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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!

Tuffa besparingar i Hudiksvall
Hudiksvalls sjukhus ska spara 45 miljoner kronor i höst.

Radio Dellen lever på 1602 kHz
Under två veckor lever Radio Dellen. Ett projekt som kommer att växa.

Lars Molin tillhörande Delsbo Radioklubb med utrust-
ningen för Radio Dellen som under två veckor sänder
över mellanvågsbandet och 1602 kHz.

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

Foto: Jan Olsson
DELSBO På radions mellanvågs-
band sänder nu Radio Dellen un-
der två veckor. Ett projekt där den
lokala radioklubbens entusiaster
kan sägas jobba för en framtida
utveckling som kommer att gag-
na allt fler. Turistradio i en fram-
tid kan vara en inriktning.

På udden vid Avasjön invid
prästgården är masten rest. 21
meter hög och redo att sända
dygnet runt fram till den 14 juli.

Ronny Forslund, Ljusdal, är en
medlemmarna som arbetar med
Radio Dellen. Han blir en av med-
arbetarna som under de här två
veckorna kommer att göra di-
rektsändningar från Dellenbyg-
den och det stora sommarkultu-
rurbudet. I helgen lär det bli rap-
porter från Delsbostämman.
Studioarbetet bedrivs annars
mestadels med Radio Ljusdals
studio som utgångspunkt.

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
mellanvåg. Det var ju där som ra-
dion en gång började på tidigt
1920-tal.

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

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

Dan Andersson, Rolf Larsson,
Ulf Olsson, Lars Molin, Erik Ols-
son och Ronny Forslund är radio-

entusiasterna som utgör kärn-
truppen i arbetet med Radio Del-
len.

På mellanvåg om du på din ra-
dio rattar in 1602 kHz ska Radio
Dellen höras. Dels med egna
slingor, förinspelade program,
direktrapporter från Dellenbyg-
den och sommararrangemang,
men också visst musikmaterial i
samarbete med Radio Ljusdal.

För radioklubbens medlem-
mar är det här rent hobbyarbete.
Ett lågbudgetprojekt än så länge,
vilket dock i en förlängning är
tänkt att växa.

– 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
LJUSDAL Två näringsidkare i
Ljusdals kommun har eftertax-
erats på närmare 600.000 kro-
nor respektive cirka 170.000
kronor sedan Skattemyndighe-
ten upptäckt oegentligheter un-
der taxeringsåren 2001 och
2002.

Det råder stora brister i bokfö-
ringen. I ett av fallen skriver
handläggaren av ärendet: ”Bok-
föringen består av handskrivna
grundböcker där inkomster och
utgifter förs i separata böcker. I

böckerna saknas konton för
kassa, bank, egna insättningar
och uttag. Över huvudtaget är
det omöjligt att följa penning-
flödet i verksamheten.”

För båda företagarna ligger
sakfrågan främst i oredovisade
intäkter, och Skattemyndighe-
ten har därför beslutat att höja
inkomst av näringsverksamhet
på dem vardera för taxeringså-
ret 2001 avseende oredovisade
intäkter. En höjning är också ak-
tuell för en av företagarna taxe-

ringsåret 2002, medan den an-
dra taxerats enligt skönsmässi-
ga grunder därför att självde-
klaration saknas för taxeringså-
ret 2002.

Båda ärendena är avgjorda i
skattenämnd.

De belopp som företagarna
eftertaxerats ska vara inbetalda
inom cirka en månads tid.

Ulrika Frisentorp
0651-58 50 37
ulrika.frisentorp@ljp.se
HUDIKSVALL Sjukhusen i
Hudiksvall och Gävle står tillsam-
mans inför stora ekonomiska ut-
maningar. Nu ska de samarbeta
för att spara 75 miljoner kronor i
ett projekt kallat ”Dela–fördela”
vilket i praktiken bland annat be-
tyder att ännu fler vårdplatser
dras in och att delar av sjukvår-
den kommer att hålla stängt på
fredagar. De bägge sjukhusen ska
också inleda en samordning av
specialistvården där viss vård
koncentreras till Hudiksvall och
viss till Gävle.

För Hudiksvalls sjukhus är det
45 miljoner kronor som ska spa-
ras och sjukhusdirektören Gun-
nar Jansson tillstår att han inte
vet hur effekten av besparingarna
kommer att bli.

– Jag vet fortfarande inte hur
det här kommer att slå, om det
hela är orealistiskt eller inte, sä-
ger han.

Pengar måste in
Det enda han vet säkert är att
pengarna måste in, landstings-

styrelsen har låtit förstå att den
inte kommer acceptera något
som helst underskott i kassan.

Än så länge finns det inga be-
slut om vilka de exakta bespa-
ringsåtgärderna blir.

– Mina verksamhetschefer ska
titta på det här och lämna förslag
i mitten av augusti.

Vad som däremot står klart är
att det, utöver en minskning av
vårdplatser och öppethållande,
kommer att beröra intaget av ny-
anställda, vikarier, inhyrning av
personal, uttag av övertid, inves-
teringar, utbildningsinsatser och
jourer. Men det kommer dröja
ända till oktober, november in-
nan man vet vilken vård som ska
koncentreras till Hudiksvall re-
spektive Gävle.

Sparat 40 miljoner
Redan under år 2002 sparade Hu-
diksvalls sjukhus in 40 miljoner
kronor genom att dra in på anta-
let vårdplatser. Och trots att pati-
enttrycket fortsätter att vara högt
ser Gunnar Jansson ingen ljus-

ning inför den närmaste framti-
den.

– De närmaste två, tre åren
kommer att fortsätta i samma åt-
stramade stil vilket förstås kom-
mer att vara en belastning för

sjukhusen, konstaterar han.
Från och med den 15 augusti

kommer vissa avdelningar på
Hudiksvalls sjukhus att vara
stängda på fredagar. Detta kom-
mer inte drabba den akuta vår-

den utan övriga avdelningar som
exempelvis ortopedi, medicin
och kirurgi.

Cathrin Reth

Företagare eftertaxeras
Eftertaxering på flera hundra tusen kronor för två företagare. Orsaken är
brister i bokföringen.


