
4

Till vår stora glädje har 
Ljustorps Handel fått  utmärkel-
sen månadens Landsbygdsföre-
tagare. Prisutdelning skedde på 
EON Arena den 24 mars.

Ljustorps handel har uppmärksam-
mats många gånger för sitt fina 
arbete. Annandag påsk var det dags 
igen, i samband med Timrå IK:s 
semifinalmatch mot HV71 i EON 
Arena.

Anledningen var att Ljustorps 
handel tilldelats utmärkelsen Måna-
dens landsbygdsföretagare av Swed-
bank och LRF.

Motivering till priset

Så här lyder motiveringen, som 
också står på diplomet: ”Ljustorps 

handel får priset för att de är goda 
förebilder för företagsamhet i lands-
bygden med sin satsning på att bibe-
hålla och utveckla affären i Ljustorp. 
Genom deras serviceinriktade för-
hållningssätt har de skapat en triv-
sam atmosfär i butiken. Genom sitt 
engagemang för bygden och sin posi-
tiva attityd för utveckling är de en 
god förebild när det gäller företag-
samhet på landsbygden.”

Prisutdelning

Priset delades ut vid en improvise-
rad ceremoni i Timrå kommuns loge, 
där de tre ägarna fick ta emot gra-
tulationer, diplom, presentkort och 
blommor av Hans-Erik Näslund från 
LRF, Lennart Broman från Swed-
bank och Jan Norberg från Timrå 
kommun. Sen blev det tårta och 
hockey som grädde på moset.

I periodpausen fick även den entusi-
astiska hemmapubliken tillfälle att 
hylla Ljustorps egen ”superkedja”, 
som visade upp sig på isen - dock 
utan skridskor.

Årets landsbygdsföretag?

Priset delas ut tio månader på året, 
Ljustorp blev vinnare i mars 2008. 
I december tävlar årets tio månads-
vinnare om att bli Årets lands-
bygdsföretagare, en utmärkelse som 
dessutom ger vinnaren 10 000 
kronor. Diplomet finns att beskåda i 
butiken.

Matchen? Den vann förstås Timrå 
IK med 5-3
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 Vårgatan 21

Matrix Shampoo  
250ml+ Balsam 250 ml 130:-

Sleek look (orange), color smart ( lila)
amplify( turkos), curl life (grön)

Gäller vecka 22-24

Pris för Ljustorps handel
Våra glada handlare tar emot pris för månadens landsbygdsföretag


