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Flera intrång
på båtklubb
IGGESUND

Stulna båtar, uppklippta stängsel och
uppbrutna dörrar.
Iggesunds motorbåtsklubb (IMK) har
haft objudna gäster
i Södra hamnen flera
gånger under de senaste veckorna. Nu
skärps bevakningen.

Gärningsmännen har tagit sig in på samma ställe
genom att klippa upp ett
stängsel.
Det började för tre
veckor sedan. Då stals
en båtvagn som låg strax
innanför intrångsplatsen. Den användes sannolikt för att frakta bort
en båt som stals i Iggesundsån utanför klubbområdet, berättar Hans
Andersson, hamnchef i
Södra hamnen.
Stängslet reparerades,
men efter ungefär en
vecka var det dags igen.
Spår på båtarna visade
att obehöriga personer
varit ombord, men ingenting saknades.
Efter ännu en lagning
gjordes åter ett intrång
i midsommarhelgen. Då
var dörrar uppbrutna på
båtar, och en av båtarna
hade flyttats.
En medlem berättade efteråt att han hjälpt
tre ungdomar med bensinstopp att bogsera just
den båten till land.
– Han kände inte igen
dem, men tyckte att de
var trevliga och artiga,
säger Hans Andersson.
Polisen har fått ett signalement på ungdomarna.
Ytterligare en båt har
stulits, men kommit tillbaka. En medlem anmälde på onsdagen att hans
speedbåt försvunnit och
återfunnits med förstört
drev.
Hans Andersson säger att klubben ska börja
bevaka platsen nattetid.
ANDERS FJELLSTRÖM
0650-355 41
anders.fjellstrom@ht.se

Linda Magnusson med hennes döttrar Lea Hansson, 11 månader, och Tilde Gustafsson, 8 år hade riktigt trevligt på picknickfilten tillsammans
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med grannen Jennie Sjögren.

Lilly Andersson, Astrid Hellberg och Bengt Westner
avnjöt sin medhavda fikakorg med hembakade bullar
och varsin kopp kaffe i pausen.

Far och son, Henning och
Lasse Bladin, underhöll
publiken med sång och
musik.

– Mikrofonen både skrämmer och lockar, menar Olle
Hillström. Astrid Hellberg tog ton när allsången satte
igång. På vardera sidan om henne sitter väninnan Lilly
Andersson och sångledaren Lasse Bladin.

Sångskatt som värmer

Storgatan
stängs av på
Bergsjödagen

Solen tittade fram lagom till allsångspremiären drog i gång vid
Rogsta hembygdsgård i
går. Med regndropparna
hängande kvar i gräset
lockade publiken, tillsammans med allsångsledarna Olle Hillström
och Lasse Bladin, fram
sommarvärmen igen.

BERGSJÖ. Större delen
av Storgatan i centrala Bergsjö kommer att
vara avstängd för biltrafik mellan klockan 9.30–
16.00 den 7 augusti med
anledning av Bergsjödagen. I stället rekommenderas Gamla vägen, som
kommer att vara skyltad.
Fordon till och från
fastigheter, fordon med
tillstånd och utryckningsfordon får köra
som vanligt.

Med Olle Hillström på gitarr och Lasse Bladin på bas
och en upp emot 60-manna
stark allsångskör drog premiären för ”Roligt på Rogsta” i gång på onsdagskvällen. Det är Rogsta sockens eget svar på Allsång
på Skansen. Först på programmet stod den alldeles
nyskrivna signaturmelodin
”Det skimrar över Rogsta”
av Olle Hillström.
– Vi måste ju öva in den

här nu, det blir knepigt med
allsång när folk inte kan låten, därför tar vi den minst
tre gånger i kväll, förvarnar
Olle Hillström.
Redan efter första versen

börjar folk klämma i med
god vägledning från det förtryckta texthäftet. Därefter följdes det upp med ett
pärlband av gamla godingar: ”Kristina från Vilhelmina” med Sven-Ingvars,
Per Myrbergs ”Trettifyran”
och ”Brittas restaurant”
med Gösta Linderholm för
att nämna några. Inger Moreau från Hassela satt på
första parkett och gnolade
med i alla låtarna.
– Det här är jättetrevligt,
många av sångerna ligger ju
och skramlar i bakhuvudet
fast man inte tror det, säger
hon i pausen medan konfe-

renciererna på scen berättar vilken sida i häftet vi nu
ska bläddra fram till.
OLLE HILLSTRÖM:

”Det är glädje och
samhörighet och kultur, någonting som
människor kan samlas
kring, jag tror det är
viktigt.”

Det är bara knotten som
stör. Runt om i publiken
har man börjat plocka fram
rönnbärskvistar och kepsar
för att jaga bort de oinbjudna smågästerna eller som
Lasse Bladin påpekar:
–Allsångshäftena kan
användas till mycket, det
ser så trevligt ut när hela
publiken sitter och viftar.
Programmet går vidare

På en filt lite längre bak
sitter ett glatt gäng som bor
bara några hus bort från
hembygdsgården. Det är
grannarna Jennie Sjögren
och Linda Magnusson med
hennes döttrar Lea Hansson, 11 månader, och Tilde
Gustafsson, 8 år. De väntar
på favoriten Köppäbävisan
samtidigt som de njuter av
kvällssolen.

och Henning Bladin, Lasses
pappa, på 86 år river av en
snoa på sitt munspel så att
hela publiken klappar i takt.
Sen är det dags för kaffe och
prinsesstårta i pausen. Därefter väntar nästa gäst, Janne Magnell.
– Det här är något speciellt, berättar Olle Hillström. Det är glädje och
samhörighet och kultur,
någonting som människor

kan samlas kring, jag tror
det är viktigt.
Han får medhåll från Bengt
Lilja som är ordförande i
Rogsta Socken Intresseförening och den person som
drivit igenom det här evenemanget.
– Jag vill visa folk vad
man kan åstadkomma med
bara små medel. Förhoppningen är att inspirera fler
och gärna yngre förmågor
från socknen att engagera
sig, säger Bengt Lilja.
Allsången kommer fortsätta två onsdagar till i
sommar men att döma av
publikens reaktioner är det
här bara början på en nyutsprungen tradition.
MINNA KORSGREN
0650-355 00
minna.korsgren@ht.se

