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till Edsele för att hämta sin
post.
– Det här är den sista spiken i kistan för landsbygden, sa Lövåsenbon Torbjörn Mårdberg i reportaget.

NYHETER
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Posten drar in Tre
lantåringar
nn
försva
brevbärarna och
Telia
från dagis
Sonera släcker ner det
fasta telefonnätet. Nu
vill Sollefteå kommun
veta vilka åtgärder företagen tänker vidta
för att lindra konsekvenserna.

lisen i ett så tidigt skede,
säger Ann-Christin Jons-

LUNDE

Två barn försvann igår
son.
från en förskola i LunUpp till fyra polispade. Barnen var borta
truller skickades till platöver en timme innan
sen och barnen kunett
de återfanns.
de snart återfinnas i
– Det är alla dagskogsparti en bit från damammors och föräldgiset.
rars värsta mardröm
– De var tydligen på
att ett barn försvinväg till en annan förskola
tin
ner, säger Ann-Chris
gick fel. De hamnade
men
tsJonsson, verksamhe
i skogen men förstod inte
och
chef för Kramfors förskolor.
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Dagisgruppen skulle
iväg för att leka då dagmamman plötsligt var
att
tvungen att gå in för
byta en blöja. När hon
kom ut igen var två av barnen borta. Efter att ha tagit hjälp av en kollega och
ändå inte lyckats hitta treåringarna tillkallades po-

lisen.
– Dagmamman gjorde
helt rätt som ringde po-

uppbådet. De lekte
tittade på myror, säger
Ann-Christin Jonsson.
Hon säger att det krävs
väldigt tydliga rutiner vid
händelser som denna, och
att de nuvarande rutinerna måste ses över och jobbas på hårdare.
– Jag är så glad att allt
slutade bra. Sådant här
kan ju sluta olyckligt, och
det är en mardröm när det
händer, säger hon.

ISAK ENGSTRÖM

”Man förändrar vid
period”
ny mandatp

Det är framförallt i kommunens västra områden
som förändringarna är på
gång. Posten har redan bestämt att dra in lantbrevbärarna i Lövåsen utanför Edsele.
HÄRNÖSAND

Man ska inte göra förändringar av arvoderingar under en mandatperiod.
Det anser Sigge
Tjärnlund (M), medlem av kommunens
arvodesberedning.
– Då kan det uppfattas som att man justerar för en viss person
och så ska man inte
göra. Förändringar ska
göras i samband med
en ny mandatperiod.
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Branschorganisationen
rinport från Konjunktu
Priserna har inte minskat stitutet. Institutet påpekar Visita håller med. i linje
STOCKHOLM
– Det här ligger
lika mycket som momsen samtidigt att priserna inte
tidigare sagt,
Momssänkningen har
har sänkts, utan har blivit behöver sänkas för att re- med vad vi
onomen
de
gett lägre restaurang
Det säger branschek
tre procent lägre än vad
formen ska ha effekt.
priser.
Arnek.
annars.
Björn
blivit
ha
skulle
räcker med att prisökning
Men sänkningen har
Han påpekar att det bara
Det innebär att sänk- en är svagare än den annars
att
inte fått full effekt, och
igenom till
gått några månader, och
har ningen slagit
skulle blivit.
enligt fackförbundet
30 procent, enligt en rap-

eftersom
var höjt avgiften i år
syftet med sänkningen
arbetslösheten har ökat.
att öka sysselsättningen
– Det skedde en marginell
genom lägre priser på lång minskning i maj, men den är
efav att
sikt. Men Visita ser en
och förmodligen en effektigång,
fekt redan nu. Hotellsommarsäsongen satt
restaurangfacket märker säger Karin Pettersson, chef
Tvärt(TT)
inte av den effekten.
för a-kassan.
om har förbundets a-kassa

Sollefteå kommun har fått

flera mejl och samtal om de
kommande förändringarna
från oroliga medborgare.
– Telia Soneras beslut att
släcka ner det fasta nätet
och Postens beslut att upphöra med Lantbrevbärare kan bli ett hårt slag mot
många Sollefteåbor. Därför
har kommunstyrelsen beslutat att bjuda in representanter från Telia Sonera och

Posten för att höra vad deras beslut innebär för Sollefteå kommun samt vilka
åtgärder företagen tänker
vidta, säger Elisabet Lassen, kommunalråd i Sollefteå.
Emmeline Lundström,
utvecklingschef på posten,
har förklarat för Tidningen
Ångermanland att huvudorsaken till att man drar in
postleveranserna i byarna
är att det blir väldigt långa
sträckor att köra för att dela
ut post till ett fåtal hushåll.
Den 11 september, i sam-

band med nästa kommunstyrelsemöte, ska Posten
finnas på plats för en dis-

kussion. Kontakt har också tagits med Telia Sonera, men något datum för en
träff med dem är inte satt
ännu.
– För oss är det viktigt att
få information om eventuella förändringar men också att vara tydlig med att
vi vill att företagen vidtar
nödvändiga åtgärder för att
medborgarna fortsatt ska
ha god tillgång till service,
säger Lassen.

JÖRGEN
SUNDIN
0620-257 92
jorgen.sundin@allehanda.se

den inte gett fler jobb.

Fortsatt satsning på rökavvänjning
KRAMFORS

Under vårterminen
startade Ådalsskolan i
Kramfors en satsning på
rökavvänjning för eleverna. Av de fyra elever
som deltog är tre rökfria
idag och nu fortsätter
satsningen. Bland annat
har en stödgrupp bildats
dit elever som vill få
hjälp med att sluta röka
kan vända sig.

– Men man behöver inte

sluta helt bara för att man
är med på träffarna. En del
kanske bara vill få hjälp
med att trappa ner, säger
Malin Fridh.
– Nej, ingen ska känna sig
tvingad att sluta helt på en
gång utan man gör det man

■ SOLLEFTEÅ En man i

20-årsåldern blev i går
häktad i Ångermanlands
tingsrätt misstänkt för
grov kvinnofridskränkning.
Polisen misstänker
att mannen vid ett flertal tillfällen och under
en längre tidsperiod
ska ha misshandlat och
eventuellt också ofredat en kvinna, även hon
i 20-årsåldern. De ska
enligt polisen ha haft ett
förhållande. Båda två är
hemmahörande i Sollefteå kommun.
Åtal mot mannen ska
väckas senast den 17 september.

Misstänk
langning till
minderåriga
■ SOLLEFTEÅ Polisen

utreder just nu ett ärende om misstänkt langning av alkohol och tobak till minderåriga i
Sollefteå. Den misstänkte mannen är en medelålders Sollefteåbo och
ska enligt polisen vid ett
par, tre tillfällen ha köpt
ut alkohol och tobak till
ungdomar.
Polisen fick kännedom om vad som försiggick via ett tips från
en orolig förälder. Ärendet ligger nu hos åklagare och åtal kommer förmodligen att väckas.

Väska blev
stulen vid
krogbesök

– Det är ganska många på
skolan som röker, så förhoppningsvis blir det några
som kommer på våra träffar, säger Caroline Olofsson, som tillsammans med
Malin Fridh och Zophie
Sjölander utgör stödgruppen.
Tanken är att stödgruppen
med jämna mellanrum ska
ordna träffar för de som
vill sluta röka. Vid den första träffen tar man upp föroch nackdelar med både
rökning och att sluta röka
samt pratar om varför man
en gång började röka. Därefter görs individuella planer upp för deltagarna.

Häktad
misstänkt för
grov kvinnofridskränkning

■ HÄRNÖSAND En Här-

Malin Fridh och Caroline Olofsson i Ådalsskolans stödgrupp för rökavvänjning hoppas att flera av deras skolkamrater ska göra
tummen ner för rökning och komma till stödgruppens träffar.
FOTO: MARGARETA CRONQUIST

själv känner är bäst, tillägger Caroline.
Den inledande träffen följs

sedan av träffar där deltagarna får prata om hur det
går och hur det känns. Sedan avslutas projektet med
en uppföljningsträff där
man ser hur många som
är rökfria eller har lyckats
trappa ner på sitt rökande

och om de tror att de kommer att fortsätta på den inslagna vägen.
De tre tjejerna hoppas nu

att deras rökande skolkamrater ska vilja vara med på
stödgruppens träffar.
– En del kanske tycker det är pinsamt att prata
rökning med andra elever,
säger Malin.

– Fast samtidigt kanske det är bättre att prata med jämnåriga som blir
mer som vänner än att gå
till vårdcentralen och bli
behandlad som en patient.
Och vi har tystnadsplikt,
säger Caroline.
Hur är det då med rökningen i stödgruppen? I
dagsläget är det bara Caroline som är helt rökfri.

– Zophie har sagt att hon
ska sluta nu när det här börjar. Men jag tänker inte sluta än, säger Malin.
– Fast det här kanske blir
en start för dig, får dig att
börja fundera på att sluta,
säger Caroline.
MARGARETA CRONQUIST
margareta.cronquist@
allehanda.se
0612-771762

nösandskvinna född
-63 blev under natten
mot söndagen bestulen
på sin väska i samband
med ett besök på Hamnkrogen. I väska förvarades minst 1000 kronor
i kontanter, körkort och
kreditkort.
Tjuven har också
lyckats få ut pengar på
ett kreditkort, det är
okänt hur stort beloppet är.

Stal jackan
på krogen
■ HÄRNÖSAND En Här-

nösandskvinna blev i
helgen bestulen på sin
skinnjacka. Stölden ägde
rum inne på Bittens restaurang.

