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Dags för dansstafett – med
lunchdisco i Gävlegalleria

ANNONS

Från delstopp disco till delstopp flashmob
– nu uppmärksammas dansen med en
dansstafett genom Gävleborgs län.

Dansen har en alldeles egen högtidsdag. Den
firas med en dansstafett genom Gävleborgs
län. Start i Sandviken torsdag 26 april,
målgång i Hälsingland på söndag 29 april –
som är den Internationella Dansdagen världen
över.

”Dansen får de här dagarna ta plats och dyka
upp i vardagen på oväntade platser. Det
händer något när människor dansar
tillsammans, jag vill få ut dansen som en
enande kraft i Gävleborg”, säger dansaren
Hanna af Kleen, projektledare för
Dansstafetten 2018.

Själva stafettpinnen finns i fysisk form som ett
nyskapat konstverk. Den ska under denna fyra
dagar långa danshappening föras vidare
mellan länets tio kommuner. Folkteatern
Gävleborg står till tjänst med sin festivalbuss
som forslar dansintresserade att följa
stafettpinnens resa.

Bland det som händer vid delstoppen är en
dansworkshop i afrikansk dans, ett lunchdisco
med Slim Vic i Gävles Flanörgalleria och
flashmob-skola i Kulturhuset Gävle.

I Viksjöfors ska medlemmarna i
Viksjöforsbaletten avfyra en dansraket.

Dansstafetten invigs i Sandvikens
Kulturcentrum på torsdagskvällen med bland
annat solodans av 78-åriga dansnestorn Gun
Sofia Nilsson. Kvällens huvudnummer är
"Dance for me" – beskrivet som en måbra-
föreställning om en isländsk familjefars
drömmar om att bli dansstjärna.

Dansstafetten ska ses som en manifestation
för dans – alla sorters dans. Inte enbart den
som visas på scener. "Aktivitet" är titeln på det
konstverk skapat av Li Carstensen, som är
årets stafettpinne.

Hela programmet ser ut så här:

Torsdag 26 april: Invigning av dansstafetten i
Kulturcentrum Sandviken. Solodans av Gun
Sofia Nilsson. Föreställningen ”Dance for me”.

Fredag 27 april: Bokbord med danstema i
Gävle Stadsbibliotek. Öppen dansrepetition av
”Flykt” i Vasaskolan, Gävle. Lunchdisco i
Gallerian Flanör, Gävle. Dansworkshop i
Vasaskolan, Gävle. Flash mob, filmvisning med
mera i Kulturhuset, Gävle. Danskväll i Entré
ungdoms café i Hofors.

Lördag 28 april: Dansevenemang i Ljusdal.
Workshop i afrikansk dans i Hudiksvall.
Dansuppvisning utomhus i Bergsjö.
Dansworkshop och filmvisning i Söderhamn.

Söndag 29 april: Viksjöforsbaletten på
utescen i Viksjöfors. Bokbord på danstema i
Edsbyn. Torgshow i Bollnäs. Offentlig
föreställning av ”SAD Symphony” i Alfta.

Fotnot. Bakom arrangemanget Dansstafetten
står Region Gävleborgs avdelning
Kulturutveckling.

Bodil Juggas
026-15 93 61
bodil.juggas@mittmedia.se
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Följ björnjakten i Gävleborg –
så många björnar har fällts

Årets licensjakt på björn startar den 21
augusti och totalt får 50 björnar fällas i
länet. Gävleborg har delats upp i två
jaktområden varav 40 björnar får fällas i
det västra björntätare området. Jakten
avslutas när samtliga björnar fällts, men
pågår som längst till den 15 oktober.

► Här listas hur björnarna har fällts varje
dag. Informationen kommer från
Länsstyrelsen Gävleborg.

Onsdag 21 augusti

Tio björnar har skjutits i västra området vid
9.40-tiden på morgonen och 30 björnar
återstår av tilldelningen.

En björn har skjutits i det östra området och
därmed återstår nio björnar av tilldelningen.

Kristoffer Pettersson
0651-585054
kristoffer.pettersson@mittmedia.se

Tomas Liljenberg
0650-35542
tomas.liljenberg@mittmedia.se

Emil Andersson
0650-35537
emil.andersson@mittmedia.se

Gabriel Henning
026-15 93 28
gabriel.henning@mittmedia.se
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Garnföretaget säljer fem
miljoner nystan per år – nu
flyttar det till Gävle

Lagerlokalen på Näringen skulle kunna
rymma en mindre fotbollsplan. 
Efter årsskiftet fylls den med garn. 
– Vi har 5 500 olika produkter och säljer
fem miljoner nystan per år, säger Jan
Blomberg, vd för Järbo garn.

Företaget som omsätter drygt 60 miljoner
kronor och har 20 anställda i Storvik och
Sandviken har hållit en låg profil genom åren.
Förklaringen är enkel – kunderna finns i
huvudsak på annat håll.

– 65 procent av vår försäljning sker på den
svenska marknaden, och där är Gästrikland en
liten del, säger vd:n Jan Blomberg.

Som namnet antyder har företaget sina rötter i
Järbo som ligger en dryg mil nordväst om
Sandviken. Redan i slutet av 1800-talet
producerades olika textilier på orten och fram
till 1960-talet bedrev Gästriklands yllefabrik
sin verksamhet där.

Jan Blombergs pappa startade Järbo spinneri
som producerade garn både för handstickning
och för gardiner, möbler och mattor. När
tillverkningen avvecklades i slutet av 80-talet
avknoppades en del av företaget och fick
namnet Järbo garn.

– Det var en renodlad grossistverksamhet som
jag och min syster valde att driva vidare, säger
Jan Blomberg.

Sedan dess har företaget vuxit och fått större
behov av rymliga lokaler. Affärsidén är att
lagerhålla alla typer av garn för att snabbt
kunna leverera - i första hand till cirka 600
butiker i Sverige, Norge, Danmark och Finland,
men även till privatpersoner som gör
beställningar via hemsidan.

– Garn tar stor plats. Eftersom vi säljer 350 ton
per år, eller fem miljoner nystan, så krävs det
ett redigt lager för att hålla god servicenivå,
säger Jan Blomberg.

I dag är företagets 5 500 produkter utspridda
på två orter - Storvik och Sandviken. Inte
optimalt, menar Jan Blomberg.

– Nej, huvuddelen av leveranserna går till
Storvik vilket innebär att vi får transportera
alldeles för många kartonger till Sandviken. Vi
har letat nya lokaler i fem års tid, men det är
svårt att hitta när det handlar om så stora ytor
som vi behöver, säger han.

Företagsledningen hade börjat fundera på att
bygga egna lokaler när Ica:s gamla lager på
Lötängsgatan på Näringen i Gävle blev ledigt.
Nästan 5 000 kvadratmeter – tillräckligt för att
rymma en mindre fotbollsplan.

– Det finns stora vinster med att samla allt på
ett ställe, vi får till exempel närmare till Gävle
hamn dit två tredjedelar av det vi importerar
kommer, säger Jan Blomberg som räknar med
att flyttlassen ska börja rulla mot Gävle vid
årsskiftet.

Han ser ljust på framtiden. Förutom att sälja
garn och tillbehör satsar företaget på att
inspirera gamla och nya kunder att sticka och
virka. En stor del av det arbetet sker via sociala
medier och företagets hemsida som finns i
både dansk och norsk version.

– Den största potentialen finns i Norge där
handarbete är en grundmurad tradition. Där är
konkurrensen också större, men det sporrar
oss att bli ännu vassare, säger Jan Blomberg.

Erik Wikström
026-15 96 29
erik.wikstrom@mittmedia.se
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Här sker utomhusvåldtäkterna
– ett nytt fall i månaden: "Det
är svårt många gånger"

Tisdag, torsdag eller söndag. Storgatan,
Norrtull eller Söderbacken.
När som helst. Var som helst.
Sedan 2017 har det anmälts 18 våldtäkter
eller våldtäktsförsök utomhus – bara i
Gävle och Sandviken.
Av dessa är 14 begångna under de senaste
16 månaderna, vilket innebär ett nytt fall
var 38:e dag.
Tidningen kan nu publicera en unik karta
som visar var brotten skett.

Hittills i år har sex kvinnor anmält att de har
utsatts för våldtäktsförsök utomhus, varav två
överfall har resulterat i fullbordade våldtäkter.
I fjol var samma siffra åtta, där fem brott
rubriceras som fullbordade våldtäkter.

Två av de fullbordade våldtäkterna är att
klassa som överfallsvåldtäkter, det vill säga att
offer och förövare varit obekanta.

Tingsrätten har inget system där man kan söka
på brottsrubriceringar, men så långt tidningen
kunnat se har inget av nämnda fall lett till åtal
och dom.

– Jag känner inte till något mål gällande
överfallsvåldtäkt, inte på många år. Det är
väldigt sällsynt, säger Mikael Hammarstrand,
domare vid Gävle tingsrätt och tidigare
åklagare.

Trots att rubriceringen är densamma utreds
inomhus- och utomhusvåldtäkter på olika sätt.

– Det är en annan typ av modus när det sker
utomhus. Om det är en våldtäkt i en bostad
finns det oftast en kontakt med en
gärningsperson, att det finns en historia eller
ett skäl till varför du befinner sig i en bostad
eller varför gärningspersonen befinner sig i din
bostad. Då finns det större förutsättningar att
utreda det vidare, fler komponenter som gör
att utredningen kan gå framåt. Det finns också
en specifik brottsplats, som till exempel en
soffa där man kan söka spår, säger Max
Forsström, gruppchef vid krimjouren i Gävle,
och fortsätter:

– När det gäller händelser utomhus
kompliceras utredningen. Där behövs det inte
finnas någon koppling mellan förövare och
förövad, det kan vara ett överfall.
Anmälningsstatistiken visar, tack och lov, att
det är färre överfallsvåldtäkter än de som sker
inomhus. Det är ett fruktansvärt brott.

KARTA: Klicka dig runt för att se när och var
utomhusvåldtäkterna skett, perioden mars
2018 - juni 2019. Notera att det endast gäller
fullbordade våldtäkter och försök till
våldtäkter som skett utomhus där anmälan
innehållit koordinater för brottsplats.
Våldtäkter inomhus och andra sexualbrott är
utelämnade.

Just nu utreder Max Forsström det färskaste
överfallet i tidningens granskning;
våldtäktsförsöket på Vasaskolans innergård.

– Det här är en brottstyp som vi lägger mycket
energi på. Utredarna har haft en förnyad
kontakt med målsägande sedan
söndagsnatten, men jag kan inte uttala mig om
hennes tillstånd. Jag kan inte säga något om
skadebilden, säger han.

Det var strax före klockan tolv på
söndagskvällen som polisen larmades till
Vasaskolan efter att en tonårsflicka hade blivit
överfallen. Polisen spärrade av hela skolgården
för teknisk undersökning, men på tisdagen var
det oklart om man säkrat något av värde.

– Vi jobbar intensivt i det här ärendet och vårt
primära fokus är att målsägande ska få det
stöd hon behöver och att vi ska hitta en
gärningsperson så att rättvisa kan skipas, säger
Max Forsström.

Tidningen har tagit del av polisens
anmälningsunderlag gällande
utomhusvåldtäkter och försök till sådana som
hanterats under de senaste tre åren. Det visar
att det 2017 anmäldes två fullbordade
våldtäkter och två försök, alla i Gävle, och att
det under 2018 anmäldes fem fullbordade
våldtäkter och tre försök, varav en av de
fullbordade var i Sandviken.

Innan söndagens våldtäktsförsök vid
Vasaskolan hade Gästrikepolisen fått in fem
anmälningar i år, där två är fullbordade
våldtäkter – en i Gävle (i juni i Andersberg), en
i Sandviken (sex dagar senare på
Smultronbacken).

När förövare och offer känner varandra landar
utredningen oftast på polisens enhet för brott i
nära relation. Vid överfallsvåldtäkter är
parterna obekanta för varandra, vilket innebär
att det ofta – beroende på karaktär – är
enheten för grova brott som utreder.

Enhetens gruppchef Ola Wikberg vill inte
uttala sig om siffrorna utan att han sett
underlaget, men säger att det är särskilt
utmanade att utreda dessa brott. Tekniska spår
är A och O.

– Det är svårt många gånger, när man inte får
korn. Om förövaren inte har något med
målsäganden att göra är det tufft att få spår,
framförallt när det gäller försöksbrotten. Det
är ett ogynnsamt läge om det är natt och ingen
har sett något. Då är det är svårt att spana
fram något, men har man tur så kommer det
en DNA-träff i efterhand.

Christoffer Urborn
010-7098526
christoffer.urborn@mittmedia.se
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Dans-stafettpinnen "Aktivitet" av Li Carstensen, under
produktion. Foto: Privat
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Koreografen och dansaren Brogan Davison och Ármann
Einarsson gör dansföreställningen "Dance for me" som
visas i Sandviken. Foto: Finnbogi- Sigurdur Marinosson
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Bland kunderna finns cirka 600 butiker i Norden plus
privatpersoner som beställer garn via hemsidan. Nu vill
vd:n Jan Blomberg att företaget ska expandera och ta fler
marknadsandelar i Norge.

Bild: Erik Wikström
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Garnet säljs antingen som nystan eller härvor.

Bild: Erik Wikström
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Förutom garn säljer företaget stora mängder tillbehör i
form av stickor och virknålar.

Bild: Erik Wikström
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Vid årsskiftet flyttar Järbo garn från Sandviken och Storvik.
Vd:n Jan Blomberg ser fram emot att samla verksamheten i
en 5 000 kvadratmeter stor lokal på Näringen i Gävle.

Bild: Erik Wikström
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Ola Wikberg, gruppchef för polisens grova brott-utredare,
vittnar om att överfallsvåldtäkter är svårutredda. Klickbar
karta finns längre ned i artikeln. Bild: Catharina
Hugosson/Google
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