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Landstingsråd 
har inte 
bestämt sig 
om gyn
HÄLSINGLAND
Landstingsrådet Tom-
my Berger (s) vill än 
så länge inte ha nå-
gon uppfattning om 
framtiden för gyneko-
logi-mottagningarna i 
Bollnäs och Ljusdal.

– Jag har en del kom-
pletterande frågor att 
ställa till tjänstemän-
nen. Dessutom har jag 
än så länge inte sett det 
slutliga underlaget, sä-
ger Tommy Berger som 
är ordförande i hälso- 
och sjukvårdsnämn-
den.

Från början var det tänkt 
att mottagningen i Ljus-
dal skulle läggas ner 
först. Där skulle ett nytt 
arbetssätt prövas där fa-
miljeläkare tog över en 
del av specialisternas 
uppgifter, men med gy-
nekologer som stödjan-
de konsulter. Mindre 
förändringar skulle gö-
ras i Bollnäs.

– Så fick jag det be-
skrivet för mig, men när 
tjänstemännen började 
se över verksamheten i 
Bollnäs tyckte man att 
det gick att ta hela steget 
på en gång där också.

Tommy Berger tror att 
hälso- och sjukvårds-
nämnden kan ta sitt be-
slut den 11 juni.

– Men om vi inte tyck-
er att frågan är tillräcklig 
beredd ska vi naturligt-
vis inte ta något beslut.

För Tommy Berger 
handlar det inte om att 
ta in information från 
andra källor än de ansva-
riga tjänstemännen.

– Men de gör en me-
dicinsk bedömning. Vi 
gör sedan en politisk be-
dömning där vi kan väga 
in sådant som tillgäng-
lighet, om vi tycker att 
förändringen leder till 
att patienter tvingas åka 
för mycket.

JOAKIM WESTLUND

0270-740 65

joakim.westlund

@soderhamnskuriren.se

I lördagens tidning 
skrev vi om de fonder, 
knutna till Iggesund Pa-
perboard, som inrättats 
för att stödja föreningar 
i Hälsingland som be-
driver bra ungdoms-
verksamhet. De båda 
fonderna, Sundbladska 
fonden och Iggesunds 
Sociala Fond, har den 
senaste tioårsperioden 
delat ut nära 30 miljo-
ner kronor, inte 3 miljo-
ner som vi hade skrivit i 
artikeln. 
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HORNSLANDET
Det har gått flera hund-
ra år sedan fäbodval-
len Lövsalen på Horns-
landet utanför Hudiks-
vall tog emot sina förs-
ta kossor och bo’jäntor. 
I slutet av 1800-talet 
brandhärjades området, 
och fäboddriften tog 
slut. Nu finns det planer 
på att bygga nya hus i 
Lövsalen.

Lövsalen är numera om-
given av granskog, men de 
öppna, gröna platserna har 
hållit skogen stången. Det 
växer lite hallonris under 
de stora rönnarna, annars 
breder gräset ut sig, tätt 
och jämnt. På måndag kväll 
var det vallvandring ditut, 
och många kom för att höra 

lite om vallens historia och 
eventuella framtid.

Rogsta sockens intresse-
förening och Rogsta hem-
bygdsförening var värdar. 
Förre lotsen vid Hölicks 
lotsstation, Sven Lund-
gren, var den som guidade 
runt och berättade om val-
len i gamla tider, och peka-
de också ut gamla rågångar 
och skogsstigar. Vallens en-
vetna motstånd mot att låta 
skogen ta över, förbryllar.

– Man har försökt plan-
tera skog här, men den väx-
er inte, konstaterade Sven 
Lundgren.

Stora öppna öar av grönt 
öppnar sig i skogen, med 
väderbitna, grovstammade 
rönnar här och var. Läm-

ningar från fäbodtiden 
gömmer sig under gröns-
kan. Några husgrunder. En 
stor eldstad.

– Det är den största läm-
ningen, och har hört till en 
före detta fäbodstuga, be-
rättade Sven Lundgren.

Hur gammal den kan vara 
kan man bara spekulera i. 
Vallen har funnits i mellan 
400 och 500 år, Hornslan-
det brann 1888, förklarade 
Sven Lundgren: eldstaden 
kan ha en ålder som sträck-

er sig mellan seklerna, var 
som helst. Vem som byggde 
den är glömt. Sven Lund-
gren kunde dock berätta att 
det en gång fanns sju hus 
på vallen, som ägdes av fyra 
olika familjer.

Berättelsen om Lövsalen 
omgavs av andra anekdoter 
och tankeväckande detal-
jer: Kvigan som påstods ha 
blivit dräktig med en älg-
kalv. Spängerna över Stens-
myren som sägs ligga kvar 
under mossan, där älgarna 
än i dag håller vägen över 
myren upptrampad i sam-
ma spår som alltid förr. De 
bottenlösa vattenhålen.

Nu kan vallen bli bebyggd, 
och sommartid bebodd på 
nytt, om alla planer går i 

lås. Alla instanser hittills 
har sagt ja till begäran från 
Anna-Lena Gustafsson, 
Blästa, och Britt Sörqvist, 
Färdsjö, som vill bygga nya 
fäbodstugor och flytta ut 
om sommaren med sina 
fjällkor. Planerna har av 
skilda skäl inte blivit om-
satta i praktiken än, de sista 
detaljerna återstår att lösa, 
förklarade Anna-Lena Gus-
tafsson.

– Om det blir en lösning, 
kanske vi kan komma igång 
med att bygga till hösten. 
Det blir en fäbodvall á la 
2008, men byggd i timmer 
och i gammal stil.

SANDY BERGSTRÖM

0650-355 93

sandy.bergstrom@ht.se

HT RÄTTAR

På måndag kväll vandrade en stor skara upp till vallen Lövsalen på Hornslandet. FOTO: LARS SUNDIN

Ett stort kliv över bäcken, där vallpigorna på sin tid 
tog sitt vatten. 

Anna-Lena Gustafsson vill 
bygga nya stugor på fäbod-
vallen.

Förre lotsen Sven Lundgren guidade och berättade. 

SVEN LUNDGREN:

”Man har försökt plan-
tera skog här, men den 
växer inte”

Nu kan Hornslandets
Lövsal bli bebodd igen


