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PROJEKT LJUSTORP ÅR 1995 ·96
Undertecknad viU på följaade rader presentera projektet och vilken målsättning
uppdragsgivarna har och vad vi hoppa att vi tlllaammaIUI .kaII uppnå.
Vad vi ana viU det är att LjlUtorp .kall vara en levaade laadsbygd med en bra Infrastruktur
som skall leda tlU att Der arbetstIUfällen kommer tlU stånd 8aDIt att det .ker en ökad
lnDyttning av fut boende familjer.
Om så bUr fallet ökar möjUgheterna tlU den ADl1ade .ervice .om .å väl behövs för att verka
på landsbygden.
Undertecknad har vid ett Derta1 tlUfällen under dom .enade fyra åren försökt att få en
kontaktperson .011I .kuUe kunna vara "e1dskäl" I LjlUtorp. Denna person .kall vara vår
förlängda arm fråD LjlUtorp tlU Tlmrå kommOD. Då Enpar ArvIdsson hösten 1994 besökte
Hembygdsgården I LjlUtorp och berättade vad .011I hade åtakommlts I byn Knaften I
Lyckse1e, då tände det tID Ute eztra hOll nåpoa redaD "tända" personer.
Då kommunen I daplqet befinner 8181 ett tlDfälU8C Rödområde för laadsbygd Å
undersöktes möjUgbeten att få bidras tlU "projekt LjlUtorp" enU8C vår önskaD. Under deDIUI
Inlednlnpfa kOlli jas I kOlli I kontakt lIIed Erlaad Nordströlll och Marlaane Pe....on .om
hade Ideer 011I hur kunde arbeta vidare för att få 1Pa.8 ett UIIIverkall projekt där
målsättningen .kuUe vara en ekonoml.k förenln8 .011I .kuUe vara självgående efter
projektaV8lutnln,eD.
Vad 8tyrp'Uppen vIDe ha är en projektUlllorclnare I Lju8torp .om på plats .kaII 8Vara för
dom ADl1ade ldeerna. VI öllSkar att ldeerna .kall komma fråD nera föreningar och ea.ldlda
personer. Med en förhoppnIn, att Ideema kall leda tID nya arbeten eDer utökade
anställningar I beBntUp företas lIIen även påverka tID Inkolll8ter tlU den ekonoml.ka
föreningen .011I är bildad I LjlUtorp.
Att Marlaane Peraon är en e1dskäll LjlUtorp hoppa jas alla 8täI1er upp på, och av deana
anIedn1n8 tlUfråpdee hon om Intreaet tlU arbetet .011I projekt••amordnare under .eJ[ eDer
tolv måDader, beroende på vilka pengar vi kunde få loa. I das är Mariaane anstä11d av Tlmrå
kommun under tolv lIIåDader där hena_ uppdrappvare är ArbetsförmedUngea I Tllllrå
Katarina Wiklund, Länatyrebea Blrptta Noatam UIIIt undertecknad .om administrerar
projektmedlello
Men 8tyrp'Uppen får Inte uppfatta .olllldestyraade utaa på hur pengarna .kall aaväDdu
om det kommer nera Ideer.
VI hoppa att NI aJ1a RödJer Erlaad Nordströlll .011I ordföraade I den ekonoml.ka förenln,en
I LjlUtorp Å dea bUr tlU PIll för er aUa, UIIIt Marianne Peraon .om projekt8amorclnare, 011I
hon får förslas fråD Er 8å kall hon uträtta IIIYcket för by,dea ,eaom det nätverk av
kontakter hon kall .kapa under projekttldea.
Ett Lycka TIU FråD Oa A11a
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t//Gunnar Wlströlll

Katarina Wiklund

Blrptta Notstam
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fÖREN lNGSNVTT
Ljustorps Byutveckling har den 12 april haft sin 1:a sk.
föreningsstämma.
Ett 3D-tal Ljustorpsbor deltog.
Till mötesordförande valdes Timrå kommuns Gunnar Wiström. Under
kvällen bildades Ljustorps Byutveckling Ekonomisk Förening. Stadgar
antogs och den första "riktiga styrelsen utsågs. Se sid 2 under allm.
info.
Beslut som togs var bJ.a.:
*
som 'ekonomisk förening har man en insats, dvs. en
engångssumma på 100:- som erläggs kontant vid inträde. 1 insats är
lika med 1 röst/1 person (vid ev. frågetvister på en föreningsstämma)
insatsen är personlig och kan inte överlåtas.
Insatsen kan betalas till vem som helst i styrelsen.
*
medlemsavgift per familj är 50:- och som enskild 25:- per år.
Alla pengar som föreningen får in ska förvaltas väl, för att föreningen
ska ju verka för byns gemensamma intressen och fortlevnad.
Eftersom stadgarna följer med i detta nummer så läs dom noga, där
står det bJ.a. om insatsen.
Vill ni bli medlemmar så finns det postgiro och bankkonto att betala in
på. Men glöm inte namn, adress och telenr.
BANKKONTO:
Föreningsbanken
7831-11-12096
ll

(POSTGIRO:) ej klart.
Från denna medlemsavgift kommer X antal kronor att tas per 25:- och
läggas till en pott, som varje år delas ut som ett hantverksstipendium,
till en av ortens hantverkare. Från det gällande årets hantverkare
kommer ett alster att lottas ut till föreningens medlemmar. Alltså ett
stipendium och en vinst per år.
Så ni hantverkare som inte finns med i Kunskaps-banken anmäl er med
det snaraste för det är därifrån vi lottar till stipendiet.
Det måste vara massor av hantverkare som inte är med, och Ljustorp är
faktiskt känt för att ha många händiga talanger.

STADGAR TÖR lJVSTORl'S DYVTVECRllNG
Fll'IIla

§ l
Jl'örealaleIU Bl'IIla är LJUSTORPS BTUTVECKLING EK. FÖR.

ÅJldamAl

§z

5

Jl'örealalea har dU äDclamAl att IrämJa medlemmarna ekonoml.U
latreuea leaom att verka lör b)'1I8 utvecklIai umt leaOlD oUka
ArranlemaAl och akdvlteter främja deD .ocIala lemelUkapeD.
Jl'örealalea är reUllöR och pardpolld.kt obuadea.
§~

Jl'örealalea har ått dte I LJlUtOrp, Tlmral kommu...
MecI1enukap

§4
Jl'örealalea är öppen rör alla .om delar lörealal.... mAl.ättDIal och
I6IJer deu naclpr.

MecI1enu

AU.....de

•MecI18111
I
är .Il)rldll att lölJa röreala,.... naclpr och 8tyrel8eIU bealut.

••

Medlem .kall de1tap I Iörealalea med ett lauabelopp aT 100 kronor,
per penoa, .om betala koatant vid laträdet.
l l....a
l röR. RöRrätt vid det Ar maa fyUer 16 Ar.

=

'7
. •MecI1em.kall
ArllleD dU lörealaleD erlAga mecl1emaavpft, vIlkea
av lörealap8täDlmaa 1teHänuIa_ dU 1Ht1opp om höpt 200 kroaor.
Med1enuaTllttea betaIu ....ut ~l m......
Ute8l utDIa l

••

Medlem .018 bl')'ter mot nadpraa ener laPapaavtal eUer .om
uppeabarIlIea .kadar lörealalea, motarbetar cIea latreuea ener
äDdamAl, kan aT 8t)'reI8ea utee1utu.

§ 9.
Vid uttrAde ur rörealalea .keI' detta vid UtPaleD aT räkelukaP8a\r.
E1'lqd laua alterbetalu.
§ 10
ÄDdrlapr aT deaa nadpr .ker I ea1Ilhet med '7 kap. § 14 och IS,
lapa 198'7166'7 om .koao
ka Hrealapr.
l'6NDlapRäaulaan kan
uta om äDdrlal aT 8taclpraa. För detta
kl'äw att ana medleDlDUU' är ÖTereD8 om 8tadleäDdrlalea pal eD
töreDlalUti'mma.
Om man late är helt öven... mUte .....ut latta pal tval pal varandra
lölJaade Rämmor. pal deD andra RImmaa mUte mllUt ~ av de
r6naDde röda lör rönlaaet om 8tadleäDdrla..
§ Il
Jl'6realapRI m lllaa uaer ea 8Q'reIH beRa\eade aT läpt S och höpt '7
I......öter, ....t Iäpt I och höpt '7 ...ppleaater.
I'önta Papa TAlJ. ~ ledamöter pa\ I alr och 2 pal 2 alr.
Ordförande välj. pal lörealapRIlllmaa.
~ e a uaer Inom ål vI_ ordJörande, . .kreterare, vice .ekreterare
och kauör.
8t)orebea är be8!uamäall Där mllUt S I......öter är aärvarande.
Suppleaater .kaIl alltid kalla dU atyre1HnIötea.
IMmlllaakallaadel valbered.DlDleD kallu OOkÅ dU 8tyre18emötea.

ValberednlDI

§IZ

TW ValbereclalDI pi ett h .kaIl u a . :J ordJaarle och 3 .uppleaater.

§U
l'öl'eDlDpatämmaa utaer Z revI.orer ....t Z revI.orauppleanter.
l re..bor pi l h och l pi Z h.

§14

FlrmateokDlDI

Flrmatecluaare uuee IDOlII 8tyrebea.

IlS

Räk....kap.år

l'öl'eDlDI.... räk....kapdr ... kal~derår.

Il.
Styre1aea .ka ....ut ea ..Aaad löre ordIDarle IÖI'e1liDpatämm. dU
re....oreraa läauI. AnrecIovIaalDph...dUD........
I'ÖI'e1liDP
8dmm.

ltaUebe dU
IÖI'e1liDP
ad·...

§17
OrdiDarle löI'eDlDpatAIII
hiUa irUlea före .prll ..åDaå utsAalo
Vid ordlDarie löI'eDlDpatä
akall fölJ...de AreDdea löreko..... dU
beII...dUDIS
l.
VaI.v ordIÖI'_de och Hkreterare för 8dmm_
Zo
JuaterlDI.V röa:1ADld
Jo
Val .v JuaterlDPlDalfl/aUbll/rCiatlrUuuare
40
I'rAp OlD 8dmm... bU.tt ataeIpea11lt udpt
lo
8t)rre1aeII8 AruecIovIaalDphaadUDpr Jimte revI.oreraaa
berätte1ae
..
Bedut o.. lutlItäU_de .v b •••DUikDlDI och reaultatrikDlDI
....t beeiut I
ecbdq.v lreta .t1Ut eller lörb.at
7.
Bedut o
Irlhet At ~
..
I'rAp OlD arvode dU at)'re1aeI.....öter och revI.orer
9.
Budlet
lO.
Medl.........1t
IL
Val .v at)'re1aeIedaalöter och ...ppl
ter .
lZo
Val .v mla..... och rnIaonauppl
ter
Q.
Val .v ValbereclDlDI
l40
ÖYrI. . AreDdea .0. . eaJllt l. . kaD lörekolll". pi atäm.._
IlS

..

,

1taU.... dU IÖI'e1liDpatä..... aker ....0 . . . . . . .0 ..., .maoheriDI eUer
~•. Lluatorpabl.det.

1taU.... akall ake dC:'lsaat 4 veokor och aeaaat 2 veokor röre
OI'dIDarie ad....., ....t aeaaat l vecka löre ezt:r. atänuD..

119
••d.D II. . lö....krlvea .ftJitt:DlDI dU reaenfoDd ake«, .kall ett över
akott sA dUbaka dU 16reD1Dlea lör lortaatt verkaamhet.
.
UpplöadDI

IU

dr.

Bedut 011I röl'e1liDI.... upplöadq kaD eDdaat lör. . .td tvi pi
var...
lölJ de atäauIIor, var.v mllUt ea ... OrdlDarle.
MlIUt 2/J .v talet .....YDa l'ÖIIter au\ate bilan. lönlqet.
Vid uppla.DiDI.V löreDlDlea akall där ej "'Dat löller.•v lqea o..
eiloDo
ka IÖI'e1liDpr, de behlllD. d U . p r .0. . IÖI'e1liDleD har
del
enaa ..edlenuDal'llao Därvid akall ..edlelDlDarD. rönt
l~' IDbeta1da I....taer.
Förlap
laaauer

§U
Kapital lir dUakJutu utanlÖl' ..edlemåaaauera. äveD .v
..edl.....ar, o.. atyreIaea. al bedutar.

_dr.
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Eitersom jag nu har iått privilegiet att iå ,ett projektjobb som
"byutvecklare", så vUI jag skriva ner några rader om vad jag tänker och
tycker.
Jag vet att det finns många som rynkar på näsan och säger: vem tror hon
att hon är, utböling, komma här och tro att hon ska kunna uträtta något
~är i Ljustorp. Hon kan ju försöka, men jag vet minsann hur det kommer
att gå... eller liknande. Må så vara, det bjuder jag gärna på. Utböling
kanske.•••
men jag har faktiskt mina rötter här: min farmor är häriirån.
så det så. TW och med irån Björkom tror jag.
Hur som helst, detta är inget jag sitter här och gör för att tillskriva mig en
massa t,ack och beröm, utan för att för MIG känns det viktigt att göra något
för MIN hembygd, där Jag och min familj (och förmodJingen alla ni andra
LJustorpare) trivs alldeleslltomordentligt.
Det är så lite här i världen man kan påverka, så därför känns detta väldigt
bra.
Jag kommer att göra allt Jag kan för att kunna förverkliga Era önskemål,
både ni privatpersoner, föreningar och företag (eller ni blivande före
tagare)
Jag hoppas, Inte för min skull, utan för aUa Llustorpares skull att ni ställer
upp på projektet ( och den utifrån detta projekt nybildade ekonomiska
iöreningen) för det är NU vi har chansen att "utnyttja" kommun, län.
styrelse, arbetsförmedling, studieförbund m.n.
Tar vi inte denna chans så försitter vi många tWgångar.
tack för ordet
lag tar gärna emot kommentarer
Marianne Peruon
8UU

BANK--PANIK

Föreningsbanken ~

FRÅN OCH MED V. 30 KOMMER FÖRENINGSBANKEN I LJUSTORP ATT DRA NER ÖPPET
TIDERNA TILL 30 %!!!U!!!!!
ENDAST 2 EFTERMIDDAGAR I VECKAN: TISDAG OCH TORSDAG, 13.00 - 16.30
KOMMER VI HA SERVICE HÄR.

KAN VI GÖRA NÅGOT??????????

-JA

VI SOM REDAN HAR "AFFÄRER" MED FÖRENINGSBANKEN: KOLLA UPP OM DET
ÄR REGISTRERAT FÖR LJUSTORP ELLER TIMRA. ÅR DET TIMRÅ KAN VI KRAVA ATT
FÅ DET REG. HÄR I LJUSTORP.
VI SOM HAR "AFFÅRER" PÅ ANDRA BANKER OCH KANSKE INTE HAR NÅGON
PERSONLIG ANLEDNING ATT TILLHÖRA JUST DEN BANKEN, KAN KANSKE BTTA TILL
FÖRENINGSBAHKEN. ALL ÖKNING FRÅN vÅR SIDA GÖR DET LJUSARE FÖR VÅR
BANKFRAMTID.
FÖRETAGARE OCH FÖRENINGAR, FÖRENA ER I FÖRENINGSBANKEN.
VI FÅR INTE SVIKA BYN OCH BANKEN, MINSKAR OMSÄTTNINGEN, KANSKE VI
FÖRLORAR HELA BANKEN.

B.

LJUSTORPS DANSKLUBB
firade 20-årsjubileum med
VILDA VESTERN-DANS den 6 maj 1995.
Det blev en stor fest med många gäster. Kl 20.00 - 21.00 serverades lite god
förtäring, BURRITOS med sallad.

Saloonen öppnades kl 2/.00 och det blev ett uppträdande av square-dansare
från Fagervik. Sedan bÖljade dansen till spelglada STRIX iklädda cowboy
hattar.
Många av gästerna var "utklädda" till Cowboys, Cowgirls, Sheriffer,
Glädjeflickor, Indiankvinnor, Präriefolk m.m. ( Inga manliga indianer så duellen
uteblev.)
Kl. 23.00 var det fikatime och prisutdelning till bäst utklädda som orkestern
valt ut.
.
Priset var T-shirts till var och en som vann.
l:a pris
2:a pris
3:e pris
4:e pris

Prärietjejen Gunnel Norman
Cowboyen Sune Höglund
Sheriffen Jan Höglund (som nog fick pris för sina fina volter)
Cowboy-kycklingen 30-årige Pelle Norman

En lyckad och trevlig kväll tyckte gästerna som redan längtar till nästa dans.

Kjell o Maj-Britt Forsström
(som varit med/rån början)

PVBAFTON 18.april
En trevlig kväll med bra underhiUDJng
Two Half Mea. Z grabbar med bred och
väl framförd reportoar.
Stämningen pi topp redan frAn början
(troa Ishockey)
Ett tack tlU IdrottaföreDJgea för denna
rollp saanina (och arbete). Ser fram emot
Der.
X:a pngsbesökande
~ P~",d, IIUU

HembygdsföreDJngen hade Inbjudit tlU
"trädgårdsdaX' onsdagea dea XO maj.
VI var mAap som viUe 'paua pi att f A
goda rAd av gäRande trädgårdsmästaren
NUs Åkerstedt, som visade diabilder och
lärde ou hur man odlar med sand och
gräsklipp.
En lärorik och trevlig kväll I den alltid
trivsamma hembygdsgården.

VÄLKOMMEN TILL
RIKSFÖRBUNDET MOT REUMATISM.

~;fE~~~o~
~

VI ARBETAR för att förbättra situationen
för Reumatiker i SundsvaUsdirtrikt&.
VI BEVAKAR Samhällsförändringar, Politiska
beslut m.m.
BLI MEDLEM DU OCKSÅ!!!
Det kostar 1%0:- om Aret och för det får Du:

~

'J
.

Information om Reumatiska sjukdomar
Reumatikel"tidnlngen 6 nr/år
VArt lokala Kvatalsblad 4 nr/Ar
Delta i Föreningen. arrangemang och aktiviteter
Olycksfallsförsäkring .om omfattar Dina resor
tiU och från ett HMR-arrangemang
Välkommen att .e vår monter med tekniska
hjälpmedel på kansli&.
SUNDSVALLS REUMATIKERFÖRENING
Ö:a Lånaatan 17, 4 tr
Tel 060-17 U os

VÅRSHOWEN!

t~1

LjUSTORPSSKOLAN

Vilken succe! Ca 250 personer besåg vårens bästa musikal, ut2örd
av Llustorps skolas meUanstadium i samverkan med
kulturskolan.
Eleverna spelade, dansade och sjung med inlevelse och gläd,je.
Jätteduktiga var dom.
(även lärarna hade onekligen sina poänger)
Publiken var också på hugget.
Undertecknad hoppas att det blir en tradition, denna musikal.
Och som en av klass2öräldrarna så tycker jag att det var en
kalaskväU.
( ett tack tiU aUa som bakat, dukat, diskat, bure bord och allt vad
det nu kan vara OCH till kulturskolans duktiga medverkande)

~'PeM4tm

10.

MÅNADENS FÖRENING
Utan dragning blev det den nyaste föreningen i Ljustorp som
valdes i detta nummer. D.v.s. Llustorps byutveckling Ekonomisk
Förening. Arbetsnamnet är ännu ej valt. Styrelsen kommer att
bestå av 14 personer, 7 ledamöter och 7 suppleanter ( se a11m. info
sid. 2 ) Föreningen har ju ingen bakgrund att berätta om, men
framtiden kan vi hoppas mycket på.
Målsättningen är hög: Få fler arbetstUlfällen hit, öka den bofasta
befolkningen (även sommarboende är naturligtvis välkommet),
öka servicen, ordna större kursutbud på orten, utbyggnad av
turismen, mUJötänkande m.m.m. = med mycket mera•
. Det första året kommer att bli kämpigt av olika skäl, bl.a. att få
erkännanden av ortsbor att detta är en bra ide och att vi måste tro
på den. Sen är det myndigheterna i olika frågor, som ska
bearbetas. Men fördelen är att vi de första 12 månaderna får
"draghjälp" av Projekt Ljustorp.

MÅNADENS FÖRETAG

~'
~

==

ROGSTA GÅRD AB är Jordbruket som ligger vid Ljustorps kyrka.
Det ägs av Eva och NUs-Åke Eriksson, vUka övertog arrendet på
gården 1966 av N-Å:s föräldrar. 1974 köpte de nuvarande ägarna
gården av kyrkan.
Gårdens produktion Inriktar sig på mjölk, kött, potatis och skog,
vilket sköts av familjen och en anställd. .
I ladugården Hnns det plats för 57 mjölkande kor. Allt som allt
har vi ca 140 dlur = kor, kvigor och tjurar. Tjurarna slaktas vid 18
månaden ålder.
Av gårdens odlade areal utgör ca 10 ha potatis, den växer nere vid
ån. Sorterna är till största delen King Edvard och Herta, men vi
har även små "exprimentodlingar" med bl.a. Blå Kongo, olika färsk
potatissorter samt ett par utländska sorter.
Största delen av arealen är van, för ensDage och hö. En del sås
med korn.
Förändringar har skett de senaste åren. Potatissorten Herta har
tUlkommit, och har ökat i efterfrågan. MJölkavkastningen "os
korna har ökat och är i snitt 8.000 l/ko/år.
Framtiden är det svårt att säga någonting om, men vi producerar
mat, som vi alla behöver varje dag.

VNGDOMSS1DAN
PRESENTATlON AV VNGDOMSSTVRElSEN:
ORDfÖRANDE:
VICE ORDf.:
SEKRETERARE:
KASSÖR:
STVDIEORG.:
svrrlEANT:
svrrlEANT:
svrrlEANT:
SVPrlEANT:
svrrlEANT:

821 J6
82046
8JO 80
820 SO
82074
821 J6
820 19
820 If
f8 lO 20
S4f 4f

SOM TIDIGARE NÄMNTS SÅ HAR VI SöKT IDEsTIPENDIUM FÖR UNGDOMSGRUPPEN
OCH.........................
JAJAMENSAN! DOM LYCKADES••
20.000:SKA DOM ANVÄNDA TILL ATT UTRUSTA EN LOKAL, + FONDERA
TILL STARTEN AV DERAS UNGDOMSCAFt.
MÅNDAGEN DEN IS MAJ VAR MARLENE LINDSTRÖM TILL HÄRNÖSAND OCH HÄMTADE
HEM DIPLOM OCH CHECKEN MED SLANTARNA, EN TREVLIG MEN LITE NERVÖS
UPPLEVELSE.
DERAS NÄRMASTE PLANER ÄR ATT "RAGGA" MÖBLER TILL ATT INREDA EN
FRAMTIDA LOKAL OCH EN FÖR NÄRVARANDE TILLFÄLLIG LOKAL.
MARK SÖKES CENTRALT CA SO Kvm. SOM ETT LÅN TILLS VIDARE FÖR EKONOMISKA
FÖRENINGENS VERKSAMHET = ETT UNGDOMSCAFt. (MEN Ä VEN FÖR ALLMÄNHETEN)

DAGS FÖR VÅRSTÄDNING??
HAR NI NÅGRA MÖBLER SOM NI INTE BEHÖVER'
DÅ TAR VI GÄRNA EMOT DOM MED STOR TACKSAMHET.
VI BEHÖVER DOCK FRÄMST: STOLAR, BORD, HYLLOR, TRÄDGÅRDSMÖBLER OCH KYL,
FRYS OCH KOKPLATTOR.
RING SÅ HÄMTAR VI:
MARLENE LINDSTRÖM
82136
ANDERS BACKLUND
82046
ULRIKA BERGMAN
82080

, , , ,

,

UNGA ÖRNAR
HAR STARTAT EN INNEBANDY·TRÄNING SÖNDAGEN DEN 7 MAJ KL.
18.00 • 20.00 PÅ GYMPASALEN, LJUSTORPS SKOLA. ÅLDER 12 • 15.
LEDARE: JÖRGEN HÄREN.
YTTERLIGARE EN TRÄNING HAR STARTAT DEN 14 APRIL, ÅLDER 7 • 11,
ÄVEN DEN PÅ GYMPASALEN, KL 16.30 ·18.00.
LEDARE: LARS LINDBLOM, JENS ZELLIN OCH MAGNUS ELFSTRÖM, DE
KOMMER ATT DELA PÅ TRÄNINGARNA.
CYKEL· MOPPE· MEKAR KVÄLLAR HAR ORDNATS HOS OCH MED TONY
HAMMAR I HANS VERKSTAD VID MACKEN.
ONSDAGAR KL. 17.00 • 21.00, ÅLDER 12 •••••
ALLA GAMLA OCH NYA ÖRNAR HÅLSAS HJÄRTLIGT VÄLKOMNA.

\2:.

SANNA GRUS
Kenth Sandström

.....--- Ljustorp
Tel. 8%0 35, Bil tel. 010-%54 31 %1

Transporter med kranbil
Utför arbeten med grävare och hjulastare

e Sållad matjord
e Makadam
e Sand
e Grus

e Fyllnadsmassor

- - - - - -

LJVSTORPS
UlL fr MAS1{lN
MELLDERG

T01111 Hammar
Tel.

060-823 ;;, 010-69; O; 09
RENAULT

IIISUSAl=Iu
@

@TOYOTA

Merced
.
eS-Eenz

MITSUBISHI

M.Fl.
Jas l1ällcT till mittemot ljUStOTl'S Taxi
*
*
*
*
*
*
*

FULL SERVICE PÅ SAMTLIGA MÄRKEN
ALLA FÖREKOMMANDE REPARATIONER
DÄCKSERVICE OCH BALANSERING, kommer inom kort
ROST REPARATIONER
SERVICE PÅ TRÄDGÅRDSMASKINER • SNÖSLUNGOR.
SNÖSKOTRAR· MOTORSÅGAR MM MM
ÄVEN SERVICE OCH REP PÅ UDDA MASKINER
TURBO SERVICE OCH KONVERTERINGAR

VÄL1{OMMEN lN!

TONAT-fis

HR

LJUSTORP

ttL. 81050
Hos oss

i ttar

Du:

- obesprutade tom a ter' och qurk-a
- ~md qrrYnl liomat p(ant mm.
- ]Juri /ornater ~krAq" 2LJkr/Okq /dda
~
V&lkom-'J1_~J7 l(IL Ifs! Uno [ta IId'rf1rlra",n
IJ

---------------------_._---------- - - - - - - - - 

••

o

LOVBERGSASENS
....~,

~~NJr
~

,

TEL. 060-821-59
ÖPPET
Vardagar 17.00 - %1.00
Lör - .ön 09.30 - 19.00

CHRISTINE
O

PrI. ex
Peense
l

4:

Gubben och Gumman irån 30:Suriinla
40:
Pelargon
15:
Sommarplant irån
3:

---VÄLKOMMEN'

1S.

1{V1NNOR!!!

(ÄVEN~N)

ARBETSlÖS????
• GAR DV 1ARDETSTANKAR??
• VIll EV. KANSKE STARTA NAGot" EGET. MEN HAR UTE SVART ATT
DESTÄM~<AD1G. NV KOMMER EN UTEN l<NVff 1fÖRHOPPN1NGSVIS RÄTT
R1KTN1NG.
• HAR DV EN lDt SOM DV lNTE VET OM DEN KOMMER ATT sLÅ?
• KANSKE EN ALV-TJÄNST SKVllE KVNNA VARA NAGOT ATT STARTA
MED. 6 ~NADERATT"I{OLLA LÄGEr. ~RKNADSVNDERSÖ1<A.GÖRA EV.
pnOVPRODVKTER. JAA. VAD SOM DEHÖVS fÖR ATT f A UTE fÖRHANDS
KÄNSLA.
• SEN NÄR DV ÄR REDO: STARTA EGETD1DRAG. 6 ~NADER DA UV l\AN
JODDA sA "PENNAN GlÖR". MEN VETAATTD1N EXJSTENS INTE ÄR HOTAD.
DÄRfÖR ATT tllDRAGET RÄCKER TIll D1TT VPPEHÄllE.
• ÖVR1GA DJDRAG OCH LÅN flNNS ATT fÅ (SPEC1EllTDA fÖR J{VINNOR)

HÖR AV ER FÖR MER lNfOR~Tl0N Tlll:
~R1ANNE S2323

-

-

ELLER VAND ER D1REKTTILL ARDETSFORMEDllNGEN
TEL. 57 39 7()

~~.

;fi)
, l .

TÄN1{VÄRT!!
ANT1-1ANTE-tAGEN
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•

DV ~r ct1~tåct1~c
DV ~r mcr v~r~ ~t1 t1åSOJ1 ~t1 mäta
DV ltaJ1 t1~sot som ~r sp~cidlt för ~js
DV har t1~sot att se at1~ra
DV Har siort J1~sot ~\.f Kat1 vara stolt över
DV Har stora oförbndta~c r~SUTser
DV ~\-fScr till t1~ot
DV Kat1 so~ta at1~r a
DV Har förmåsaJ1 att förstå oCH l~ra av at1~ra
Dct är t1åSOJ1 som t'iCKcr om DIG

Velct

'IG

~ir

ett IJellterl(
lilll~oy;d ~o('irlv

i LOlldol1 all km lillvnbl ,
SOIl1 kundl' ~VI;I' v:lr,,](lll! <;lr,inl
Voil;] h"de d;"l uppl-lInllit ~in Iwriillula ~1;'1",i
11Wr! p!;]tlor;]v silv('r oel, I.ink SOIII SI'p;lIT' ;11
1\\f'(llv.l!l:rppar illdriillkla i ~;dlliisllinl~_
~I;]I)('III fil'l< med lilicll 11;1111111'1 "h:ll1ni" 1'111'1
dl'll ~;)I1IV('rkal1dl' d[('kl('11 Illl'ILil1l1pps;ill
Ilil1gell av plaltor.

~pp;lral
------------~-- - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - . _ - - - --------------'

OLIKA HAnr-:I~ITYI'Fl~
II~U('I"irr bn dl'l;)s iII p!1 11I;'1I1/<;) olib siill.
l rx din forIIl orh [ormal. 0111 hallcrirrn .. iir
iipp!!;) rlll'r sllllll~. dler ;)llviindningsomr;'Hlr
I'lIrr 0111 h;)Urrief II;] iir "Ii;s;]" dlrr siUer fasl
1I10ntrr;]dl' i rn ;]pp;]r;]1,
lI~tlrrirr bn orks;' huklas dllT dr! kl'lI1isk;]
s~'slrl11

EN(;ANI ;:-:;ilAITEI<1Fl< (l('11
lJ 1'1'1,.'\1) I) N l N(;SBAl~A BAT 1'1':1<1 EH
r'-.lall !<:III klassificl'r;] halleri!'r som rllf~;"1I1l!:<;
hallnin och IIppladdllilll.(sh;]ra hallnirr.
Till l'IlJ(;'\I1l.!sh:lllrril'r (prin';irh:lllericr) riikll:ls
]11I<;h;',llshalll'l'irr, alka]isl<a hat kril'l'. hm Il
slf'nsh:lllcril'r. kll:lppcelll'r och l<II:lPPl'f'ils
hallrrirr.
~;'HI:lIl:' hallt'drr ;]UV;ilHls t rx i ficklampor,
rad io;] ppara! er. frresly 11'011lp;Jrall'l', kall 1('1'( II'.
klockor och hiirapp;]ratrl',

SOIl1 ;]nvMnds mr ;]11 ;]Is(r;] rlrklriri
{rlrn. M;]n 1;]I;]r rXf'lnpdvis 0111 alk<llisl<;]
h;]ltrril'r, hnl11slensh~ll!'rirr<:;;]nllnici<rl
k~dlninl11h;]Uerjer ( NiCd) och nickel-nlrlall
hydridh;]tkrirr (Ni~"I)_

Tillllppl;]ddllill~sb;u';]h;Jllerirr (selwlI!I;ir

Fr;]1I1 till rh'klronikf'ns si or;] /<rnoll1hroll P;'l
1r)~() l:lId h;lI1dl;]dr de\II1I'S\ 0111 <:; k st;]V
h;]lInier (/nlsh~llsh;]tlrril'r) ;lV olik;] fonn och
<;torlek_ (;eIlOI11 f'n r;]d "Y;] h;]lIrridrivna kon
stll,klionf'r -I f'X hih-app;]r;]ler, sl;l!llIliis;]
r/vrrkly/<, bnll'ror och !Jiirh;]r;] d;)forrr - har
np h;]Ul'rilyper lillkoll1l11il: kll;]pprdlrr,
k n;) ppnII <;h:lII I'ricr. !J:lllnik:lssf'tlf'r och [;]st
nlOll(rr;]dr h:lllrrin, fiir;]1\ JlMnJlI;] 1I;',~r;l.

h:lft r rirr/:lek1II1111Ialorrr). rii kilas II il' kl'l
k:Jdmilll11iJ:lllrrirr och uirkrl-ulf'lallhydrill
halkri!'r. I)I'SS:l fiuus ocks;', SOI11 fasl 111011
If'radr kll;]ppeell<;hallrrirr vilka ;JIIV;illds fiir
"lIpp!J;]cklling" av l1Iinlll'l i hl ;] d;]\ol'('r.
l'ppl;]lldllillg<;IJar;1 h;llh'ril'r filllls I rx i el
IaIld hors!;] r, 1110hill 1,11' fOllrr, Villl'ok;\I11('ror
och sladrlliisa l'ivnklyg.
lIilhalll'lilT r;i1\1l;Js OCkS;"llill ~rupP(,1I sekllll
d;irhallrrier.

Filml il1lwhiill dl' nl'<;ta iJallnin kvicksilvrr.
l<vicksilvn iiI' l'1I Illiljiifarlig 11I11g1lWt:111 SOIIl
il111' fiirsliirs (lIlI llrll ]\;l11l1lar i SOPOI'll;].
r'-.lol slllll-I ;w 'iO [;JIr'1 kOlli de [iirsla iarlllsil!:
11;]ll'l"IIa 11111 farall l11('d :lft k:lsla [iirhrul\;Jdr
halleri,'r i 1IIIsh;'dlssopol'l1:1. r;iirulolll kvick
<;ilvlT illlll'hiilllll:'lIwa ball('I'il'r dt, ;ivrl1 ,lIllira
["rli,l;a ;il1l1l1'll.
Ti]!v!'rbrlla 1I:ll' Ull IItv!'cklal IIY:l ha!lrrilypcr
IllrII I;ign' in 1Il'i ,;'11 1av s!<;Jllli.g:1 ;iIllIJC11.
ldarr klI' ;dll k\·jcksiII'lT i kOllvrlltiol1rll;,llIIs
h;'dlsh;IIlITil'l', ;llkaliska och hllll\<;lel1sh;JII('
,-ilT I;wils h011.
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Fortfaralldc filllls iJ~llf'r;er SOIll illl1ehtJilrr
kvicksilver. t ('x kll~PPcl'llsiJ:lllrrier till
klockor, l1iir:lppar;Jlrr orll V;S~:I blll!'ror.
S:llllllil!:;] kll;]ppc-rller (11'11 I<II<lppcrlls!J;llll'1il'
iiI' kl:lss;l(lr SOIll llliljii[<lrlil!::I. 1111'11 IIl1d;lIlt;w
fiir lililllll- orll nickel-Illl'I:lllllydridh<llll'ril'l
Niir Illiljiifarlil!::l kll:lpptTII('r ocl1l\llilppcclls
h:ll\cric-r iiI' fiiriJrll1<;lde skall dc iIIn!iillll1;IS
diir 1ll,II1 kilprr IlY;].
Bil1J;J[(rrirr iIlllcll;'l1l('r hly och iir diir[i1l
I1liljii[;lIli/;:l. F(iriJrlll<;HI,' hilh;llll'ri!'l' ;11<'1'
];illlll:lS lilll ('x IWIISill- lwll 'lliijiis\<llioll!'l'.
flliljiif:lIlig;1 iir ockc::', :111:1 dl' I1i'·)i"I·l\;Jrlll1illlll

batterier som används til1l1pplaciullingsiJara
apparater som t11obiltelcfol1f'r, hushållsapP<l
rater, leks<lker, persondatorer. {'ltandborstar.
rakapparater. nöd ljus och mycket annat.

I'rohlel11et l11ed tllngnH'taller från batterier i
II ppiaddningsiJara appar<lter och knappceller

iir allnrligt. mirför konuller nll beJintliga
b<ltterier med kvicksilver och kadmium att
ersättas aV miljöanpassade allernaliv så långt
det är nliijligl. Under en övergångsperiou
måste därför batterier med tungmetaller Mer
användas och stann<l i ettlekniskt krclslopp
så attllletallerna inte kan skada naluren.

Såväl kvicksilver som bly och kadmillm är
s k tungnwtallf'r. g-iftiga filr allt levande.
Via soptippar och sopför1>ränningsanläggnin
gar kan tungmdalkrna kOl1l1l1a ut i naturens
kretslopp - i mark och gnmrlv:ltten, i luften
och i sjöar och hav. Tunglllctnllerna tas IIPP
<lV växlC'r och går vidnre lill djur och männi
skor. Tungmetaller kan l<lgras i kroppen och
bl a ge skador på inre organ.

Några batterityper
Uf'PI AllDN INC;SRAR
APPARAr
111'I'IAII\JNINC,SRART
N;CcJ.[lAnERI

KNAI'\'CLLLER

En speciell insamling av fiiriJnlkade nickel
kac!miumbatterier och uttjänta apparater SOI11
innehåller sådana batterier pc'lgår.
Insamlingen är riksomfattande och sköts inte

<lV myndighet. utan sker genom öppet sam
arbete nlf'llan näringsliv. detaljhandel och
svenska folket. Ansvarig för samordningen är
Stiftelsen Insamling av Miljöfarliga Batterier.
som represen terar ca 2:3.()OO företag.

Det innebär att samtlig<l batterier då kan
bclraktas SOI11 miljöfarliga. eftersom ue int('
kan sorteras och därmed slutligt omhänder
tas på rätt sätl.

Förbrukade nickei-kadmiumbatterier och ut
tjänta apparater som innehåller sådana bat
terier skalllänmas tillbaka till inköpsstället
- elfackhande1. varuhus, stormarknader m.m. 
där speciella uppsamlingslådor skall finhas.
Handeln är skyldig att ta hand om batterierna
och skicka dessa vidare för ett slutligt om
händertagande.
Efter viss tid kan batterier läcka och bli svåra
alt identifiera. Om olika batterityper lagras
tillsal~l~nans bl~r det mycket problematiskt att
sarskilja battenerna.

I

_

[I/Sam[ill/?s[åda
fir /Orbntkade
NiCd-ballrrrrr (Jr
lI/,p/add"ill/?SOaJ.
apparater.

,

,

I

F{)rml\{! I\:td W N ICKI'~L-I\/\I')'~)i1H\f[\AlTFl\IFI\
~I\I\LL INTE IJ\(;(;AS I BAITElm IOLl\I\I\ ELI YI\ B/\,JTFI\II\(JK
tiTAN ÄTEI\IAi'v'lNAS \)i\I\ NYA 1;INNS AlT K()lll\.

() BS!

Litet ABC
AI.KIIUSKA

IIArrERIEI~ ~r rle vanli!(a'te av v~ra

Dln

hll,h~lI,hallt'rier. 1l1)"!(1 40 miljoner liirhrllka, per ~r i
Sveri!(e. Olta ~r rle alkali,ka batlerit'1 na 11I;llkta mrrl
"Alkaline". Alkali,ka batlerier r~l'kl'r i prilldp ~.r, /-:~nR','r
I~n!!re ~n hrun'len,ballerier. Inneh~lIer ill!!el kvkk,ilver

eller kadmium ..
AI.KAUSKII KNAPPCELLER anv~nd, exempclvi, i
armband'llr. kalkylatorrr odl ('lektroni,ka ,pel.
Inneh~lIer 0.2· l.l viktpro<:enl kvkk,ilvt'r.
AMPERE

~r enhelen liir e1eklri,k ,Irlim. Förkorta, A.

I3A1TERI ~r ell k..mi,kt 'y'lem '0111 a',lrar elektricitet
- i da!!ii!!ltal en prod1lkt ,om kall 1:I!!ra elH'rgi och av!!r
denna i lonn av elf'klri,k ,triillJ. Inoll1 eleklrollikf'1l
Iw,kriv, ell halleri '0111 ell alllal rellrr '0111 ,an1l1lall
kuppla, lill pli ballpri lör all (~ Illll1pl;!! ,p~llllin!!.
")1 batteri ~r alll,å ell anlal e1llH'ter
,amverkar liir
all lå lik"rI ,tyrka. Sj~lva nrdet "h,,"eri" kOIIlIllf'r av <Id
(ranska verbet bal/U, ,nm belyder "sl~. blllta. halma".

""11

J
..
I)ATrERIFORENIN(;EN

~r en hraIlSdl,all1nlallslllt·
uin!! fiir leverantiirpr av primilr"allerier p~ drn svrnska
lI1arknaden. Fiirrnin!!en verkar bl a fiir IIlvrrklii,/-: av
Illiljiianp",sade hallerirr och liir all ,prida inlon1laliun
om hllr olika ballrriN b~st anv~nd,.

batterier

I"J)A'ITERlIIOLKIIR o{'h

..

filln, i rit· ne,ta
konll1l1mt'r. B~d,· holkar Odl riir iir mestadels riida Iiii
fiirl/en O<'h av,edda fiir fiirbnlkadr "allerier - dock inte
«ir ullllimldnill!!,bara halt .. rirr som jUI1l'h~ller kadmillm
och ulljilnla apparater ""n iUI1l'h~lIer !':\dal1a haltrrier.
IlAITERIROI~

I311.IlAITEI<IEI~imll'hMlcr tungmrlallrl1 hly och iir
d:irWr Il1iljiHarli!!a. Fiirbnlkark hilhalteril'r åll'rltil1mas
I l'X p~ ben,jnstat;ol1er och miljiislaliol1er.

IWNSTENSIlAlTEr~IEr, lill"i;r v~ra val1li!!"lp
"u,hAII,balll'rirr. Ca 40 miljonrr hnm,ten,hallc'rirr
al1v~l1d, varjr ~r i SVl'riR'l'. Fiirrkollll1ll'r i nera kvaiitf'(er
~lIlrrter al1v:illdllill!!S01nr~de. IIIneh~lJ.... ill"rl kvick
,j Ivrr ell,'r kadmium.

B

I) EI'ONI illll"'Jiir alt halle,;er ,,,,n ,bill", hor1 lir dd
teklli,ka krelslollPCI slul(iirvara, pA ell miljii'äkrrt ,äll.

E

I.EKTROIJ ~r den dd av 1'11 ,ofroklri,k ,Iriilllkrrl, "f1l1l
«irhilldrr krd,rll IIlt'd 1'11 eleklroiyli,kl bad. I hallrri·
c'n1O' vii rid är 7.illkbiiRarrll i l I'X bnllt'len,hallerid
drfinierad ""n al1o<l (J<:i1mall!!alHlioxid ut!!ör blod.

RRUNS'I ENSHATrEKIEK

'\8.

1 I i\ l 1«)f
1:1
i

Y'~ ;ir

('Jl

l11i',l;IIJr(l("f'<":~l'r ~()Ill

(l\Tr~rjp;Uld(' IWI1;ilJlIlillg p,i

aio;;;;lrflr rll'klrio;;;;k ~lr(im

df'

-I <'x

I,. )J'( 1I1YITF](!Fl< ;ir oll"", ,llkalisb höttl'ricr el]er
I i I il 1IT1h;:1111 'riPf. l k<lllH'fnf (lll\',illd~ aven kvicksiivc'fOX id

""h silvl'l'''xirikn"pprdle,·.

111·~lIj\I.Lc;SOI'OR skal! var" fria fr;,n

miljii[arligt av

""11 I "X kvirksilvl'r- Odl nirkl'l·krtdmillmb"tll'ril'r.

1.11]

I k""llnllll"nl" <!;i1I('f "lika rl'gln [,ir hur battcril'r mr
k;I<.;,I:1<.::

och las Olll hand.

1\\11\111:\1 ;Irl'o Illilj<ifarli<! tllni(nll't,,1I som kalll"i(ras
i kroppr'll<':: inn' OHr;ln. Kadmium ;ir \'tl gnmdällllle och
k.;1Il

(1;lrfiif ifl!<' hryta"- !wr

:\V

Ilatufen.

J("d'llillnl tdn forblIIbill' nirke\-karimillmbattnjer kan
rr;ll1 <';'lllllipparna Ir;inga Iler i 11l<lrk och ,gnmcivaltf'1l och
I~"

~lpp"r<l(!'r. t ('X

C~

som "llppb;H'kllilll.!" ;1\: IJlirlllf't i d;l!or('r.
lO Iniliolll'r kll"pflCl'lln och kn"ppcetisb"ttener 'JlV;lIlds

i SVf'tigl' pcr ,'Ir.

h;111(TiIT

viria,.,· till v;ixi"r, rijllr orh människor.

1\

N!\I T('FI.I J:I< ;ir Sill;', rllnda hattlTil'r som allv;rnds
I ('X i hiirappar"tl'r. bn1<'ror och allllb:IIldsllr.
,\Ila knapPt'l'lllT lltollllitillmknapPl'dlt'r orh nirkd
hvriririkmpprdler är klass"d,' som miljijfrtrliga.

1\ Ni\I'I'CEl.I SBArrFI<IER I)('~t;,r av dl "ntal kllapp

1'('lIn SOln sam'mankopplrts till dl balteri för att få ('n
I;i,"piig sp:inning. Används hl a i kaml'ror.
Ni,.k,·lkadmillm hall,'ril'r och nitkl'i-hydridbattl'ripr
Gnlls ;;V('n sonl f,,~t montl'radl' knappcellshalteripr i

1

\ONTtlMINATION. läcbge och fiirsvar,,[ omhällder
!;Igalldc. bn IlPPSt;' om ,Il"n bl"IHlör förbrubdc ballt'
ril'r ~v olika typ. I"'t kan dessutllm orsaka l'n mvrket
Ol;llllplig ~r1Jl'tsllliljii för dem som sk,,1I olllh;indl't1,l
I,,,ttNierna. Fiirhmkadc nickl'i-kadmiumbaltf'rin sbll
d;;r[iir illte i,iggas i battf'rihoik e1]l'r batteri rör ut~n !ller
!;imllrts där Ilya tillns att köp~.

I( VICi(SILVEROXIDBATTERIFH flllns i huvHdsak som
kllappceller mr horapparatl'r. InnpJlidlcr IIpp till :l:i ')(,
rniljöfrtrligl kvicksilvl'f.

I

.ITIl IM BKITFRI FR är ,'n llliij\i'"lp"ssmi b<ltteritvp och
,,"viintls hl a i bll1l'ror. Olik" tvper "V lIppl~ddllillgsb~ra
litiulllhattl'ril'r är ullder utvf'cklillg.

IVll·:I<ClII<Y.m;irkt~ battl'ril'r illlll'it;,jj,-r kvicksilver

Ikvicksilvl'r

~

llH'rcury på l'n.l(t'iska).

N ICKEI.-KAllMllIMBATrERIEI< (NiCd) är upplrtdd
ningshar~

och 'Invands hl a tillll1obilleldonl'f. bärbara
dalorer, sladdliisa pJVl'rktyg, leksaker och IIppladdninf(s,
hara hllshålbapparatPr SOlll I ex dammsugare och pJpk·
Iriska t~ndhorst"r. NickpJ·bdmiumb"ttl'fil'r är oft"
märkla "rl'ch"rgl'"blf''' (l'ng. uppladdningsbar) och
"Nied" samt med rdursymbolt-'n,

N

lCKEL-METALUIl1)RJDBAlTERJER (Ni~HI) är
liksom nickel-kadmiumbatlericr upplalldninl1sbara, men
innehålIn inl1('t kadmium alls och är därför ett mycket
bättre alternativ ur miljö~ynpunkt.
Istället ((jr kadmium inn('håller nickel·mclallhyd ridb"lt·
!'ri('r väl(' ~om l'nprl1ibärare, Väte är det vanlil1aste och
mest ennRirika Rnmdämnel.

O 11M är enh('ten för elektriskt mot~tånd. Eletecknas n.
)RIMARIlA1TERIER är balt('ripr som int(' kan larlda~
upp, lIil hlir tl'le hnlllst('n~·, alkaliska och litiumbalt('rier
samt knappcel\('r och knappcell~hallcripr m('t1 kvick
~ilvl'roxid·, alkaliska, silvl'roxid- och 7.ink-luflbattl'rier.

I

lJPPI.AlJDNINGSIlARA IlAITERIKA.<;''iEITER

KNAI'PCELI.'iIlAnTIII

rI'"ORRI\/lTrERIER har fålt sill namn av all hallcri!'rna
innehålkr en s k bunden - "torr" . ('Ipklrolvt i<läll('l fiir
lll:'n typ av nylande elektrolyt som fanns i ;Ie allra första
hallerilyper som konstruerades,

rI'"UNGMETALLER som blY, kadmium, kvicksilv('r, nl.n.
bryts inle nl:'r av nalurpn och är l1iftil1a mr al1llevand('.
l myckf't små miillRder är månlla tunl1melal!('r livsniid·
vändilla och in!(år i biolo!(iskt viktilla molekyler, t ex
pnZYl11er.

V 01;1' är enhl'tcn för c1l:'klri~k spänninl1, Ftirkorlas V,
V ATE inl1år ~Ilm pnPrl1ihärarc i nick('l-melallhydrici·
ballerier och bränsleceller.

SEKlINIlARllfllTERIER!ir hatll'ril'r ~om kan laddas
upp på nytt. Nickl'l·kadmiumhaltl'ripr. nickPl-melal!·
hytlridbatl('ril'r och blyballerier är sekundärbalterier.

W AlT iir cnhl:'ten för eleklrisk effekt Fiirkortas W.

S".VEROXlllll/llTERJER anv;;nd~ främst i ",mbands·
\lr och lill kameror. Innehåller 0.2 . O,fi viklprocrnt
kvicksilver.

ZINK-LlJFTnATIr:RIER iir knappcl'lI,hatlt-ril'r som
friimst används i hiirapparall'r. Kan er~älla kvicksiiv('r·
oxidballPrier i nl'rtalet hörapparater. Inllphål1er upp till I
viklprocellt kvicksilver,

Sm'TEI_SEN INS/lMLlNC!IV MIl,IOFARW;A
1I,\lTERIER är hl a an~variR för ~amordning('n av dl:'n
rikstäckandl' in~amlinl1 av fiirbr\lkadc nickcl·kadmilml
haltl'rier som p.-\l1år och <om ~k('r i ÖPPl:'t ~amarbele
m('lIan närinl1~liv, delrtljhandd och alhniinhl't
Sliftd<en rl'prl'<pnterar ca 2~,()()(] l"v('ranWrs· och detalj·
hallllelsförelal1.

o

ATFI!I.AMNAS ~kal1 fiirhmkad(' miljiifarlil1a halll'ril'r.
Nkk('lkalitniumballf'rier ;\t('rlämnas i handl'in . där nya
finn~ all köpa - för siuIIilIt omhänd('rlal1,,"(k.
ÅIl'rlämnas i handl'ln ~kall oåsA förbrukade \lppladd·
ninl1slmra apparall'r som innehålll:'r fastmonterade
nickel·kacilniumbatteril:'r.

': '.. '" . Några goda rå~ ~m batterier: '

.

• Byt ut alla batt<.>ripr på samma gång i en apparat
• Utsätt aldrig batterier för extrem värme
C>

Återlämna förbrukade miUöfarliga batterier och uppladdningsbara apparater clär nya finns att köpa

• Lagra alltid battetier på torr plats
• Använcl aldrig batterier av olika typ i samma apparat
• Primärbatterier får inte laddas - det kan orsaka läckage
... Ta ut batterierna ur apparaten om den inte skall användas under
en längre tid - eller när batterierna slutat att fungera
... Kasta aldrig förbrukade batterier i öppen eld
• SHing aldrig batterier - oavsett typ - i naturen

Al KIII.ISK!I
1l"TiERIEH

Im

Landsbygdsturism
Tema-kväll i Ljustorps Bygdegård
måndag 29 maj kl 19.00
Inledning

Jan-Erik Eriksson, Munkbysjön, med
erfarenheter från Flataklocken 
Sveriges geografiska mittpunkt
samt från samarbetsprojektet i
Svågadalen

Fika

Fisketurism i Ljustorp
Erik Sjölander,Timrå, fiskekonsulent,
biolog och ekolog

/

Ev kan kvällen utmynna i ALU eller ungdomsplats i
Ljustorp

Välkommen till en kostnadsfri kväll med
plats för funderingar och ideer
Arr:Stf Vuxenskolan
och Projekt Ljustorp

~'

Tema-kväll
på Ljustorps Hembygdsgård
måndagen den 19 juni kl 19.00
Information ang. Ideförening av Roland Wiberg,projektledare för
SundsvallfTimrås ideföreningar

Fika

Information ifrån Mineraljaktens upptaktsträff
Visning av mineralprover
Medlem i Sundsvalls geologiska sällskap medverkar

Välkommen till en kostnadsfri kväll!
Arr:Studieförbundet Vuxenskolan
och Projekt Ljustorp

,- vux~nskolan

2.J

.. .o eli 11m" är det

med Dig själv?
En kurs för kvinnor i att ta ledning över
sitt eget liv och påverka sin framtid.
Åtta spännande och utvecklande träffar,
rör kvinnor I alla åldrar, i syfte att öka
"l.
Initiativförmågan och företagsamheten,
, "tt:'\':~'.'.,
framför allt på landsbygden.
.
.
,
\
,r '.

• F(}RSTA TltJ\r:FFN •

• SrATTE TIV\lTEN •

Din historia

F~unil jcmönstcr

lk\t~!:!.,rn~ rit~r cn cnkel. pcrsollli~ tn:kllill~. ,\led hj:ilp
.1\' tccknillgcll och ld~orn;l i .qudiclll~teri~lct titt~r \i
n<irlll.lrC p.i \'~r~ och Cll~ li\·~sitl1Jti{)n. fr~1ll till id;l~.

t()I-r:.:itUling

• .\NDIC\ TR;\FFEN •

Lir kllina Din personlighet
,\kd hj<ilp ~\' di~km~ioller utifdn ~tudiclll;ltierialct~
fr,i~or Llr dclt~gJrn,l CIl llppt:lttlling Olll ~ill~l st,lrk,l
och ~\,ll!~l ~idor. <amt ti.lIldcring~r Olll hur IllJIl k,ln
kOIllPCIlSCr., dCIll.

• TRED/ E TRAHEN •

1\ Ianligt /kvilmli gt
\',lrjc Ill:inni,k,l il~r h~dc m'lniig.l och k\'illlllip cgcll
,K,lrer. \'id trcdjc tr:itfcll \'ill vi giir.l Dig Ilppl1l:irks.lrll
p,i Dill inrc b illrl:l och nLlll.

• FJARDE TR;\FFEN •

Att arbeta n1ed drÖnl111ar

K.lrtJ;ig~llIng:en .1\' t:lI11iljcbakgrundcll t,H tid och kr.i\cr
Ot"t.l ,lit 111.111 t"dg,lr tlir.ildrar och .llldra ~I:iktill~ar.
D:irti1r ,1Il\':il1dcr \.j [',.i tLit1:1r till ,lit g(lr" det !,er~onlig:,l
~lJktschcTll,lI.

• SJUNDE TRAFFEN •

Din fiarntid
Sjullde tLilkn h.lIldl.lr OTll ~tt hitta och Ll fra 111 DillJ
drilllllll,lr och vi~ioller 0111 fr.lllllidcll. til"~r,lt.l Illiiili!!
hctcrn.1 och ulldaJHlij~1 hindrcn. ,\Lilet .ir Jtt ilk.l tcirc
t.lgS.Ullhctcll och dct pcr~nlllig.l \ilbdillll.lIldct i li\ct.

• ATTONDE TR,\FlTN •

UppSJl11ling och utYirdcring
Vi saI11Jll;lIlbtt,lr dra er6rcllhcter ol'h lIt\.irdcrar
'llldiccirkcln. K.lnskc h;lr ctt ll:it\'Crk bild.lIs lbr 111.l1l
KOI1lJller .Ht h;1 t(lns.ttt ko!ltJKt med \·,lr.lndr.l~

Lir O'~ grllndl:igg.lIldc tcori 0111 driirlllll,lr~ hctnklsc
',llllt dc ,iKtig~~tc driims\·mboicrna. L'tifrJIl t.lnkcll ,Ht
dcn \crkliga c~pcrtcn ;ir driirlllll;ltCIl sj:ilv. diskuterar ,i
\,lr.lndr.ls driinllllJr.
\'j

• FFl\ITE TR;\FFEN •

Fatniljc111önster att bra av
Cör ditt eget sbkrschcma
,\tt k,Hll:ir:ga hmiljcbakgrlllldcn :ir ett hr.' \crkt"\"g (1111
111.111 \lil Lira k:11l1l.l ~ig ~i,ih- Olib ii\,,".,1 och Il.lndling,lr
bil h.l ,ill srul1d i ctt 1I1'!'rcp"t Tlli)ll'tcr 'Cd,11l gCIlCr.l
tiolln tilll',lk.1.

Är DU intresserad?
Kostnaden är ännu ej fastställd,
men ring gärna för information.
Trolig kursstart till hösten.
Tränarna kommer ej att bli varje
vecka utan möjligen var 3:e eller
efter önskemål.
Marianne 8U U

22..

Vuxenskolan, Tynderi Bygdegårdsförening och Timrå teaterförening
INBJUDER till friluftsteateriörestäUning på Holmö, Tyndero.
Söndagen den 9 Juli kl. 18.00 - %1.00 inkl. paus
Teater Västernorrland framför
EN MIDSOMMARNATTS DRÖM
av WUliam Shakespeare
Pris: 100:-/person
Förköp: Tynderi Bygdegård och hos Marianne Persson i Ljustorp (8%3 %3)

"Framtiden tillhör dem
som inte ser tillbaka."
Okan"

BINGO
GLÖM INTE
VARJE TORSDAG KL.I9.00
LJUSTORPSBYGDEGARD
OBS!

Har Du provat lärsk PASTA?

*
*

TORSDAG DEN 25 MAJ KL.l'.OO
ARR. LJUSTORPS IF

Lasangeplattor att rulla ut l
långpanna eDer form.Tillag
ningstid l ugn bara 15 min.
TagllateDe, skruvar, snäckor
mm. Koktid 3 min

Råvaran går utmärkt att frysa.
Levereras dagsfärsk. Pris 35:-/kg
Tel för best.57 62 44 Inger.

KÖPES
MINDRE STALLGÖDSELSPRIDARE
MAX I.OOO:
LENNART PERSSON
82423

Dmna talong .:\r till f5r ER som Vlll vara m~~ i K-banltm. mm ävm f5r
ER som lNTE vill vara m~~.
Många tlick~ att ~m är bra. Några int~. Mm så är ~rt m~~ allt hät" i
vät"l~m. Allt kan int~ passa alla.
P.S. 'Ort hat" kommit till våt" känn~~om att nåst"a hat" blivit f5t"0t"ätta~~
p.s.a. att ~om .:\t" m~~ i K-bankm och ~om tt"ot" att ~rt ät" ft"åsan om nåSon
"svart at"brtskt"aft-bi1asa". Så ät" int~ tankm. Eft~t"som ~rt hrt~ Klmskaps
bankm. så ät" ~rt ~m vi åt" \.rt~ dt~.
Vi kan ta rtt ~x~p~l:

Z:

Bio~lin5

PaMla hat" insrt f5t"rtaS. hat" insa bin (vart kan man lobba svart m~~ bin?).
mm hon inn~l1at" m klmskap som v~ som hdst av oss kan t"insa till
l1mn~ ocl1 b~ om.
FW1~~at" DM på att skaffa ''l1~bin'' så kan ~M säk~rt få lit~ tips ocl1t"åb aV
l1mn~.

'Ort tlick~ las int~ ät" så ~\.m1t. ~rt kan bli m tt"~1iS s~mmskap mdlan
blibot" ocl1 ~rt ät" absol\.rt int~ SVART.
Ett litrt klat"s5t" an~~ alltså.
Åt" ~rt nåSol1 som t'i~k~ nåSot annat. så 115t" säma av~. 'Ort ät" l1ämlism
väl~iSt tt"åkist att allti~ få 115t"a ~rt n~sativa på omväsat".
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lNTRÄ.DESANMÄlAN till1{-ba111tel1
t~l
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GLt.
Vad är vi Llustorpare intresserad av?
Vi håller på och samlar på oss intresseinformation ( varför inte en
intresse-bank) Som kan ligga tU! grund för kurser, aktiviteter och
arrangemang av olika slag.
och OBS
för att direkt undanröja alla tvivel: vi håller INTE på att " kartlägga" er
kära ortsbor.
Men om vi vet vad intressen det finns är det ju lättare att anordna
aktiviteter m.m.
Låt oss ta ett ezempel:
mamma
sticka, sy, giUar hästar, mUJöintresserad
pappa
Jakt, fiske, matlagning, läser
barn 1
hästar, dans (bugg),pyssel
barn 2
hästar, tennis
barn)
innebandy, läser
Alltså:

: hästar är rätt gemensamt, kanske det går att ordna ett ridläger
här?
: mUJö, kurser med bl.a. kompostering m.m.
: pyssel, U.Ö kan kanse starta en pysselverksamhet
: fiske, I.F. kanske kan anordna stora bya-flsken

Jaa, vad vet man vart Era intressen leder.
Bara tU! positivitet, hoppas vi•

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

NAMN

MAMMA:
PAPPA:
BARN l.
BARN 2
BARN)
BARN 4
BARNS
BARN6

INTRESSEN
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Röda Korset
LJustorps Röda kors förening har hålUt informationsmöte om Röda korset. Ett 30-ta1
intresserade hade satt sil( tillrätta, di Aino Eurea.lua, Rödakors-konsulent, entusiastiskt
berättade om förenlnl(en, om dea historia och om arbetet i dal(.
Aino lade stor tynl(d pA Röda korset. viktip poundprInciper, som gäller för allt och alla
inom föreningen, I alla länder. Deua poundprlndper är:
Humanitet, NeutraUtet, Opartiskhet, Självständighet, FrlvilUgbet, Enhet samt
Universalitet.
Slutligen Ock Intresserade se en Olm om hjälparbetet Inom-och utomlands.

7 Maj

Röda Korset
LJulrtorps Röda kors förea.lnl hade en mycket gemytlig trivselkväll den 7/5.
Kvällen gästade- av ca 40 medlemmar, varav mAnp var äldre medlemmar, som hörsammat
en specieU inbjudan tiU denna afton.
AlII Öber" styrelsemedlem och sekreterare I mlaga Ar, avtackades med blommor.
Inte en fot stod atiUa under bordet när Lövberpkvartetten satte i gång att spela och
sjunga. Kvartetten bestir av Nils Hallberg, Bol, Lennart Tläraberg, dragspel, Harry Åslin,
dito samt Rapar BUberl(, gitarr.
Under pausen passade ordföranden Britt-Marie Nordin, pA att informera kort om Röda
korset.
Ett mycket trevUKt iasl. . var när Freja TJäraberl( från Invandrarverket Ock ordet och
berättade om arbetet med Invandrare och nyktingar. Hon berättade kort om hilrtorlken
bakom detta arbete samt hur dagens arbetssätt V10it fram.
När alla be-ökande svalt kaffet och hämtat ut sina lottviaster, fortsatte kvartetten med
underhållninl(en. östen Nä Resten fAr se upp, för nu fAr dom konkurrens av dessa fyra
spelmän, som spelade efter publikens önskemål så att hela rummet gungade.
BrUt-Marle Nordln avslutade kvällen med ett stort tack tiU spelmännen, som ställer upp
helt Ideelt, tiU Freja för Intreaant Information, till alla äldre medlemmar som kommit i
kväll samt till alla medlemmar som sA generöst stödjer den Ulla lokala Röda kors
föreningen I Lluatorp. Tack tiU alla som gjorde denna kväll sA trevlig.

