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Kommunalrådet
tyst om exporttips
■ KINARESA. Kan ge nya företagsetableringar
HÄLSINGLAND

En delegation med träoch odlingsföretag från
Kina kommer till Bollnäs
i mars. Två kinesiska företag överväger att lägga sina Europakontor i
Gävle.
Gruppen från länet ska
också ha fått tips om exportmöjligheter.

Förra veckan var det tredje
gången som en delegation
från länet åkte till Kina för
att knyta nya kontakter.
– Kina är världens näst
största ekonomi och självklart måste vi vara där och
knyta kontakter. Gävleborg
är inte alls det enda län som
har kontakter med Kina.
Skåne har kommit långt och
även Uppsala, säger landshövding Barbro Holmberg.
Kontakten med Hongkongs snabbväxande grannstad Zhuhai kan visa sig extra värdefull, tror hon.
– För att dämpa konsekvenserna av finanskrisen bygger de nu bland annat världens längsta bro till
Hongkong, fem mil.
Sammanlagt bestod delegationen av 20 personer.
Kommunalrådet Olle Nilsson-Sträng (S) från Bollnäs
var en av dem. Han säger sig
ha fått tips om del exportmöjligheter.

– Men det kommer jag
inte att prata om så att det
står i tidningen, säger Olle
Nilsson-Sträng.
OLLE NILSSON-STRÄNG:

”Det kommer jag inte
att prata om så att det
står i tidningen.”
Det var genom Bollnäs
Kinakontakter som sågverken i Hälsingland fick möjlighet att lägga anbud på en
gigantisk order till ett kinesiskt byggprojekt i Libyen.
– Det går rykten om att
ordern gått till Ryssland.
Nu när vi var i Kina bad
jag om besked om vad som
hänt, om inte annat så att vi
kan lära oss något till nästa
gång.
Däremot ska det vara klart

att en tolvmannadelegation
från samarbetsorten Heze
kommer till Bollnäs runt
den 20 mars.
– Sex av deltagarna representerar företag. De har
som önskemål att titta närmare på bioenergi, skog och
växtodling. De har startat
en anläggning för bioenergi, men säger att den inte
fungerar så bra. Bioenergi
är vi bra på i Bollnäs.
Olle Nilsson-Sträng tyckte också att besöket i Gävles

Olle Nilsson-Sträng (S),
kommunalråd i Bollnäs,
säger att han under
Kina-resan fick tips om
exportmöjligheter. FOTO:
COHNNY KOGLUND/ARKIV

samarbetsort Zhuhai var
givande.
– De ska bygga en ny
stadsdel nu och det ska vi
också göra i SJ-området.
Det fanns intresse för att
utbyta erfarenheter.
En del nya avtal skrevs
i samband med delegationens besök, framför allt om
samarbeten kring geografisk informationsteknik, ett
område där Gävle profilerar sig alltmer.

Teknikparkerna i Gävle
och samarbetsorten Zhuhai
förband sig att stå för gratis
lokaler, tolkar och annan
hjälp om företag från den
andra staden vill etablera
sig där.
– Fyra företag från länet
är på gång att etablera sig
där och två kinesiska företag funderar på att förlägga
sina Europakontor i Gävle
för att ur rekryteringssynpunkt vara nära de kinesiska studenter som finns
på högskolan i Gävle, säger
Johan P Bång från företagsnätverket FPX.
Det svenska utbildningssystemet bygger på självstudier och grupparbeten.
Enligt Johan P Bång får de
kinesiska studenterna i utbytet med Gävle en kompetens när det gäller samarbete och att omsätta kunskap
i handling, som studenter i
Kina inte får.
JOAKIM WESTLUND
0270-740 65
joakim.westlund@
soderhamnskuriren.se

FAKTA
Delegationen
■ I delegationen som åkte till
Kina fanns också
representanter
för Gävle kom-

mun, Maj-Britt
Johansson, rektor
för Högskolan i
Gävle, och AnnMargret Knapp
(S), representant

både för landstinget och Region
Gävleborg – organisationer med
ansvar för regionala tillväxtfrågor.

Nu får också
polisen blåsa
HÄLSINGLAND

Hudiksvall har fått sina
första civila polisbilar
med alkolås.

Sedan en vecka tillbaka
har några av Gävleborgspolisens civila bilar fått
alkolås installerade. Det
innebär en garanti för att
ingen förare med alkohol
i kroppen kan köra dessa
polisbilar, men också att
det tar en något längre tid
för polisen varje gång de
ska starta dem.
Polisen har ibland anklagats för att glömma
bort sig själv i säkerhetstänket kring nollvisionen.
Men steg för steg arbetas
det på riksnivå för att höja
säkerheten kring utryckningsfordonen och dess
förare.
Rikspolisstyrelsen har
ett mål att alla utryckningsfordon, undantaget
spanbilar och vissa större
bilar, ska vara utrustade
med alkolås år 2012. Gävleborgs läns civila polisbilar har nu börjat utrustas
med alkolås.
Ulf Nilsson, fordonsansvarig vid Gävleborgspolisen, berättar att det
från och med denna vecka
rullar tolv civila polisbilar utrustade med alkolås
i Gävleborgs län. Sex av
dessa finns i Hälsingland:
tre bilar i Hudiksvall, två i
Söderhamn och en i Ljusdal. Alkolåset är av samma fabrikat som de alkoholmätare som polisen
använder på privatförare i alkoholkontroller. De
är väl beprövade och man

har goda erfarenheter av
dem. Gränsen är densamma i alkolåsen som i alkoholmätarna: 0,1 milligram
alkohol per liter utandningsluft.
Enligt Ulf Nilsson har
nyordningen i bilarna tagits emot väl i poliskåren.
– Man förstår tanken
och är motiverad, även
om det innebär ett extra
moment i vardagen för
länets cirka 600 poliser.
Ännu har ingen ringt till
mig och klagat, säger han.
Det tar lite längre tid att

starta bilen med än utan
alkolås, ungefär en minut. Dessutom kan det ta
ännu längre tid om bilen
står utomhus och är kall,
eftersom munstycket till
alkolåset då måste värmas
upp innan det används.
Så småningom ska också de färgade polisbilarna
förses med alkolås. Men
först måste man lösa problemet med fördröjningen, där sekunder kan vara
skillnaden mellan liv och
död.
Alkolåset är mycket
känsligt, vilket ställer till
problem i de fall polisen
använder alkogel. Alkoholhalten i gelen är väldigt koncentrerad och kan
ge utslag på alkolåset om
man har det på händerna
då man tar i munstycket.
Däremot ska det inte vara
någon fara om man exempelvis har fått alkoholhaltiga drycker på kläderna
eller i bilen.
KARIN BYLUND
0650-355 96
karin.bylund@ht.se

Klart med fisket
på Hornslandet
HUDIKSVALL

Det är klart vilket företag som tar över fiskeansvaret på Hornslandet. Från och med nu
ska Ecoevent sköta fisketurismen i ekoparken.
– Alla papper blev underskrivna och klara i
måndags, säger Mats
Fahlberg.

I höstas sade markägaren
Sveaskog upp föreningen
Hudikflugans nyttjanderättsavtal. Därefter började sökandet efter ett företag beredd att ta över hela
fiskeverksamheten inom
Hornslandets ekopark.
Nu har nyttjanderätten
till 30 sjöar i området tillfallit Bergsjöbon Mats Fahlberg och företaget Ecoevent. Fiskekort kommer
i första hand att säljas genom internet, i samarbete
med företaget I natur.

Fram till i dag har det
bedrivits viss inplantering
av ädelfisk i tre av sjöarna,
som skötts ideellt av förra arrendatorn Hudikflugan. Men enligt den nya
rättighetshavaren kommer
den verksamheten antagligen inte att fortsätta. Mats
Fahlberg anser att Hornslandet ändå aldrig kommer
att kunna konkurrera med
fiskevattnen längre upp i
Norrland.
– Mitt huvudfokus ligger
på ekoturism, och då tycker
jag inte det passar in. Målgruppen är barnfamiljer
och de som söker en naturupplevelse där fisket bara
är en liten del av helheten,
säger Mats Fahlberg.
Hornslandet är en av norra Hälsinglands turistmagneter och lockar varje år en
mängd besökare. Ecoevent
hoppas nu kunna göra området ännu mera attraktivt.

– Det kommer att bli en
synnerligen delikat uppgift
att göra detta till ett bärkraftigt företag. Men Hornslandet har mycket potential.
Mörtsjön och Vågen
kommer att drivas i Hudikflugans regi fram till den 30
oktober, därefter är tanken
att även dessa ska tillfalla
Ecoevent. Vad som händer
med föreningen efter det är
ännu inte klart.
– Vi ska ha ett möte om
några veckor där vi ska se
över situationen och om vi
ska leta en ny sjö, säger ordförande Anders Löthstam.
Sveaskogs anledning till
att bryta upp gamla nyttjanderätter är att de vill göra
det möjligt för lokala företagare att driva naturturism
i området.
HENRIK NYBLAD
0650-35557
henrik.nyblad@ht.se

Nu är det klart med nyttjanderätter för fisket på Hornslandet.
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FAKTA
Fisket på Hornslandet
■ Företaget som har tagit
över arrendet på Hornslandet heter Ekoevent och är
baserat i Bjuråker.

■ Ägaren Mats Fahlberg har
fått nyttjanderätt till 30 sjöar
på Hornslandet. Länsstyrelsen vill undanta två sjöar i
Lövsalens naturreservat från

fisket, dessa ingår därmed
inte i nyttjanderätten.
■ Mörtsjön och Vågen kommer att drivas i Hudikflugans
regi fram till den 30 oktober.

