HUDIKSVALLS TIDNING · TISDAG 3 APRIL 2007

NYHETER

5

FLER VÄLJER RÖRLIG BORÄNTA

REKORDKORT SKIDSÄSONG

■ Andelen bolån med rörlig ränta ökade från 56 procent i februari till 63 procent i mars. Det visar bolåneföretaget SBAB:s
siffror över nyutlåningen till privatkunder.

■ Bollebacken i Bollnäs stängs efter en rekordkort säsong.
Nu måste Bollnäs alpina klubb, BAK, troligen utnyttja hela den
kommunala förlustgarantin, skriver tidningen Ljusnan.

Par åtalas för
misshandel
av dotter
HUDIKSVALL

Föräldrar i Hudiksvalls kommun åtalas
för att ha misshandlat
och hotat sin tonårsdotter. Pappan ska ha
slagit och knivhotat
flickan i hemmet.

På onsdag ställs ett föräldrapar från Hudiksvalls kommun inför rätta, åtalade för att ha gett
sig på sin dotter. Händelserna ska ha inträffat
i deras hem den 6 mars i
år.
Enligt åklagaren har
pappan först slagit tonårsdottern i ansiktet så
att hon började blöda.
Sedan ska han ha hotat
att döda henne och hållit en kniv mot hennes
ansikte eller hals.

Mittendelen är på gång.

Senare samma dag ska
Ingvar Persson och Roland Andersson styr brodelarna
rätt.

Roland Andersson riktar in brodelen så att den kommer rätt mot fundamentet.
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Herrgården i Långvind har fått en 22,5 meter lång bro i
gammal stil.

En ny bro med gamla anor
På måndagen kröntes
vinterns projektarbete
vid herrgården i Långvind med en bro. Gjutna
betongfundament och
träpelare på stenkistor
stod redo.

efter det har det varit problem med hussvamp i herrgården. Nu har vi byggt upp
marken intill med lera, duk
och jord och vi kanske kan
höja vattennivån och få en
finare vattenspegel, kommenterar Mats Persson.

Medan herrgården slumrar i vinterdvala förbereds
dammen intill för sommaren. Det pågår ett omfattande ingrepp som kommer
att ge en vattenspegel som i
fornstora dagar.
Den bro som nu lyfts på
plats är 22,5 meter lång och
gjord efter en bro från 1890talet. Mats Persson är projektledare och han berättar
att de byggt efter gamla fotografier som tagits ur olika
vinklar.
– Det blev ett genombrott i dammen 1985 och

När genombrottet skedde sköljdes slam med från
Storåsens vattensystem
och det har grävts undan,
samtidigt styrs vattnet bort
från herrgården som får en
torrare källare.
– Vi började bygga bron
i november, berättar Pär
Wallin, som är en av de anställda i projektet, finansierat av EU:s strukturfond.
– Vi har försökt vara noga
med att använda samma typ
av material som användes
förr. Det enda avsteget är
virket i stagningen av bron

LÅNGVIND

som är tryckimpregnerat.
I januari började grävningarna vid dammen, man
tog bort de gamla ruttna
bropelarna, satte upp nya
stenkistor och byggde på
dem med brostöd.
Allt är uträknat i detalj
inför lyftet, höjden på fundamenten, vinkeln på bron,
delarnas exakta längd och
lutningen på stagen.
När Bengt-Erik Nilsson
drar i spakarna är det ett
annorlunda uppdrag för en
kranförare, van att vid industrijobb.
Ändå går det raskt. På
mindre än en halvtimma
har de tre delarna som ligger utlagda och klara lyfts
och styrts in av projektanställda Pär Wallin, Roland Andersson och Ingvar Persson som ser till att

bron hamnar på millimetern rätt.
Den ser ut som den alltid
funnits där, trots att virket
ännu doftar färskt och konstruktionen känns stadig
när man går över till den
lilla ön med lusthuset. Och
tittar man på gamla bilder
så stämmer det väl överens.
Innan vattnet kan höjas och herrgården igen-

kännande kan blicka ut
över en stor vattenspegel
ska dammluckorna en bit
nedströms bytas ut. Över
dammluckorna byggs sedan körbroar så att bilar
åter kan ta sig fram. Luckorna är nu borttagna och
vattnet rinner fritt i sin väg
mot havet.
BO WIKMAN
0650-355 43
bo.wikman@ht.se

FAKTA
Långvinds
bruk
■ Under de senaste åren har
det genomförts
en hel del projekt
med inriktningen
att bevara bruksmiljön.

■ Arbetet med
dammen sker i
samarbete mellan
Långvinds herrgårds kulturförening, bruksmiljöföreningen och
kapellföreningen.
■ Projektet har i

omgångar beviljats stöd ur EU:
s strukturfond
för Mål 2 norra
vilket möjliggjort omfattande
upprustningar vid
Långvinds bruk.

pappan ha hotat flickan
med att han skulle se till
att andra familjemedlemmar dödade henne
om han själv hamnade i
fängelse.
Han åtalas därför för
misshandel, grovt olaga
hot och olaga hot.
Åklagaren anser att
knivhotet ska räknas
som ett grovt brott eftersom hotet framstått som
mycket akut för flickan
och eftersom hon befunnit sig i en särskilt
skyddslös ställning.
Även flickans mamma
åtalas för olaga hot. Åklagaren hävdar att hon
samma dag sade till sin
dotter att hon och pappan borde döda henne.
Under rättegången i

Hudiksvalls tingsrätt
planerar åklagaren att
höra ett vittne som ska
berätta om att pappan
varit upprörd vid den
här tiden, och att vittnet
då sagt åt pappan att han
skulle ta det lugnt.
Det finns också ett annat vittne som ska berätta om att flickan via en
chat på internet berättat om att hon har blivit
misshandlad och hotad.
Flickan har dessutom skickat e-postmeddelanden till polisen om
händelserna.
Åklagaren tänker också använda sig av en trasa med flickans blod på
som bevisning.
Misshandel är ett
brott som kan ge två års
fängelse medan grovt
olaga hot kan ge upp till
fyra års fängelse.
ANNELI CLEMENTE
0650-35547
anneli.clemente@ht.se

