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I sommar reser du extra billigt.
Under juni och juli erbjuder vi dig ett sommardagkort
som gäller i hela länet under en dag. Priset för vuxna är
80 kr och 50 kr för ungdom. Även i år betalar du bara
halva priset på 30-dagarskortet för vuxen.

Varför inte låta bussen ta dig med till nya, spännande
platser. Förutom en härlig sommarupplevelse får du
garanterat slantar över till en svalkande glass eller två.

Sök din resa och få fler restips på www.x-trafik.se
eller ring trafik-upplysningen 0771 - 9 10 10 9

Smart

tips

Mer över till glass 
i juni och juli!

NORDANSTIG

Apoteket vill  ha lägre hyra
De lokaler som Apoteket disponerar i Bergsjö är för dyra. Nu söker
Apoteksbolaget förhandling med Nordanstigs Bostäder AB. 

Entusiaster bakom
Dellens vågor i etern
Under två veckor lever Radio Dellen. Ett projekt som kommer att växa. Inleder
med sändningar från Musik vid Dellen.
BERGSJÖ Hyresansvariga inom
Apoteket på Storgatan i Bergsjö,
vill ha lägre hyra av hyresvärden,
kommunala bostadsbolaget
Nordanstigs Bostäder AB.

Avtalet har löpt i tio år och går
ut vid årsskiftet. Nu ska bostads-
bolagets vd Helmer Wiklund för-
handla vidare med Apoteksbola-
get om den nya hyran.

Hur stor hyran är i dag och hur

stor sänkning Apoteksbolaget
kräver, är inte offentligt, uppger
Helmer Wiklund.

– Men om vi skulle tillmötesgå
Apoteksbolagets nya hyresför-
slag, skulle vi tvingas till ett avse-
värt nedskrivningsbehov av fas-
tighetens bokförda värde, till och
med vid full uthyrning.

Han tillägger att det bud som
Apoteksbolaget gett är förhand-

lingsbart och säger att det bara är
naturligt att en hyresgäst önskar
lägre hyra.

Ärendet togs upp vid bostads-
bolagets styrelsemöte, där Wik-
lund fick i uppdrag att förhandla.

Eva Andersson
0652–102 47
eva.andersson@ht.se
DELSBO Under två veckor går Ra-
dio Dellen ut på mellanvågsban-
det med lokal turistinformation.
Det är den lokala radioklubbens
entusiaster som  jobbar för en
framtida utveckling som kommer
att gagna allt fler. 

På udden vid Avasjön inte långt
ifrån prästgården är masten re-
dan rest. 21 meter hög och redo
att sända dygnet runt fram till
den 14 juli.

Direktsändningar
Ronny Forslund, Ljusdal, är en av
medlemmarna som arbetar med
Radio Dellen. 

Han blir en av medarbetarna
som under de här två veckorna
kommer att göra direktsändning-
ar från Dellenbygden och det sto-
ra kulturutbudet. 

Stämman inleder
I helgen lär det bli rapporter från
Delsbostämman. 

Studioarbetet bedrivs annars
mestadels med Radio Ljusdals
studio som utgångspunkt.

Start i Färila
Upprinnelsen till Radio Dellen
kom redan för fyra år sedan då 
radioklubben var delaktig med
att sända från Färila och Thun-
valls fäx i samband med Färila-
veckan.

Det är smått kulturhistoria som
skrivs då sändningar sker på mel-
lanvåg. Det var ju där som radion
en gång började på tidigt 1920-
tal.

Intill prästgården
– Tillbaka till rötterna, noterar
Ronny Forslund samtidigt som
man slutför arbetet med bassta-
tionen som med sin apparatur in-
rymts i kyrkoherde Ulf Olssons
uthus vid prästgården.

Jubilerar
Delsbo Radioklubb har funnits
under totalt 30 år. Ett jubileum
som kommer att firas under hös-
ten, med liknande sändningar.

Kärntrupp
Dan Andersson, Rolf Larsson, Ulf
Olsson, Lars Molin, Erik Olsson
och Ronny Forslund är radioentu-
siasterna som utgör kärntruppen
i arbetet med Radio Dellen.

För radioklubbens medlemmar
är det här rent hobbyarbete. 

Än så länge också ett lågbud-
getprojekt, vilket dock i en för-

längning är tänkt att växa.

Spännande
– Radio är spännande, medger
Ronny Forslund, vilken i många år
arbetat för Radio Ljusdal.

– Turistradio över Dellenbyg-
den, en möjlighet. Och kanske
med en FM-sändare.

Jan Olsson
0653–101 21
jan.olsson@ht.se

FAKTA

■ Så här får du in mellanvåg
på radion; ratta in 1602 kHz så
ska Radio Dellen höras. 
Radio Dellen sänder dels egna
slingor, förinspelade program,
direktrapporter från Dellen-
bygden och sommararrange-
mang, men också visst musik-
material i samarbete med Ra-
dio Ljusdal.

Radio Dellen lever och kommer att utvecklas. Vid mastenheten i
Delsbo ses entusiasterna från vänster Rolf Larsson, Ronny Forslund,
Ulf Olsson, Lars Molin, Dan Andersson och Erik Olsson. 

Foto: Jan Olsson
Klartecken för camping
STRÖMSBRUK Byggnadsnämn-
den ger klartecken för anläggan-
de av camping och sommarland
på fastigheten Strömsbruk 1:30.
Sökanden Noel Hoho i Ströms-
bruk måste söka särskilt bygglov
för byggnader. Finns föroreningar
i marken ska dessa tas bort. Cam-
pingen ska anmälas till miljöför-
valtningen innan den används.

Fyrdubblad byggavgift
STOCKA En person i Stocka ska
betala byggnadsavgift på fyra
gånger bygglovsavgiften för till-
byggnad av enbostadshus som
gjorts utan bygglov. Frågan om
bygglov tas upp när bygglovs-
handlingar och bygganmälan
med konstruktionsritningar in-
lämnats till kommunen, framgår
av ett beslut i byggnadsnämnden.


