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Öppnar för öppningsbar bro
Ny billigare idé kan ge bro över Svartsundsrännan
● Tekniska serviceförvaltningen räknade ut
att en öppningsbar bro över Svartsundsrännan skulle kosta 3,5 miljoner kronor. Utifrån
det sa kommunstyrelsen nej till medborgarförslaget från Heinz Wessely och Anders
Torén om en sådan.

– Det går att bygga för 20 till 30 procent av
Men när kommunfullmäktige under måndagskvällen skulle behandla frågan fanns den kostnad tekniska servicekontoret räkförslagsställarna själva på plats. De lanse- nat fram, sa Heinz Wessely.
Då bestämde fullmäktige att kommunen
rade en ny utformning för bron. Det räcker
med en öppning i mitten av bron, hävdar ska ta en ny funderare.
Sidan 4
de.

Ny giv i fullmäktige
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● Snart har Söderhamns nya kommunfullmäktige sitt första möte. Det är ett fullmäktige med helt nya förutsättningar.
Lise-Lott Wikholm, vänsterpartiets första
namn på kommunfullmäktigelistan, känner rädsla inför de strömningar som i så
hög grad lagt sina röster på Sverigedemokraterna.
– Jag får kalla kårar, säger hon.
Moderaternas toppnamn, Anders Sköld,
tror att Sverigedemokraternas framgångar
beror på rädsla och otrygghet hos människor.
– Nu måste vi ta debatten med partiet,
säger han.
Sidan 5

Lingonsylt är lämpligt att koka. Om man
ska göra sju ton.

Sylt i tre generationer
– Det är uppfriskande och ger inspiration att lyssna på Ingela Agardh. Jag hittar guldkorn i hennes berättelser där jag känner
igen mina egna tankar och funderingar, säger Inga Larsson, pensionerad rektor.
Foto: Daniel Nilsson

STUC AB smet från skatt?

Sex, åtrå och jämställdhet
● Sex, åtrå och jämställdhet drog fullt
hus på CFL.
Det finns den stora kärleken – och
så de många små. Och så finns det
sex, åtrå, passion och galenskap. Allt-

ihop rymdes i mediaprofilen Ingela
Agardhs föreläsning i går.
Förvånansvärt många av de närmare
tvåhundra åhörarna sa sig ha mött den
stora kärleken – de har till och med

fått den. Lyckliga ostar.
Om relationen mellan män och
kvinnor på ett annat plan berättade
Lotta Snickare i kapitlet om jämställdhet.
Sidan 9

En frukt djupt rotad i hälsingemyllan
Debatt
Inrikes/Utrikes

2
12–13
15

Telekryss

18

Kultur

19

Oss emellan

20

Släkt & Vänner

21

Sport & Motion

22–25
29

Åter i lager!

Vädret
Det
halvruskiga
vädret
fortsätter.
Mest molnigt och omkring 16
grader.
Sidan 29

På tv

Nya Skoda Roomster är inte som andra.

● Företaget Söderhamns Teknik Utbildningscenter AB, STUC AB, som drev restaurang Villa Västerport i centrala Söderhamn,
har eftertaxerats. För inkomståren 2004 och
2005 rör det sig sammanlagt om 366 991
kronor som ska ha undanhållits för att, som
Skatteverket påstår, betala ut svarta löner.
Sidan 6

Mitten

▲

Succé eller dunderfiasko?

Serier

Foto: Rolf Gildenlöw

SIDGUIDEN

● Det började med bärhandel som komplement till jordbruket. Nu är det tredje generationen som driver syltfabriken i Grängsjö,
Gnarp. Så här års kokar man sju ton sylt. Om
dagen.
Sidorna 10–11

I kväll börjar Äntligen hemma ännu
en säsong.
Gissa vem som
är programledare?
Tv4 klockan 20.00.
Radio/tv, sidorna 30–31

Motorola
V360
Telia
operatörslåst,
kamera
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