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Körde påverkad Ett åtal väntar en 28-årig Timråbo. Anledningen är att polisen

konstaterat att mannen kört bil påverkad av narkotika. Detta har skett dagen före nyårs
aftonen i fjol. Därför åtalas han nu för rattfylleri, olovlig körning och narkotikabrott. (ST)

Redaktör: Lars Windh 060-197276 timra@st.nu Fax: 060-177923

n Riskområde

Farlig
deponi i
Söråker

Söråker Länsstyrelsen
har tidigare slagit fast att
Stjärnbergets naturdeponi
i Söråker är ett riskområde.
Nu har SGI inspekterat området och de bedömer också att den gamla fabrikstippen utgör en risk för människors hälsa och miljön.

Naturdeponin som ligger
vid vägen ner mot Packwires fabriker i Söråker
användes ända fram till
början av 1990-talet. Då
hade den bland annat
använts som soptipp av
Gunneboindustrin som
låg i området. Vad som
exakt döljer sig i markerna vet man inte men Timrå kommun har gjort en
hel del undersökningar
på den gamla tippen.
Handlingarna från de inspektionerna har skickats till Statens Geotekniska institut (SGI) som på
Naturvårdsverkets uppdrag jobbar med tekniskt
stöd när det gäller gamla
deponier.
Bör utreda riskerna
Länsstyrelsen har tidigare
bedömt området vid den
gamla fabrikstippen och
placerat den som ett klass
1 område på en skala som
går till 4 och där 1 är den
högsta riskklassen. Efter
att ha gått igenom handlingarna från Timrå kommun så bedömer även SGI
att det deponerade avfallet inom området utgör en
risk för människors hälsa
och för miljön. Mätningar
indikerar dock att det inte
förekommer något allvarligt läckage av lakvatten
till Lillån som ligger i närheten.
Trots det så anser SGI
att det är nödvändigt att
riskerna i området utreds
med ett helhetsperspektiv. De riskerna bör också
bedömas på både kort
och lång sikt. På Timrå
kommun kommer man
nu att ta till sig det som
SGI har kommit fram till
och arbeta vidare med
planerna för den sedan
länge stängda deponin.
De åtgärder som vidtagits
hittills är att den gamla
soptippen i Söråker är
täckt med kalk.
Lars Windh 060-197276

Skadade katten Nu har han fått komma hem

Många ville hjälpa
Theo till operation
Timrå När Lilly Blomqvist
hittade den skadade katten
så såg allting mörkt ut. Men
efter det att folk från hela
landet gett bidrag så kunde
den lilla svartvita missen
opereras och nu har den fått
komma hem.
– Det känns otroligt, säger
en överlycklig Lilly.

Det var i fredags för en
vecka sedan som Lilly
Blomqvist i Timrå tog hand
om den lilla skadade katt
en. Efter en kontroll visade
det sig att frambenet var av
och det skulle kosta 15 000
kronor att operera. De
pengarna hade inte Lilly så
hon startade en insamling
på facebook och responsen
blev över förväntan.
– Det är helt fantastiskt.
Jag är så tacksam mot alla
som hjälpt till, säger Lilly
Blomqvist.
Brutet framben på två ställen
Totalt gav insamlingen till
lilla Theo, som Lilly döpt
katten till, 23 000 kronor
och med pengarnas hjälp
kunde kissen opereras. Det
gjordes i veterinärhuset på
Södra Berget under tisdagseftermiddagen.
Theo hade brutit höger
framben på två ställen och
det sattes in en metallplatta plus ett stift i frambenet.
Trond Holdaas, veterinären
som opererade tror att
Theo kommer bli helt återställd.
Det kommer ta cirka
12 veckor och katten fick
stanna kvar på kliniken
under onsdagen för att bevaka så att det inte tillstötte några komplikation
er efter det långa ingrepp
et.
Alla liv har ett värde
– Operationen var lite komplicerad. Det hade gått några dagar sedan skadan uppkom och det var båda benen i underarmen som gått
av, säger veterinär Trond
Holdaas.
Under gårdagen var det

Trond Holdaas, veterinären som opererade katten Theo, tillsammans med matte Lilly Blomqvist strax innan det att Theo får
åka hem till Timrå.

Det här visar
att oavsett vilken
status ett liv har
i samhället så är
det värdefullt även
om det bara är en
liten bonnkatt.
Frambenet var brutet på två ställen men veterinär Trond Holdaas
tror att Theo kommer bli helt återställd.
dags att åka hem och nu
ska Theo få bo hos Lilly,
som sedan tidigare har en
hund och två katter, under
konvalescensen. Pengarna
som blev över från insamlingen kommer hon att använda till att betala eventuella komplikationer som
tillstöter efter operationen.

Men förhoppningsvis kommer det att gå bra och då
kommer Lilly skänka pengar Sundvalls djurhem. Vad
som händer sedan vet inte
den djurkära Timråtjejen
som är imponerad över
vilken uppställning det
blev för lilla svartvita
Theo.

djurvännen Lilly som haft
husdjur ända sedan
hon var liten

ST 23 januari.

– Först trodde jag inte
det skulle gå och jag var
väldigt skeptisk. Det här
visar att oavsett vilken status ett liv har i samhället så

är det värdefullt även om
det bara är en liten bonnkatt, säger djurvännen Lilly
som haft husdjur ända sedan hon var liten.
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Radonfusk i Ljustorp
n Ljustorp Personer som uppger sig komma från ett företag
som sysslar med radonmätning har ringt på hos boende i bland
annat Ljustorp. Enligt uppgift till miljökontoret i Timrå så ska personerna säga att de i samarbete med Timrå kommun gör radonmätningar i området. Men det stämmer inte.
– Vi har inget samarbete med något företag som ringer på hos
folk ute i Ljustorp, säger Anna Norgren, miljöinspektör vid Timrå
kommun.
Däremot så kan miljö- och byggkontoret förmedla radonmätningar om det är någon som vill få det utfört. Men då får den som
vill ha radonmätningar utförda kontakta kommunen.  Lars Windh

