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: BJÖRKOM 3154, 860 33 BERGEFORSEN ; 
: TRYCKNINGEN BIDRAS AV: VUXENSKOLAN TIMRA - SUNDSVALL OCH : 
: TIMRA KOMMUN, PLANERINGSKONTORET : 
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: Tidningens stoppdatum extranummer 31 maj
 

nr3 5 juli i
 
nr4 6 september
 
nr5 20 november
 i 

• ANNONSKOSTNADER för 1996 + moms (25%)	 i 
• A4 200:-, 1/2 A4	 100:-, 1/4 A4 50: radannons 25:- i 

62:50• inkl 250:-	 125:- 31:25 i 
~ Föreningens Postgiro 86 11 24-6 
· n Bankgiro 7831-11-12096 i 

i• OBS! Vill man endast vara medlem (ej INSATS-medlem) så går det också bra
A 25:-/enskild i 

50:-lfamilj 
25:-/föreninglföretag i 

i 
• Föreningens nya styrelse ser ut så här: i 
• ORDFÖRANDE	 Erland Nordsrtöm 82319 i..z.. V. ORDFÖRANDE Marianne Persson 82323 
-.- SEKRETERARE Annette Reinikainen 83041 iKASSÖR Elvy Dahlin	 581098 
• ~EDAMÖTER	 Börje Albertsson 84044 

Lennart Tjärnberg 82405'*'" Björn Andersson 82074 i
i 

SUPPLEANTER Lea Hörnström" 81067 
~ " Ella Dahlin 81122 i" MarleneLindström 82136 
__ " Cathrine Åslin 845 50 i" Lennart Andersson 84570.... " Lennart Millberg 84535,. "	 iLeena Hedman	 82000 

•	 REVISORER Nils-Åke Eriksson i 
Arne Bergfors 

•	 Monica Backlund•~EVISORSUPPLEANT	 i 
Annkatrine Klaaman i 

• VALBEREDNINGEN	 Tina Tjärnberg iChristine Danielsson 
Kjell Sjödin 

•	
i." SUPPLEANTER	 Håkan Lindström 

Berndt Laggren i 
• Red. Marianne Persson 823 23, 824 23, 010-260 05 50, Björkom 3154 i 
~ •••••••t~~~~t~_~__ ~
 



Jaha! 
Nu har det alltså gått ett HELT år, sen jag började med "projekt Ljustorp". 
ett år med/av lärdom, information, ideeutbyten mm 
ett år till (nästan) 100 % positiv utveckling 
ett år av både med och motgångar (fast mest med) 
ett år som jag inte ville skulle ta slut, men det är ju så att man ska sluta medan det 

är som roligast. eller? 
Men jag tycker det är roligt mest jämt. När ska man då sluta? 
Hur som helst, jag fick inte fortsätta pga att projektpengarna tog slut. 

Därför bedrivs numera detta "blad" ENBART med ideellt arbete. Så i fortsättningen 
är jag ännu mer beroende av ER. Släng er på telefonen eller på ett brevpapper och 
kom med insändare, rapporter, åsikter, annonser, eller vad NI vill. Även till 
kalendern givetvis. 
(väldigt viktigt, så vi kan undvika arr.krockar (i viss mån i alla fall» 
Många påbörjade projekt ligger fortfarande i ballonghöjd, en del kommer att landa 
av sig själva, några måste nån hjälpa till att ta ner. Så finns det "arbets-sugna" som 
vill göra något för Lj ustorp, hör av ER, för det finns en hel del mål att nå. 
Ater till Ljustorps-Bladet, i fortsättningen vet jag inte hur mycket vi får trycka 
(genom bef. sponsorer) så alla annonsintäkter vi får in går till tryckningen. Och med 
6 nr/år ligger kostnaden på ca 9.000 - 10.000 kr. 
Så jobbar ni på företag som kanske skulle kunna sponsra, prenumerera annonsera 
eller ha en stående annons hela året. Prata med dom (man kan aldrig få mer än ett 
nej).. 
För vill vi ha tidningen även i fortsättningen så måste vi alla hjälpa till. 

Hur som helst har detta år varit jättekul. Jag får tacka alla som har stött mig och 
ringt och sagt att vad bra att nån gör nånting. Det har stärkt mig otroligt. 
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BIBLIOTEKET ÖPPET MÅNDAG OCH ONSDAG 17.00 - 19.00 

BOKTIPS FRÅN STINA 
MAJ 
KÄRLEK FÖR FRUSNA IIJÄRTAN SPENCER 
SVIKNA LÖFTEN PEMBERTON 
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HEMBYGDSRÖRELSEN I SVERIGE, MEDELPAD OCH LJUSTORP. 

Hembygdsrörelsen i landet är en gammal men ändå aktiv rörelse som
 
arbetar med att länka samman dåtid, nutid och framtid.
 
Hembygdsrörelsen växte fram ur lS00-talets stora samhällsförändringar.
 
Den tillkom som en protest mot industrialismens sätt att hantera
 
människor och som ett försvar för gammal folklig kultur. Dess
 
egentliga tillkomst var runt sekelskiftet, då intresset för den
 
folkliga kulturen smälte samman med demokratiska strävanden, folk

bildningsanda och försvar för människovärdet.
 

på riksplanet har hembygdsrörelsen funnits i mer än 75 år och riks

förbundet heter idag Sveriges Hembygdsförbund. Totalt har Hembygds

förbundet i landet omkring en halv million medlemmar. I Medelpad
 
har Hembygdsförbundet mer än 60 år på nacken. 18 medlemsföreningar
 
varav 16 hembygdsföreningar är ansluten till Medelpads Hembygdsförbund.
 
Omkring 7.000 medlemmar finns i landskapets Hembygdsföreningar.
 

LJUSTORPS HEMBYGDSFÖRENING. 
LJUSTORPS HEMBYGDSFÖRENING BILDADES 1937, i årsboken för 1937 utgiven
 
av Västernorrlands Läns Hembygdsförbund står följande att läsa:
 

"Den 10 oktober höll undertecknad å kyrkskolan i Ljustorp ett före
drag om "Hembygdsvård och Hembygdsgård". Syftet var att värva 
anhängare för planen att bilda en hembygdsförening och uppföra en 
hembygdsgård. Som medlemmar i föreningen antecknade sig ett flertal 
av åhörarna .varjämte en interimstyrelse blev tillsatt. Interimstyreisen 
utgöres av skolrådets ordf. E.A. Forzelius, kantor J:G: Brundell. pastor 
F.A. Meijer samt undertecknad Yngve J:son Reding". 

Ljustarp har berikat de etnografiska museerna med mängder av föremål
 
Medelpads fornminnesförenings första bygnad var en parstuga från
 
Bredsjön den så kallade "Bredsjöstugan" från 1750-talet. Nordiska
 
museet lyckades på lS80-talet komma över större delen av det bohag
 
som tillhört den 1778 avlidne kyrkherden P.M: Lindström, många
 
allmogeföremål finns på Norra Berget.
 

Någon direkt verksamhet inom Ljustorps Hembygdsförening blev det
 
inte förän in på 1960- talet då Bergström fastighet i Hamre inköptes
 
för kronor 1.500:-. Anny Nordin skänkte 1.000:- resten insamlades
 
av församlingsbor.
 

Hembygdsföreningens mångåriga dröm gick i uppfyllelse - en hem~ygdsgård 

och de eldsjälar som arbetade i föreningen samlade in mängder av 
föremål som en dag kommer att vara stommen i ett gårdsmuseum. 

Ljustorp februari 1996. 

Margareta Thunström 
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HEMBYGDSFÖRENINGEN
IDROTTSFÖRENINGEN
 
1 

ORDFÖRANDE 
KASSÖR 
SEKRETERARE 
LEDAMÖTER 

Gunna Höglund 
Ann-Britt Sandström 
Christer Nyman 
Gunnel Norman 
Hans Norlander 
Anna-Lena Johansson 

ORDFÖRANDE 
SEKRETERARE 
KASSÖR 
LEDAMÖTER 

Gun Edström 
REVISORER Arnold Thunström SUPPLEANTER 

Arne Bergfors 
REV.SUPPL Monica Backlund 

A-Sektionen	 Christer Nyman 
r...

Margareta Thunström 
Vivi Ann Frölander 
Ingrid Bohlin 
Ove Lindholm 
Torsten Sundberg 
Märta Hallström 
Björn Andersson 
Inger Andersson 
Carina Eden 
Birgit Ahlin 
Bert Ola Mattsson 

"=~-~==;~-~-;o·-;o·-;o·~·~-~- ..·-;o·=:.lAnn-Britt Sandström 
Håkan Lindström ~ ..	 ~ 

~. UNGA ORNAR ilKjell Hallin ~	 ~ 

Christer Abrahamsson ~	 ~ 
lb.y~-:--:--:-o:--:--:- ...- ...--:--:=-...~jJ 

Skidsektion Torbjörn Carlsson ORDFÖRANDE 
Lars Thunström VICE ORDF. 
Arne Bergfors SEKRETERARE 
Monica Bergfors KASSÖR 
Gun-Marie Forsberg STUDIEORG. 

SUPPLEANTER 
Valberedning Lennart Forsberg 

Lars-Anders Bergfors 
Håkan Lindström 

Marianne Persson 
Jörgen Hären 
Doris Elfström 
Lennart Persson 
Jens Zellin 
Erica Persson 
Marina Engman 
Pernilla Elfström 
Jessica Olsson 

. 
, 
~ 

RÖDA KORSET	 :,	 ,

ORDFÖRANDE 
VICE ORDF. 
SEKRETERARE 
KASSÖR 
UTBILDN. LEDARE 
LOTTERI FÖRESTANDARE 
LEDAMÖTER 

SUPPLEANTER 

Britt-Marie Nordin 
Kerstin Berge 
Leena Hedman 
Paula Höglund 
Lillian Pihlström 
Maivor Persson 
Lena Sellstedt 
Birgit Bergfors 
Mainy Nilsson 
Barbro Svensson 
Gudrun Sjödin 
Eva Eriksson 

LJUSTORPS
 
FISKEVÅRDSOMRÅDES

FÖRENING
 

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
ORDFÖRANDE Lars-Anders Bergfors 
SEKRETERARE Lars Stefansson 
KASSÖR Niklas Eden 
LEDAMÖTER Leif Hammarberg 

Jan-Erik Melin 
Börje Albertsson 

SUPPLEANTER	 Martin Nygren 
Kjell Edin 
Berndt Nordin 
Hans-Erik Hammarberg 
Nils-Rune Bergfors 
Björn Andersson 
Birgitta Aberg 



Funderingar har funnits länge om det 
inte skulle gå att göra något för oss som 
bor i dessa byar. Lea och undertecknad, 
vi slog våra tankar ihop och vi tyckte 
båda att gamla bagarstugan vid dammen 
skulle vara någonting bra. 
Vi kallade ihop till ett byamöte i Lagfors 
missionshus. Vi hade våra funderingar, 
kommer det någon? Hur många ska vi 
baka till osv. Mycket glatt överraskad 
blev vi när så många kom och var intres
serade av vad som kunde göras. 
Till och med en styrelse blev bildad på 
detta möte! 
Alla närvarande tyckte ideen var bra, nå
gra var verkligen på hugget, jag tror 

ursprungliga som det går, för att det ska 
bli en funktionsduglig liten lokal. Mö
teskvällen i Lagfors avslutades med fika, 
bia hade Leas dotter Eva som går i klass 
5, bakat jättegoda äppelkakor, kanske 
det kan bli Eva som med lite hjälp får in
viga bagarstugan, när det är färdigt med 
allt arbete. 
Så nu andra byar, får ni rappa på med 
förslag och ideer, ÅS - Lagfors Byalag lig
ger hästlängder före. Tjohoo! 
Hör gärna av er om ni vill ha råd. Kan vi 
så hjälper vi gärna till, både i Byutveck
lings föreningen och ÅS - Lagfors Byalag. 
Till sist: du som sitter ute i byarna, lyft 
endera baken eller luren och tag kontakt 

nästan grävningen hade kunnat påbör- I med din granne eller vän, ni kan säkert 
jats omgående! I Igöra något för just din 
Men vi måste invänta att .SAGARSTUGAN by. 
den envisa tjälen ska 
övermannas av vårsol och värme! 
Men sen, vänta bara. 
Jag är helt övertygad av att det kommer 
att bli trevliga om än arbetssamma träf
far nere vid den gamla tvätt- och bagar
stugan. Stugan som en gång byggdes för 
dom som bodde och verkade vid Lagfors 
gamla järnbruk omkring år 1740. Till sa
ken hör att på andra sidan bagarstugan 
finns en tvättstuga, den är visserligen för
fallen, så det är i grevens tid att något 
görs, om den inte ska raseras helt. Även 
den ämnar vi återställa så nära det 

Hälsningar från 

Beta 
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[ LJUSTORPS BYUTVECKLING .~ 
~ ~ 
~, kommer att ha en MILJÖ· OCH ENERGI-DAG ~ ~~.:~~ ~;,~N " l
II LÖRDAGEN 15 JUNI (tid meddelas senare) :. 
~	 ~ 

~, M Potatismos och kon' ~	 ~ på Ljustorps Idrottsplats :; 
II TI Potatis och fisk IIIii
~' O Lov l:a maj II I

",
I 

* utställningar :'
iii' TO Potatis och pölsa ~~	 0", * hantverkare ,; 

~ * frågeslingor ;1[1\ F Pasta och pastasås med kassler ~il 
II * föreläsare	 'il 
~	 ~ ~	 ~ 

'I~ MATSEDEL FÖR V 19 .II	 ~: försäljning och lotterier ~ 
II' 6 MAJ - 10 MAJ '~	 II underhållning II 

~ * något för barnen mmmm ,.1f ~	 II II 
~	 ~~ M Somrerosoppa ~ 

~IIII. Ti Potatis och fisk ~fll ~ GRATIS inträde ,~ 
O Pytt i panna ~ ~ 

II I'II' To Spagetti och köttfårssås )"1 ~ J 
[F Potatis oc kalops ] II Varmt Välkomna 'il 
II II ~ ~
 il Pris 28:- inki sallad, exkl. bröd och dryck II il håll utkik efter affischer lite längre fram ~~
 
~ Kl 12.00 - 13.00, ring innan, 82147 Ann-Sofie .' 

W	 ~~ Ring innan 821 47 Ann-Sofie	 ] II arr. föreningens kvinnogrupp	 '11II II	 ... ~ 
~-~-~-~~-~-~-~~~-~~~~~~ ~	 ~ 

~ GLÖMINTE	 ~ II Jl	 r....-..·-~-~=-'--~-~- ..·=-.,.·-iP~- ..·-..·-~- ..·=:..l 
~ 14 MAJ SANG OCH MUSIK, Bygdegården ~ 

l~ RÖDA KORSET ~ 6-~-~-~-~~-~-~-~-~-~-~-~~~=~ 
F-~~-~~-~-~-~-~-~-~-~-~~-~~ f~ vill påminna om KLÅDINSAMLINGEN i ,~
 

", gamla Församlingshemmet :>
f GLÖM INTE ,~ l~ 11 maj kL10.00 - 14.00. ~
 
l\ OM BIN OCH HONUNG : Il Förutom kläder tar vi gärna emot tyger, il 

e..	 •..f~ Nils Sjöström kåserar om biodling och honung :~	 Il gamla frottehanddukar, lakan mm till II 
il' BABYPAKETVERKSAMHETEN.·~ 

[ Hembygdsgården 22 maj kl 19.00 jj
Il Jl [~~]
il' Sen'ering	 '~ 
~ ~	 l~ ,~ 
Il JI Il Glöm inte vår II 
I'" VÄLKOMNA 'il II' TRIVSELKVÄLL j Församlingshemmet '~ 
~	 ~ 

il~ Söndag ~en 5 maj kl 18.00 '11 
~. arr. Ljustorps Hembygdsförening ,~ 0\ VALKOMNA	 ." 
~	 ~ ~	 ~ 
II II	 lhy-·:-~-".-~-~= ...-".=...- ...-~-~=...= ...=~jJ 

6~-~-~~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~ 
F-~-~~-~~~~~-~-~-~-~~~=~ 
~ )

F-~-~~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~~ 
l~ FRITIDSGÅRDEN ~I

Il	 JI II II
[L~GAÖRNAR ] II MAJ II[ ]	 

~ ~ 

~' 3 AVSLUTNINGSDISCO	 II 
~	 ~[ . Å ..• ]


II' ROPAR FÖRTVIVLAT P HJALP..Igen "I l~ Vi säljer godis och dricka till självkostnadspris. !!
 r FINNS DET VERKLIGEN INGEN PERSON '~ l~ (Ett tips till alla föräldrar, det räcker gott och ~li
 
~' SOM ÄR INTRESSERAD AV BARN- OCH 'il II väl med 20:-) !I 
~' UNGDOMSVERKSAMHET OCH SKULLE 'il ~	 ~ 
~, KUNNA TÄNKA SIG BLI EN AV vÅRA 'II	 il' Vi hälsar alla föräldrar välkomna att titta och 'j', 

.~ komma med ideer hur vi ska utveckla ~jIl LEDARE. DET FINNS MASSOR MED ,1	 1,·1III fritidsgården.t' BARN SOM VILL PYSSLA OCH LEKA. .~ il~ ~il 
~, STYRELSEN ," • ,j 

II II	 il' '1 
~ )	 ~ ~ 
6-~-~~-~~~~-~~~-~-~-~-~~	 ~- ...- ...~~-~- ...~-~- ...-~-~-~~-~=~ 
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ELPRISERNA 

GÅR I 

HOJDEN!!!!!! ! 

räddningen är nära?? 
vänd och se 
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MILJÖ DEL 2. 
Gott folk! 
Det är inte något skumt bara för att något är gratis. Jag hoppas att ni inte har glömt 
bort att Ljustorp för tillfället har ett MILJÖ-ALU-PROJEKT på gång. Så vi (ni) ska 
utnyttja honom till 100 % under den tid han har kvar, dvs. till 30 juni. 
INGVAR JOHANSSON tel 830 35 (Asäng) 
Låt honom hjälpa ER med tips för att spara energi och pengar. Ring och han kommer 
hem och hjälper er. 
Fyll gärna i denna blankett innan så underlättar det något. 

c) 1966 - 197~ lägg till 14 i kolumn I ocl1 700 i koLumn II
 
d) efter 1975 - inget ti.UJ.u:
 

6.	 a) Har du kedjehus eller fristAeod& villa llu till 14 i kDlumn l oc:b 1400 i kohmmIL
 
b) Har du gavelhus i radhusllngallg till 7 i kolumn I oc:b 700 i laliUIIID IL
 

7.	 Nu summerar du vlrdcua i kolumn 1: 

Notering:	 Om du har oljeuppvimlning. ch av 5 000 kWh fdn summm
 
i ~ 13. Divi~a därefter med 7500 och du flr ttlln1 din idealisb.
 
olJeförbrubing 1 mJ • I 

/1. Sia ett kryss för det hllS som mest liknar ditt eget. Du kJnner nog igen hustyperna fdn fastighetsdeklarationen. 
(År Icl1lcen ouppvannd. vIlj dlltKlUYl:r'IDde Ims lUaD kI11Ire.) 

l. Envänini 2 En vininil 3. En vmiq 14. En vlning ~ Tvivål. 6. Tvi vål. 7. Tvi vm. , 8. Tvi vån. 
utmklllare med kIllare UtID kIllare med kI.l1are UlII1 kI11Inl medk.l11ua UtID kI11are med k.Illa:c 
och utan in· menucm 1DCD~iD- och alL och utIIl IDCDUIm IDCDmedin odl alL in-
redd vind inredd vind redd viDd Unddvind UnddviDd UnddviDd redd vind redd vind 

eller JU- !Z 

--
eller suter· 

ll:rtngYm. rIngvån. 

C' ~ 
, \ 

~~, ' 

. ;':"-;'A'.' ...... 

!! • A~ Il 
. \ ' . 

~ ~ ~ 
.:. 

'S;"';~ ..' : .....:~ 

Kolumn I lCohmmII 

2. Det virde ,som. JUr rakt lmder ditt kr)'U,fec du in i kDluum IL ><:
70FynnU i rU:L 

FT:DerT~oUya ida:loch63~inr:du Tir: 
" 

1050 1400 l 1750 2100 I 2450 2800 2450 31!0 ,'. 

3. 

I 
I 

4. Hu ditt hus yue:vlggar som rakt igeDDm Il' av stal. lID:be'O"l eller.7 Ull till 1 i kolumn 1: 
I(H1r du yaervlgg av mnaunau:rial.. lllJ(.I::rV du in~ bir.) 

5. Är huset ~ggt: 
il) Rlre 19 O ligg till 28 i kolumn I och 1400 i kolumn II 
b) 1950-1965 lllggtill21 ikolumnlocl11OS0 i kDlumnII 

I 
lI. ~wnmantt nn'inplJ.ccnr au mec1 dm iloItaasyta 0CIl ror m 1 

(H1r du en kopia av futighelSd.e.ld..araåo hiaar du bcsudsytm dir. Amws km du mIt&pi en riming. Rn:na 
~i1uo in ylterVlgglU'llU tjocklelc. BOSl&dsyQn omfa.aar alla rum avsedda Rlr boIrecjs'ndpnil inklusive lt&. 

kokvrå. badrum. hallar oc:b gmi=obe:r.) 
Ingen area i kll1arIåtingen sJall r1knu in. , 

~I :s 

9. Nu lir det dap l.1t summera kolumn .II: 

O. Vinttama är olika lAnga oc:b lal1& beror:Dde pi var du bor i lmdet. PI brun till vlDlU:r fimu: du 
omräkningsialaorema far hd& Sverige. Rlr in det vtrde $ODl giller' dir du bor. 

X 

L Multiplicen oc.l1 du flr enresultat som giller ditt hua. 

12. Slutligen miste du gon ett gc:nen:ili till1gg l'ör VIIDlY&m:D oc:b ImmAD...! dec stå' redan i kolumIlCl: 10000 
13. Ugg ihop summama vid punkt 11 ocl112 ocil du fJr bir en -idealvtrde" farvlmlcbe.llaYet i ditt hus. I 

I 

~	 ~,,;;;;;..------------------------------------,;;;;.. 



Hur länge räcker en acctank? Det är några saker man måste 
veta om sitt hus. I förra numret står det att dagbok är en 
bra bör jan. Där finns några saker som är bra att veta. Men 
jag börjar med ett exempel: Det går åt l kW för att värma l 
kubikmeter vatten l grad. Om huset förbrukar S kW per
timme, si blir det 120 kW under ett dygn. Di går det it 1,5 
kubikmeter stor vattentank. Från dagtioken kan man se hur 
stor en månadsförbrukning är. Om det har gått åt 3720 kW 
under en månad dividera 3720 med 31 dagar vilket är 
3720/31=120 sedan delar man det på 24 timmar, 120/24=5
vilket är S kW i timmen förbrukar huset. Då kommer 
vattentemperaturen i acctanken att sjunka med 5 grader i 
timmen om acctanken är pi l kubik. Nu beror det pi
elementens vattentemperatur hur ligt tempen får gi ner, 
lit oss säga 40 grader är det lägsta. Om elementen behöver 
vara 40 grader för att hålla huset varmt vid -10 grader ute 
si är det mellan 40 och 80 grader som eldingsintervallerna
blir. Mellan 40 och 80 grader och l kubik vatten är det 40 
kW, eftersom det går åt l kW att värma 1 kubik 1 grad. 
Vattnet är 80 grader och det _år åt S kW i timmen (lå räcker 
det till 40 ~rader / S kW =8 tImmar. Svaret blir att 1 kubik 
räcker i 8 tImmar när huset drar S kw i timmen. Nu blir det 
inte kallt inne på samma sekund som elementen kallnar det 
brukar ta ett tag den tiden rir man lägga till med eget
omdömme. Ska aet badas så blir det till att elda den sidan av 
förbrukning tas inte upp här och nu. När man har olika 

temperaturer i pannan är det mycket lämpligt att ha en 
reglerutrustning som hiller elementvattnet pi rätt nivå, det 
ir det rörsta som ska finnaa. Acctankar utan motorschunt 
fungerar inte bra. Visst går det att ställa schunten högt och 
låta termostatventilerna på elementen sköta reglerin_gen, 
men då körs det ut hetvatten i rören helt i onödan. När 
solen värmer på dagen är det ingen som stänger schunten, 
tänk pi det. En motorachunt ska ha en kännare inomhus. 
Om det blir en solig dag så känner automatiken vilken temp 
det är inne. 
Om ni får problem med att räkna ut eran energiför
brukning så går det bra att ringa INGVAR tel: 83035 



VARMVATTEN.INOMHUSTEMPERATUR. 

1\1;llIg:1 li'll det :dl,kle, fiir varmt 

illl'IIi1ltl", hLIlId :ll1fJ~lt fiir att korn

1"'11""1,1 lin dl;lg (lch kall las_ 

SP~RTIPSI 

• Sänk temperaturen. Varje grads 
sänkning sparar 5% av uppvärm

ningskostnaden. 

• Täta dragiga fönster. 

• Värmen ska kunna spridas 
enkelt. Möblera därför Inte för 
närCl radiatorerna. 

4 

• Fäll ned persienner nattetid 
under vintern. Ett tvåglasfönster 
med nedfälld persienn isolerar 

nästan som ett treglasfönster. 
En neddragen rullgardin ger lik
nande effel,t. 

i 
• Sätt upp några bra termometrar' 

på olika platser i huset för kon ' 

troll av temperaturen. 

• Stäng dörrarna till farstu, trapp
Ilus ocll andra kalla utrymmen. 

• Vädra kraftigt och snabbt hellre' 
än lite och länge. 

REGLERUTRUSTNING 
KOMFORTVÄRME. 

I,Llg finns det mycket bra utrust

IJing sl\nllijiilper till att övervaka 

1)( Ii Il'gltTa ilH1mhustemperaturen 

'r 
T' 

rum för rum. Opn kan installeras 

även i befintliga, direktverkancle 

elsystem och kräver inga stora 

ingrepp. 

Utrustningen ser till att hålla 

den temperatur som du bestämt 

för varje rum och för olika tider på 

dygnet. På det här sättet får du 

högre komfort, slipper att springa 

runt och fininställa varje enskild 

radiator och sparar även värme

energin. 

Vi på Jönköping Energi hjälper 

dig gärna att installera den här 

regler utrustningen. 

REKOMMENDERADE
 
INOMHUSTEMPERATURER.
 

Lägenhet	 20°C 

Lägenhet som står tom 
i flera dagar . . , , , . 14-15°C 

Sovrum. . . . . . . . . , _..... 18°C
 

Utrymmen som sällan 
används. . . . . . .. . 10·15°C 

Garage och /fthus , 5°C 

Varmvattnet till dusch, disk och 
tviitt för en genomsnittlig småhus

familj drar cirka S 000 kW h/år. Det 

matvarar omkring 20% av den tota

la energianvändningen i hushållet. 

Dessutom bör du t;inka på den 

totala vattenförbrukningen. Det 

kostar J'u minst lika mycket att .' \-- il 
'l"~ '/J: (~" 

~:~a vattnet som att värma up~~.\~.',> {l'h" It (" 

.. . .. . '-' ,': >: "'. 'Jj. 1- 'J- L. '~';'\ • 
Lagre e~erglforbrU,~nm,~. 1--""'" '\,/2) ...~--: \) ..,., 
pengar over och bat~~,~!~}?(:.("(_,..,,j.:<-.j'.!J ""'_,.~\~:._<:' 

SPARTIPSI 

,", 
t"~ "_o,:' ":\)- ,

, ,', ' "" ' \ ,.-',," ' ._' 
( .,--''-///,: 

C:'.."}"," ~~;::.t 

" ~ . ~ 
'" I" liA~~lJi'IIJJI'lY.~ 

~.__~-;)' I. 

'~', f " 

• Anslut diskmaskinen till kall' 
vatten. Annars sköljer den i 
varmvatten, vilket är onödigt. 
Besparingen blir cirka 300-400 

kWh/år. 

• Diska inte under rinnande 
vatten. En sådan diskning drar 

cirka 1.500 kWh mer per år än 
diskning i maskin eller i upptap

pat vatten. 

• Välj rätt tvättemperatur. 

• Kör inte disk- eller tvättmaskin 
halvfulla. 

• Duscha	 istället för att bada. 
Om du byter ut det dagliga badet 
mot en 5 minuters dusch sparar 
du cirl,a 1.000 kWh/år. 

• Installera en modern duschar· 
matur. Äldre modeller ger ofta 
35 liter per minut medan moder
na ligger runt 12 liter. 

• Täta droppande kranar,	 En drop· 
pande varmvattenkran kan släp
pa ut hela 1.000 kWh under ett 

år. 

• Välj en-greppsblandare när du 
byter kran. 

• Montera in strypbrickor och flö
desregulatorer i befintliga kranar. 

• Kör gärna maskinerna på lågpris· 

tid (se Tidstariffen). Om du har 
tidstariff sparar du cirka 250 kr 
per år bara på köksmasl,iner och 
tvätt. 

5 
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BELYSNING.	 VENTILATION.
 

N,il ,lel giiller belysning är bespa

1III,~'llli)lligh<.:lern3enorma. Dels 
,1,,,,,11 vi mycket, dels finns det 

l', L'f~ Limpor som är mycket energi
"1.<1,, . 

1IIIImmal sIllåhusfamilj som 

,,\I' '1lllicr totall 25000 kWh/år gör 

'II IIWc! cirka 1 100 kWh till belys-

Il II Ii ~ ! 

, SPARTlPSl 

BYT TILL LÅGENERGILAMPOR 

ÖVERALLT DÄR DET ÄR MÖJLIGT. 

De ilär lamporna ger många för
delar: 

•	 De drar cirka 1/5 av den energi 
som vanliga lampor behöver 
utan att försämra standarden 
på belysningen. 

•	 De håller cirka 8 000 timmar. 
att jämföras med 1 000 timmar 
för vanliga glödlampor. 

•	 De ger ett bättre ljus för växter. 

•	 De avger mindre värme. Det 
betyder att du slipper brända 

skärmar eller väggar. 

OBSl lagcllergilampor innehåller 

"rLI kl irksiller. Lämna därför 

~,'lId,1 \'1l11 PlJ I lill kommunens 

IllIi,,"I"lillll. 

1 

Lägre energiförbrukning ger 
pengar över och bättre miljö. 

Trots att ventilationen står för en 

stor del av hushållens energiför

brukning glöms den ofta bort i 

debatten. 

, SPARTlPSI 

I SJÄLVDRAGSYSTEM: 

• Var försiktig med att täta fönster 
om speciella tilluftsvägar saknas. 

• Använd spisfläl,ten	 endast vid 
matlagning. Den drar visserligen 

inte mer än cirka 60 W, men 
den drar ut uppvärmd luft ut ur 
huset. 

• Vädra ordentligt och snabbt. 

•	 Om ett fönster öppnas i sam
band med att spisfläkten 
används, öppna då i ett annat 
rum än köket. 

FRÅNLUFTSYSTEM SAMT TILL
OCH FRÅNLUFTSYSTEM MED 
VÄRMEÅTERVINNING: 

• För att nå maximal värmeåter-

i bruksanvisningen eller fraga
 
installatören.
 

• Följ de skriftliga rekommendatio
nerna från leverantören. 

•	 Om spiskåpans reglage för luft
flöde saknar automatisk åter

gång, var då noga med att stäl

la tillbaka direlit när mc,t1agning

en är avslutad. Stom mängder 
uppvärmd luft larnnar tluset 

varje minut. 

• Täta	 dörrar ocll fönstel (men 
inte de ventiler som är avsedda 
för till- och frånluft). 

• Vädra ordentligt och snabbt. 

•	 En vanlig missuppfattning är dtt 
man får sämre återvinning vid 
minskad ventilation. Sanningen 
är att man, oavsett system, 
aldrig ska ventilera mer eller 

mindre än nödvBndigt. 

r\ 

[hJ 

_..L 

N 

9 



ELVÄRME.	 MOTORVARMARE.
 

~ 1,111:',,1 ;1\ 11l1,Cn ,0111 hyggdes på 

I' II ,11 '" I, Il)7! )-l;l!en har viirmc<Jn-

I. ",!',IIillg:lI "'111 iir i hehov av över

\ II Ill'\ g;'1I atl ,~i)r<J slora bespa

IIIlpi 1l1l'd r('htivt cnkLl insatser. 

I II 1;1II'.:l11l iitgiird iir 01'1 a :lIt 

III 1,11,1:1 ('II vi.iIIllCpUlllp. Dcn drar 

11\ 11,1 ;1\ 11:lllll('n, ('gna resurser 

'..11111 idi!~t '.l'nl dcn spar<Jr miljön 

," l, ' ill:l:lg;lI('n, peng:lr. 

. . -
'. . SPARTIPSI 

DIREKT ELVÄRME: 

10 • Byt ut termostater som inte 
fungerar. 

• Vädra snabbt. Slå av radiatorer
na under vädringen och vänta 
cirl\a en halvtimma innan du 
slår på dem igen. 

• Möblera helst inte framför radia
torerna. 

• Justera in radiatorerna. 

• Installera komfortvärme, 
se sidan 5. 

ELPANNOR: 

• Montera motordriven shunt med 
central som har framlednings
och utomhustemperaturstyrd 
reglering. 

tC) 
~ 

• Montera central temperaturbe
gränsning på tappvarmvattnet. 
Sparar cirka 600 kWh/år. 

• Flödesreglera tappvarmvattnet. 
Sparar cirka 600 kWh/år. 

KOMBIPANNOR: 

• Montera motordriven shunt med 
central som har framlednings
och utomhustemperaturstyrd 
reglering. 

• Kombidrift olja/el kan ge lägre 
uppvärmningskostnader (se 
Tidstariffen). 

• Sota pannan regelbundet.	 Varje 
mm sot sänker pannans verk
ningsgrad cirka 5-8%. 

• Byt oljemunstycke varje eld
ningssäsong. Använd så litet 
munstycke som möjligt. 
Brännaren går då längre tider, 
vilket den mår bra av. Verknings
graden blir också bättre. 

•	 En ekonomitrimning ger normalt 
besparingar på 3-5% av oljeför
brukningen. 

Motor\'iirman'l1 kan v<Jra positiv 

liir Illiljiin eftersom 1I1sliippen vid 

kall,l:lrl min,kar. 

I kn v;lnlig:l effekt('n på en 

n1010rviirmare iir 500 kWho En 

kupi-värnwrl' ligg"r 111('11,10 500 och 
2()()() k Wh, 

'I\!å hilar med hådc motor- och 

kupevärmme drar lika stor effekt 

SOI11 hälften aven vill:luppvärm

ning, d v s cirka 3 kWh. 

En sl:lrtklocka sparar cirka 500 
kWh/år. Det motsvarar omkring 

250 kronor per bil. 

SPARTIPSI 

• Skaffa en startklocka för utom

husbruk. På så vis kan du
 
begränsa inkopplingstiden så
 
mycket som möjligt. Två till tre
 
timmar är fullt tillräckligt för att
 
värma upp motor och kupe.
 

• Värm inte upp kupen onödigt
 
mycket. Några plusgrader räcker
 
för att få rutorna rena och säte

na "tinade".
 

• Skaffa en värmesits så	 att du 
t o m kan avstå från en kupe
värmare. ", 

11 
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TIDSTARIFFEN.
 

Jönköping Energi erbjuder en tids Resten av dygnet och på helger
tariff som ger dig möjlighet att na under vintern samt vår. som
minska el kostnaderna. mar och höst använder du el för 

l tidstariffen är elen billigare uppvärmningen. 
under vår, sommar och höst samt • Värm vatten under lågpristid. 
under nätter och helger under hela Med en varmvattenberedare på 
vintern. Endast under november 300 liter eller mer klarar du nor
mars, mandag-fredag 07.00-22.00 malbehovet av tappvarmvatten 
är elpriset som högst. Det betyder under en dag. På detta sätt kan 

att elpriset är lägre under 80% av du flytta cirka 1.500 - 2.000 

året. kWhjår från högpristid till låg
pristid och spara cirka 800 kro70% av elenergin i en villa 
nor.används under lågpristiden. De 

flesta kan dock få minskade ... Fyll diskmaskinen under dagen 

elkostnader utan att minska "'men låt den diska efter 22.00. 
., En vanlig besparing är 200 kroanvändningen. Besparingens storlek 
;~,:nor om maskinen diskar medan avgörs av hur elen används och om ,:~:i 

:': du sover.t ex olja eller ved kan användas till ., 
uppvärmningen under vinterdagar .. På samma sätt kan du göra 

'::med tvättmaskinen. Under helna då elen är som dyrast. 
.::g~r~a 'kan du dock både diska Normalt sparar en villaägare 
~ och tvätta när som helst. .1.000 kronor eller mer genom att ..... _...J
~~_->J. __•. 

använda tidstariffen och följa spar
tipsen. 

, 
• Med vissa typer av kombipannor ' 

-,,-,kan du använda olja eller annat j
,Item,"" "ä",'e 07.00·22.00.. ,. ~l- ,....~:;- -,' ,_. 

. måndag·fredag under vintern. 1 -. ..... . ~"..~-

,~.~~~.~~~~i~~r:_~~. ~~~p~~eI.J ~ ~ 

VAD ÄR NORMAL
 

ENERGIANVÄNDNING
 

I ETT SMÅHUS?
 

Ett eluppvärmt 70-tals småhus på 

150 m2 med fyra boende behöver 

omkring 25.000 kWh/år. Därav 

cirka 15.000 kWh för värme och 

5.000 vardera för varmvatten och 

hushållsel. 

Av hushållselen på 5.000 kWh 

går det mesta till kyl/frys, närmare 

30%. Övriga storförbrukare är spis 

och belysning. fE] r-EI 
VAD ÄR NORMAL 

ENERGIANVÄNDNING I 13 

I EN LÄGENHET? .~ ~ 
I en lägenhet på 75 m' med två 

boende används normalt cirka 

2.500 kWh till hushållsel. Den för ~ ~ 
delar sig lite annorlunda än i ett 

småhus, bl a för att en mindre del 

av energin till tvätt och torkning 

faller på den enskilde hyresgästen. ~ 

~ 

-t'
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HUSHÅLLSMASKINER. 0 aJ..... 

C aJ • 
aJ .c bl) aJ"t:l l. •_ ~ 
l. = !IJ !IJ 
~ ~ ..... C 

11,lll.til'lll.hkilll'rn:l i ett hem av b.Il- = 
• Ställ Inte In varma varor i kylen.

'''''"l.ti"I(llkk dl:ll tirb S.DOO ~~ == ~ t 
b.Il -= := Ck\\1, ,u. Del IllotöV:lr:Jr omkring - Låt djupfryst mat tina I kylen så 
~(j ~ aJ = 

att kylskåpet kan dra nytta av = :'11",,:11 dell [oLtia cnngi;lIlvänd !IJt:Q O = e fil 

•• i,extrakylan.
lIilll:"Il· .. 

•

~aJ gf ~. ~

C-4 "t:l ~ ~
l, I ". hl. ';pis, di5k- och tvätt - Undvik att stormkoka. Massor ~.•.... i.··..· C • ~ 

• 
~ 1l1,,1ill ,';llllt turkl\l1l1bre/torkskåp av energi går åt I onödan. t:: = bl) = = == bl) a:=.c ~ 

. ~ , .iii d, IIl:1ök i Ilt'r som drar mest. Här . - Använd enbart grytor som är 1.0= ~~-..... ~ 5 ", ..... ..... - .- := = k,lll ,\'-1 lii,l;1 ,ig ;Ilt örar;). plana I botten. l. aJ O aJ ..... bl) 
= l. !IJ "t:l =0_I II ;1\' ck i;C'J1ncll:J "iden är 

• - Välj platta efter grytans storlek . x: Q,l . b.IliS ~ !IJ ~ CC= !IJ = _lH b:l :ltt kolJ:I vilken styrka det är -:~.I (eller tvärtom). ., ~ . 't bl> bl> = a ::s1 ;1 IIIISl'lö huvlIdsäkring. Eftersom' l. C cl.oo~I- Det är bättre att torktumla tvät
{'II ';((\1 le säkring kostar mer än en e~ ~=~~..i ten än att torka den I torkskåp ~ ~ .~_._- IlliJldll', bn det löna sig att byta III u .,. C o~ .~ ~ C ~ 

(; l (med varmluftsfläkten påkopp-
I iii 1'11 lllilldrE' siikring, aJ~ ~c~slad). &Il ~~ ~ .. aJ..... = a C

"t:l..... .-:= aJ = , - Vid köp av nya köksmaskiner, ~1;1 ;ö~ III = = l. "t:l!IJ
SPARTIPS! kolla elförbrukningen. Ett högre C l. 1.0 -= C !IJ.. Q,l:, c~U~ = • "t:l :o ~ (j = aJ,; pris kan motiveras med låg el

o Använd inte köksfläkten mer I.o~ ~ 0lå-=..... ,~:ri ~~ ..förbrukning. • O ~ C.c C 0_än nödvändigt. Den transporte
C ~ aJ - .

rar ut stora mängder uppvärmd == s"t:l ..... ~ 
innelllfl. Vid en utetemperatur ~~ O ~ ~ =• ~~~ 1S~ • IN .- ~ C C ...på Goe motsvarar det 2 .... C 

aJ..:::::~ ·caJ
kWll/timme. l' ~l.ocaJs=c

I:.J_~_ =• ~~~ i •o Håll en temperatur på +4 till <i ~ .:: =aJ .-:' Ö C-4
L- ~ .5= •+6°e i kylen och -iBoe i fryse~. : .. Eb- . 

•
.e!IJaJ;~ec

Lägg in en termometer för ko": ..... ~ ~ ~ ':"': ::se s C-4c aJ aJ 
• ~.caJ!lJaJl.o .....troll. 

""""'4 aJ c_~ l. 
too} ..... 1.0 O aJ "t:l ='. ~ ~ ..• Avfrosta kyl och frys regelbun .•.:. -q; .~ . t::L..... C "Q=.

det. I annat fall går kylaggre to-,-. ~ b.Il ~ = ~ C~ ~ 
c::::> • =::s C-4 .... aJgillet helt i onödan. ..... !IJ ........... E3 l. aJ - aJ C-4 "t:l 
~=I.o!IJ ..... OaJ 
~"';'a~~Q~=a•••••1- -..... •

tf\ 
""" 



PHESI~NTrROB1 ,I'~M 

CÖI{ DA KIT nrss()f( I 

VÄLJ nLAND 1\1ALADF, KORGAR. LAPI)TF,KNII<. VÄVDA 
MAlTOR OCH DUKAlt VIIH<ADF, DlJKAn 0('11 LAMrSLÖ.rOI~. 

GRYTVANTAR OCII PANNLAPPAn OCII MYCKET MYCKF:T l\H~RA. 

VI ÖPPNAR IMAJ 

RING GÄRNA FÖR INFORMATION OM ÖPI'RTTIDRR. 

VÄLKOl\1l\1F,N 

KARIN RJO 67 CICI R05/7 

KERSTIN R02 44 VERA ROt 77 

tttttttt 
t SÄ6 OCHSK06 t! Bert ~ägglund ! 
• Åsang • 
t 060-830 50 t 
t tt_t_tt
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rulsldlllllil§ &ftrSd!Jillil§ 

av;e/Il !ztfll!rerkare 
öppe:t"fY~t"'Jlt~ 
1 jlM'\i/t"'Jlt 1 ak:t"ober 

TIlLlSMJlTTOIl 
IIIPSlÖ PLlIlE 
DUKIlIl, TLlBlmEIl 

L1NDOCKOR 
KOllNDOCKOR 
WLllDORFSDOCKOR 

STICKIlDE TIlÖJOIl, VLlNTLlIl OCH MÖSSOIl 
MALLlDE KVLlSTLlIl 
SMIDE 

HLlNDGJORDLl SPåNKORGLlR 

LIN 
SJÄLVPLOCK LlV ETERNEllER, CL1 30 OLlKJl SORTER 
(NÄR DE ÄR FÄRDlGID 

lllhl !;lsr,;rCll 
HEMBLlKllT TUNNBRÖD liIllLJt.)d:lrJT:I 4,'i;J(7 

HJORTRONSYLT 86'() 33 HC1YJ_'ji..m'cll 
Teldoll: L76'O - 84(748 
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KristIDansson 

~ ~~'-/GG 
~ 

Gudmundsbyn 5682 
Tel. 060 - 57 71 78 

010 - 251 7445 

När DU behöver byggmaterial. 

Beställ idag, VI levererar i morgon.
 
Fraktkostnaden endast 150:
Är även representant för Sävsjö Trähus
 

&d4'J::~ 

Al=TIMRÅ KOMMUN -
o o 

Rio-konferensen 1992 gav alla kommuner i
 
uppdrag att utarbeta en handlingsplan så att
 
utvecklingen ska bli långsiktigt hållbar - en
 
"lokal agenda 21".
 

Timrå kommun har påbörjat arbetet och en
 
folder har delats ut till alla hushåll för att få
 
in synpunkter från kommuninnevånarna.
 

Den 6 maj kl 18.30 
i Ljustorps bygdegård 
håller vi ett informations
och diskussionsmöte. 

Kom dit och säg Din m~~~"~~ 

HUR SKA VI FA TIMRA KOMMUN Arr BLI 
o o 

EN LANGSIKTIGT HALLBAR KOMMUN ?? 



När du behöver motorsåg eller röjsåg.
 
Slipning av sågkedjor.
 
Nya sågkedjor och röjklingor mm
 

~eHt~~ 

060-5771 78
 
010-251 7445
 

LÖVBERGsASENS PLANT
 

TEL 060-82159ÖPPET VARDAGAR 17.00 - 21.00 
LÖR - SÖN 09.30 - 19.00 

C 
..' '·---. CHRISTINE·TJ' . .
 

~. '. o ) .
 
. .\:'\. '. '. PETER ~);~
 
~~ . DANIELSSON.. . . I.
 

\J~'	 t
. 

" 
) 

') 

~) 

Pris ex. 

Peense 4:
Surtina 45:
Pelargon 15:
Petunia 5:
Tagetes 5:
Lobelia 5:
Atlas 5:
Nemesia 5:
Ageratum 5:

IÅRÄNNUSTÖRRESORT~ENT 
ex.	 Million Bells 

Balsamin 
Lobelia Speciosa 
Amarantus 
Salvia 
Verbena 
mm 

I 
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av köksluckor och innerdörrar, 
dekorlistning mm. 

Industrigatan 2, Bergeforsen 

Tel 060-570829
 
Mobil,tel 070-5840797
 

Har ni tröttnat på köket ?
 
Är köket tråkigt ?
 

Låt oss sprutlackera era
 
köksluckor ska ni få se vad lite
 

färg kan göra.
 
Hos oss kan ni välja nya
 

handtag på luckor och lådor.
 
Köket får ett nytt ansikte.
 

NORRLACK Välkomna• .................................................................................,......
. . 
I . l l

ILamprike Ii D 
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SAMBYGD VADÄRDET? 

SAMBYGD är en r raplyorganisation för alla byalag och 
intresseforeningar iisternorrlands län. Vi arbetar för landsbygdens 
intressen, med att bygga nätverk och genom att agera i olika frågor 
gentemot myndigheter och andra. 

Som framgår av namnet så är det SAMarbete BYGDerna emellan, och 
byalagens egen verkSAMhet som är grunden för SAMBYGD. 

SAMBYGD's uppgift är bl.a: 
" knyta SAMman de olika grupperna 
" SAMordna utbyten av erfarenheter bland medlemmarna 
" lyfta fram gemensamma frågor gentemot myndigheter och press. 

I februari 1993 bildades SAMBYGD. Ett av de första bygderåden i 
Sverige. 

SAMBYGD's styrelse består aven ordinarie och en ersättare från varje 
kommun, dvs. sju stycken. Dessa väljs för ett år i taget. 
För 1996 är Timrå's representanter: Margareta Decker, Tynderö och 
Erland Nordström, Ljustorp. 

Under åren har vi arrangerat ett antal glesbygdsträffar med 
seminarium kring olika frågor som har varit angelägna. Dit har 
inspiratörer från andra bygdeprojekt bjudits in som har delat med sig av 
sina positiva exempel. Folkrörelserådet har medverkat, Kooperativ 
utveckling, Studieförbund m.O. I samband med årsmöten har vi också 
arrangerat mindre seminarium. 

Det viktigaste med dessa träffar kanske ändå inte är att lyssna till 
andra, utan att vi som arbetar ute i bygderna i länet träffas. Att vi har 
trevligt och umgås och får inspiration av varandra. 
Olika projekt som olika byalag jobbar med: 
Samlingslokaler Stuguthyrning 
Ligerverksamhet Badstränder 
Teater Fester 
Livsmedelsbutik Kommunikation 
Musikarrangemang Fritidsgårdar 
Bygdetidningar Pappersinsamlingar 
Utställningar Samordning 

För att vi ska bli starka och få 
gehör för våra frågor är det 
viktigt att du och ditt byalag är 
anslutet till SAMBYGD så att 
vi kan utbyta information, 
träffas och gemensamt bygga 
ett bra Västemorriand. 

Tag gärna kontakt med 
någon i styrelsen, kanske 
representanten från din 
kommun (rentav din bygd) 
eller hör av dig till kontoet i 
Viks·ö. 

J IViksjö Lokalkontor 
87013 Viksjö 
tel 0611 - 31374 
fax 0611 - 310 14 
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FÖRETAGARLOKALER 

Går Du (Ni) i starta eget tankar men har ingen lokal?
 
Är du företagare (ensam eller med någon anställd) och saknar lokal?
 

Skriv era önskemål, lokaler kan finnas för 5-7 småf6retagare ganska centralt i
 
Ljustorp, gemensamma utrymmen såsom konferensrum, kök, wc. Gemensam
 
användning av ex. tele, data och kopiering.
 

Anmäl ert intresse. fö.r får vi ingen förfrågan kan vi inte jobba vidare med detta
 
projekt.
 

Fakta som Vi behöver av Er är:
 

Antal rum
 
Antal kvadratmeter
 
Gemensam växel
 
" data
 

kopiering" 
Övrigt som för oss kan vara intressant att känna till. 
•••••• •••••••••• ••••• 'I 'I 'I •• 'I •• 'I 'I .. 

.............. 'I 'I .
 

.. . 

Namn 
Adress 
Tel 

LJUSTORPS TURISM OCH NÄRINGSLIV
 

Jag föreslår följande aktiviteter och service för att främja näringsliv i Ljustorp: 
...............................................................................................................................................
 
...............................................................................................................................................
 
...............................................................................................................................................
 
...............................................................................................................................................
 
...............................................................................................................................................
 

Vi kommer att publicera sammanställning av förslagen i kommande Ljustorpsblad. 

Skriv gärna ditt namn och telefonnummer, om du viii att Yi ska ta kontakt med dig för
 
fortsatt samråd ( OBS inget krav)
 
Namo................••..............•......................................
 
Tel . 

http:Namo................��..............�


•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

För att vi ska kunna seriöst jobba vidare med ev. bostadsbyggande, 
behöver vi veta mera. Funderar NI på att sälja ERT hus, men vill bo 
kvar i Ljustorp, vart ska ni då bo? Ett bostadshus byggs som bekant 
inte över en natt, så vi måste planera. Det ligger mycket jobb i att få 
allt på plats, så, snälla NI som är intresserade fyll i och skicka in 
denna: 

INTRESSEANMÄLAN FÖR LÄGENHETER
 
I LJUSTORP.
 

HUR VILL DU BO NÄR. DU INTE ORKAR 
MED DITT HUS LÄNGRE? 

STORLEK lRoK •••••••••• 

2RoK •••••••••• 

3 RoK* •••••••••• 

4 RoK* •••••••••• 
*FÖRDELAT PÅ 1 VÅNING •••••••••• 

2 VÅNINGAR •••••••••• 

HYRESRÄTT •••••••••• 

BOSTADSRÄTT •••••••••• 

ÄLDREBOENDE •••••••••• 

HANDIKAPPANPASSAD •••••••••• 

ÖNSKAT OMRÅDE 
GE EGNA FÖRSLAG •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

NAMN •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ADRESS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

TEL •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SKICKAS ERT SVAR TILL TIDNINGEN:
 
BJÖRKOM 3154, 860 33 BERGEFORSEN
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MACKEN 

820 53 

~~~-~~~~~~---~--~-~-~~-~~--~~-------~~~~~ ij' 1 
I: "AKUT-LIVS" { 
f. DAGSTIDNINGAR { 
f VECKOTIDNINGAR ~ 
l BINGO-LOTTER j 
l ÅTERFÖRSÄLJARE AV SKOTERPIRATEN 1 
l AKTIVT KOL, till vattenfilter, köksfläktar o dyl. 1 
l J 
l J 
l J 
l J 
l J 
l J 
l J 
l J 
l J 
l J 
~ J 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

NUMERA HAR VI FISKEKORT BÅDE ÖVER
 
SCA-LÖGDÖ OCH UUSTORPS
 
nSKEVÅRDSO~DE 

~ SAMTMAGGOT r • OCH MASK 
t 2 

APOTEKSOMBUD, BLIR VI sA FORT VI VET
 
VAD REGERINGSBESLUTET BLIR
 

All försäljning sker mot kontant betalning alt. check el. betalkort. 

~ .. - - - - - - - - - - - - - - --., 
I A TG ( ONE LINE?? I 
I HAR VI EN OMSÄTTNING PÅ 20.000:- / VECKAN? I 

DÅ KAN VI HA DEN SERVICEN. 
I DÄRFÖR BER VI ER ATT FYLLA I DENNA LAPP (GÄRNA I 
I ANONYMT, MEN ÄVEN TREVLIGT MED NAMN) OCH I 

LÄGGA DEN I ANVISAD LÅDA PÅ MACKEN 
I Ju fler som svarar, desto lättare är det iör oss att utvärdera. I 

I HUR MYCKET SPELAR DU FÖR I VECKAN 10:- - D I 
I 50:-- D I 
I 100:-- D I 

500:-- D I 
I 1.000:-- D 
I TACK PÅ FÖRHAND. ";'lri ~{!7I 'KP&.Lt I 

.. _------




