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43 procent fler konkurser
i länet den senaste veckan
GÄVLE Antalet konkurser
i Gävleborg ökar kraf
tigt. De senaste sju da
garnas konkurser visar
en ökning på 43 procent
jämfört med samma
period förra året.
Det senaste halvåret
har nästan en femtedel
fler, 17 procent, av lä
nets företag har gått
i konkurs jämfört med
2019.

Länets siffror skiljer sig bara
marginellt från dem på rik
snivå, där siffran är 18 pro
cent. 2019 gick 69 företag i
konkurs under samma halv
årsperiod.
Det är kreditupplysnings
företaget Syna som sam

manställt uppgifter från
landets tingsrätter. Siffror
na gäller aktiebolag.
Kategorier som sticker ut
bland konkurserna i Gävle
borgs län i juni månad är bil
verkstäder och restaurang
er. Månadens konkurser
berör minst 17 anställda.

Sofia Kalmeborg

p Alla konkurser i Gävleborg i juni 2020:
1. JIKå Assistans och Entreprenad i Ockelbo AB, 6 anställda
2. Supermat i Gävle AB, 1 anställd
3. Svenska Brandskyddsgruppen AB, Gävle, 1-4 anställda
4. Hofors Autoservice Aktiebolag, 3 anställda
5. EBE Bygg & Tak AB, Gävle, 2 anställda
6. Scanref AB, Sandviken, 1-4 anställda
7. Woodsia AB, Hudiksvall, 0 anställda
8. Magasinera Mera Gävle AB, 1 anställd
9. M.Forsgrens Bygg Och Montage AB, Storvik, 1 anställda
10. Glasögonhuset i Hudiksvall Aktiebolag, 1 anställda
11. Hälsingecoach AB, Vallsta, 0 anställda
12. Y.R Café AB, Sandviken, 0 anställda
13. Fjäll & kust konsult AB, Gävle, 0 anställda
14. PB Fordonsservice AB, Gävle, 0 anställda
15. Pietas cafe & glassbar Aktiebolag, Gävle, 0 anställda
16. Karlssons Entreprenad & Schakt AB, Bollnäs, 0 anställda
17. Fufu Eat N Play AB, Hudiksvall, 0 anställda

23 berörs när Yilport
tappar sitt kontrakt
SKUTSKÄR Under de se
naste åren har Yilport
skött Stora Ensos utlast
ningslager i Skutskär.
Snart löper kontraktet
ut och då väntar ingen
förlängning.
– Vi vill ha så mycket
som möjligt i egen regi,
då är det lättare att ha
kontroll på saker och
ting, säger Maria Knuts
på Stora Enso.

Sammanlagt jobbar 23 per
soner i utlastningslagret där
Stora Ensos slutprodukter i
form av fluffmassa i rullar
och pappersmassa i balar
lastas för transport med
lastbil eller tåg.
– Det som lastas i contai
ner går med tåg till Gävle
hamn för vidaretransport ut
i världen med båt. En liten
del av det som går iväg med
lastbil ska till kunder i Sve
rige, resten åker vidare till
andra europeiska länder, sä
ger Mattias Jähder på Stora
Enso Pulp i Skutskär.
Verksamheten i utlast
ningslagret har i tio års tid
varit utlagd på entreprenad
och under de senaste åren
har entreprenören varit
Yilport som också är opera
tör i Gävle hamn.

Snart går kontraktet ut och

då passar Stora Enso på att
”plocka hem” verksam
heten.
– Alla anställda erbjuds
tjänster hos oss i stället. De
som tackar ja börjar 1 okto
ber, säger Maria Knuts som

Skarven har stor påverkan på fiskbeståndet. 

Gävleborgs län har flera
känsliga fiskpopulationer
som drabbats hårt av den
växande skarvstammen och
vid inventering av stammen
som finns i länet beräknar
man att skarven äter om
kring tre ton fisk per dygn.
Sandra Wahlund, handläg
gare på länsstyrelsen, men
ar att havsöringen är särskilt
drabbad.

är kommunikatör på Stora
Enso.
De 23 berörda informera
des om förändringen i fre
dags. Beskedet fick ett posi
tivt mottagande, enligt
Tommy Claesson som är
ordförande för facket Pap
pers i Skutskär.
– Tack vare ett hängavtal
har Yilports anställda kun
nat vara medlemmar hos
oss. Att de nu blir Stora

Enso-anställda betyder
mycket för gemenskapen
och tillhörigheten, säger
Tommy Claesson.

I anslutning till fabriken i

Skutskär har Stora Enso
också en egen hamn. Den
sköts av företaget Skutskärs
hamn och logistik AB och
används mest för att ta
emot fartyg som lossar ved
och kemikalier.

Endast undantagsvis las
tas båtarna med produkter
som ska gå på export.
– De stora fartygen vill i nte
gå in i småhamnar, därför
skickar vi det som ska trans
porteras med båt till Gävle
hamn, säger Maria Knuts.
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De coachar i coronatider
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Beviljad skyddsjakt på
skarv längs Gävlekusten
GÄVLE Länsstyrelsen
Gävleborg har beviljat
skyddsjakt efter skarv
längs Gävlebukten.
Det rör sig om maxi
malt 500 skarvar som
får fällas och syftet är
att förhindra allvarlig
skada på fiskbeståndet
i området.

”Alla anställda erbjuds tjänster hos oss i stället. De som tackar ja börjar 1 oktober”, säger Maria
Knuts som är kommunikatör på Stora Enso. 
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– Skarven har ökat ganska
ordentligt i området och
den har stor påverkan på
framförallt havsöringen och
laxyngel som sätts ut.
Gävle kommun ansökte
om skyddsjakt efter skarv
redan den 29 april men fick
avslag då Gävle fågelklubb
motsatte sig.
– Ansökan avslogs med
hänvisning till de häckande
skärgårdsfåglarna som be
fann sig i området, säger
Sandra Wahlund.
Skyddsjakten inleds den
15 juli och pågår till och med
den 30 november. Tillstån
det gäller jakt efter skarv på
öarna Pålsgrundet, Kalk
stensgrundet, Långraten
och Kaxarna i Gävlebukten.

Isak Wahlund

GÄVLE Coronakrisen har
inneburit påfrestningar
för stora delar av sam
hället. Sjukvårdsperso
nal får slita, vissa för
lorar sina jobb medan
andra upplever oro för
viruset som helhet.
Heléne Gussman och
Ritva Tammela bor i
Gävle och Sandviken
och erbjuder coachning
i coronatider.

Att leva i en pandemi kan te
olika för olika personer. För
vissa vänds livet upp och
ned, för andra fortsätter
vardagen som vanligt. För
många kan behovet att pra
ta med någon vara ännu
högre under tider av oro och
ovisshet.
Heléne Gussman och Rit
va Tammela är utbildade
coacher och bor i Gävle res
pektive Sandviken. De har
tillsammans med sina 30
kollegor, placerade över

Heléne Gussman.
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 ela Sverige, börjat erbjuda
h
gratis onlinesamtal för de
som känner att de behöver
i coronatider.
– Vi har startat det helt
ideellt och tillsammans an
vänt oss av de kunskaper vi
besitter för att kunna dra
igång det hela, säger Heléne
Gussman.

Tillsammans med sina kol

legor på Coach4U har Guss
man och Tammela erbjudit
kostnadsfria onlinesamtal
sedan 22 juni. Det har inte
varit någon anstormning av
personer, något som Helen

Ritva Tammela.
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Gussman tror beror på att
folk inte vad en coach är.

– Vi är inte psykologer eller

terapeuter utan är en sam
talspartner eller lyssnar
partner, vi loggar ingenting,
varken samtal eller person
uppgifter. Vi ställer frågor
så du själv hittar dina egna
svar, fortsätter Heléne
Gussman.
Gussman menar att det är
människor i olika situatio
ner som hör av sig men att
oro är den största orsaken
till att människor vill samta
la med någon utomstående.

– Det är en stor oro i sam
hället i dessa tider, folk
behöver pysa ur sig en del
av oron. Allt ska man inte
prata om i en relation, man
kanske borde prata med nå
gon utomstående och inte
belasta sina närmsta för
mycket, säger Heléne Guss
man.
Vilka är det som har sökt
sig till er för samtal?
– Dels är det sjukvårdperso
nal som behöver prata
innan de går hem från job
bet men även respektive till
sjukvårdpersonal. De är så
klart även oroliga kring sina
nära och kära, säger Heléne
Gussman.
– Även människor som är
permitterade och de som
bara är rädda för sin egen
skull eller anhöriga i förhål
lande till coronaviruset, läg
ger Heléne Gussman till.
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