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Ljustorpsproﬁl nr 6
Elsy Lindström, född 240510
En genuin ljustorpskvinna som
är uppvuxen i Öppom som
nummer ett i syskonskaran av
tre barn. Elise och Carl-Jean
var de övriga syskonen. Föräldrarna Anna och Alex Westerlund
idkade ett lantbruk så såväl kor
som hästar fanns med i bilden
under uppväxttiden. Pappa Alex
förolyckades vid 49 års ålder
när traktorn välte i de kuperade
backarna i Mellberg och mor ﬁck
ett stort ansvar som änka. Med
barnens hjälp fortsatte verksamheten, brodern Carl-Jean var då
15 år och det blev han som så
småningom övertog fädernegården.
Elsy utbildade sig på grundskola, fortsättningsskola och på
Strömdars lanthushållsskola.
Det var kristid i hennes ungdom
och man odlade rovor åt djuren.
När Elsy gick på knä och gallrade rovor kom en yngling på
cykel och erbjöd henne hjälp.
Denne gentleman var hennes blivande man Kurt Lindström från
Frötuna. Bröllopet ingicks 1946.

Tanken var att överta Kurts föräldrahem. Men ödet ville annorlunda, ett taxiföretag inköptes
av Per-Erik Nilsson den 31 januari 1948. Barnen Anette f 1946
och Anders f 1948 fullbordade
familjelyckan. Elsy tog körkort
1951 och traﬁkkort 1953 och
var därmed involverad i taxikörningen. Bilar i drift för jämnan
slits snabbt och minst 25 bilar
har avverkats under årens lopp.
Allt från Dodge, Plymoth, PV
60, Chrysler, Mercedes, ”Volvosugga” och till Wolksvagenbuss.
Körningarna har gällt alla kategorier: Födslar,sjuktransporter,
skolskjutsar och övriga personbefordringar. Makarna Lindström hyrde från början hos
Sjöströms dåvarande lanthandel.
Men övertog sedermera slaktaren Rickard Hägglunds fd fastighet i centrala Mellberg. Det
som en gång var slakteri och
köttbutik, blev så småningom ett
egnahem med härliga boytor och
prunkande växtlighet såväl interiört som exteriört.
Elsy bildade tillsammans med
kvinnorna i byn ”Lysmasken”,
en gemenskap som ordnade vägbelysning i Mellberg. Hon har
också varit ledamot i dåvarande
barnavårdsnämnden i 12 år, eldsjäl i KKF (Kyrkans kvinnliga
förening) som stått för församlingshemmets inredning med

Dagens ros!
Vill vi ge Ljustorps
församling för pysselmaterial till skolans
fritids- och
förskoleverksamhet.
Ett stort tack från personalen!
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såväl införskaffning av rekvisita
som inköp och hemforsling av
attiraljer.
I dagsläget har dottern Anette
hand om taxiföretaget och även
Marie som är tredje generation
står för traﬁkansvaret. Elsy är
morgonpigg och servar med förplägnad innan morgonturerna
startar. Njuter dagarna på den
härliga verandan. Barnbarn som
kommer och vill pysslas om,
samt skötsel av hus och tomt.
Ett bevis på Elsys och Kurts
popularitet är att under alla dessa
som taxiföretaget drivits har de
aldrig fått några klagomål. Det
är värt att noter att ”taxi, var god
dröj” säkert har varit bannlyst i
Ljustorps taxis telefonsvarare.

Vykort
5 olika Ljustorpsmotiv
6,50 kr/st

Säljes på
Bygdekontoret och
Ljustorps Handel

