HUDIKSVALLS TIDNING · TISDAG 2 MARS 2010

NYHETER

5

REKORD I EXOTISKA KATTER

LJUSNING FÖR FJÄLLRÄVEN

■ Gepardhonan Luanga på Borås djurpark har fött inte mindre
än åtta ungar. Den vanligaste kullstorleken hos geparder är en
till fem ungar. Åtta i en kull får betecknas som mycket ovanligt.

■ Förra året var ett tufft år för fjällräven, ett av Sveriges mest
utrotningshotade rovdjur. Men nu ljusnar situationen. Det ser ut
att kunna bli ett rekordår för fjällrävarna i Härjedalen, skriver ÖP.

60-åring fast
med haschpipa
HUDIKSVALL.

I helgen
träffade en polispatrull
på en man i Hudiksvall som försökte gömma undan en haschpipa
som han höll i handen.
Han misslyckades och
misstänks nu för narkotikainnehav. Mannen är
en Hudikbo i 60-årsåldern.

Misshandlad
körd till akuten
HUDIKSVALL .

Natten
mot söndagen kallades
polisen till en misshandel på Storgatan i Hudiksvall.
En 22-årig man berättade att han misshandlats av en man i 30-årsåldern. Han skjutsades
till akutmottagningen i
Hudiksvall eftersom det
fanns misstankar om att
han brutit näsbenet. Den
misstänkte 30-åringen
hör hemma i Iggesund.

Natura Fritid AB har anlitat arkitekterna Mats Edlund och Henrietta Palmer, professor på Kungliga arkitekthögskolan, för att rita designhusen
FOTO: NATURA FRITID AB
som planeras att byggas.

Totalt behövs det minst 35 stugenheter för att förverkliga alla planer och
visioner, uppskattar företaget.

På kartan syns var de nya stugområdena planeras och var tennisbanor, poolområde och butik ska finnas. Det första designhuset
ska byggas redan i vår och kommer att stå klart till sommaren.

Camping vill storsatsa
HUDIKSVALL

Specialdesignade stugor, tennisbanor och
poolområde. Det ingår
i en storsatsning som
Natura Fritid AB planerar för att locka fler turister och sätta Hölick
på kartan. 35 till 40 miljoner kronor ska investeras.

Det är stora planer som
företaget har för Natura
Hölick Resort, som ligger
längst ut på Hornlandets
sydspets.
– Förutsättningarna – den
unika naturen, klart vatten
med mera – är så otroligt
bra, men standarden har
varit ganska låg. Förr i tiden
bodde man enkelt i tält eller stuga och var ute mycket

i naturen. Nu blir det större
fokus på kvalitet, på en högre standard, säger David
Bäckström, som tillsammans med Leif Jonsson är
delägare i Natura Fritid AB
som äger anläggningen.
Han tror att hela branschen

är inne i en ganska stor förändringsperiod. För att attrahera turister räcker det
inte längre med att erbjuda
tillgång till en unik natur,
utan man vill bo bekvämt
och ha möjlighet att uppleva fler saker än att bara
bada i havet.
– Vi vill ha en mer professionell produkt, en sverigeunik resort baserad på
de enorma naturtillgångarna kombinerad med
en hög designnivå, säger

DAVID BÄCKSTRÖM:

”Det är helt fullt under
högsäsongen, men vi
måste fylla fler veckor.
Det är svårt att göra
något högkvalitativt
på sex veckor.”

David Bäckström. Det finns
alla förutsättningar att bli
en motor för turismen i regionen.
Företaget vill locka fler
inhemska och även en större grupp utländska turister, bland annat genom att
paketera upplevelser som
vandring, cykling, fiske med
mera. Men för det krävs det
en utbyggnad och en förlängning av säsongen.

– Det är helt fullt under
högsäsongen, men vi måste fylla fler veckor. Det är
svårt att göra något högkvalitativt på sex veckor, säger
David Bäckström.
Man har redan 17 stugor

med hotellstandard och nu
ska det tillkomma ytterligare stugor. På sikt krävs det
minst 35 stugenheter för
att kunna nå målet. Enligt
en treårig investeringsplan
vill företaget investera 35
till 40 miljoner kronor och
skapa minst tio nya arbetstillfällen. Vad gäller finansieringen håller man enligt
David Bäckström på att titta på olika alternativ.
Det finns i dag ingen gällande detaljplan, men ärendet har redan varit uppe

i byggnadsnämndens arbetsutskott. Och att det saknas en detaljplan måste i sig
inte innebära ett hinder för
planerade byggnationer.
Exempelvis ställer sig utskottet positivt till en ansökan om förhandsbesked för
att bygga ytterligare fyra
stugor i området. Över huvud taget välkomnar ordföranden Olle Borgström (S)
hela satsningen.
– Jag tycker att det är jätteroligt att man försöker
satsa och utveckla. Det är
toppen, inte minst med tanke på att det kan skapa jobb,
framför allt för ungdomar,
säger han.
ALEXANDRA SIEVERS
0652-102 47
alexandra.sievers@ht.se

Man till vård
efter E 4-krock
ENÅNGER. Strax efter
klockan 18 på söndagen inträffade en trafikolycka på E 4 vid avfarten till länsväg 667 mot
Enånger. Fyra bilar var
inblandade i krocken.
En 36-årig man fördes
till Hudiksvalls sjukhus
för kontroll. Han ska ha
klarat sig undan olyckan utan allvarliga skador.
Det finns ingen misstanke om brott i samband med olyckan.

85-åring
halkade – vill
ha ersättning
HUDIKSVALL . En 85årig kvinna har vänt sig
till tekniska nämnden i
Hudiksvall med krav på
ekonomisk ersättning,
efter att hon halkat och
slagit sig.
Det var i mitten av december i fjol som kvinnan halkade på en osandad, snötäckt isfläck på
gångvägen vid Coop.
Hon yrkar på ersättning från kommunen
om totalt 1 000 kronor
för bland annat sjukgymnastik.
– Sedan bör man ju få
för sveda och värk och
vad det är värderat till
vet ni bättre. Men min
arm har varit obrukbar
i 1,5 månad, skriver hon
till kommunen.

