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ALLMÄN INFORMATION 
NÄSTA TIDNING STOPP OCH UTSKICK 

Nr2 

Nr3 

2 mars 

4 maj 

22 mars 

27 maj 

Gör din stämma 
(eller penna) hörd i "bladet" 

Medlemsavgifter rör år 2001 
Enskild 50:
Familj, företag, förening 75:
Insatsmedlem betalar 100:-, vilket är en engångssumma, + att den är personlig,; sen 
även årlig medlemsavgift. 
Prenumeration på "tidningen" kostar 150:-/år = 6 nummer. 
OBS.. Alla Ljustorpsbor får den gratis, men känner ni någon "emigrant" som skulle 
vara intresserad så tipsa gärna. 

Föreningens Postgiro 
86 1124 - 6 

ANNONSKOSTNADER rör 2001 

INTERNET.. 
Ljustorps hemsida: 
http://www.geocities.comlYosemite! 
Rapids/6009 
Tips om ändringar och länkar, hör av dig till: 
Lena Liljemark, 822 22 
e-mail: lovberg@algonet.se 

inkl. moms 
750:
375:
187:50 
40:

exkl. moms 
600:
300:
150:
32:

Pris: 
HelA4 
1/2 A4 
1/4A4
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ANNONSABONNEMANGSKOSTNADER 
Hel A4 2.400: 3.000:
1/2 A4 1.200: 1.500:
1/4 A4 600: 750:
Radannons 128: 160:

ct~_~ 

STOPPDATlTM!! 
Är fortfarande tacksam om j ag 
får in ERA bidrag lagomt till 

stoppdatumet. 
Hanteringen blir liksom mycket 

enklare då... 
ANNONSABONNEMANGSKOSTNADER 

FÖR LJUSTORPS FÖRENINGAR 

Hel A4 2.000: 2.500:
1/2 A4 1.000: 1.250:
1/4 A4 500: 625:
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ADRESSEN TILL "RED":
 
Marianne Persson
 
Björkom 3154, 860 33 BERGEFORSEN bjorkom@maiI.bip.net
 
060 - 82323,82423, 070 - 54 82499. FAX 060 - 823 23 (RING FÖRE!)
 
HIT SKICKAR NI ALLT NI VILL HA MED I TIDNINGEN .
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Ljustorps Byutveckling 
Ekonomisk förening 

Ljustorps Byutveckling Ekonomisk förening är ett kooperativ med syfte att initiera och bedriva
 
utveckling i Ljustorps socken och byar. Såväl privatpersoner som företag, föreningar och andra
 
organisationer är välkomna som medlemmar.
 
Insatsen är 100 kronor,
 
Arliga medlemsavgiften är 50 kronor för enskild och 75 kronor för familj, företag och förening
 
per år.
 

Ändamålet är att främja medlemmarnas allmänna intressen genom: 
•	 att arbeta för landsbygdsutveckling, småskaligt företagande, kultur, miljö och
 

samhällsutveckling.
 
•	 att verka för byns utveckling genom olika arrangemang, aktiviteter och utvecklingsprojekt som 

även främjar den sociala gemenskapen. 
•	 att stödja och i vissa fall bedriva bam och ungdomsverksamhet. 
•	 att bedriva eller påverka utbildnings och informationsverksamhet för landsbygden samt att
 

kartlägga och skapa en kunskapsbank för utveckling av bygden.
 
•	 att utgöra ett nätverk för medlemmarna med ömsesidigt stöd, rådgivning och infOlmation. 

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. 
Medlemmama deltar genom att själva verka i föreningens anda, deltar i verksamheter och
 
använder sig av de tjänster som föreningen erbjuder sina medlemmar.
 

Om du är intresserad av att bli medlem kan du sätta in Insats- samt den årliga Medlemsavgiften på
 
vårt Pg 86 11 24 - 6 ,skriv även upp familjemedlemmars namn. Om du vill veta mer om vår
 
verksamhet är du välkommen att kontakta föreningens ordförande Erland Nordström 060-82319,
 
du kan också kontakta redaktören för vår tidning ljustorpsbladet Marianne Persson te1. 060

82323.
 
Ljustorpsbladet som är bra för utvecklingen, ges ut 5 - 6 gånger per år till alla hushåll i Ljustorp.
 
Under år 2000 bekostades detta till stor del av annons- och medlemsavgifter samt ideellt.
 
Du som är intresserad av bygdens utveckling kan stödja detta med att vara medlem i föreningen.
 
Din medlemsinsats kan vara avgörande för b1.a. ljustorpsbladets framtida överlevnad.
 

Viktiga uppgifter för inbetalningskortet 
Narrm .
 
Familjemedlemmar .
 

Adress, Te1. .
 
D Insats avgift (personlig och betalas en gång) 100:

Arets medlemsavgifter
 
D Enskild 50:
D Familj 75:
D Företag I förening 75:
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SVAR TILL NÖJD PENSIONÄR 

I Ljustorpsbladet nr 6 ifrågasattes varför det finns två pensionärsföreningar 
i vår lilla bygd- det antyds också "gammalt groll" som bidragande orsak till 
de två föreningarnas existens. 

Jag föredrar att stryka ett streck över detta eventuella gamla groll, som jag 
inte har någon kunskap om. Istället vill jag redogöra för det faktiska läget. 
SPF och PRO är två olika förbund med egna stadgar, förbundsstyrelser och 
kongresser. SPF är ett gammalt förbund och bildades redan 1939. Förbun
det är ideellt, partipolitiskt och i religiösa frågor en obunden organisation. I 
vårt området omfattar Höstsol inte enbart Ljustorp som bygd utan hela 
Timrå kommun. Detta innebär alltså att vårt medlemstal omfattar folk från 
hela kommunen. Detta till skillnad från PRO i Ljustorp, som i första hand 
rekryterar sina medlemmar från Ljustorp. 

De två förbunden samarbetar redan centralt, vilket även vi gör lokalt. Sedan 
flera år har Höstsol och PRO i Ljustorp haft ett visst samarbete. Som exem
pel kan jag nämna inbjudan till respektive förenings månadsmöte, modevis
ning samt under det förra året en gemensam eftermiddagsträff med dans på 
bygdegården i Ljustorp. Vidare bör sägas att både Höstsol och PRO i Ljus
torp har egen representation i Kommunens pensionärsråd där man verkar 
gemensamt för pensionärens bästa. 
I år kommer vi också att diskutera eventuella gemensamma aktiviteter. In
sändaren ger också exempel på detta - kurser, dans och resor. Ingenting av 
detta är omöjligt och kommer även att diskuteras under våren. Studiecirk
lar är också en möjlighet. 

Till Höstsol är alla som uppbär någon form av pension oavsett ålder och po
litisk -hemvist välkomna. 

För Höstsol 

Freja Tjärnberg 
ordf 

~~---------------~
 



kl 19.00Årsmöte, On5. den 14/2 2001 på Ljustorps IP 

GALLERI LJUSTORP den 4-7 jan. på 
Bygdegården blev en trevlig tillställning med 
ca; 260 besökande som alla var glada och 
positiva till arrangemanget. Vi som var där 
och jobbade tackar för det gensvar vi fick. 
TACK även till alla duktiga konstnärer som 
gjorde utställningen möjlig. 
Till Konstlotteriet skänkte Borghild Grahn, 
Sören Lindström och Torsten Sundberg 
varsin tavla. 
Tavlorna gick till : 
Lottnr. 95 Jens Bredin, Lagfors 
Lottnr. 48 Bengt Aström, Mellberg 
Lottnr. 63 Borghil Grahn, Mellberg 

Ljustorps P-lO blev tvåa på OCAB
cupen i NordicHallen den 6/1 2001 , 

RATTI . 

lotterifest mc~ DaMs 
på B'15bcSår~c",i Lil-fstorp.
 

L3r. 17/2 kl. 21.""
 
lottl'ris 150 kr. förltöp
 

Kaffc och ct\ smörgås it\går
 
Första pris. 5000 kr.
 

scrvcrit\s mc" mit\ibar
 
För it\f.
 

rit\582186
 

"rkester: 

A-laget vann Walmet-cupen D-3 i 
Nordic Hallen den 14/1 2001 

RATTI 
BYGDEGÅRDENS FRAMTID? 

För att inga felaktiga spekulationer kring Bygdegårdens framtid skall uppstå, 
vill jag nedan lämna några klargöranden om vad som skett och vad som kommer 
att ske under våren. 

Från kommunens sida har under flera års tid planer på att förändra ägande 
och drift för Bygdegården funnits. 

Deras ambition är att sänka kostnaderna för drift samt att inte stå som ägare 
till någon samlingslokal i kommunen. Då Ljustorps Bygdegård har varit den enda 
kommunägda samlingslokalen är det naturligt att försöka avyttra även denna. 

Kultur och Fritidsnämnden beslutade den 7/122000 att uppdra till Kultur 
och Fritidskontoret att vid nästa sammanträde komma med förslag om den 
framtida driften av Ljustorps Bygdegård. 

Ljustorps IF har efter detta kallats till ett flertal träffar med Kultur och Fritid 
för att tillsammans försöka att hitta en lösning på problemet. 

Ett erbjudande från kommunens sida om ev. köp och drift av Bygdegården 
har varit uppe på Ljustorps IF styrelsemöte den 16/1 200I. 

Styrelsens beslut blev att förklara sig positiva till ett övertagande. Dock skall 
årsmötet den 14/2 avgöra frågan slutgiltigt. Om ett övertagande kommer till stånd 
skall det ske från och med den 1/7 2001. 

Om årsmötet säger ja till ett avtal med kommunen, kommer samtliga 
föreningar i Ljustorp att inbjudas till en informationsträff sista veckan i februari. 

Slutligen vill jag till Er som känner oro över driftsform, hyror, avtal och ev. 
samarbete med Ljustorps IF säja, ingenting dramatiskt kommer att hända som 
påverkar uthyrningen eller hyran. Vår förhoppning och tro är att Ljustorps 
Bygdegård kommer att :ffi ett lyft, trots denna omorganisation. 

M V H Christer Nyman, ordförande Liustorps IF 
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Om spelemannen och tjuvjägaren Hans "Hampe" Westberg 

Liksom sin far, Hans Wilhelm Andersson-Westberg var Hampe känd som en duktig spele

man. I: Bygd i förvandling del II Kapitlet "Kör och orkesterverksamhet" Sida "XXXII: 13"
 
finns detta omvittnat.
 
... "Hampe Westberg var också en verkligt skicklig spelman.
 
Vid en spelmansstämma i ÅSäng, troligen 1920, var det några grannar, som skjutsade ner
 

honom till denna för att han skulle delta. Han uppträdde och tillerkändes l:a pris. Naturligt

vis firades segern med en hel del dricka, innan han fraktades hemåt, rätt så omtumlad. Fru

gan anade väl hans tillstånd och stod på förstubron för att ge honom det mottagande han för

tjänade. Westberg såg och förstod. Därför skrek han till henne, så snart han kom inom hör

håll: "Hör du Erika, man kan in't bli mer än etta!" - Det är bara att hoppas, att Erika lät sig
 
blidkas av detta.... "
 
Om hans far finns i samma bok följande minne nedtecknat:
 
"... Vid danstillställningarna förr i världen dansade man flitigt och drack mycket.
 
Det hände därför ibland, att spelmannen blev angripen, då han ville ta paus en stund. Man 

ansåg honom då vara lat. Detta hände en gång en spelman, som hette Hans Wilhelm West
berg och var uppifrån Ljustorpstrakten. Han fick en rejäl örfil aven av de dansande. Detta 
resulterade i, att Westberg tog fiolen under armen och gick raka vägen hem och brände upp 
fiolen med föresatsen att aldrig mer spela. Men det dröjde bara ett par veckor, så ställde han 
upp igen med en annan fiol. Lusten att spela var honom övermäktig. 
Om tjuvjägaren Hampe Westberg berättas i boken "Bygd i Förvandling del 2" Kapitlet 
"Något om jakt och fiske förr och nu" Sida XII: 5 
Tjuvjakt 
"... S.k. tjuvskyttar har funnits överallt, även om de inte nått samma ryktbarhet som en Janne 
Vängman. Även här i trakten går en del historier om sådana. En av de knepigaste var en 
man, som hette Hampe Westberg. Han härstammade från Bredsjön i Ljustorp men bodde en 
tid i Ala. Han lär en gång ha grävt ned en tjuvskjuten älg under stugbron en vinter. Om detta 
fick landsfiskal Rörström tips, och kom för att undersöka saken. Då han kom in i stugan, 
stod fru Westberg och kokade kött. På Rörströms fråga, vad hon kokade, svarade hon helt 
uppriktigt: Älgkött. Detta tyckte Rörström var för fräckt svarat för att vara sant, så han gick 
utan att göra någon undersökning. Men Hampe lär ha hämtat sitt kött under bron hela vintern 
utan att bli antastad av någon. 
En annan gång lär samme man ha tjuvskjutit en älg och fraktat hem till gästgivare Staren i 
Näset. Dit sände nu dåvarande landsfiskal Häggiund sin blivande svärson, som just var ovan 
nämnde Rörström, som då satt som assistent på Hägglunds kontor. Han hade order att hämta 
det tjuvskjutna köttet. Gästgivare Staren bjöd emellertid Rörström på kaffe, och under tiden 
försvann älgköttet från lasset, utan att någon märkte det. Då Rörström kom hem tilllandsfis
kalsgården med "köttet", fanns bara älgens huvud och en massa sten på lasset, men väl över
täckt. Då lär Landfiskal Häggiund ha sagt "Och du tänker bli landsfiskal efter mig?" 
En tid var Westberg bosatt i Stavreviken och arbetade vid den s.k. svängbommen, som var 
en anordning för flottningen. Det var under l:a världskrigets svåra år 1918-1919, då det var 
så smått om mat. Då kom cirkelmedlemmen Einars far en dag in till familjen och kunde kon
statera, att mor i huset höll på koka en stor gryta kött, vilket på den tiden var en ren omöjlig
het för vanligt folk. Han undrade då, hur de kunde ha fått fatt i så mycket kött. Då svar:ade 
Hampe: "Ja, de ä för märkvärdigt, då en kötthandlare komma, så tvingar han på en hele sjo
ke". Det var naturligtvis älgkött i grytan - som vanligt där i huset. Den gode Hampe var 
egentligen "sparrhuggare", d.v.s. han täljde sparrar, en på den tiden välkänd exportvara.... " 
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I del III sid C: l som tillägg till avd. Jakt och fiske i del II berättas följande historier av Hen

ning Högberg i Stavreviken.
 

. . ."Tjuvskytte har väl alltid förekommit mer eller mindre i vårt land, och det kan inte hjälpas
 
jag har en viss förståelse för dessa fattiga människor som sköt ett och annat villebråd ibland
 
för att hålla svälten borta.
 
Jag ska här berätta om ett par tillfällen då Hampe agerade tjuvskytt och försökte klara sig rör
 
den alltid misstänksamme skogvaktaren.
 
En dag gick Hampe till skogvaktaren för att höra efter, om han hade något lämpligt skogs

jobb åt sej. Fast det egentliga ärendet var att försöka fä reda på var skogvaktaren skulle hålla
 
till de närmaste dagarna. Hampe visste nämligen ~tt en älg gick omkring i skogarna kring
 
Lögdö. Och om han skulle kunna "knäppa"den, måste han veta var skogsvaktaren tänkte hål

la hus den närmaste tiden. Nåja. Hampe fick veta, vad han ville och därtill fick han också ar

bete borta på Sanna-mon. Men så kom också något, som Hampe inte hade räknat med. Skog

vaktaren kände också till den här älgen, som Hampe tänkt ta. Och skogvaktaren hade sina
 
misstankar, så han hade räknat ut att om han nu föreslog Hampe att liksom "vakta" älgen, så
 
kunde han ju inte gärna ge sig till att skjuta den. Därför anförtrodde han Hampe, att han sett
 
älgspår på Lögdömon. Tilläggas bör att älgen var ytterst sällsynt här nere vid kusten på den
 
tiden. Hampe blev synbart mycket förvånad över vad skogvaktaren berättade. Att han redan
 
kände till hemligheten, dolde han skickligt. Hampe lovade med glädje att försöka hålla ett
 
öga på älgens förehavanden framöver. Han rapporterade också emellanåt till skogvaktaren
 
om sina iakttagelser beträffande älgens spår mm. Men så en dag tidigt på våren, då bäckarna
 
började flöda, rapporterade Hampe till skogvaktaren, att älgen lämnat området. Han hade
 
följt spåren, som visade, att älgen följt Slåttdalen efter och gått upp mot storskogarna. Skog

vaktaren hade under vintern kontrollerat Hampes rapporter om vakthållningen och det hade
 
visat sig stämma dittills. Han trodde därför på rapporten, som förresten delvis var sann. San

ningen var den att älgen hade gått över det S.k. Bredinstorpet och sedan följt Häbbersdalen
 
och där "knäpptes" den av Hampe. Natten efteråt lånade Hampe hästen Balder på Fjäls gård,
 
den häst, som han under vintern kört med i skogen. Detta "lån" visste min far inte om. Han
 
skulle nämligen aldrig lånat ut hästen för ett sådant ändamål.
 
Men det gjorde däremot min bror Johan och min svåger Tycko. De hjälpte Hampe att på en
 
långsläde köra hem älgen till Fjäl, där togs den om hand och saltades ner i stora träkar, som
 
gömdes under logen vid Fjälsbäcken. - och skogvaktaren anade den här gången ingenting.
 

7 



Tjuvskytte på Tjäder 

Jag nämnde i det föregående, att Hampe av skogvaktarn fick ett lämpligt skogsarbete på San

na-mon den där vintern. När Hampe var i skogen, hade han i regel med sig bössan. Så också
 
nu.
 
En dag kom skogvaktarn skidande på besök för att se, hur det gick med jobbet. Han kunde
 
då inte undgå att se bössan och därtill blodmärken i snön, varpå följande samtal utspelade sig
 
mellan de två karlarna.
 
- Jag ser att Hampe har geväret med sej. Och han har skjutit något också.
 
- Ja, kär. (Det var Hampes stående uttryck.) Ja sköt en räv. (Rävjakt var nämligen tillåten.)
 
- Bra. Då kanske jag får köpa skinnet?
 
- Ja, kär. Jag ha'ne oppspike därpå veboväggen.
 
- Om jag är här, då Hampe gör kväll, så kan jag följa med å hämta skinne på samma gång
 
som jag åker hem.
 
- Ja, kär. Hä går bra hä, sa Hampe och nickade instämmande.
 
När Hampe och skogvaktarn senare på dagen åkte hemåt sida vid sida mot Hampes bostad,
 
som då låg bakom jämvägsvallen vid hällan i Stavreviken, förvånades skogvaktaren över,
 
att Hampe blev tystare och tystare. När de tagit av sig skidorna och kommit upp på järn

vägsvallen, stannade Hampe och såg mycket bekymrad ut. Och tog till orda.
 
- Kär. Ja ha lögt alltihop. Ja sköt'n tjäder.
 
- Jag har börjat ana något däråt, eftersom Hampe blev så tystlåten under skidturen hemåt.
 
Men jag bryr mig inte om det den här gången. Men gör bara inte om det i fortsättningen.
 
- Nää, kär, sa Hampe.
 
Och så skildes de, fortfarande som vänner.
 

Hampes skidor
 
Som avslutning måste jag berätta litet om Hampes skidor. Dom var mycket korta. Cirka 1Y2
 
meter skulle jag gissa. Men bredden var ungefår 1Y2 dm. En gång då jag var ute på skidor i
 
Fjäls-skogen, kom jag in på ett skidspår efter ett par mycket breda skidor. Vem kan det vara,
 
som har så breda skidor? tänkte jag. Jag började följa spåret och i en utförslöpa mötte jag
 
plötsligt Hampe, som jag sånär hade kört på.
 
Jag såg, att Hampe blev mycket förskräckt. Varför vet jag inte. Men han hade en försvarligt
 
packad ryggsäck.
 
- Du behöver inte vara rädd för mig, Hampe, sajag, och märkte hur han liksom "sken upp" i
 
minen. Och märkbart gladare blev han då jag tillade:
 
- Ja vet ingenting om dehär spåren, om någon skulle fråga mig, förstår du.
 
Längre fram i tiden blev vi mer bekanta med varandra och goda vänner." ...
 

Denna berättelse och andra berättelser finns under Stefans hemsida http://hem.spray.se/
 
bredsjon
 

Stefan Andersson
 
Bredsjön
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LAGER

RENSNING
 

Minst 50o~
 
på vinterns kläder och skor 

Udda plagg under halva priset 

Se upp!!
 
Om ni ev missat att det pågår ett projekt
 
på ljustorpsskolan ang de vidriga djur

transporter som pågår inom EV, även
 

problemen med utländskt kött som vi får
 
i våra butiker.
 

Har Ni inte skrivit på protestlistorna,
 
som eleverna ska fara till Stockholm
 

med, (till jordbruksdepartementet) kan 
ni göra det på dessa ställen: Vårens nyheter 

Ica Sjöström börjar komma in Arken, Birsta 

Välkontmen in! 
Glöm ej!!!
 

Inlämningsställe för kemtvätt
 
Pensionärsrabatt
 

Öppet: 
vardagar 10 - 18 lördagar 10 - 14 

Köpmangatan 47 1r Tel & Fax 58 0780 

Monicas Damkläder
 
Svenssons Bar
 

Skynda, skynda
 
Listorna finns bara tillgängliga till
 

den
 

1 februari 

CENTERN OCH
 
CENTERKVINNORNA
 

ILJUSTORP
 

Centerpartiet värnar onl
 
landsbygdens utveckling.
 

Därför ser vi genom
 
Centern i Ljustorp
 

positivt på
 
föreningsliv som verkar
 

för hembygdens utveckling
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Gott Nytt Studieår 2001 

Går Du och funderar över något Du vill lära Dig 
mer om? 

'if Hantverk *Datakunskap * Språk 

Hörselnedsättning är en folksjukdom
 
Vill Du ha information om "Den lilla boken om
 

hörsel"
 
Vår ledare i teckenspråk, Britt-Inger Olsson
 

kommer gärna och berättar.
 
* Musik, teater * Motion 

Har Du svårt att delta i "vanliga" motions

former? Vi kan till Dig erbjuda "lättjympa"
 
Dra ihop ett gäng så kommer Anita Larsson
 

gärna till Er och informerar.
 
Fler ämnen finns i vårt Studieprogram
 

"Lev livet länge"
 
Som annons i ST och Dagbladet 17 jan samt på
 

ABF:s hemsida www.sundsvall.abf.se
 
Vill också meddela att den 12 dec 2000 rycktes vår avhållne
 
arbetskamrat Ingrid Eriksson hastigt bort. Hon lilmnar ett
 

stort tomrum efter sig hos oss arbetskamrater och hos alla de
 
mlinniskor hon hade kontakt med
 

Elsie Dahl, ABF Sundsvallsorten 
Tel: 060 - 58 04 66, fax 060-57 25 43 

e-mail: elsie.dahl@sundsvall.abf.se 
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jInitas JfutUivård 
Trimning, klippning
 

och tillbehör och godis
 
Hund, katt, gnagare, fågel och fisk
 

PriseL
 
Ren Pellets, Svenskt foder for gnagare, 25:-/kg
 

alt. 5 kg = 100:

Undulatfröblandning 24:-/kg
 

Solrosfrön, vit
 
Papegojblandning 40:-lkg
 

Lite fiskfoder, Tubefix, Mygglarver ex
 
Hund/oder 

Sportsman's Pride, amerikanskt helfoder 18 kg, 
från 315:
Katt/oder 

Golden Blend 6,3 kg, 220:-, veterinärkvalitet 
Även andra amerikanska sorter 

Shampo 
Cardinal serien + andra sorter 

NYHET: mycket effektivt insektmedel 
for hund, katt och häst 

Öppettider: Alla dagar 13.00 - 19.00 
Telefontid: Från kl. 11.00 

Duvvägen 3, 86134 Timrå 
Tel 060-57 59 18, 070-333 1433 

...... ..-------------..
 



II 

..
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LÄS!!
 

Glöm inte bort att det 
går att sätta in 
radannonser om ni vill 
sälja "småsaker" Under 
"Loppis" 
Och NI, glöm inte att 
detta blad faktiskt går 
ut lite överallt i 
kommunen vid vissa 
tillfällen, så era 
annonser syns faktiskt 
Aven utanrnr Ljustorp. 

II 
~ ~ 

1\Köpes!! 
[, Köpes!! ]

Böcker med 
~ Skogsstall / barack ~ 

...... Bernhard .. ~ L=8 - 10m, b= 2,5 -> J 
.. Nordh. f Med plats för 1 - 2 hästar. ~ :-::
 

• ::::
 ~ 

Stefan 
il 
~ 

845 80 / 845 44 
II 
~ 

---------- ~~.....

Vill ni vara med och 
skriva i bladet kan ni 
även faxa till mig eller 
maila. 
Faxen är 060-823 23 
men slå en signal först 
Mail adressen är: 
bjorkon@maiLbip.net 

..... 
~ 
~-~~~-~~~-~-~-~~~~~-~-~ 

111111111111111111"11"111111

S DAGENS ROS.

S Ljustorps 
11 Idrottsförening 
~ Ingen nämnd, ingen 
11 glömd
11 För deras påhittighet 
11 och aldrig sinande ork. S Roliga ~ester, Galleri 
11 LJustorp 

u·· l' " 

I PG 56 96 55 - 4 J11 • 
~ Tel 823 64 ] 11 ~ 

~='="='='='=.=.='='="="='='='='='="=~1l11 Fotboll bad tennis 

t BL~~~:~~:ciEN l! och allt vad det nu lir... 

FEBRUARI - MARS
 

Thomas Cook Den svarta tjärnen 

Annette Kullenberg Glöd 

Colin Dexter Räkenskapens dag 

Gärna isolerad il 
Anne ~ 

0652-24061 il 
070-54 55 338 

~ 

'11 
~ 

~
 
g

II g

II
 
II
 
II
 
~ 
II 
#4 

Ska Ni bygga nåt till våren!
 
sommaren? Problem med rit

ningar?
 
Ring Marianne
 
823 23, 824 23
 

L....- ----J 

Henlägg! ! 

..säljes, ev. hemkörning 
kan ordnas om så 

.,g önskas. \ ,. 

11 Marlene Eriksson l.)
II 811 66 

l__.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.~.=.~J t:1tJtJtJtJtJ11tJ11tJ"tJtJ11" 
II !III I !!II!!!!!!I 1!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!III!!!11 I I III I!I II mill I "'llImlll!!!!I!!!!!11 lIllIIllII! ::I!! !!!!! II I 1111 11!lIlll1ll1fi 

BIBLIOTEKET HAR ÖPPET MÅNDAG OCH ONSDAG 17.00 -19.00. 
tel 821 47 

BOK-TIPS FRÅN STINA 

en fängslande berättelse om svek, passion 
och död 

Gloria, fore detta hora från Madrid, har 
börjat ett nytt liv 

den trettonde och sista deckaren med 
kommissarie Morse i huvudrollen 



DEN LILLA BOKEN OM HÖRSEL
 

ÄR DU HÖRSELSKADAD? 

Känner du eller arbetar du med personer som är det? 

Då är studiecirkeln som bygger på "Den lilla boken om Hörsel" 
något för dej. 

Här får du veta hur hörselsystemet är uppbyggt, hur hörselskador uppstår
 
och hur de kan behandlas. Materialet tar även upp vad det innebär att
 

vara hörselskadad och hur det kan påverka bl a det sociala livet.
 

Ulf Rosenhall är verksam vid Karolinska Institutet och vid Hörselkliniken,
 
Karolinska sjukhuset, har författat boken på uppdrag av PRO.
 

Till boken hör även ett handledarmaterial samt en ljudkasett som gör det
 
lätt att leva sig in i hörselskadades vardag.
 

Vi träffas fyra gånger i ABF:s cirkel, varje gång omfattar tre
 
cirkeltimmar. En cirkeltimme är 45 minuter.
 
Cirkeln kostar 230 kr och boken kostar 45 kr.
 

Cirkelns innehåll:
 
Tinnitus, hörsel och örat
 

Varför hör vi dåligt
 
Vad innebär det att inte höra bra
 

Någonting om tinnitus
 
Går det att bota hörselnedsättning
 

Rehabilitering
 
Samhället och hörselskadade
 

Anmäl dej till en cirkel hos
 

ABF Sundsvallsorten ABF Timrå 
Östrå Långgatan 17 Köpmang18 A 
851 22 Sundsvall 86123 Timrå 
tel. 060-641060 060-580466 
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Gröna Ljustorpare på vit snö 

Det lackar mot jul och det har hunnit bli 1:a advent. De träningsflitigaste skidåkarna i Ljustorp
 
invaderar Vemdalsskalet. Med ledare, föräldrar och några nytända "före dettingar" är vi faktiskt 25 st.
 
Vi har bytt den blöta, mörka barmarksträningen mot snöträning under bästa tänkbara förhållanden.
 
Gun-Marie Forsberg har lyckats hyra 5 perfekta radhuslägenheter endast 25 meter från
 
Vemdalsskalets längdspårcentral. Skidpåren passerar alldeles utanför våra fönster.
 
(Vi har roligt på barmarksträningen också, men den senaste hösten har varit i blötaste laget.)
 

Efter stugvis frukost är det nu dags för det allra första träningspasset. Nils Bergfors har startat
 
gasolbrännaren. Han har byggt upp ett stort förtroende som skidvallare. Det får jag erfara när jag
 
tänker hjälpa Marie Dahlin:
 
-Vad tänker Du lägga på, frågar Marie?
 
Jag håller upp en röd tub och ser kanske inte allt för säker ut.
 
-Har Nils sagt det, frågar Marie och spänner ögonen i mig?
 

Fler vallare dyker upp och snart är vi på väg. Fem minusgrader och sol som bryter igenom. Det gör
 
inte precis ont att åka skidor en sådan här dag.
 

Luften suger och nu bö~ar det bli dags att testa marktjänsten. Vi är ganska välorganiserade: Anette
 
Reinikainen och Gun-Marie Forsberg har handlat. 2 kockar per måltid är utsedda. Va~e stuga hämtar
 
sin mat hos någon av kockama. Monica Bergfors och Gun-Marie Forsberg håller koll i skafferiet.
 
Lasse Öhlen går på penicillin och är förhandlingsbar om man vill byta bort sitt pass. Nu är det Lasse
 
och Anette som fixat korv och potatismos.
 

Efter lunchen är det dags för lägermöte inför nästa träningspass. Daniel Carlsson har gjort ett
 
träningsmätningspapper som han delar ut. Det är en bild på Medelpad Classic Ski-spåret med ett litet
 
tvärstreck för va~e kilometer. Meningen är att man ska färglägga efter va~e träningspass för att kunna
 
se hur långt man åkt och samtidigt kunna jämföra med en känd sträcka. Kul grej!
 
Vi gör träningsgrupper som får sina ledare: Gun-Marie Forsberg och Katarina Bergfors ställer upp som
 
alltid och även Håkan Dahlin får en grupp.
 

Nu bär det iväg igen. Träningspass 2. Jag bö~ar inse hur duktiga alla är.
 
Niclas Bergfors, Robin Persson och Tim Hagberg åker skating så att snön ryker.
 
Frida Berg-Öhlen, Sofie Persson och Lina Forsberg skymtar jag som gröna streck emellanåt.
 
Hanna Berg-Öhlen, Ida Hagberg och Marie Dahlin håller på att köra helt slut på våra båda Håkan,
 
Dahlin och Hagberg.
 
Lennart Persson hade kanske tänkt sig några lugna stunder tillsammans med yngste sonen mellan all
 
marktjänst. Men när jag nu får syn på Simon så syns Lennart som en prick vid horisonten, alldeles för
 
långt bort för att kunna ta det lugnt.
 
Våra äldre ungdomar: Henrik Forsberg, Markus Bergfors, Anna Bergfors, Daniel och Maria Carlsson
 
ser jag över huvud taget inte skymten av. Men det är kanske mer väntat aven som tydligen inte hängt
 
med riktigt på senaste tiden. Anna Bergfors lyckas jag faktiskt att hänga med en stund. Jag fantiserar
 
om att hon har varm punsch i sitt vätskebälte och att hon tänker bjuda mig när vi kommer fram. Men
 
när vi vänder (vi möter Monica Bergfors) förklarar Anna att dagsformen är kass och skidorna ännu
 
sämre. Det är den andra förklaringen till varför jag lyckades hänga med där en stund.
 

Det är morgon den tredje dagen, Jag sitter bredvid Hanna och äter frukost. Gårdagens
 
eftermiddagspass blev lite i hårdaste laget för mig. Jag körde off pist förbi Jaktstugan, Fallmoran och
 
Storhogna och kom inte hem förrän långt efter mörkningen. Dessutom fick jag följa med de stora
 
pojkama till "Bodegan" senare på kvällen. Vi lyssnade på "smalare än Tord",
 
Jag föreslår Håkan att jag tar hand om hans gäng idag.
 
Hanna räknar ut att hon måste åka 15 km för att "komma i mål" på Medelpad Classic Ski. Hon
 
bestämmer sig för att åka 3 st, 5:or. Jag håller med henne fast innerst inne är jag inte särskilt orolig.
 
så långt kommer hon inte att orka.
 

Håkan Hagberg och jag delar på gruppen. Jag åker med Hanna. Efter första 5:an är jag lite spänd på
 
vad som ska hända. Hanna vänder sig om. Jaha, tänker jag, nu ger hon upp. Vad skönt, då hinner jag
 
slöa en stund före lunch.
 



-Jag tror att jag vill åka milspåret istället för 2 st. 5:or, säger Hanna. 
Lång näsa! 

Nu återstår städning. Arets snöläger är slut. Vi har avverkat 5 st. träningspass. För mig blev det 84 km 
fantastisk skidåkning. Det står klart att Ljustorps IF har många lovande skidåkare på g. I bilen, på väg 
hem kommer det fram att Niclas Bergfors åkt längre än Daniel Carlsson (Vasalöpare 2001). Daniel 
gick ut för löst. Niclas fick ett försprång som var för stort att ta igen. 

Den tacksamma lägerdeltagaren 
Torbjörn Carlsson 

Anna Bergfors, Katarina Bergfors, Lina Forsberg, Marie Dahlin, Ida Hagberg och Hanna Berg- hllm 
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[RAMGOBBEtI] 

Ramverksta'n Hässjö k:a 

Inramningar 30% rabatt 

Tel 060 - 430 20 

Littografier, original av 

jöran nyberg 

Öppet: 
måndag - fredag 12- 19 

lördag 10 - 13 

Sixten hade förlovat sig och efter att ha
 
presenterat sin fästmö för den "fina"
 
släkten lät så här:
 
- Hon är faktiskt ganska ful, sa mamman.
 
- Hon har ju inga pengar sa mostern.
 
- Hon är ju inte från någon vidare fin
 

familj, sa fastern. 
- Hon pratar ju väldigt vulgärt, sa 

farbrodern. 
- Men hon har en väldigt fin egenskap, 

genmälde Sixten. 
- Jasså, vad skulle det vara? 
- Hon har inga släktingar!! 

- Har du gjort din goda gärning i dag? 
Frågade scoutledaren den nya pojken. 

- Ja då, jag bussade min hund på två 
tanter så att se hann med bussen. 

- Varför kommer du hem en timme 
tidigare från skolan i dag? 

- Jag slapp sitta kvar . 

F-~-~~~-~~~-~~-~-~-~-~-~-~-~ 

II' "I 
~ TIPS .~-: II 
~ Stryk tvätten framför TV:n Ii 
II V ."~ erkligen nytta med nöje. II
II :> 
~ Och är du less på att sladden all- .~ 
~ tid är i vägen? IIII ." 
~ Stoppa den genom strykjärns- ~ 
if, baDIl o t kb··d o •• IIII aren pa s ry ra an sa ar den JI 
II inte i vägen. r" 

~~~ II ) .. :.-: :.. , II 
~-~~~~~-~~~~-~-~-~-~~~=~ 

i'\i~;~.'t';';~;~l~.~;";,;~lt;,,;,t~ 
~ ~ 
t~ Herbalife! 'l 
~ Vill Du gå ner i vikt, bli piggare eller e
t. bara må bättre? l\e.. Här finns produkter som kan fylla Dina i~ 
t~ behov. l~ 
(' (~ 
.'\ Ring for information ~ 

;.~ Marianne Persson, fristående Herbalife- ~~ t. distributör (\ 
t~ 060-823 23, 824 23, 070-54 824 99 l~ 
(' .~ ..- ~..... ~..... ~... ~........., .., ~..... ~- ~.....-~ ..... ~- ~.
 

t' t' t' t' t' t' .' f' t' t' .' .' .' t' .115 



Lennart Tjärnberg 

Är Ni några som ska ut på "tur",
 
vill åka tillsammans och
 

kanske ska en bit.
 

Hör med Lage! 
Sjöströms Åkeri i Lagfors,
 

Som erbjuder 19 platser i sin buss.
 
Mycket lämplig för större eller mindre
 

sällskap, föreningar
 På
idrottsgäng och liknande. 

BygdegårdenVälkommen att ringa för prisuppgift 

Samordna Era hockey-resor!! Söndagen den 25 februari 
Tänk er att slippa tänka på kl 14.00 

parkering! .. Kom och tillbringa en 
Vill bara pån1inna on1 att det dansas ~ trevlig eftermiddag med 

lördagar på Bergeforsparken 
otroligt duktiga spelmän 

Lage Sjöström
 
060 - 81025
 Se kommande affischering 

070 - 325 76 90 

Distributionslista för Ljustorps-bladet 
Vet ni med er att ni blivit utan något nr. av tidningen, ring eran "utkiJrare" enl nedan. 

Slättmon, Västansjön, Bredsjön, 
Lagfors bruksgatan, Lagfors 

Lagfors (inkl ÅS & P-hemmet), 
Lövbergsvägen (inkl Lövberg), Jällvik, Mellberg 

Från Skäljom-korsningen, Lögdö, Ribodarna 

Prästsvedjan, Höglandsvägen, Mellberg 
Kyrkberget 

Från ICA, Öppomsvägen, Hamrevägen, 

Skäljom, Åsäng, Stavreviken, Rotenvägen 

Asäng, mot Viksjögränsen 

Stefan Andersson 

Lennart Tjärnberg 

Bosse Bjurström 

Evert Elfström· 

Erland Nordström 

Hasse Bouvin 

Inger Albertsson 

84580 

82405 

83012 

82311 

82319 

83080 

84044 
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Mjällådalens byalag har tillsammans med Timrå Skoterklubb byggt om bron över 
Grodtjärnsbäcken. Vidare har byalaget inköpt toalett på rastplatsen efter 
Sollefteåvägen. 
Mjällådalens byalag har ingått samverkan mot brott med Sanna-Åsäng - Stavre 
byalag. 

(se Sanna-Åsängs redovisning) 

Styrelsen!
 
Bernt Laggren
 

~ Ai);;;;;;... ''''''''''' _1ii
 
!!J~~ [fiWi~FiiUiiSiiKB~Åii.CiiKE~NiiSiiBiiYiiiiÄiiiLiiiÅiiiG~]~ ......................._----_!II!IlIIIIlIIlI_~~1!
 

~allelse till Årsmöte den 28/2 kl. 19.00 på EAB:s kontor i Fuske
 
Arenden: sedvanliga årsmötesförhandlingar + Brobygget i Nylandsforsen.
 

Byalaget
 
Tackar Gunnar Hallström för den mycket vackra granen och Martin Nygren för
 
transporten samt alla som deltog i uppsättningen av årets juleträd.
 

Styrefsen 

~ A
~ ~i):==::::::==============================1ii


I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Å!!!!!!S!!!!!!-!!!!!!L!!!!!!Å!!!!!!G!!!!!!F!!!!!!O!!!!!!R!!!!!!S!!!!!!B!!!!!!Y!!!!!!Å!!!!!!L!!!!!!Å!!!!!!G!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!] ~ 
En höjning av skorstenen är gjord pga av att den hade fått lite för låg höjd.
 
Justering av ventilationen samt en del restarbeten har utförts.
 
Även en hel del bakning har pågått.
 
God fortsättning på det nya året önskar byalaget genom
 
~{Ca 

Inför den stora ruschen som inväntas tillsammans med snön. 
Dvs. skoterfolket. 

Illa.. 
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Rapport från Sanna-Åsängs Byalag 

Vi har haft ett möte för Byalags samverkan mot Brott 
Dit kom representanter för Stavre och Mjällådalens byalag 
Vi enades om en telefonkedja mellan byarna med tillägg av byn Risnäs i 
Stigsjö 
Där vi har en telefonlista i respektive by, detta för att så många som 
möjligt skall få information om något misstänkt har hänt. Ett exempel som 
hänt är en blå Opel Ascona, med två troligen falska brödrörsäljare som 
har varit i farten och deras huvudsyfte var inte att sälja bröd. Efter 1.5 
timme var detta känt inom respektive by. 

Vidare beslutades att inhandla två skyltar med texten 

Här råder byalags samverkan mot brott 

MVH SANNA- ASÄNGS BYALAG 

~ ~ 
01;;;;.",, .......;;;;;[0 

KALENDERN! !
 
är bara en skugga av vad den varit. 

Så detta är vad som är åstadkommits denna tidning 

Idatum 

10 feb
 

14 feb
 

17 feb 
........................... 
25feb 

28 feb
 

22 mars 

kl 

19.30
 

19.00
 

21.00 
..........................
 

14.00 

19.00
 

aktivitet 

jägarfest
 

årsmöte
 

lotterifest 
......................................................................... 

spelmansstämma 

årsmöte
 

Lj. Bladet nr 2 utskick
 

arrangör 

Ljustorps IF
 

Ljustorps IF 
........................................................................... 

Ljustorps Byutv. 

Fuskbäckens Byalag
 

plats 

Bygdegården 

Ljustorps lP 

Bygdegården 
................................................

Bygdegården 

EAB:s kontor 

Ljustorp 
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Byapeng ett minne blott?
 
Ja, den fonn av generell byalagspeng som fanns fram till årsskiftet 1999/2000 
kommer inte att tillämpas i fortsättningen, berättar Ragnhild Andersson, EU
infonnatör vid Timrå kommun. 

Vilken väg skajag ta? frågar Alice. ~ 
Det beror på vart Du ska, svarar katten. 

FriIt översattfrån Alice j UnderlmuIet 

Nya möjligheter... 
Däremot finns möjligheter för enskilda projekt med en tydlig utvecklingsprofil 
att söka stöd ur EG:s strukturfonder för att genomföra ett mål 1 projekt. 
Utgångspunkt för stöd är att projektet har en tydlig målsättning. Det är därför 
viktigt att fundera över vilka resurser, både i form av pengar och eget arbete som 
kan ingå. Deltagarnas engagemang - vilja tid och ork är också viktiga för att 
fullfölja ett projekt från start till mål. Finns den minsta osäkerhet kring 
förutsättningarna att fullfölja ideema, kan en bra början vara att samverka med 
andra, utifrån egna lokala förutsättningar eller att delta i-andra projektanordnares 
verksamheter. 

Aktuellt ... 
Inom ramen för LRF Västemorrlands storprojekt "Levande Landsbygd" finns ett 
delprojekt som handlar om lokal utveckling. 

Timrå kommun och LRF kommer inom den närmaste veckan att arrangera ett 
möte med aktuell infonnation om storprojektet och dess olika aktiviteter. 
Inbjudan skickas till lokala utvecklingsgrupper, föreningar med flera. Håll utkik 
efter inbjudan, hälsar Ragnhild till sist. 
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BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET
 
I Timrå kommun finns ett brottsförebyggande råd, som leds av kommunalrådet Jan 
Jennehag. Rådet hade under fjolåret 6 möten. 
Vi är också intresserad av att få kontaktpersoner ute i byarna, dels för information om 
vilka problem Ni har, samt att sprida vår information ut till medborgarna. Nästa möte 
blir 12 mars. 
Anmäl ev deltagande till Ulla Gradin, tel 060-16 33 25, e-mail ulla.gradin@timra.se 
eller fax 060-16 31 95. 

BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE 
Arbete som syftar till att minska motivationen att begå brott efter att minska antalet 
tillfällen till brott. 
Social prevention	 SituationelI prevention 
Åtgärder som minskar individens	 Åtgärder som gör det svårare och mer 
motivation att begå brott	 riskabelt att begå brott, minskar lön

samheten, motverkar bortförklaringar 
och minskar den sociala friktionen 

Förebyggande åtgärder: Ex. bättre lås, bevakning
 
Det är inte bara en fråga om att förebygga brott utan att minska risken för att männi

skor blir socialt utslagna.
 

l1Jl! 
Skydda bilen 
•	 stöldskyddsprodukter, kolla noga att den är provad och intygad 
•	 Billarm, de av SSF rek. har en avskräckande inverkan på tjuven 
•	 Dyr utrustning? Märk med bil eller personnummer, låna märkutr. Av polisen 
•	 Parkera helst inte i ett oskyddat parkeringshus 
•	 Har du en attraktiv bil som oftast stjäls att proffs, märk bilrutorna med reg.nr, 

vilket försvårar häleri 
•	 Vid längre parkering, ta bort rotor eller tändkabel 
•	 Lämna inga värdeföremål synliga, tillfället gör tjuven 
•	 Bilstereoapparter med stäldskyddskassett gör att du lätt kan ta med radion när 

du parkerar 

Skydda villadörren 
Tjuvar undviker dörrar som det tar lång tid att bryta upp. Dom gillar heller inte att
 
bära ut saker genom fönster, genom upptäcktsrisken. Det betyder att en bra skyddad
 
entredörr är viktig.
 
Vid köp av ny dörr. kolla noga med leverantören av dörren vad som gäller, karm,
 
gångjärn och framförallt lås.
 
Bef dörrar går att komplettera med extralås, gallergrind eller kanske göra något åt
 
gångjärnssidan. Kolla med ditt försäkringsbolag eller nån dörrtillverkare.
 
Göm INTE reservnycklar i närheten av dörren. Se till att nycklarna du bär på dig inte
 
kan härleda till din bostad.
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Skydda fönstren 
Har du fönster med fönsterlås, innebär det att om tjuven slår sönder rutan tar dom 
sig inte in på en gång. 

Får tjuven inte upp fönstret, måste han slå ett stort hål för att ta sig in, det tar tid + 
för oväsen. Och kanske han till och med måste ut med stöldgodset genom fönstret, då 
finns risken att han gör illa sig, vilket han lär undvika. 

Tips. 
Byt din olåsbara spanjoletthandtag mot låsbara. 
Förse med certificerade fönsterlås eller låsöglor. 
Fönster som du aldrig öppnar, kan du ju skruva fast permanent. 

Gamlajönsterdörrar kan vara lite av ett problem.
 
Otillräckliga lås, undre delen av dörren, den sk spegeln är ofta dålig och kan lätt
 
sparkas in. Förstärk den med 1 mm tjock stålplåt, eller byt ut den helt. Det finns in

brottsskyddade fönsterdörrar som rek av SSF.
 

Skydda vind och källare 
Inbrott där är mycket vanliga. Låsen är vanligtvis gamla, det kan cirkulera fler nyck
lar på öppna markanden. Byt lås, försök att bara ha en nyckel per hushåll till dessa 
utrymmen. Och dom ska inte passa i ex. entredörren eller nån annan dörr. 

En kan inte göra allt.
 
Alla kan göra något
 

Tillsamman kan vi göra mycket!!
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Söndagen den 4 Februari 
"Ett klassiskt skidlopp genom Ljustorpsbygden
 

och som dessutom är uppklassning för Vasaloppet. "
 

Bergeforsens SK och Ljustorps IF hälsar er välkommen till en skidtävling i skönaste na
tur där starten g~r i Bredsjön 46 km eller alternativt för er som inte känner er fulltränad 
start i Mellberg 20 km, ned genom byar i välpreparerade sp~r till målplatsen p~ Berge
forsens Skidstadion. 

Tävlingen vänder sig till s~väl motionsåkare som tävlings~kare. Fr~n halvprofessionella 
som vill seeda upp sig till Vasaloppet till glada motions~kare som enbart tycker att en 
skidtur p~ 2 mil kan vara skönt. Förra ~ret deltog skid~kare fr~n 70 ~r till yngre tjejer 
p~	 15 ~r. Det finns ingen tidsbegränsning. 

Banprofilen är enkel till medel. I början n~gra backar men till stora delar slättland b~de 
för det korta och I~nga loppet. Sedan lutar det sakta ned~t ända till m~let. Späret går 
över öppna marker och genom vida skogar och avslutas med "plan"-åkning över Lögdö
sjön innan mälg~ngen i Bergeforsen. 

Nytt för i år är den så kallade Tjejklassikern. Starten går i Edsåker målet i Ber
geforsen. Sträckan är 10km. En bra träning inför tjejvasan. 

Medelpad Classic Ski ingär i Mitt Sverige Cup tillsammans med Järnforan och Fabriks
Ioppet. Där utlottning av fina priser sker bland alla som åkt minst två lopp. 

•	 Starten är klockan 10:00 
•	 Klassindelning:
 

46 km Herrar och damer fr~n födda - 83 och äldre.
 
20 km Herrar och damer motion. Öppen för alla.
 
10 km Damer motion. Öppen för alla. (Nytt för iår)
 

•	 Start sker med Elit i seedat fält. 
•	 Vasaloppet: Tävlingen gäller som seedning för Vasaloppet 
•	 Motionsåkare kan lösa endagarslicens för 10 kr.
 

Kan lösas vid startplatsen.
 
•	 Bussar avgår kl. 07.15 från Bergeforsens skidstadion till startplats Bredsjön och 

Mellberg. 
Efter Mellberg går det en buss till Edsåker kl. 08.30 
Pris 40 kr som betalas i samband med pästigning på bussen. 
Ej någon transport tillbaka till Bergeforsen. 

•	 46 Km 260 kr, efteranmälan 360 kr
 
20 Km 120 kr, efteranmälan 160 kr
 
10 Km 120 kr, efteranmälan 160 kr
 
Sista ordinarie anmälningsdag 29/1 2001.
 

•	 Vallningshjälp finns vid startplatserna. 
•	 Vätska och bullar finns vid vätskekontrollerna och vid målgängen. 

För mer information, ring Kansliet pä
 
telefon 060-579898 eller faxa pä 060-583717.
 

Eller
 
http://www.timra.se/bsk/
 

Huvud sponsorer:
 
SCA Forest and Timber & Norrlands Energi
 

Källa: http://www.timra.se/bsk/
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Anmälningsblankett 

Klubb . 

Personnr (obligatorisk uppgift): . 

Namn: . 

Adress: '" . 

Postor: Ort: .. 

Telefon dagtid: Endagslicens: '" , 

46kmD 20kmD 10kmD Åkt tidigar ggr 

Seedning till Vasaloppet D 
Avgifter: 46 km 260:- efter/direktanmälan 360:- (all anmälan bet. senare än 29/1) 

20 km 120:- efter/direktanrnälan 160:- (all anmälan bet. senare än 29/1) 
10 km 120:- efter/direktanrnälan 160:- (all anmälan bet .senare än 29/1) 

Endagslicens: 10:- gäller alla som inte har tävlingslicens 

~----------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------

Anmälningsblankett 

Klubb . 

Personnr (obligatorisk uppgift): . 

Namn: . 

Adress: ••• '"o" ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Postor: '" '" Ort: '" . 

Telefon dagtid: Endagslicens: , .. 

46kmD 20kmD Åkt tidigar ggr 

Seedning till Vasaloppet D 
Avgifter: 46 km 260: efter/direktanmälan 360:- (all anmälan bet. senare än 29/1) 

20 km 120: efter/direktanrnälan 160:- (all anmälan bet. senare än 29/1) 
10 km 120: efterldirektanmälan 160:- (all anmälan bet .senare än 29/1) 

Endagslicens: 10 : gäller alla som inte har tävlingslicens 
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