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Valet är över
Det är svårt att komma förbi resultatet av 

EP-valet även om mycket annat pockar på 
gubbens uppmärksamhet och eventuella 
förmåga. Värmeböljan efter regnet fick 

gräset att skjuta fart och den ferrariröda gräsklippa-
ren trilskas som vanligt. 
Kirskålen går väl snart i 
blom och där det borde 
växa växer det inte men 
där det inte borde växer 
det utav bara den. De 
goda fröerna har inte 
kommit ner i jorden men 
ogräset gror. Det är väl 
med andra ord precis 
som vanligt fast värre 
och i sitt stilla sinne 
kan man ju tillåta sig 
att undra var alla dessa 
svartbruna ogräsfrön 

som nu gror i snart sagt hela Europa har övervint-
rats och lagrats i sjuttiofem år. Nu riskerar väl de 
symboliskt mjuka och sviktande stegen i plogfå-
rorna efter en trygg gammal Nordsvensk kuse att 
ersättas och överröstas av taktfast trampande av 
järnskodda klackar över gatsten och asfalt. Hejande 
och heilande kan betyda samma sak och en upp-
sträckt arm med eller utan arrogansens resta finger 
ger obehagliga associationer.  Att mer eller mindre 
uttalat rasistiska och icke demokratiska partier tar 
plats i ledningen för den organisation som en gång 
bildades för att skapa bestående fred och förståelse 
i en sargad världsdel är inte bara obegripligt - det är 
skamligt.

Kanske ska man fråga sig om demokratin är reducerbar 
till ren och skär matematik på så sätt att den som i val 
lyckas erövra fler procentenheter än en annan har 
mer rätt ända tills någon får 51 procent och därmed 
mest rätt av alla. Krävs det inte en samsyn om män-

niskors lika värde, jämlikhet, livets okränkbarhet och 
delat ansvar och lyhördhet för de minstas och mest 
utsattas behov för att få kalla sig demokrat? Rasismen 
kan aldrig bli rumsren. Främlingsfientlighet förutsät-
ter att man tvingar människor att förbli främlingar.

Regn och värme och vind har gjort sitt och det ser som 
det ser ut på stugans tun. Ogräset gror också i stugans 
grusgång. En gång när gubben beklagade sig över allt 
för mycket grönska i gruset inför en av Socknens mest 
betrodda män konstaterade han helt lugnt att det var 
ok ändå för det framgick ju tydligt att det var obespru-
tat.  Det var sant och bra då – men vad gör man när 
ogräset hotar att ta över och behandling med kratta 
och den traditionella gångskyffeln inte räcker till?

BACKIS

Missing people samlar 
kraft när någon försvinner
UPPSALA/LÄNET En kväll 
i förra veckan gav sig några 
grupper från Missing 
peo ple ut för att för leta 
efter mannen som varit 
försvunnen i Uppsala sedan 
flera dagar. 

Det här var tredje gång
en man inledde sökandet 
och grupperna utgick från 
bostadsområdet Nyby i 
Uppsala. Det var härifrån 
mannen försvann.

Missing People Sweden är en 
ideell organisation som publice-
rar efterlysningar samt samord-
nar och genomför skallgångar av 
försvunna personer i Sverige. De 
har ett nära samarbete med anhö-
riga och Polisen och i Uppsala har 
de funnits sedan augusti 2012.

Missing People i Uppsala har även 
ett nära samarbete med Uppsalas 
beredskapskrets inom Röda Kor-
set som ställer upp med krisstöd-
jare och första hjälpengrupper. 
Under några sök har de har även 
fått hjälp av Uppsala skärmfly-
gare, frivilliga flygkåren och sjö-
räddningssällskapet. Hemvärnet 
kallas in av polisen vid behov.

Bengt, som mannen heter, för-
svann från sitt hem på Viktor Ryd-
bergsgatan i Nyby lördagen den 
17 maj. Bengt är 82 år gammal och 
dement och Missing people har 
sökt efter honom två gånger tidi-
gare men utan resultat. 

På torsdagskvällen var det dags 
igen och 2 200 sms hade gått ut 
till frilliga för att samla ihop så 
många som möjligt för sök num-
mer tre.

Deltagarna samlas i kvartersloka-
len på Viktor Rydbergsgatan där 
man sätter upp en central med 
all nödvändig administration. Här 
finns kartor, datorer och Röda 
korsstödjarna. 

De frivilliga som anländer delas 
in i grupper, förses med kartor 
över det sökområde som blir de-
ras ansvar och de informeras kort 
om läget och så skickas de iväg.

Tio hundförare från hund-
patrullen i Gävleborgs län anslu-
ter med sex hundar. De är bered-
da att ge sig ut för att komplettera 
sökandet där människorna går 
bet.

– Vi har säkert varit här i Upp-
sala fem gånger tidigare, säger de-
ras gruppledare Tommy Stonert, 
och fortsätter:

– Vi får ofta åka runt och hjälpa 
till och vi har specialiserat oss på 
bra sökhundar därför är vi efter-
frågade.

Tommy Stonert berättar vidare 
att de blivit tilldelade fyra om-

råden att söka av. Uppskattnings-
vis tar det två timmar att söka 
igenom ett område så han räknar 
med att de blir ute ett tag.

Grupperna är ute så länge de 
kan och känner att de behöver 
innan de återvänder till centra-
len. Ibland kanske de hittar en 
jacka, en sko, en väska och till 
och med den försvunna person 
man letar efter.

– När man hittar nåt får man 
inte röra det, berättar Tinna Sigge 
som är en av Röda Korsstödjarna.

Hon berättar vidare att de kan 
fotografera det och exempelvis 
skicka ett mms till centralen.

– Då får de avgöra om det är 
ett intressant fynd. Inget får delas 

på facebook eller fotograferas för 
eget bruk. Och man får inte spe-
kulera eller sprida information. 
Missing people rapporterar alltid 
sina fynd till polisen, säger Tinna 
Sigge.

Det kan hända att de sökande 
tycker att något är jobbigt och 
svårt. Bara det att hantera att nå-
gon är försvunnen kan upplevas 
jobbigt för en del. Och har någon 
gjort ett fynd av något slag kan de 
behöva prata om det. Därför finns 
Röda korsstödjarna här som ett 
bollplank.

– Vi har nog gjort mest nytta 
hittills genom att prata med de 
anhöriga, säger Sanne Svedberg, 

den andra Röda korsstödjaren. 
Missing people är absolut världs-
bäst på att leda och organisera 
sök. Att kräva att de också ska 
orka med kontakten med de an-
höriga är inte rimligt.  Det är där-
för samarbetet med Röda Korset 
har kommit till.

Missing People i Uppsala har 
varit ute på cirka tio sökningar 
sedan starten och denna kväll 
kom det 20 frivilliga som genast 
skickades ut i tre grupper. När 
de tio hundförarna och deras sex 
hundar räknas in så blir det ett 
skapligt gäng ändå som är ute och 
letar efter den försvunne Bengt.  

Nu återstår att se om grupper-
na lyckas.

Vad är det då som driver en 
Missing people-frivillig?

– Jag tycker inte att man ska 
kunna försvinna i Sverige utan att 
någon letar, säger Missing peop-
les operativa chef Tony Erling och 
fortsätter:

– Om man själv skulle vara drab-
bad, om någon anhörig försvann, 
till exempel, så skulle man verk-
ligen vilja att 200 personer i gula 
västar var ute och letade. Det är 
därför jag engagerar mig och för 
att de anhöriga ska få ett avslut.

EVA HALLOR

Fotnot: Den saknade mannen på-
träffades död under lördagen.

Här får deltagarna instruktioner om sökområdet.  FOTO: EVA HALLOR

Missing People är redo att rycka in när en person försvinner.Sanne Svedberg och Tinna Sigge är Röda korsstödjare och finns till hands 
för de frivilliga i sökgruppen.

LÄNET Investeringsbidragen 
till allmänna samlingslokaler på 
sammanlagt cirka 23,7 miljo-
ner kronor går i år främst till 
energibesparande åtgärder och 
åtgärder för minskad miljöpå-
verkan samt åtgärder för att 
förbättra tillgängligheten. 

Flera av länets bygdegårdar 
får del av bidraget, bland annat 
Rasbokils nya bygdegårds-
förening som får två miljoner 
kronor.

Föreningar som får bidrag finns 
från Arjeplog i norr till Kristian-

stad i söder och de enskilda bidra-
gen varierar från 12 000 kronor 
till tre miljoner kronor.

Intresset för bidraget är stort och 
i år kom 231 ansökningar in varav 

80 föreningar beviljades bidrag. 
Vid årets fördelning har åtgärder 
som syftar till att förbättra till-
gängligheten och till att spara en-
ergi och miljö haft hög prioritet, 
liksom upprustningar för att höja 

lokalernas standard. Boverkets 
samlingslokaldelegation har be-
slutat att 80 föreningar i år ska få 
dela på drygt 24 miljoner kronor 
för denna typ av åtgärder.

Allmänna samlingslokaler är lo-
kaler som drivs av ideella orga-
nisationer samt hålls öppna och 
tillgängliga för föreningslivets 
verksamheter som möten, sam-
mankomster, studier, kultur- och 
fritidsaktiviteter och liknande. 

De föreningsdrivna samlings-
lokalerna utgör viktiga offentliga 
mötesplatser, både på landsbyg-

den och i våra städer.
Investeringsbidraget kan ges 

för ny-, om- eller tillbyggnad, 
standardhöjande reparation samt 
för inköp av allmänna samlings-
lokaler. Det statliga bidraget kan 
utgöra högst 50 procent av den 
totala kostnaden och förutsätter 
att kommunen bidrar med 30 
procent samt föreningen själv fi-
nansierar resterande 20 procent. 

För tillgänglighetsåtgärder kan 
Boverket ge bidrag för hela kost-
naden, dock högst 200 000 kro-
nor.

SKOKLOSTER Nu är det 
klart att turistbyrån i Håbo 
kommun kommer att vara 
stationerad i Stenhuset 
intill slottet i Skokloster i 
sommar. Det informerades 
om på ett tidigt frukost
möte på Macken i Skoklos
ter i förra veckan.

Från att tidigare ha varit placerad 
på grönytan mellan parkeringar-
na vid bensinstationen flyttas den 
nu alltså till Stenhuset.

Anledningen till flytten är del-
vis att man vill ha grönytan fri 
men också att man vill få aktivi-
teter i Stenhuset som det senaste 

halvåret stått tomt. Men flytten 
till Stenhuset ger även utrymme 
till försäljning av souvenirer och 
hantverk.

Eftersom möjligheterna att ta 
sig till Skokloster med båt ökar i 
sommar räknar man med fler tu-
rister än tidigare.

Kanske var det på grund av ny-
heten om båttrafiken och flytten 
av turistbyrån som fler än vanligt 
hade samlats på frukostmötet i 
Macken denna tidiga morgon. 
Representanter från de tre re-
derierna Mälarstaden, Fyris och 
Strömma presenterade sina fö-
retag och sommarens turer till 
olika hamnar i Mälaren. Därefter 
minglades det, byttes erfaren-
heter och information om som-
maren i Håbo kommun. Kanske 

speciellt om nationaldagsfirandet 
i Skokloster den 6 juni, då det är 

in vigning av turistbyrån i Sten-
huset och även invigning av som-

marens utställning på slottet.
TOMMY HILDORSSON

Flera bygdegårdar 
får del av miljonregn

Turistbyrån flyttar till Stenhuset

Turistbyrån i Håbo kommun flyttas till Stenhuset vid Skokloster slott och invigs den 6 juni.  FOTO: TOMMY HILDORSSON

Följande föreningar i Uppsala län 
har tilldelats investeringsbidrag:
▶ Skokloster bygdegårdsförening,    
Håbo: 500 000
▶ Enåkers Bygdegårds Förening,    
Heby: 31 000

▶ Rasbokils nya bygdegårds - 
för ening, Uppsala: 2 000 000
▶ Enåkers bygdegårdsförening,    
Heby: 92 000
▶ Bergsbrunna bygdegårds- 
för ening, Uppsala: 121 000

FÖRENINGAR I UPPSALA LÄN 
SOM FÅTT INVESTERINGSBIDRAG:


