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Det fi nns ett anbud på 
Haffragården i Kölsillre.

Det beskedet ger fastig-
hetsbolaget Åfa, bara dagar 
innan det allra sista försöket 
att sälja är till ända.

Det var i början av september 
som beskedet kom om att Åfa 
nu hade gett upp försöken att 
sälja Haffragården i Kölsillre. I 
stället skulle byggnaden kall-
ställas och därefter rivas när 
ekonomin var den rätta.

Möte med byborna
Nyheten fi ck bland annat Före-
tagarna i Västra Medelpad att 
reagera, som kallade till ett 
möte för att se om bybor och lo-
kala företagare med gemensam 
kraft skulle kunna ta över fast-
igheten. 

Samtidigt gick kom-
munalråd Sten-Ove 
Danielsson ut och lov-
ade en försäljning till 
lägsta möjliga pris, och 
veckor senare även be-
skedet om att man fått 
intresseförfrågningar i 
samband med en 
marknadsföringsin-
sats i Holland.

Fredag sista dag
Det hela resulterade i 
att kallställningen 
sköts fram några veckor till för-
mån för ett allra sista försök att 
sälja. Ett försök som nu närmar 
sig sitt slut.

– Det stämmer. På fredag är 
sista dagen för anbudsrundan, 
säger fastighetsbolagets vd 
Torbjörn Westberg.

Och av inkorgen att 
döma så fi nns det in-
tresserade köpare. I går 
hade ett anbud kommit 
in till Åfa, och vad Dag-
bladet erfar tänker 
även intressegruppen 
lämna ett innan tiden 
gått ut. 

Ska analyseras
Därmed inte sagt att 
Haffragården är räddat 
från rivning med hund-
ra procents säkerhet.

– Vi ska sätta oss ner och 
analysera det som kommit in 
efter fredag. Sedan får vi se vad 
som händer, säger Torbjörn 
Westberg.

Micke Engström
0690-102 08

Bud har kommit in på Haffragården

Det är dags att få fart på 
fi berutbyggnaden i lands-
bygd.

Det anser fi berlots Per 
Sundin, Atellus AB, och Hans 
Eric Sandström, branschorga-
nisationen Fiber Optic Valley, 
som inlett ett samarbete 
med intresseföreningen i 
Överturingen.

– Vi kommer att behöva 
det här i framtiden, och det 
är bättre att göra det nu än 
sen, säger Johan Mattsson, 
en av fi berförespråkarna i 
byn.

För tiotalet år sedan var bred-
band via fi ber ett samtalsämne 
som fanns på nästan var mans 
läppar. Teknikutvecklingen på 
ADSL-sidan, och nu senast 
trådlösa lösningar, har dock 
gjort att intresset för lokala 
ortsnät med fi ber i det närmas-
te somnat in. Något som fi ber-
lots Per Sundin vill ändra på.

– Som nog alla vet så håller 
man ju just nu på med vad jag 
brukar kalla ”ett stambyte av 
telekablarna”, det vill säga man 
byter ut de gamla koppartrå-
darna som börjat komma till 
vägs ände nu. På alla håll byter 
man dock inte ut dem utan tar 
till andra lösningar, säger han.

Luften räcker inte
Ett sådant område är Övertur-
ingen, där vissa hushåll har 
erbjudits andra alternativ. Lös-
ningar som inte kommer 
motsvara framtidens krav på 
bandbredd, menar de båda 
fi berförespråkarna.

– Det fi nns inget annat än fi -
ber som är intressant. Alla de 
andra lösningar som fi nns i dag 
fyller bara ett glapp, säger Hans 

Eric Sandström från bransch-
organisationen Fiber Optic Val-
ley.

– Visst ska vi ha trådlösa upp-
kopplingar även i framtiden, 
men utrymmet i luften kommer 
inte att räcka till om inte fasta 
punkter har sin uppkoppling 
via fi ber, förklarar han.

För några veckor sedan hölls 
ett möte med Överturingens in-
tresseförening, som i sin tur 
kallade till ett informations-
möte i Folkets hus.

– Ingen kommer att komma 
till Överturingen och vilja byg-
ga någonting åt dem. De som 

bor där måste aktivera sig själ-
va om det ska hända någonting, 
säger Per Sundin, och nämner 
Munkbysjön som exempel på 
där lokal handlingskraft visat 
vägen.

70 kom till mötet
Och enligt intresseföreningens 
Johan Mattsson talar mycket 
för att man även kommer att 
lyckas i Överturingen.

–  Det kom runt 70 personer 
till det här informationsmötet 
så det verkar vara många som 
vill ha det, säger Johan Matts-
son.

I torsdags träffade man också 
kommunfolk för att diskutera 
frågan, och ett nytt möte är 
tänkt att hållas i Överturingen 
om ett par veckor.

– Vi kommer behöva det här i 
framtiden, så det är bättre att 
göra det nu än sen, säger Johan 
Mattsson.

Skulle alla pusselbitar falla 
på plats kommer det ändå dröja 
minst ett år innan ett driftsatt 
ortsnät kan fi nnas på plats.

– Får man det i drift under 
2013 är det jättebra jobbat, 
säger Per Sundin.

Micke Engström

– Inget annat än 
fi ber är intressant

FIBER TILL ÖVERTURINGEN? ”En bandbredd på 10 GB i Överturingens skola och Folkets 
hus är inte orimligt”. Det säger Per Sundin och Hans Eric Sandström, som tillsammans 
med intresseföreningens Johan Mattsson (närmast) inlett en förstudie om ett ortsnät i byn.
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Varför ska man 2011 
behöva lära sig ordet 
”negro” och dess plural-
ändelse?

Det frågar sig några 
elever på Bobergsgymna-
siet som reagerat på sin 
senaste engelskaläxa.

– Jag tycker inte det är 
okej, säger en av dem.

För några dagar sedan fi ck 
eleverna en engelskaläxa 
där de uppmanades att lära 
sig pluraländelsen på olika 
ord utantill. Bland annat 
gällde det ordgruppen ”to-
mato”, ”potato”, ”hero” och 
”negro”, det sistnämnda ett 
exempel som väckte förvå-
ning.

–  Jag tycker inte det är 
okej. Varför ska vi lära oss 
ett negativt laddat ord? Vi 
har ju dessutom mörkhyade 
i klassen, säger en av dem.

För rektor Birgitta Bur-
meister är läxan och elev-
reaktionen en nyhet, men 
efter att ha fått kännedom 
om saken så kommer hon ta 
upp frågan på skolan.

– Det är aldrig bra när 
elever inte tycker någonting 
är bra eller upplever någon-
ting som negativt, säger hon.

Micke Engström

Läxan får 
bakläxa av 
eleverna

Nu är det 90 även 
öster om Stöde
■ Trafi kverket har gjort en 
U-sväng. I helgen fi ck nämli-
gen E 14 öster om Stöde ock-
så vinterhastighet. Detta 
trots att man så sent som i 
måndags uttalade sig om att 
100 km/h var den hastighet 
som skulle gälla vintern ige-
nom. 

Sänkningen innebär att 
högsta hastighet på E 14 nu 
är 90 km/h genom hela Med-
elpad, och inte bara genom 
de glesare trafi kerade väst-
liga delarna.

Personal söker 
svar om dagvård
■ Vad avgjorde att Ånges 
dagvård blev kvar?

Det undrar personalen i 
Fränsta, en verksamhet som 
socialnämnden beslutat ska 
läggas ner.

I en skrivelse till social-
chef Erik Grundberg söker 
de svar på sin fråga. De lyf-
ter också fram styrkorna 
med lokalerna och läget i 
Fränsta.

”Vi förstår att kommunen 
inte har råd med dagvård i 
både Ånge och Fränsta, men 
har någon jämfört verksam-
heterna”, undrar de anställ-
da. DAGBLADET den 9 september.

• Torbjörn 
Westberg.

Fler aktörer vill nu se en � berutbyggnad i Överturingen


