Yrkesförare skadar
ryggen på 331:an
Så är det äntligen bevisat. Väg
331 är så dålig och bitvis så farlig
att yrkesförare riskerar ryggskador. Det här visar en studie gjord
av Vägverket konsult.
Vi får hoppas att det leder till
åtgärder som förbättrar vägen.
(Källa ST )

Lekområde för
laxöring
Ljustorpsån skall få en egen
självproducerande stam av havsöring. Det sker med hjälp av
pengar från staten och det man
ska göra är att göra i ordning
lekbottnar.
Åtgärderna under 2008 kommer
att inrikta sig på två stora lerbottnar. En 400 meter nedströms
från Lagfors kraftverk och en i
början av Nylandsforsen.
(Källa ST)

Bra ﬁske i ån!
Ljustorpsån har i år bjudit på
bra ﬁske. Under början av maj
har ﬁskare fått havsöringar på
mellan ett och fyra kilo.
Samtidigt kan det goda ﬁsket ge
problem, eftersom det drar till
sig ﬂer ﬁskare. Det är viktigt att
tänka på att göra rent utrustningen när man ﬁskat i Ljustorpsån, eftersom det ﬁnns kräftpest
i ån.
(Källa: ST)

Sommarbussar
I sommar får Ljustorp anropstraﬁk med taxi på samma
tider som bussturlistan. Traﬁken kommer att köras måndagfredag.
Kom ihåg att ni måste ringa och
beställa minst två timmar före
avgångstiden i turlistan.
Att bussen ersätts med taxi är
för att det var så få som åkte
ifjol.
(Källa: ST)
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