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ÅRETS TIMRÅBO 

 

ÅRETS TIMRÅBO är en aktivitet, en utmärkelse som TAIF gav 

idén till. 

Utmärkelsen är ämnad att årligen delas ut till förtjänt person 

inom kommunen. Vem som helst får föreslå lämplig kandidat 

och kan vända sig till ”sin” representant i kommittén. 

Syftet med utmärkelsen är att tillkännage någon inom vår 

kommun som på ett eller annat sätt gjort sig förtjänt av lite 

extra uppmärksamhet. 

Vid uttagningen av kandidat tas hänsyn till om de: 

- Genom spontan handling gagnat ortens befolkning 

- I oegennyttig gärning berikat tillvaron för andra 

- Under flera år bedrivit verksamhet till allmänhetens 

glädje och nytta 

- Är bosatt i inom Timrå kommuns gränser 

- Genom sina insatser främjat ungdomsverksamhet, 

laganda eller föreningslivet 

 

ÅRETS TIMRÅBO-kommittén består av företrädare från Kultur-

och tekniknämnden som tillika är ordförande i kommittén. 

ÅRETS TIMRÅBO-utmärkelsen består av ett tennfat med 

Timrå kommunvapen i centrum samt de fyra socknarnas sigill 

ingraverade. Dessutom får mottagaren ett halssmycke i tenn 

med ”sitt” sockensigill. 

ÅRETS TIMRÅBO skall presenteras i massmedia och på 

sådant sätt tillkännagivas att så många som möjligt kan ta del 

av kommitténs valresultat. Presentation och utnämning skall 

ske vid en ceremoni arrangerad av mottagarens 

hembygdsförening. 



Kommittén har beslutat att utse 

 

Märta Rönngren 

Att mottaga 2019 års utmärkelse 

 

Märta bodde under sina första år i Stavre, men 

växte upp i Indal. Hon kom till Ljustorp 1966 då hon 

gifte sig med Lars-Axel Rönngren och har sedan 

dess bott i byn Öppom, där hon tillsammans med 

familjen ägnat sig åt att sköta jord- och skogsbruket 

på familjegården. 

Märta har alltid haft ett stort intresse för hembygden, 

slöjd och hantverk samt föreningslivet. Dessa 

intressen var en del av anledningen till att hon 

engagerade sig i Ljustorps hembygdsförening och 

Gudmundstjärns intresseförening. I Ljustorps 

hembygdsförening är hon med i styrelsen sen 1998 

och som kassör sedan 1999.  

Vidare har hon under de senaste 30 åren haft ett 

stort engagemang i föreningens aktiviteter och 

arrangemang. Ofta som bagerska i föreningens 

bagarstuga, kaffekokerska eller som allt-i-allo i köket  

 

 



Kommittén för Årets Timråbo 

Ordförande Gunnar Grönberg Timrå kultur-och 

tekniknämnd 

Sekreterare Marie Lodin Timrå kultur-och 

tekniknämnd 

Christer Johansson Wifstavarvs 

historia 

Hans Johansson Wifstavarvs 

historia 

Hans Valberg Hässjö 

hembygdsförening 

Märta Norell  Hässjö 

hembygdsförening 

Martin Sjögren Ljustorps 

hembygdsförening 

Maria Andersson Ljustorps 

hembygdsförening 

Lennart Lidholm Tynderö 

hembygdsförening 

Åke Höglund Tynderö 

hembygdsförening 

 

Har du förslag på kandidater till utmärkelsen? 

Vill du stödja kommittén med ett bidrag? 

Ta kontakt med din representant i kommittén så får du veta  

mera 



 

 

 

 

 

 


