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n Hyllningskonsert för de 
åtta nyinvalda i Swedish 
Music Hall of Fame: Lill-
Babs, Magnus Uggla, Car-
digans, Ola Håkansson, 
Merit Hemmingson, Loop 
Troop Rockers, Britt Linde-
borg och Calle Jularbo. De-
ras musik tolkas av bland 
annat Kikki Danielsson, Ola 
Salo och Bengan Janson.
En hyllning till svensk 
musik, SVT1, 20.00.

n PÅ BURKEN

Lokala 
nyheter 

snabbare, 
enklare, 

tydligare

Ladda ner  
helahälsingland.se   

som app!  
Finns på App store  

och Google play.

Missa 
inget!

Gilla LjP på Face-
book så missar du 
inga nyheter!
Helahälsingland.se finns 
på Twitter:

@HelaHalsingland

n SOCIALA MEDIER

50 
kinesiska par om 
året ska få hjälp med 
assisterad befrukt-
ning i Malmö. På 
grund av den tidiga-
re ettbarnspolitiken i 
Kina har många kvin-
nor där fått sina ägg-
ledare avklippta ef-
ter att de fött första 
barnet.

n SIFFRAN

D e tomma hagarna har åter fyllts 
på. Glada kossor verkar älska det 
gröna. Det är inte svårt att undgå 
glädjen när de formligen studsar 
ut på ängarna.

Det är också ett jippo som allt fler vill ta del 
av. Busslaster och köer till hagarna är en allt 
vanligare syn.

Vad är det då med kossorna som lockar? Jag 
tror inte att det är kossorna i sig. Det är bond-
gården som lockar.

När jag tog med familjen på besök hos en öp-
pen bondgård med lamm, grisar och kossor 
glömde barnen bort sina mobiler, paddor och 
dataspel därhemma.

Det analoga, eller i det här fallet animalia, 
vinner över det digitala. Det tycker jag känns 
bra. 

God morgon.

Kosläpp och ungar

RAMSJÖ  Under tisdagen 
blev entreprenören och 
företagaren Kent Bille-
bro ny ägare till Ramsjö 
camping och Folkets 
hus. Han har stora pla-
ner för fastigheterna 
vad gäller artister, tea-
ter och dans.
Kent Billebro har under 
många år organiserat event 
åt företag och personer i 
Stockholm. Han är dj och 
driver en firma som bygger 
högtalare, men han har ald-
rig tidigare drivit en cam-
ping eller ett Folkets hus.

– Jag tycker att det vikti-
gaste i livet är att ha kul. I 
Ramsjö vill jag börja med dj, 
dans och karaoke, ha roliga 
fester och bra mat. Sen tän-
ker jag också att jag ska ta 
hit många artister. Det finns 
både en inom- och utom-
husscen på campingplatsen 
där jag kan anordna kabaré, 
teater och uppträdanden, 
säger Kent Billebro.

Han vill satsa på event i 
Ramsjö och skapa arrange-
mang som passar alla. 

– Jag vill blanda olika kul-
turer och åldrar, barn och 
gamla. Det ska vara gräns-
löst på det sättet, det ska in-
te vara för någon viss pu-
blik. 

Kent Billebro har i flera år 
haft funderingar på att dri-
va sin egen camping.
Varför blev det just i Ram-
sjö?
– Varför inte? Det är ju otro-
ligt vackert här uppe. De 
som bor här är hemmablin-
da men det är helt bedåran-
de. 

Kent påpekar också att 
hans köp av fastigheterna 
skapar arbetstillfällen.

– Jag vill ju såklart ha nå-
gon driftig person som kan 
driva det också. Sen efter-
som det inte har varit igång 
så behöver jag ju anställa ett 
helt nytt team. 

Dan och Iwona Jönsson 
har renoverat och drivit 
campingen och Folkets hus 
sedan 2010. Men när orken 
började ta slut bestämde de 
sig för att sälja.

– Vi har försökt att sälja 
ett par år och nu fick vi ju en 
köpare som blev riktigt in-
tresserad på en gång. Priset 
som vi hade satt från början 
var för högt så vi gick ner till 

smärtgränsen och då ringde 
fyra stycken på en dag, sä-
ger Dan Jönsson. 

Men det är inte bara glatt 
att de hittat en efterträdare.

– Genom att man har 

byggt upp det här så är det 
ju såklart ledsamt men det 
gör sig självt då jag har pro-
blem med rygg och axlar. 
Jag har också en elfirma och 
frun ett annat jobb, så det är 
dags för pension snart.

Men han  önskar Kent Bille-
bro lycka till. 

– Hans planer låter ju bra, 
så om det blir bara en del av 
det gjort så blir jag jätteglad, 
säger Dan Jönsson.

Kent har köpt fastigheter-
na med utveckling i åtanke. 

– Jag tycker inte om att 
förvalta, jag vill utveckla 
och se saker och ting växa. 
Jag kommer även att starta 
försäljning av våra produk-
ter här uppe som jag kombi-
nerar med den befintliga 
verksamheten. 

Desirée Lindh
 0650-355 31

desiree.lindh@mittmedia.se

Han tar över Ramsjö camping

Kent Billebro har många planer gällande Ramsjös camping och Folkets hus. FOTO: CAROLE TÄRNUDD 

När Iwona och Dan Jönsson köpte campingen renoverade de 
den.   FOTO: ARKIV 

Dan och Iwona Jönsson installerade tre vattenrutschkanor 
vid campingen. Något som Billebro uppskattar. Han hoppas 
kunna anordna utomhusdisco med skummaskin.   FOTO: ARKIV

Jag vill blanda olika 
kulturer och åldrar, 
barn och gamla. Det 
ska vara gränslöst 
på det sättet, det 
ska inte vara för nå-
gon viss publik. 

Ändrad öppettid

Fredag 26 maj
har vi öppet 
9.00 - 11.00

lansstyrelsen.se/gavleborg

Morsdag – Kom och fira mor hos oss!
Söndag 28 maj

Vi bjuder på tårta under lunchen kl 11.00–14.00
samt en härlig vårmeny från kl 17.00

Boka bord på www.bergskrogen.se eller ring oss 0651-56 52 55        

MORS DAG 
på söndag 28/5, köp ett 
presentkort laddat med 

vårens mode

Glöm inte...

FACEBOOK.COM/FANNYBUTIKERNA

HUDIKSVALL • GULDSMEDEN
TEL. 0650 - 182 60
BOLLNÄS • STATIONSGATAN 4
TEL. 0278 - 161 00

50%
RABATT  

På allt 
STICKAT 

och massor av 
LÅNGBYXOR 

(gäller fre-lör)

dig nu!
Engagera

actionaid.se


