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I ett strålande höstväder –
Dansvandring med döden som
tema

ANNONS

Under lördagen drog Bollnäs dansar igång i
ett strålande höstväder. I nio dagar framåt
kommer Bollnäs att fyllas av dans och
teater.

En av de första programpunkterna startade vid
lunchtid på lördagen. Dansteaterkabarén Moln
inledde sin dansvandring genom Bollnäs med
en akt på bryggan nedanför Scandic hotell.

Se delar av föreställningen här nedan:

Moln är en föreställning av koreografen
Destiny af Kleen. Den handlar om livet, döden
och det som kommer efteråt.

En ömsom vildsint och aggressiv tillställning.
Men samtidigt med stunder av ömhet och vila.
Dansarna Frida Krantz, Patrik Häggström och
Hanna af Kleen ger allt i sina framträdanden,
svetten stänker och det är action från början
till slut.

De började som sagt var intill Ljusnans strand
bakom Scandic, fortsatte sedan via polishusets
parkering, Brotorget och diverse bakgårdar för
att slutligen avsluta föreställningen på
Tingshustorget och nere i
Wilhelminapassagen.

För dansarna var framträdandet i Bollnäs
slutet på en två veckor lång turné på
högstadieskolor i Mellansverige.
Föreställningen riktar sig egentligen till just
högstadieungdomar, men under lördagens
vandring kunde alla lördagsflanörer på Bollnäs
gator stanna till och fundera lite över vad som
egentligen var på gång.

Moln är också en föreställning som tränger sig
på. Den är precis som det liv och den död den
skildrar. Det är ingenting man kan komma
undan. Inte heller de som "råkade" ramla över
lördagens föreställning.

Bollnäs dansar arrangeras i år för åttonde
gången. I år ligger fokus på det regionala och
en nyhet är att Teaterverkstaden har klivit in
som arrangör tillsammans med Dansoteket.

Under den kommande veckan kommer således
Bollnäs att fyllas med dans. Det blir såväl
workshops som föreställningar och prova på-
arrangemang.

Till slut avslutas Bollnäs dansar nästa söndag
med en stor final på Gumpels fritidsgård. Men
dit är det långt, det kommer att svänga en hel
del innan dess.

Läs även: Dans och teater med fokus på det
lokala 

Läs även: Dags för Bollnäs dansar – här är
hela programmet

Olle Nordquist
0278-27586
olle.nordquist@mittmedia.se
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Nystart för populär
friluftsanläggning – nämnden
föreslår projekt: "Fanns en
politisk enighet"

Full fart i Kajvalls pulkabacke och skidspår
under kommande vintersäsong. Det kan bli
verklighet om arbetsmarknads- och
socialnämnden i Ljusdal lyckas finansiera
ett nytt projekt. På tisdagen beslöt en enig
nämnd att söka medel från
kommunstyrelsen.
– Det var bara positiva kommentarer, säger
arbetsmarknadsenhetens chef Peter Knapp,
som föredrog ärendet.

Den populära friluftsanläggningen Kajvall ägs
av Ljusdals kommun och har i olika omgångar
arrenderats ut till externa aktörer. Men förra
vintern fanns ingen arrendator, och
anläggningen hölls därför stängd.

Arbetsmarknadsenheten fick uppdraget att
undersöka om det fanns förutsättningar för
dem att ta över driften, och vid
arbetsmarknads- och socialnämndens (ASN)
möte på tisdagen presenterade enhetschefen
Peter Knapp deras förslag – Projekt Kajvall.

Läs även: Oklart vad som händer med
pulkaparadiset – en klassfråga anser
kommunpolitikern

Projektet ska löpa över två år och har två
syften. Dels att sysselsätta sex till åtta
personer som i dag uppbär försörjningsstöd
från kommunen, och dels att tillgodose ett
behov av friluftsaktiviteter. Anläggningen ska
kunna nyttjas både vintertid och sommartid. I
möteshandlingarna nämns bland annat
terrängcykling och vandring som exempel på
sommaraktiviteter.

Efter ett år i projektet ska deltagarna vara
anställningsbara inom turistnäringen.
Järvsöbacken har uttalat sig positivt, och ser
att de skulle kunna rekrytera redan upplärd
personal från projektet.

I underlaget påpekas också att även
kommunen skulle kunna dra nytta av en
uppstart i Kajvall, och förlägga till exempel
arbetsplatsträffar och planeringsdagar dit, i
stället för att hyra konferensanläggningar.

En förutsättning för att kunna öppna
friluftsanläggningen igen är emellertid att
skidspår och vandringsleder röjs upp samt att
stugor, vindskydd och serveringsanläggning
rustas och ställs i ordning. Kostnaderna för
detta är inbakade i de medel som nu söks.

Läs även: Kajevall kan komma att säljas:
"Sorgligt att vi inte kan fortsätta att driva
anläggningen"

– Vi söker 500 000 kronor per år, för de två år
Projekt Kajvall ska pågå. 350 000 kommer att
gå till själva driften, resterande går till
upprustning. Och arbetsmarknadsenheten har
egna utbildade röjare, så hela enheten blir
involverad i Projekt Kajvall, säger Peter Knapp.

Men förhoppningen är också att kommunen
ska få tillbaka pengar, i form av skatteintäkter
och minskat försörjningsstöd. Så i slutändan
beräknas projektet nå ett plusresultat på 700
000 kronor.

Kommunstyrelsens (KS) ordförande Markus
Evensson (S) är positiv till förslaget.

– Det fanns en politisk enighet i ASN att man
ville göra det här. Jag är positiv till ärendet, nu
gäller att få en politisk majoritet för det här. Vi
har ju medel i kommunstyrelsens
utvecklingsreserv, som vi kan använda oss av
för den här typen av ändamål.

Ärendet ska nu upp i KS, och Evensson
bedömer att det kommer att ske vid mötet den
andra oktober. I utvecklingsreserven finns 1,2
miljoner, enligt den redovisning som KS fick
förra veckan.

– Utan att föregå något ser det ut som att vi
ska kunna använda de medlen för det här
ändamålet.

Christer Nilsson
0651-585053
christer.nilsson@mittmedia.se
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Mopedist påkörd av bilist –
fördes till sjukhus

En mopedist fördes under
onsdagsmorgonen till sjukhus efter att han
krockat med en bil i Hudiksvall.

Olyckan inträffade strax innan klockan åtta på
Tingsvägen då en mopedist skulle svänga in på
ett skolområde.

Polisen uppger att en bilförare, en man i 50-
årsåldern, som skulle köra ut från området fick
solen i ögonen och krockade med mopedisten.

Mannen som körde mopeden är i 65-årsåldern
och fick föras till sjukhus med ambulans.
Enligt uppgifter till polisen ska det inte handla
om några livshotande skador.

Bilföraren är nu misstänkt för vållande till
kroppsskada.

Gabriel Henning
026-15 93 28
gabriel.henning@mittmedia.se
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Ung man togs med narkotika
och körde påverkad – får
30 000 kronor i böter

I vintras kontrollerade polis en man i 25-
årsåldern i Delsbo som hade både
narkotika och en laserpekare. Några veckor
senare stoppades samma man i Ljusdal när
han körde bil narkotikapåverkad. Nu har
han dömts till böter av Hudiksvalls
tingsrätt.

Polisen hittade drygt 15 gram hasch samt ett
papper med LSD vid kontrollen i december.
Mannen åtalades för två fall av ringa
narkotikabrott, rattfylleri och brott mot
strålskyddslagen.

Han har erkänt narkotikabrotten samt
rattfylleriet och tingsrätten dömer honom till
100 dagsböter à 300 kronor, totalt 30 000
kronor.

Mannen frikänns dock från brott mot
strålskyddslagen. Laserpekaren han hade var
tillståndspliktig men för att den ska anses som
stark ska den uppfylla "vissa kriterier enligt en
internationell standard som är avfattad på
engelska", skriver rätten och hänvisar till ett
mål i Högsta domstolen i somras. Mannen kan
därför inte dömas då de "avgörande kriterierna
för bedömningen av gärningens straffbarhet
inte har avfattats på svenska."

Tomas Liljenberg
0650-35542
tomas.liljenberg@mittmedia.se
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Morddömd hävdar att sambon
ramlat och slagit sig själv – vi
sänder live från rättegången

Tingsrätten dömde mannen för att ha
misshandlat sambon under tortyrliknande
former. Nu vill han frias i hovrätten. Se vår
sändning från förhandlingen, med start
9.00.

Sändningen börjar 9.00.

► Hör mannen berätta om mordnatten här.

Anders Nordlén
0270-74027
anders.nordlen@mittmedia.se

Roxanne Nilsson
010-7098511
roxanne.nilsson@mittmedia.se
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Bollnäs dansar inleddes i ett strålande höstväder.

Bild: Olle Nordquist
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Dansarna Hanna af Kleen, Patrik Häggström och Frida
Krantz startade sin föreställning vid Ljusnans strand.

Bild: Olle Nordquist
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Hanna af Kleen och Frida Krantz ger allt i en scen.

Bild: Olle Nordquist
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Både livet och döden kan vara såväl våldsamt som
turbulent.

Bild: Olle Nordquist

#

Superhjältarna har också en roll i livet, eller om det nu var
döden?

Bild: Olle Nordquist
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En vandrande ljudanläggning följde föreställningen Moln
genom Bollnäs.

Bild: Olle Nordquist
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Allt avslutades i Wilhelminapassagen.

Bild: Olle Nordquist
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Enhetschefen Peter Knapp presenterade Projekt Kajvall vid
arbetsmarknads- och socialnämndens möte på tisdagen.
Förhoppningen är att kunna öppna anläggningen till
vintersäsongen 2019/2020.

Bild: Arkivbild
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Innan kajvall kan öppna igen krävs att hela området städas,
visst målningsarbete och riktning av vindskydd, enligt Peter
Knapp.

Bild: Arkivbild
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Peter Knapp, chef för arbetsmarknadsenheten, presenterade
Projekt Kajvall vid arbetsmarknads- och socialnämndens
augustisammanträde.

Bild: Christer Nilsson
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Kommunalrådet Markus Evensson (S) är positiv till Projekt
Kajvall. I oktober beslutar kommunstyrelsen om pengar ska
tas från KS utvecklingsreserv.

Bild: Christer Nilsson
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