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LJUSDALSBOR
PÅ HÄLSINGEEXPON
■ Den här tjusiga
montern på Hälsingeexpon hittade vi hos Ingrid
Pege, Maria Bremefors och Malin Östlund från
Ljusdal. Tjejerna
sysslar med inredning, ljussättning
och trädgårdsmästeri och gör det i
samarbetsform.
Totalt besökte
6 000 personer
Hälsingexpon i
Bollnäs i helgen.
Bo och Leva var
temat. Det betydde mycket
inredning, möbler,
trädgårdsdesign
och liknande.
En lite mjukare
mässa, som vände
sig till en bredare
publik än tidigare.
Montern sätts nu
upp på Rosehills i
Ljusdal och ﬁnns
där under året.
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Hemvärnet en resurs
för hjälp i krislägen
LJUSDAL

Hemvärnet är en resurs
som kan ställas till samhällets tjänst och hjälpa
i många olika sammanhang. Med det budskapet åker hemvärnets
nye chef i länet överstelöjtnant Raimo Iller runt
i Hälsingland för att knyta kontakter hos kommunernas räddningstjänster.

I Ljusdal träffade han byggmiljö och räddningschefen
Stig Olsson samt nämndsordföranden Christina
Embretsen och Bengt Olov
Wennberg från räddningstjänsten.
Markeringen, att ge en
hjälpande hand genom att
förstärka samhällets resurser, kan ses som resultatet
av den självkritik organisationen ägnat sig åt.
– Vi måste fråga oss varför folk inte kom till övningarna och vad som behövdes
för att få dem motiverade,
säger Raimo Iller.
Det svar man fann, var
att om inte fokus fanns på
att kunna verka och hjälpa
i den egna hembygden, så

Nye hemvärnschefen i länet, överstelöjtnant Raimo Iller åker nu Hälsingland runt för att berätta om den nya
organisationen och knyta kontakter i kommunerna.
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svalnade intresset för att
vara aktiv i hemvärnet.
– Det var 2004 som det
blev för mycket tal om internationella insatser och
annat.
Som en följd av den något förändrade inriktningen och medlemstapp, har
en omorganisation skett.
Hemvärnsgrupperna i
landskapet har slagits ihop
till Hälsinge hemvärnsbataljon, för att kunna fylla
sina uppgifter i detta område.
Hemvärnet har många
objekt att bevaka och skydda i olika sammanhang, men
är också en resurs som kan

ställas till kommunernas
förfogande med kort varsel i olika krissituationer.
Organisationen har en hel
del resurser så väl i mänsklig numerär, som materiella
sådana. Sammanlagt förfogar bataljonen över mer än
500 hemvärnssoldater.
En klar fördel med att ta
hjälp av hemvärnet, är att
det där finns en färdig ledningsstruktur, anser Stig
Olsson. Räddningstjänsten
slipper i ett ansträngt läge
ta av sina egna personella
resurser för leda och organisera arbetet bland de extra hjälparna.
LARS-OLOV SUNDQUIST

Ring 020-93 00 00

Till Risklinjen kan Du ringa dygnet runt och tipsa
om faror och risker som finns i vår omgivning,
både inom- och utomhus samt farliga produkter.

