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Ove från Slätafly hjälper till på orkandrabbad karibisk ö

RADIOENTUSIASTEN OCH TEKNIKERN OVE SJÖSTRÖM ÅKER OM ETT PAR DAGAR
TILL DOMINICA I KARIBIEN FÖR ATT HJÄLPA INVÅNARNA EFTER ORKANEN MARIA.

SLÄTAFLY
79-årige Ove Sjöström i Slätafly åker om några dagar till Dominica i
Karibien.Han ska hjälpa till med att bygga ett kommunikationsnät efter
orkanerna.
Sedan barnsben i Sollentuna har Ove Sjöströms stora intresse varit radio. Han blev
tidigt en hängiven radioamatör och har en gigantisk utrustning hemma i Slätafly.
– Jag har fått vänner över hela världen och har daglig kontakt med många av dem,
säger han.
Som nybliven pensionär för 15 år sedan hamnade han för första gången på den lilla
ön Dominica i den karibiska övärlden.
– Då var jag där i tre veckor och bodde hos polischefen på ön. Han var också
radioamatör.
Sedan dess har han årligen besökt Dominica under vinterhalvåren.
– Jag upptäckte att min gamla kropp trivs bättre där i en behaglig temperatur.
Dominica drabbades svårt av orkanen Maria i september. Skadorna blev mycket
omfattande.

– Så den här gången ska jag hjälpa dem med att bygga upp fungerande
kommunikationer. Jag håller på att samla ihop en massa reservdelar och radioantenner, säger han.
När han berättade om sina idéer för flygbolaget Norwegian så ställde de upp på att
Ove Sjöström får ta med sig 25 kilo reservdelar på flygplanet –helt utan extra
kostnad.
– Väl framme på Dominica ska jag bo på ett rescue center tillsammans med några
andra. Jag räknar med att bli kvar där i fem månader, säger han.
Det bor cirka 70 000 människor på Dominica som beskrivs som den fattigaste ön i
Karibien.
– Men det är ett trevligt och ärligt folk som bor där. Jag har alltid blivit väl omhändertagen under mina vistelser. Och självklart vill jag hjälpa mina vänner att
få ett fungerande nät för kommunikation igen.
Om några dagar ska både Ove Sjöström och en last med kommunikationsutrustning
vara på väg till Roseau som är Dominicas huvudstad.

