes senare på
eftermiddagen.
– Det är helruttet. Livsfarligt, sade han om lönnen.
Lönnarna utanför Café

Skutan och huset Köpmannen har tidigare provborrats och de träden ska vara
friska. Nu kommer troligen även lönnarna som står
bort mot stationen att undersökas.
MAGNUS SJÖBORG
0650-355 44
magnus.sjoborg@ht.se

En stor gren från en lönn på Stationsgatan knäcktes i blåsten.
FOTO: STEFAN WESTERLUND

