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hässleholm
Våra föreningar
SPF Trivsam i Bjärnum har haft medlemsmöte, 54 medlemmar var samlade i Bygdegården. Ordförande Kerstin
Göransson hälsade välkommen till både nya och gamla
medlemmar. Sen bjöds det på underhållning av föreläsare Ingmar Skogar, som tog med deltagarna på en resa
till Mongoliet ”Landet med den blå himlen”. Kaffe och
smörgås serverades. Därefter följde rapporter, information och lotteridragningar.
Föreningen HjärtLung Hässleholm har haft en info-träff
på Senioren i Hässleholm. Programmet handlade om
sjukdomen KOL eftersom Riksförbundet HjärtLung
har något som de kallar lungmånaden nu i november.
Läkaren Beata Olejnicka föreläste om varför vi drabbas
av sjukdomen KOL. Detta beror till största delen på
rökningen. Därefter gick hon in på hur snabbt man kan
få en diagnos och hur sjukdomen behandlas.
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Nytt folk i industrin
– ett framtidskrav

■■  industrinatten.
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Det är svårt att hitta
lastbilsmekaniker. Det
är det enkla skälet till
att Göinge Bil lastvagnar är ett av företagen
som var med på Industrinatten nordost.
– Vi behöver killar och tjejer som vill jobba med det
här, det är svårt att hitta
folk förklarar Hans Edén
som är vd för Göinge Bil
lastvagnar.
På onsdagskvällen visade han runt ett gäng skolelever från främst Kristianstads- och Vinslövstrakten
när det var premiär för Industrinatten i våra trakter.
Tanken är att industriföretag ska få visa upp sig
och berätta om sin verk-

samhet för både elever,
studievägledare,
lärare,
föräldrar och andra intresserade.
Hans Edén försatt inte
tillfället för att försöka
intressera de besökande
ungdomarna när de vandrade runt i verkstaden på
Stattena där lastbilar och
en och annan buss väntade
på omsorger.
– Volvo har 120 000 anställda i 19 länder. För den
som sköter sig och är duktig finns det möjlighet att
få jobba över hela världen,
berättade han bland annat.
Han berättade om företaget, om yrket, om behovet av nya mekaniker och
en hel del om lastbilar som
är högt tekniskt utvecklade.
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”Saknar tre mekaniker”
– En lastbil som lastad
väger 64 ton drar 3,5-4 liter
diesel per mil. Jämför det
med en personbil på två
ton som drar från en halv
liter och uppåt per mil. Det
är väldigt mycket bättre
bränsleekonomi i en lastbil, tog han som exempel.
Han berättade även att
företaget totalt har 27 mekaniker anställda.
– Men jag behöver 31,
tre fattas, förklarade Hans
Edén.
Industrinatten har genomförts tre år i rad i Malmö och har alltså nu fått
en uppföljare i nordöstra
Skåne. I Hässleholm och
Kristianstad deltog 14 företag som alla fick besök
av grupper av intresserade.
Arrangemanget utgick

- Det är svårt att rekrytera,
det behövs folk som vill jobba med det här, förklarade
vd Hans Edén.

i från Yllan i Kristianstad
där deltagarna samlades
på eftermiddagen innan de
bussades ut till de olika
företagen.
Bakom arrangemanget
står IUC Syd (Industriella
utvecklingscentra) Region
Skåne, Hässleholm och
Kristianstads kommuner.
Carl-Johan Bauler
0708-771044, carl-johan.bauler@nsk.se

Samlarklubben Snapphanen i Vinslöv har haft
medlemsmöte. Ordförande Torgny Paulsson hälsade
alla medlemmar välkomna och i synnerhet kvällens
föredragshållare fotograf Sven Persson med föredraget
”Skånes landskap i förändring”. Sven började sin yrkesbana som mättekniker med stort intresse för kartor, natur och fotografering. Dessa intressen och hans första
yrke, mättekniker, bäddade för att han skulle komma att
bli bland annat naturfotograf. Han har även skrivit flera
böcker. Sven visade foton som tagits under 1950-talet
och nytagna foton fram till och med 2015 från samma
platser. Det var ett underhållande och mycket tänkvärt
föredrag med fantastiskt fina foton från både förr och
nutid. Härefter var det dags för fikapaus. Tore Johansson vann första pris i tipstävlingen. Sen var det dragning
på lotteriet med trevliga vinster och som avslutning en
auktion där julsakerna dominerade.
Tyringe museum. Att få möjlighet att uppleva skividoler från 60-talet lockade en stor publik, drygt hundra
personer till Bergmans Källare lördagen den 12 november. De tre Tyringefödda, Bo Göran Svensson, Greger
Risberg och Lars-Göran Kjällqvist hade satt samman en
melodimosaik med 24 hits från 60-talet som sedan Olle
Nyström ställde kluriga frågor runt. Leklusten var stor
hos både uppträdande och publik. Eftermiddagen blev
en musikalisk nostalgitripp med många berättelser om
både musiken och originalartisterna.
SPF Seniorerna 159 Hässleholm. Onsdagsträffen med
besöka av Jan Landin intresserade många medlemmar.
Jan Landin har varit flygare i hela sitt liv. Han började
som 17-åring med segelflygning i Kiruna och antogs
senare som fältflygare i Flygvapnet. I Ljungbyhed fick
han flyga SK-50 och SK-60 och blev utbildad för den
nya flygplanstypen Lansen i Nyköping. Bland annat
lärde han sig där att flyga lågt; 10 m ovan vattenytan
och 20 m ovan marken! I hans arbete ingick även viss
underrättelseverksamhet. Senare fick han förflyttning
till Ronneby för att flyga Viggen, därefter uppdrag inom
kustbevakningen, och år 1991 blev en långvarig längtan
uppfylld: att flyga räddningshelikoptern Superpuma.
Därefter följde många riskfyllda uppdrag – bland annat
var han med om räddningsaktionen vid Estonias förlisning i september 1994. Trots svår vind och 8 m höga
vågor lyckades han med Superpuma rädda livet på 15
personer, tillsammans med en otroligt duktig ytbärgare.
Det blev totalt 103 uppdrag under åren med Superpuma. Jan fortsatte flyga även efter pensioneringen. Totalt
gjorde Jan över 9 000 flygtimmar under sina 54 år som
flygare. Eftermiddagen avslutades i vanlig ordning med
fika, information och lotterier.
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