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KURIREN I DAG

Hur trygga är vi?
 ■ Vi har alla hört kritiken mot SOS 

Alarm och hur personer farit illa för 
att det inte har skickats ut några am-
bulanser. Nu visar det sig att vi inte 
ens kan lita på att få den vård vi behö-
ver även om en ambulans skickas ut.  

Det som drabbade Stig Billing och 
Gun-Britt Johansson är djupt beklag-
ligt och skrämmande. Att kunna lita 
på vården är grundläggande i ett väl-
färdsland. Jag hoppas verkligen att vi 
ska slippa skriva om fler sådana hän-
delser.

 Läs hela historien om ambulan-
serna som kommer och åker igen i da-
gens tidning.

 I övrigt vill jag välkomna ljuset och 
önska er en god morgon!

Tf nyhetschef: 
Henrik Nyblad, 
0270–740 44, 
redaktion@ 

soderhamnskuriren.se

SÖDERHAMN
6 mars
2013

Underombud sökes för försäljning av Diesel, 
Eldningsolja samt Smörjmedel.  

Kontakta Pema Energi AB. Patrik Engblom  
Patrik@pemaenergi.se. Tel nr 060-15 04 40

www.pemaenergi.se

DIESEL • ELDNINGSOLJA
SMÖRJMEDEL • GASOL 

PELLETS  (Bulk) • ELAVTAL
Tel: 060-15 04 40

Blomquist rör • vxl 0278-417 30 • 0270- 42 84 94
www.blomquistror.se

Allt inom Värme, 
Kyla, Ventilation

SHIDA KINUKA 
ungdomsbehandlare inom 
socialtjänstens öppenvård

FÖRELÄSER
Fredag 8 mars kl 12.00

Kulturens Hus 
Lunchsmörgås & Kaffe 

65 kr

-föreläsning-

Arr: S-kvinnor-SAP-ABF-vänsterpartiet-miljöpartiet- Iris 
och Somaliska Kvinno/tjejföreningen.

HEDERS
RELATERAT 

VÅLD:

BRA ERBJUDANDEN 
PÅ LAGERBILAR

www.bilbolaget.nu Flygv. 4, Söderhamn, 0270-737 00
Mån 9-19, tis-tor 9-18, fre 9-17

NYTT MODELLÅR ÄR PÅ GÅNG
Det betyder fi na tillfällen för dig som vill göra en riktigt 
bra affär på en ny Volvo. Dessutom slipper du vänta på 
din nya bil. Den står här och väntar på dig. Välkommen!

XC70 II D4 AWD Momentum DE (398.400:-)  372.800:-

XC70 II D4 AWD Summum  (449.400:-)  399.000:-

V70 II D4 AWD Momentum DE (364.200:-)  338.700:-

V60 T3 Nordic (223.900:-) 213.900:-

V60 D2 S/S Nordic (261.800:-) 251.800:-

XC70 II D4 AWD Momentum DE (394.700:-) 369.000:-

XC70 II D4 AWD Momentum DE (394.700:-) 369.000:-

V70 II D4 S/S Momentum DE (358.200:-) 339.900:-

V60 D2 S/S Nordic (261.800:-) 251.800:-

XC70 II D4 AWD Momentum DE  (405.200:-) 379.600:-

SÖDERHAMN
En tidigare oskriven del 
av Söderhamns historia 
berättas i den nya boken 
Sandskär i mitt hjärta.
– Jag har skrivit om en 
plats jag tycker om och 
om människorna som 
har bott där, säger för-
fattaren Gabrielle Ro-
land Waldén.

”Det här är historien om en 
gammal sommarstuga och 
om de människor som hör 
samman med den. En kär-
leksfull berättelse om en 
älskad plats och en hyllning 
till de människor som gjort 
platsen till vad den är.”

Så beskriver debuteran-
de författaren Gabrielle 
Roland Waldén sin nya bok 
Sandskär i mitt hjärta.

Hon är uppvuxen i Söder-
hamn och tillbringade som 
barn somrarna på Sandskär, 

en ö i Söderhamns skär-
gård.

I boken, som precis är 
på väg ut till bokhandeln, 
skriver hon om livet i Sö-

derhamns skärgård, förr 
och nu.

– Det är lika mycket 
en släkthistoria som en 
hembygdsskildring, som 
sträcker sig från mitten av 
1800-talet fram till i dag, 
säger Gabrielle Roland 
Waldén.

Hon började skriva på bo-
ken redan 2011. Från bör-
jan var det tänkt som en 
privat redogörelse för 
sommarstugans historia. 
Men ju mer hon började 
gräva i skärgårdshistorien, 
desto mer material hittade 
hon.

– Till slut fick jag dra 
ett streck. Annars hade jag 
kunnat skriva hur mycket 
som helst.

I boken varvas text med 
bilder. De äldsta bilderna 
är från slutet av 1800-talet.

– Jag har lärt mig myck-
et om hur livet i skärgår-

den såg ut genom arbetet 
med boken.

I dag bor Gabrielle Ro-
land Waldén i Stockholm 
där hon arbetar med skri-
vande och redigering i eget 
företag.

Men stugan, ön och skär-
gården kommer alltid att 
ha en speciell plats i hen-
nes hjärta. Hon har fortfa-
rande sommarstugan kvar 
och tillbringar varje som-
mar på ön.

Att skriva boken har varit 
mycket lärorikt och roligt, 
berättar Gabrielle Roland 
Waldén. Kanske kommer 
hon även att skriva fler.

– Det är möjligt. Söder-
hamn och Hälsingland lig-
ger mig väldigt varmt om 
hjärtat, säger hon.

HENRIK NYBLAD

0270-740 27

henrik.nyblad@

soderhamnskuriren.se

Debuterar med skärgårdsbok 

Författaren Gabrielle 
Roland Waldén, aktuell 
med sin bok om Sand-
skär. FOTO: PRIVAT 

TROLLERISUGNA  
BARN PÅ BIBLIOTEKET 

 ■ �På scenen står trollkarlen Jakob Leffler 
Ljungkvist, som får alla sportlovslediga 
barn att häpna och skratta denna tisdags-
eftermiddag på stadsbiblioteket i Söder-
hamn.  
 
 KIRSTEN BJERKNES

VÄDRET DÅ?

 ■ Efter en morgon med 
halvklart väder ska mol-
nen lätta, så det är goda 
chanser till sol på efter-
middagen, enligt SMHI. 
Temperaturen ligger på 
omkring 2–4 plusgrader 
under dagen.

GILLA
OSS PÅ
FACE-
BOOK
SÅ MISSAR DU
INGA NYHETER!

 ■ Hon driver ju inget 
företag och när jag 
fick lyssna på inspel-
ningen hörde jag att 
de pratade fort och 
pressade henne.  Då 
blev jag förbannad.
Sidan 9: Christer Ödmann 
som vann matchen mot 
telebolaget.

PÅ BURKEN!

 ■ Uppdrag granskning 
om hur miljonbidrag, 
skatteplanering och skol-
nedläggningar har blivit 
Leksands kommuns recept 
på att hjälpa hockeylaget 
tillbaka till elitserien. SVT1 
20.00–21.00


