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Modern
teknik på
bibliotek

n Vindkraft | Kritik mot inventering av fåglar

KRamfoRs Ådalsskolan
fortsätter sin satsning
på digital teknik.

Stora bilden: Edward Haglund, Sveriges ornitologer och Bengt Göte Nolén hade synpunkter på inventeringen
av fåglar och däggdjur. Lilla bilden: Fullsatt på Resele skola.
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Möte om Vaberget
Resele Kommunfullmäktige har sagt ja, vindkraftsbolagen projekterar för fullt – men byalaget och hembygdsföreningen i Resele ville
veta mer.
– Beslutet kan vi inte göra
något åt och det handlar inte om för eller emot vindkraft, men det finns många
frågor om det som är på gång
på Vaberget och de ville vi ha
svar på, säger Johan Anders-

son, ordförande i byalaget.
Det handlar om 22 vindkraftverk på Vaberget, mittemellan Faxälven och Ångermanälven, en mil norr om
Långsele. Det är Skånebaserade Eoulus och tyskbaserade WPD Scandinavia som är
entreprenörer.
Med Christer Borgh som
moderator, en diger dagordning och begränsad tid höll
tidsschemat. Frågorna sparades till sista timmen – och
de blev många.

”Fågelinventering
måste göras året
om och med fler
fåglar än kungsörn.”
SCA:s Milan Kolar berättade om bolagets erfarenheter
om vindkraftsparker och
konstaterade att det finns
både positiva och negativa
konsekvenser, bland annat

ljud, ljus och rovfågelstörningar. När det gällde det
positiva handlade det om
arbetstillfällen både under
byggtid och under driftsperioden.

Men när det gäller inventeringen av fåglar och däggdjur var både Edward Haglund och Bengt Göte Nolén
kritiska.

De båda entreprenörföreta-

göras året om och med fler
fåglar än kungsörn, säger
Edward Haglund och Bengt
Göte Nolén föreslog ett uppehåll på fem år och att öka
forskningen på hur däggdjur påverkas.

gen visade på kartor och i
ord att de planerade vindsnurrorna på Vaberget inte
inverkade på några riksintressen och att närmaste
hus ligger 1,5 kilometer från
området.

– Fågelinventering måste

Gaje Blixt

Nu är det bibliotekets tur att
ta ett stort steg – mot ett
”makerspace” och en utökning till heltidstjänst som
bibliotekarie.
– Ett makerspace kan man
beskriva som en kreativ mötesplats där man utvecklar
och delar idéer. När allt är
klart kommer bibliotekets
traditionella utbud av böcker och tidskrifter att ha
kompletterats av moderna
verktyg, berättar skolbibliotekarien Gunilla Sjödin på
kommunens hemsida.
Hon ser också den nya
tekniken som en extra viktig tillgång för nyanlända
elever och elever med särskilda behov. Obligatorisk
programmering och 3D-utskrifter är andra delar i satsningen på att var digitala
spjutspetsar. Även samarbetet med det lokala näringslivet lyfts fram som ett
Anders Lidén
bra exempel.

Verktyg stals
från byggarbetsplats
HäRnösand Bygget av det
nya Plusboendet på Vårsta
har utsatts för stöld. På
måndagsmorgonen upptäckte ett arbetslag att
verktyg till ett betydande
värde stulits från området,
däribland skruvdragare, tigersågar och en slagborr.
Polisen har varit på plats
och gjort en brottsplatsundersökning.

Kräver längre öppettider på krogen
HäRnösand Restaurangerna i Härnösand måste
hålla öppet längre än i
dag.
Det anser Ida Skogström (M) och Antonia
Bergström (M), i en motion till kommunfullmäktige i Härnösand.

riststad och måste därför
ges möjlighet att konkurrera på samma villkor som
andra attraktiva resmål,
även då det kommer till
utelivet.
De vill inte tvinga några
restauranger att förlänga sin
öppettid.

Detta bör utredas anser motionärerna men fram till
dess utredningen är klar så
bör krogarna få ha öppet till
klockan tre på natten.
Anledningen är att Härnösand ska bli en bättre turiststad.
”Då krävs det att politikerna lyssnar på det behov som
finns, dels hos turisterna,
men också invånarna och
företagarna i Härnösand”,
skriver Ida Skogström och
Antonia Bergström.

”Men att möjligheten finns

Härnösand skulle, enligt

Lennart Lundberg

motionärerna, bli en otroligt konkurrenskraftig tu-

är ett steg i rätt riktning,
detta skulle stärka mångfalden och valfriheten bland
besökare, invånare och företagare.
De skriver att städer som
Kalmar och Visby som förlängt öppettiderna också
fått minskat antal anmälda
våldsbrott.
Dessutom anser de att
förslaget leder till fler arbetstillfällen i Härnösand.

0611-55 48 53
lennart.lundberg@mittmedia.se

Ida Skogström.
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Antonia Bergström.

I en motion till Härnösands kommun föreslås
längre öppettider för
krogar.
FOTO: TT

