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Smittan minskar åter i länet

Fler lättnader den 15 juli

UIK fotboll får miljongåva

LÄNET. Efter föregående veckas ökning minskade antalet
nyupptäckta fall av covid-19 på nytt i i länet förra veckan.
– Det är glädjande att smittspridningen återigen minskar,
efter den ökning som fanns efter midsommarhelgen, säger
biträdande smittskyddsläkare Gunilla Persson.
Av de 27 som testade positivt i länet förra veckan var ingen
över 50 år och de flesta nya fall var mellan 10 och 19 år gamla.

SVERIGE. Regeringen meddelar att läget är bra nog för att
ytterligare mildra restriktionerna från 15 juli. Förändringarna innebär bland annat att begränsningen av antal
människor per kvadratmeter i till exempel butiker tas bort
och även begränsningen av bokade platser på långväga kol  personer som får ingå i samma sällskap
lektivtrafik. Antalet
vid en offentlig sammankomst höjs från fyra till åtta.

UMEÅ. Umeå IK FF har fått en gåva på två miljoner kronor
av fastighetsägaren och entreprenören Edgar Sjölund.
– Jag har följt UIK:s matcher med glädje i många år och
jag vill stödja deras arbete för en idrott på lika villkor för
flickor och pojkar, säger Edgar Sjölund, 84 år.
Gåvan innebär att föreningen med stor sannolikhet balanserar ekonomin pandemiåret 2021.

Vargån först i landets största
VARGÅN. Vargån är först ut i Sveriges största vattenvårdsprojekt genom tiderna,
ett projekt som har en budget på hela 179 miljoner kronor. Genom att återställa
flottledsrensade vattendrag är målet att stärka förutsättningarna för hotade arter.
– Det är hög tid att återställa naturen, att laga de sår som har blivit, säger Joakim
Nilsson, åtgärdssamordnare för Vargån inom Ecostreams for life.
Ecostreams for life är ett
samarbete mellan länsstyrelserna i Västerbotten,
Västernorrland och Jämtland. Återställningsarbetet
pågår till 2026 och kommer
att genomföras i bland annat
Öreälven. I slutet av juni inleddes projektet i Vargån,
ett biflöde till Öreälven som
mynnar ut i Örträsksjön.
– Vi börjar inte där det är
störst behov, utan där det är
störst förutsättningar. Vi
ville komma igång i år och
då var Vargån ett bra vattendrag, säger Roger Vallin,
biträdande enhetschef på
länsstyrelsen Västerbotten.
Joakim Nilsson förklarar
att det finns fler intressen i
Öreälven, som sportfiske
och kanot, medan Vargån
är en enklare plats.
– De privata fastighetsägarna som har varit berörda för årets åtgärder har i
stort sett varit positiva till
åtgärderna, säger Joakim
Nilsson och tillägger att
länsstyrelsen ännu inte har
hunnit samråda med alla
fastigheter längs ån.
Två tredjedelar av årets
åtgärdssträckor
berör

skogsbolagen Sveaskog och
Holmen, som är projektpartners till Ecostreams for life.
– Tack vare dem får vi ofta till långa åtgärdssträckor,
säger Joakim Nilsson.
Under flottningsepoken
rensades tusentals mil vattendrag på block och stenar
för att underlätta för timmertransporterna. Trots
att det var länge sedan har
de negativa effekterna på
vattenmiljöerna bestått.
– Livsmiljöerna hamnade
helt enkelt uppe på land, säger Vallin.
Samtidigt betonar han att
flottningen var viktig för
Sverige förr i tiden, och att
mycket av välfärden beror
på skogsråvaran.
I Vargån upphörde flottningen efter 1969. Det ska
ha gjorts en restaurering
här 1982, men då restaureringsmetodiken har utvecklats genom åren görs arbetet
på nytt. Totalt arbetar fem
personer med Vargån, och
nu finns två grävmaskiner
på plats. En sträcka på cirka 29 kilometer restaureras
genom att återföra stenar,
block och grusmassor till

vattendraget. Joakim Nilsson gissar att projektet i Vargån blir klart 2023.
En del i arbetet är också
att åtgärda de vandringshinder som människan har
skapat, som felaktigt lagda
vägtrummor. Förhoppningen är att projektet ska ge
bättre livsmiljöer till hotade
arter som lax, flodpärlmussla och utter.
– Målet med projektet är
att återfå arterna på sikt i
livskraftiga bestånd, och
att återskapa de miljöer som
mer eller mindre försvann
under timmerflottningen,
säger Roger Vallin.
Hur är det att arbeta
med det här projektet?
– Det är fantastiskt stimulerande. Om vi tittar på
hur stora de här behoven
är i Sverige så behöver vi
ganska många sådana här
projekt för att leva upp till
de nationella miljömålen,
och internationella direktiv.
– Det är ett drömjobb, fyller Joakim Nilsson i. Det är
fint att återskapa naturen i
sin sanna bemärkelse, det
känns bra i hjärtat.
EMMA GARZON

Leif har tagit plats mitt ute
i Vargån med sin grävare
VÄSTRA ÖRTRÄSK. Leif
Strinnholm kör timmerbil,
skogsmaskin och hjullastare
men mest sitter han i en
grävmaskin.
– Det här är ett fantastiskt
roligt uppdrag, tycker Leif
där han sitter i sin grävmaskin mitt ute i Vargån
för att flytta på stenar och
återställa vattendraget för
framtiden.
Leif Strinnholm bor med
hustru och tre barn i Högland mellan Bjurholm och
Örträsk och har nu ”bara”
fyra mil till jobbet där han
sedan tre år tillbaka är anställd av Stefan Hedman
Entreprenad med sitt säte i
Västra Örträsk.
– Jag är något av en allti-allo, hoppar in där det behövs. Här, med det här projektet, har vi nu ett kontrakt
på fem månader, berättar
Leif som körde ner sin grä-

Leif Strinnholm med sin grävmaskin
i Vargån.

Foto: GUNNAR ERIKSSON

vare i Vargån, biflödet till
Öreälven, för ett par veckor
sedan.

Där blir han nu sittande…

– Det värsta som kan hända är ett intensivt regn och
mycket vatten, då funkar det
inte, säger Leif som i sin grävare jobbar med en arbetsledare som springer omkring
på landbacken och ute i ån

och samspelet dessa emellan
är oerhört viktigt.
– Här ska man tänka flera
steg i förväg och det är otroligt roligt även om det också
frestar på, jag hade error i
hjärnan när jag kom hem
första veckan. Vi har liksom
ingen ritning att följa utan
får börja gräva och se hur
det utvecklas och blir.
Det är med andra något
helt annat än att ”flytta”
grus eller jord…
– Det materialet går att
jobba med på ett annat sätt,
här ska man köra grävar´n
på sten hela dagarna och det
är en hel del pyssel innan
man vet hur och var maskinen kan gå och stå.
– Sen tror många att det
bara är att ösa ut sten men
jag kan lova att det är ett
väldigt micklande för att
det ska bli bra, menar grävmaskinföraren Leif Strinnholm.
GUNNAR ERIKSSON

Vargån restaureras genom att bland annat
återföra stenar, block och grusmassor till
vattendraget. Foto: GUNNAR ERIKSSON
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Strömlöst på Nus i Umeå

V-motion vill inventera ödehus

Ny flygolycka med hoppare

UMEÅ. Norrlands universitetssjukhus, Nus, blev delvis
strömlöst under en timme på grund av ett blixtnedslag på
söndagsmorgonen. Ett internt fel i transformationen gjorde
att back up-elen inte gick i gång, enligt ett pressmeddelande
från Nus.
Livsuppehållande och annan känslig apparatur fungerade
dock. Inga patienter drabbades till följd av elavbrottet.

NORDMALING. Två medborgarförslag anmäldes till senaste
kommunfullmäktige den 28 juni. En förslagsställare anser
att det körs för fort i Rundvik och vill att hastigheten sänks
i samhället. Ett andra förslag vill att det utförs slyröjning
mellan fastigheten Tranan och Domherren i Nordmaling.
En ny V-motion föreslår dessutom att alla ödehus i kommunen ska inventeras.

ÖREBRO. I juli 2019 omkom en pilot och åtta fallskärmshopprae vid en flygolycka i Umeå. På torsdag förra veckan omkom
också en pilot och åtta hoppare vid en liknande olycka vid
Örebro flygplats. Flygplanet befann sig bara några sekunder i luften innan det kraschade och fattade eld. Statens
haverikommission har bärgat flygplanet  och tagit det till
en undersökningslokal i Strängnäs.

vattenvårdsprojekt
”I regel var man ganska ensam under vintern när man högg timmer,
och då var det alltid roligt att träffas igen allihop”, säger Martin om
arbetet med flottningen. Foto: GUNNAR ERIKSSON

Han jobbade
med flottningen
ÖRTRÄSK. Örträskbon
Martin Adbo började som
15-åring att jobba med
flottningen. Trots kylan
och de långa arbetspassen
tyckte han om sitt arbete.
– Det var trevligt, men
jobbigt.
84-åriga Martin Adbo
är född och uppvuxen i
Vargträsk och bor i dag i
Örträsk. När Martin var
15 år fick han jobb inom
flottningen, där han arbetade under fem år.
När vi besöker Martin
i hans hem visar han ett
tidningsurklipp från 2012
med rubriken ”det gamla fotografiet”. Bilden är
tagen av Martins bror år
1934 och föreställer Vargån, full av timmerbröt.
– Det var den största
bröten i Vargån, han var
enorm.
Flottningen i Vargån
brukade starta i början
av maj. Arbetet började i
Mossavattnet och gick vidare till Örträsksjön, och
det tog ungefär tre veckor
innan allt timmer hade
transporterats klart.
– Det var kallt då, det
kunde vara mycket is i båtarna ibland.

Det var farligt att jobba

med flottningen och dödsolyckor var vanliga. En
gång gick båten som Martin satt i under men han
lyckades simma i land,
oskadd.
Ingen som Martin jobbade med skadades allvarligt
men han har hört talas om
otäcka dödsolyckor.
– Det var otroligt att vi

”Om det
var ont om
vatten kunde
vi jobba ett
och ett halvt
dygn utan att
sova”.

Martin Adbo

klarade oss, vi hade nog en
viss änglavakt.
Hur hög arbetsbelastningen var berodde på
vattnet.
– Om det var ont om
vatten kunde vi jobba ett
och ett halvt dygn utan att
sova, berättar Martin och
fortsätter:
– I småbäckarna, som
Vargån och Vargbäcken, hade vi kort om folk
ibland, så då kunde det bli
hårda skift.
Hur var det att jobba så
långa pass?
– Inte var man effektiv
på slutet av passet, säger
Martin och skrattar.

Samtidigt tyckte Martin

om att arbeta med flottningen.
– I regel var man ganska ensam under vintern
när man högg timmer, och
då var det alltid roligt att
träffas igen allihop. I regel
var det samma folk varje
år.
1969 var det sista året
som man flottade i Vargån,
och sedan tog timmerbilarna över.
EMMA GARZON

Ecostreams for life
»»Ecostreams for life är ett samarbete mellan länsstyrelserna i
Västerbotten, Västernorrland och Jämtland.

»»Projektet, som delfinansieras av EU:s LIFE-fond, har en bud-

”Det är fint att återskapa naturen i sin sanna bemärkelse, det känns bra i hjärtat”,
säger projektkoordinatorn Joakim Nilsson. 

Totalt jobbar fem personer med Vargån, och nu finns två grävmaskiner på plats. Projektet i Vargån beräknas bli klart 2023. 

get på 178 miljoner kronor och pågår till och med 2026.
»»Åtgärderna i projektet är ett steg för att kunna nå fler
miljömål, som ”levande sjöar och vattendrag” samt det globala
målet ”Ekosystem och biologisk mångfald”.

