
blomster igen, 
dom börjar så 
sakteliga att 

vakna upp och 
vilja ha lite nytt 

på fötterna. 
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UTGIVARE: lJUSTORPS BYUTVECKLlNG EKONOMISK FÖRENING
 
BJÖRKOM 3154, 860 33 BERGEFORSEN
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~ 
ALLMÄN INFORMATION 

IANNONSKOSTNADER för 2004 INÄSTA TIDNING 
STOPP OCH UTSKICK 

Nr2 8 mars 27 mars 

Nr3 10 maj 29 maj 

Nr4 12 juli 31 juli 

Pris I ExW.moms InW.moms 
........ ---..+- ..: -.-..-.-:.---......... .. .". "'.: ".. _.." - o'.' 

HelA4 .1600:- ..•. •... ..• ......•. .<75Q:-<i 

1/2 A4 !300:- 375:
'"i)4··A"4···'"··'"··················I'Tffo·;;·······~··:··· ,"1~F115(P..·..·..···..·········· 
Radannons ! 32:- 40:

I Prenumeration I 
på "tidningen" kostar 150:-/år = 6 I 
nummer. I 
OBS.. Alla Ljustorpsbor får den gratis, i 

men känner ni någon "emigrant" som I 

skulle vara intresserad så tipsa gärn:j' 
I . 
I 

Föreningens Postgiro
 
86 11 24 - 6
 

STOPPDATUM!! 
Är fortfarande tacksam om jag får in 

ANNONSAB ONNEMANGSKOSTNAD
 
r-------:------.....,---------,
 

Pris ! ExW.moms InW.moms 
.iI~i-A-4-.-...-..---..---------12J"4-()"O~=--_.7---------0---- ------------".--..,---".,.--..,,_...--,-----

1/2 A4 i1.200:-
·600:- .....1/4.1\.4 

Radannons 128:- 160:

q(i:)~~C~ '[,'R(i:)t~_~~~~~
 
ANNONSABONNEMANGSKOSTNADER 

ERA bidrag lagomt till stoppdatumet. 
Hanteringen blir liksom mycket 

enklare då... 

Pris ! Exkl. moms Ink/. moms 

ii~iA4----T2.000:~·
~~~~~~~~~

~~~n_~ .~ •••".:••r ".~ ••~~"_ :'••:'n~"":'.:' ••~.~~ . 

..·..·· ..········· . 
... . . . .... ..~ .. ••.. ....•~;J..c,j"'""-~

1/2 A4 i1. 000:
.......~~-~: ••.~ ••~ ~ ~ v~~.,,~~-:"'.i_:~ •. _::r~~~~ ~:"~~"': ..~ •••••••••••••_.""s
 

·1. M.···'A4.- :-'····5·0·O····[":+ . i·:·· "'. ~~~ 
~~.'_.~~.~.~~~~~.:~_._-_.: __ .:~- .... _~:~~.~ ..~~~~ .. ~.::::.-~.~~:._~~~~:~.:~.~.~.:~ .....~~~~~~~-._..~ ..:~~~~:~ :~~~~.~-~:.:~~.:~~~~,~:.:~--~~~'~.:~~~~.~.:~:~~~~~.::.::.~:. 

ADRESSEN TILL "RED": e-post: bj orkom@mail.bip.net 
Marianne Persson 
Björkom 130, 860 33 BERGEFORSEN FAX 060 - 823 23 
060 - 823 23, 824 23, 070 - 54 824 99. HIT SKICKAR NIALLTNI VILL HA MED I TIDNINGEN..... 



Ljustorps Byutveckling 10 år
 

Ljustorps Byutveckling och Ljustorpsbladet 10 år 

Vi vill börja med att gratulera och tacka 
Marianne Persson för att hon under 10 
år skött tidningen med en enorm arbets
insats och en otrolig energi. Jag tror att 
alla vi i Ljustorp kan intyga vilket bra 
resultat det har lett fram till. Alla läser 
Ljustorpsbladet och det är idag den bäs
ta kanalen för att nå ut i vår bygd. 

Så har föreningen uppnått 10 år, det är 
med vemod och stolthet jag ser tillbaka 
på de år som gått. Om det kan ni läsa i 
artikeln på nästa uppslag. 

Glöm inte bort vår 
fina Hemsida !!! 

Vi har en fantastiskt fin 

I hemsida som sköts av 

Medlemsavgifter för 2004 Syftet med föreningen 
Enskild 50 :-1 år Vi vill initiera och stödja och påverka
 
FamiljlFöretaglforening 75:-1 år utvecklingen inom LjustOlp. Vi vill
 
Insatsmedlemsskap 100:- vara en röst for både privatpersoner, fo-


I Insatsmedlemsskapet är personligt och reningar och företag i Ljustorp kring Ring eller maila Inga 
betalas en gång, sen tillkommer med- övergripande frågor som berör oss alla,~. unk 82260 

'--l_e_m_s_a_v_gl_'ft_e_n_v_ar_je_år_, ~r synp ter-L 

Ljustorps Byutveckling Kontaktperson Erland Nordström 060-823 19 Adress:
 
PG 86 11 24-6 Mail: lenlil@tiscalLse Lövberg 124
 
Org nr: 769600-9476 Hemsida: http://medlem.spray.se/ljustorp 86033 Bergeforsen
 

1 



Vi ldmarksprojektet 
Under eldstjälarna Börje Albers
son, Erland Nordström och Ella 
Dahlin började projektet för att 
rädda Skinnen-stugan redan 
1995. Stugan stod tillsammans 
med bagarstugan i Lagfors inför 
rivning. De räddades i sista mi
nuten och blev då det första pro
j ekt som byutvecklingen startade 
och drev. 

Skinnen stugan ägs av SCA men 
disponeras och drivs av Ljus
torpsbyutveckling. Stugan har 

Byalagen ti l [växt 

De idag 6 byalagen började sin 
historia redan 1995, då vi sam
mankallade till de första träffarna 
i Lagfors och Bredsjön. 1996 bil
dades sedan dessa byalag. Detta 
initierades tillsammans med 
Gunnar Wiström på kommunen. 

Syftet med att starta upp byalag 
var att skapa engagemang nära 
där man bor, får att skapa ge
menskap och påverkan på när
miljön. 

Turistprojektet 

Så här såg Fishen ut vid invig· 
ningen 1997. 

Under 1997 växte en ny konstel
lation fram med Lena Liljemark, 
Christer Nyman och Vivanne 
Nyman. Med dessa tre i spetsen 
började Ljustorps turistsatsning. 

2.
 

Ljustorps Byutveckling 10 år 

Sedan har byalagen följt som
 
pärlband genom åren.
 

Idag finns byalag i: Ås-Lagfors,
 
Bredsjön-Slättmon, Åsäng

Sanna, Mjällådalen, Fuskbäcken,
 
och det precis nystartade byala

get Lövbergsvägens byalag som
 
avser byarna Lövberg, Björkom,
 
Lövbersåsen och byarna efter
 
Lövbergsvägen.
 

Man byggde med hjälp av ALU
 
arbetare upp "Fisken" som skulle
 
fungerar som turistinformation.
 
Den målades då i fårgerna aven
 
bäcköring. Man skapade också
 
en turistbroschyr som hette
 
"Ljustorp bortom bråttom" och
 
en mängd faktablad om sevärdig

heter i Ljustorp. Det togs också
 
fram en tryckt T-shirt med ett
 
björntass motiv på som såldes i
 
"Fisken".
 

Under somrarna bedrivs turistin

formation och våffelstuga och
 

under åren mer eller mindre to
talrenoverats. Under renove
ringen fick vi även hjälp av ALU 
under en period. 

Idag står stugan öppen och nytt
jas av skogsvandrare, fiskare och 
skoteråkare. Man kan gå in och 
värma sig vid kaminen. 

Byalaget i Lagfors har tagit över 
Bagarstugan i Lagfors och dom 
har själva bekostat och renoverat 
den till det fantastiska skick den 
har idag. 

det blev hela 1610 besökare un
der premiärsommaren. För att det 
skulle finnas aktiviteter kring 
Björkängen arrangerades bingo
rundor, uthyrning av cyklar och 
fiskespön. På helgerna arrangera
des "Fiskens dag" och Musikant
kvällar. Sedermera gavs det ock
så ut en vykort på Ljustorp. 

Efter 6 år fördes verksamheten 
över till Ljustorps idrottsförening 
som hade större resurser att sköta 
och bevara stugorna. 

Vi önskar dem Lycka till ! 



Ljustorps Byutveckling 10 år 

Andra verksamheter under åren
 

När vi började 1995 startade vår 
verksamhet med temakvällar, 
studiecirklar och kurser. Det kun
de t ex vara i miljö, vilket då var 
en stor fråga i kommunen. Det 
ledda till vi under några år arran
gerade en "Miljödag" 

Intresset för fiske i bygden ledde 
till att vi drev ett ALU projekt 
laing fiskeinventering under ca 2 
års tid. Sista året har vi också dri
vit ett projektet om fiskevand
ringen i Lagfors. 

1996 startade vi kunskapsban
ken. Syftet var att alla skulle veta 
vad andra i bygden arbetade med 
och besatt för kunskaper. Den 

fOlisätter att tryckas upp i Ljus
torpsbladet 1 gång per år. 

1997 startade vi också "Ljustorps 
hemsida". Det skedde delvis med 
turistsatsningen i tanken, men 
också för att lyfta ut bygden på 
Internet. Den lever vidare idag i 
allt bättre utfonnning. 

Från början hade vi en mycket 

C J 
[ J 

Det är klart att det görs massor 
med verksamhet som det inte blir 
något av. Det kan vara kommu
nen eller andras bristande stöd. 

Projekt som gått om intet 

Vi lade under 96 och 97 ner 
mycket tid och energi på ett 
kombinerat arbetslöshets och IT 
projekt. Tanken var att försöka 
att få hit en utbildning som t ex 
Kunskapslyftet kombinerat med 
ett Datortek. Detta skulle ske i 
Bygdegården för att öka använd
ningen av den. Här fick vi inte 
med oss kommunen... 

Vi jobbade också med ett ung

aktiv hästgrupp inom föreningen. 
Man hade mängder av verksam
het och skapade en samlingslokal 
för hästintresserade i Fuske med 
hjälp aven byggbarack. 

Vi har sedan -97 drivit frågor om 
vägarnas kvalite, skyltar mot 
Ljustorp och postadress Ljustorp. 
En av frågorna som vi lyckades 
bäst med är onekligen vägarna 
där vi bl a genom våra påtryck
ningar fick till stånd en renove
ring av vägen genom Ljustorp. 

Vi har också drivit barngymnas
tik under vinterhalvåret sedan 
starten. Vi arrangerade också un
der några år Ljustorpsdagen.. 

domsprojekt under 2001. Där vi 
ville skapa en fritidsgård i fastig
heten kring gamla macken. Kö
pet drogs efter många turer tillba
ka och många blev besvikna och 
sårade i processen. 

Men tack vare detta misslyckade 
så är ungdomsgården ett lyckat 
projekt som är på gång idag i an
nan regi. "Den enes död den 
andres bröd" 

Vad händer just nu Bli medlem 
Just nu driver vi bIa en studiecir Du som är intresserad av bygden 
kel i dragspel. Vi håller också på utveckling kan stödja detta genom 
att starta upp en portal på Internet att bli medlem i Byutvecklingen. 

Använd inbetalningskortet som där föreningar, företag och pri
följer med tidningen eller betala in vatpersoner i Ljustorp kan vara 
via bank på Internet.med för en billig peng. Vi jobbar 

också mycket med bredbandsfrå
Se sidan 1 för avgifter. gan för att få bredband draget så 
Skriv ditt namn, namnet på dina

långt ut i Ljustorps som möjligt. 
familjemedlemmarna och adress 

Vi fortsätter också att bedriva eller telefon på inbetalningskortet.
bamgympan till alla barns glädje. 
Vägskyltfrågan drivs också vida Tackför ditt stöd ! 
re med oförminskad energi. 



Fisken 

NU BÖRJAR ARETS PLANERING FÖR 
"FISKE" SÄSONGEN. 

J--Joppis som de allra flesta besökarna tycker är spännande att besöka, vilket är
 
toppen, men tyvärr håller stugan på att sina. Vinds- källare- och forråds- röjning? Det du inte behö

ver eller bara vill bli av med, lämna på lP eller Fisken (så här
 
innan öppnandet, ring Marianne Persson, 823 23) vi kan även ev. ombesörja
 
hämning.
 

Hantverk stort som smått (höll jag på skriva) i mindre format menar jag, är hjärtligt välkom

met. Det saknas ögonfågring när besökarna kikar in i fisken,
 
turistbroschyrer i all ära, men hantverk är roligare och snyggare. Men nytta med nöje är väl bäst..
 

Ater i år igen ....frivilliga helgj Obbare??
 
Som vanligt behöver vi positiva människor fOr lördagar och söndagar. Det kan tyckas att man
 
"offrar" en hel dag på sånt där, men faktum är att det är riktigt skoj. Många trevliga människor
 

I ~ommer och går, inte så många lata stunder under dagen, så tiden bara rusar iväg. i 

l!änk på saken och hör väldigt gärna av Dig. J 
Efterlysning!
 
Alla ni som har gamla (även nya) foton på allt ifrån byggnader, flottning, händelser eller nåt an

nat med historik, hör av er. Maila eller skicka bilderna och vi scannar in dom själva och natur

ligtvis skickar vi tillbaka Era bilder. Vi vill gärna lägga in både gammalt och nytt på hemsidan:
 
http://medlem.spray.se/lj ustorp
 
Den som vill ha Era inslag är Inga Englevid, 822 60
 

~ 

~~r~;g-P~ ;e~s:':~ t~I-Lju~t:':;;: ;y~t~:~i:;' ~;r~l:e --------'I AngeltävIing pål 
Jagforeslarfoljande person som kandldat tdl styre/sen B d' .. : 
Namn: re sJon
 
Adress:
 
Postadress:
 Lördagen den 27 mars 
Telefon: kl. 10.00 - 13.00 
Han/hon skulle vara en tillgång fOr styrelsen tack vare: Samling på isen 

nedanför Mats Jonsson 
kl 9.30 

150:-/Iag med minst två 
D ~r tillfrågad och kanske intr-esserad deltagare.
D Ar inte tillfl'ågad Max 10 angeldon 
Insänt av 
Namn: per lag. 
Adress: För mer detaljer se 
Postadress: Immmande affischer 
Telefon: Hjärtligt välkomna att 
Förslaget sänds till Ljustorps Byutvecklings Valberedning besöka Bredsjön. I 

C/o Magnus Isaksson, Lövberg 102, 860 33 Bergeforsen, I 

4 .~:l_ä:e~ ~ä::~ ~~:~~~i~:~S~~e:l~d~ ~~!~~~~d~~ ~redsjöns/Slättmons byalagJJ 
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LjustofJJs Idrottsförening
 
Årsmöte
 

Föreningen har årsmöte sön. den 8 februari
 
k118.00
 

i möteslokalen på lP.
 
Vi bjuder på ärtsoppa, alla är hjärtligt .....
 

... VÄLKOMMEN 

MIDllltAD fUftlf tlfl 
D'" 1ftltltUAItI 

LÄMNA IN NÄRVAROKORTEN FÖR AKTIVITETSSTÖDET
 

Vi vill här tacka 
fam. Söderlunds i 
Björkom för mjölken 

dom skänkte till 
julgröten på 

Tomteland den 
första advent. 

**********************
 
LJUSTORPARE
 

Titta noga i Er postlåda i
 
början av februari, då
 

kommer ett erbjudande
 
från Idrottsföreningen.
 

**********************
 

Ljustotps IFs M~ 
Gåvor som sliitnlis tiC( denna.fcnuC 9dr 

tiC(förenin9ens 1UI9dOmsverksamliet. 
När Nivif[ använda Er (tV denna.fond så. 
ring tiC( IF-lUmsll 060 82186. 

Sätt invagiitt 6efopp på. 
postqiro 374020-6 

Ljustorps IF 
Mellberg3107 86033 BERGEFORSEN 
Tel. 060 821 86,82403, 
0703400 117,0702983184 

WVv'W. svenskidrott.seN/1justorpsif 
ljustorpsif@telia.com 

b 



BYGDEGÅRJ)S SIDAN
 
Har Ni sett att det kommit nya konstverk till
 

våra lokaler. Det är fem tavlor av olika konstnärer.
 
Bygdegårdarnas Riksförbund har skickat oss dessa
 
konstverk som vi får disponera över så länge vi är
 

medlemmar i förbundet.
 
Sedan tidigare har vi tre konstverk av Margaretha Åhlin.
 

Ni som inte sett dessa tavlor,
 
kom gärna in och titta på dem.
 

I utställningsskåpen har vi just nu pokaler och
 
andra priser som Ebon Östman har skänkt, till
 

Ljustorps Idrottsförening ,efter makenNils Östmans
 
karriär som skidåkare. Det är en gedigen samling.
 

Kom och titta.
 
Ett stort TACK till Ebon Östman
 

för denna gåva. 

Ljustorps Bygdegård ek. förening 
Mellberg 3107 
86033 Bergeforsen 
Postgiro 17 65 03 - 1 
BOKNINGSTELEFONER: 
060 82186, 060 824 03 ,
 
0702983 184
 
anläggning 070 34 00 117
 

Vaktmästare 07028 83 147 



Ljustorpsdraget. 

Draghllndstävlil1g i classic spåret. 
I samarbete med classic ski organisationen kommer vi att arrangera en draghundstävling mellan Bred

sjön och Ljustorp samma dag. Det blir en lite ovanlig tävlingsform med gemensam start och en relativt
 
lång distans. Förarna fördas på skidor och har en hund kopplad i en expanderande lina. I februari för

ra året körde vi ett testrace med lyckat resultat och beslöt därefter att jobba vidare med tävlingen. En
 
del avel' som bor här hjälper till och gör' detta möjligt. Alla är varmt välkomna som publik. Starten
 
med mycket action är väl värd att se.
 

Start på Bredsjön kl 12.30.
 
Vägövergångar och vätska i Lagfors och ÅS
 
Vägövergång i Björkom och vid stora vägen innan mål.
 
Målgång ca 13.30-14.30
 

Vi kommer att sladda bort de klassiska skidspåren direkt efter .Medelpad classic. Dessa spår kommer vi
 
att dra upp efter hllndtävlingen. För mer information om tävlingen och hur ni anmäler er så kan ni nå
 
mig på tel 82429 eller mail mast@post.utfors.se Hör gärna avel' om ni har synpunkter på anange

manget. En del information och bilder' från tävlingen kommer att finnas på www.Ljustor·psdraget.se
 

Mats Englund
 
Björkomsbo för
 
Sundsvalls Brukshllndklubb
 

- Du Peter, det är så
 
att din mor och jag
 
ska skiljas. Men du
 
får bestämma vem
 
du helst vill bo ihop
 
med.
 
- Sjyst, då vill jag bo
 
ihop med Pernilla
 
Wiberg.
 

'--------------'

1- Vad är det II Lars Ström tog en tur med sin nya elbil. Plötsligt fick han sladd, 
1 där for' en II tappade kontakten och slog en volt! 

I liten j ärnbit II -- --
1 

som äar ute - Var är min filtpenna? 1- Älslding, det hadr den p..-fclda platson fö"n II '1 

och gar? I _ Fryser du? 11IckOlCk. I 
- Det är ett I - Helt klali. Tre miljoner myror kan inte ta så fel. 

gångjärn. I~ ----l 
I i 1- Jag kan se i ert öga att ni lider av magkatarr, blod bl'ist och... 

J'I- Förs.öl' med det andra ögat i stället. net dn titt..· i är mitt I

I 

I emalJoga, 7 
~I _ 

mailto:mast@post.utfors.se


~~.••..•.•.\Ii\.•.•..• ~..... : ....~l{V~d ,q, 

I VC~:Uh:~~~~:i~Jl:.~::g i gr~~{~~~:€:~tS~::~~~:~~~i::~! 
, I snon sa a ~I II 
i kommande evenemang t:J '.. vii PG 569655 - 4 ')1 

i Ljustorp.= 11 Medelpad ClassIc Skl ~( Tel 823 64 :~ 
http://www.ulander.com/blirav.:f ~: 

II Iju'torp g~~~~~~~~~~~~~~~~L~'~'~'_~'_ "-,-,--,-- ,'---,-, 

Spara alltså alla slwtt och ev delade 
plantor, till det är dags. 
Vivianne & Marianne 

I Inför vårt ID-års jubileum är jag fortfarande I 

I pigg på att få in tips och ideer från ER.. I 

I I Tävlingar, reportage.... Vad vill Ni läsa om? 
I Säljes: 

Mer av någonting, mindre av nåt annat ....?Bilbarnstol Britax 2003, Rock-a-tot de lux 
Hur som helst, lite speciellt blir det allt år 2004."adj usta-fit system" O- 13 kg, löstagbar klädsel 

I (hoppas jag)+ solskydd. 800:

Baby-flick kläder strl 62 - 68.
 

Skriv, ring, faxa eller maila
 
I Eva And~rsson 82213 ! Tack på förhand red.
 I 

IMÅSTE FA BE OM LITE UPPMÄ'R/(SAMHETJJ -
INär ni betalar medlemsavgiften till Byutvecklingen kom ihåg att 
I ' 
kryssa i den lilla rutan oln det är enskild eller familj ni il 

I Ibetalar för, samt att ni betalar rätt belopp. Vill bara förtydliga att 
INSATSAVGIFTEN, bara betalas EN gång, ,ti.varje år. Utan det är . 
antingen 50 kr eller 75 kr som är den årliga 

i avgiften. Bara så att ni inte betalar för mycket. 8 ------- 

Vill bara göra en blänkare så här i första numret; 
glöm inte bort att under hela året fram till början av 

november kan Ni meddela oss om Era kunskaper, 

så att dom kommer med i årets Kunskapsbank 
Väldigt många har nytta av den, både nyttj are och 

kunskapsbärare. 
Till och med andra orter och byaföl"eningar har 
hört av sig om hur vi lagt upp den, för att själva 

göra något liknande. Kul va? 
Så var inte blygsamma!!! 

Vi vet att det finns en otrolig massa kunskap ute i 
våra stugor här i Ljustorp. Så det så. 

Ring, skl"iv eller maila till: 
Erland Nordström 823 19, 070-63 823 19, 

erlandnordstrom@hotmail.com 

Ljustorps Byutveckling 
Välkomnar till 

Barngymnastik ~. 
2 februari tom 29 mars .. ~ 

OBS NY TID 18.30 - 19.15 ':<."" 
Terminsavgift 50 kr 

Vi ses i Lj ustorp skolans gympasal ! 
Cecilia och Asa 

Frågor ring Cecilia 824 29, 070-289 29 27 

Grattis 
Robin och Sofie Persson Ljustorps 

på
Fiskevårds IS-års dagen 

Ha en jättebra dagområde 
önskar mamma, pappa, !

Välkomnar till Simon, Jim och Erica. 
ÅRSMÖTE
 

22 mars 19.00 i
 
Ljustorps
 

församlingshem
 

Plant / blomskott bytardag på lP.
 
Nån dag i maj. Närmare information
 
kommer nästa nummer (i slutet av mars)
 
men redan nu kan Du planera vad du kan
 
göra dig av med och önskemål om nytt.
 



Äta ute??
 
Möjligheten att göra det ligger inte långt borta.
 

Vi öppnar igen l mars då ni i lunchrestaurangen
 
kan äta dagens rätt 9.00 - 14.00
 

Restaurangen öppen vardagar 11.00 - 20.00 

Helger endast bokning 

FRITIDSGARDEN! !
 
Vi har just haft vårt
 

årsmöte och gläds åt att
 
styrelsen har
 

utökats med 2 personer
 
som hälsas hjärtligt
 

välkomna.
 

"Gården" har som bekant
 

Fullständiga rättigheter 

.... :;>~,/~:.:. " ,. 
;  ~ ~"-"> ~ 
O >c~ (/J

~~II L.~T 

precis startat för våren och 
vi hoppas att trots efter alla 

dessa 
förseningar, den nya 

lokalen ska bli brukbar här 
inom kort. 

"Nya" barn och föräldrar 
hälsas också välkomna. 

Strömfisket startar igen 1 maj och bokning kan ske 
from 1 mars 

Sari Kankaanoja 811 05 
Marianne Persson 82323 

Anna-Karin Wallgren 831 55 
AnnaCarin Högstedt 823 43 

Ulrika Moberg 831 21 

Styrelsen: 

HAk". 
. kli» 

o~a21 64 ~ 010~1510 41 
24 - 25 april 
11.00 - 16.00 

19 mars 

Ring för info och beställning 

060 - 57 06 23 
Fax 060-57 80 33 

Stefan Grath 
Brita Marklund 

Information från Hässjö Byalag 
Konstutställning 
Kerstin Åkesdatter 13 -14 mars 

11.00 - 16.00 

Konstträff 
Arva Luik 

Travlördag 
lördag 31/1 
lördag 28/2 

15.00 - 19.00 
15.00 - 19.00 

Tapetsera eller måla? 

9 

Alla typer av målnings
arbeten utföres. 

Vänd er med förtroende till 
ortens målareSka Ni bygga nåt till 

våren/sommaren? 
Utan ritningar? 
Ring Marianne 
823 23, 824 23 

31/1 19.00 - 00.00 
28/2 19.00 - 00.00 

Alla hjärtligt välkomna!! 
Funderingar? Ring Tord 430 20 

Pubafton 
lördag 
lördag 

- Vet du hur man 
ser att någon fått en 
spark där bak? 
- Medarna sticker 
ut... 



februari/mars BffiLIOTEKET öppet mån.ons. kl. l 7.00-19.00 

Boktipps nr. l 

" Jonas Eckel " av Karin FossUlll. 
Jonas är en 38 årig, noggrann och korrekt lagerchef. En dag kommer hon in på 

lagret, den knubbiga, grönögda, och vänder upp och ner på Jonas liv. Han blir föräls
kad för första gången i sitt liv. Ingenting blir sig likt. 

Boktipps nr. 2 

~~l~'f
Anita Shreves " Nära Eden" är en bok som är djupt insiktsfull och med ett språk"" 

som inte slä~per taget. De~ han~lar om Andre~ so~ återvänder till sin hemstad för 'Y:!./
att begrava sm mor. Han bhr berord av det tragIska ode som drabbat hans '.", 15/ 

barndomsv~ Eden Close. Andrew minns hur han en natt för länge sedan väcktes av 
skottlossning från grannhuset där Eden bodde med sina adoptivföräldrar. Mr. Cose 
blir dödad och Eden blir skadad för livet. Nu, efter sjutton år, vem var det som 
avlossade skotten, varifrån kom igentligen Eden. Medan sanningen om det förflutna ~\!/t:: 
träder fram i ljuset vaknar känslor till liv inom Andrew som han inte kan stå emot. . 

-

Från och med i år kommer jag att sälja gamla tidningar för 5kr./st. Till att börja 
med säljer jag bara 4 tidningar / hushåll. Dom tidningar som är till salu nu är från 
l jan till 30 juni 2003 

Teknikens Värl~ ICA kuriren, Hus Q...Hem och Illustrerad Vetenskap. 
Det finns mycket att läsa och lära, man kan ta bra tipps och goda recept, intressant \fl

teknik och rolig vetenskap, även från gamla tidningar. / 

Varje onsdag bjuder jag på kaffe, så ta kaffe på maten hos mej. 

Vivianne hälsar Er Välkomna till Kommun Biblioteket i LjustorpsSkolan 
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Känns det bekant eller... 
Nyligen blev jag diagnostiserad med ÅNN (Åldersbetingad Nedsättning av Närminnet) 

Så här visar sig symptomen: 
Jag bestämde mig för att tvätta min bil, när jag börjande gå mot garaget upptäckte j ag posten på 
hallbordet. 

"Jag borde kolla igenom posten innan jag tvättar bilen" sa jag till mig själv. Jag lade bilnycklarna på 
bordet, lade reklamen i papperskorgen under bordet och lade märke till att papperskorgen var full, 

Jag lade därför tillbaka räkningarna på bordet och beslöt mig för att tömma papperskorgen först. 

Eftersom jag trots allt går förbi postlådan på vägen för att tömma papperskorgen kan jag lika väl 
betala räkningarna först. Jag ser mitt checkhäfte liggande på bordet, men det finns bara en check 
kvar. Mina extra checker ligger på skrivbordet på kontoret, så jag går in på kontoret där jag finner en 
flaska juice som jag börjat drick från. Jag skall börja leta mina checker, men först måste jag ställa 
undan juicen så att jag inte spiller ut den över skrivbordet. 

Juicen håller på att bli varm, och bör ställas in i kylen för att hållas kall. 

På väg till köket för att ställa in juicen i kylen, fångar min blick en vas med blommor som står på 
bänken. Blommorna behöver vatten, så jag ställer ifrån mig jnicen på bordet och ser mina läsglasögon 
som jag letat efter hela morgonen liggande på bänken. 

Det är bäst att j ag lägger tillbaka dem på mitt skrivbord, men först skall j ag vattna blommorna. 

Jag lägger ifrån mig glasögonen på diskbänken och fyller vattenkannan med vatten då jag får syn på 
fjärrkontrollen till TV:n. Någon har lagt den på köksbordet. 

Ikväll när vi ska se på TV så kommer vi att leta efter fjärrkontrollen, men ingen kommer ihåg att den 
ligger på köksbordet. 
Jag borde lägga tillbaka den, men först ska jag vattna blommorna~ Jag häller lite vatten på 
blommorna, men det mesta hamnar på golvet. Jag lägger tillbaka fjärrkontrollen på bordet för att gå 
och hämta lite papper att torka upp vattnet med. Sedan går jag tillbaka till hallen för att försöka 
komma ihåg vad det var jag planerade att göra. 

Vid dagens slut är bilen fortfarande inte tvättad, räkningarna är inte betalda, det står en flaska med 
varm juice på bänken, blommorna är inte vattnade, det finns fortfarande bara en check i mitt check
häfte, jag kan inte hitta TV:ns fjärrkontroll, jag kan inte hitta mina glasögon och jag har ingen aning 
om val' bilnycklarna har blivit av. 

Jag försöker förstå varför ingenting har blivit gjort idag; det är förbluffande för jag vet att jag varit 
upptagen hela dagen och jag är helt FÄRDIG!! 

Jag är medveten om att detta är ett allvarligt problem, och jag ska söka hjälp för det, men först skall 
jag kolla min e-post. Om jag kommer ihåg mitt lösenord ......... 

I 

Mot t~ipmärken Rena plastmöbler ,II Värmeskvdd 
Ett effektivt sätt Vita utemöbler av plast rengörs billigt IBrukar du bränna dig på stekpannans 
att få bort tejp- och bra med miljövänligt avfettnings- handtag? 
märken från bl.a. medel. Ta medel på en svamp och Sy ihop en grytlapp och trä den över 
Dörrar är lite oliv- tvätta. Skölj efter med varmt vatten. I handtaget och du minskar risken attI 

olja på en putsduk.	 Vill du ha upp glansen kan du tvätta komma åt järnet.
 
efter med lite bilvaxschampo. I
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HUNGRIG??? 
Nu har vi inte bara korv!
 

Pytt I Panna S9:

Köttbullar m. mos S9:

Hamburgare 35:
Pizza 35:
Alla pri!)er ink!. O~SI Läsk 

forSDoda SåKlarf! ö""ef fll124
 

Du såg väl TlmelI nr äntligen" hemma " när han byggde 
alltan medjordankare. Gör det Du också ! ProFo~ I 

·u
Ett utmärkt grundläggningssätt som 
dessutom är schaktfri och passar 
ror nästan all lätt grundläggning 
från enkla skyltar till alltaner,carportar, 
ing1asningar ,bullerplank, flaggstänger, 
staket m.m, m.m. Särskilt lämpligt på 
asfalt då detlnte blir någon skada, 

"" Ring och hör! 
Geonorr Jordankartj änst 
Bredsjön 3580 
86033 Bt~rgeforsen ?.iLjustorp !) 
Ilåkan Josephsson 070·5306050 Bredsjön 
Stetlm Edström 070·631 7000 Mel1berg 

13 
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I illetar Du efter en allroundmus'ikant som .. 
I 
I 

Rean pågår för fullt 

50 - 70 % 
på allt
 

Ej strumpor och underkläder
 

Och.. 
Vårnyheterna börjar droppa in. 

Välkommen in! 
Glöm ej! 

Inlämningsställe fÖl" kemtvätt 
Pensionärsrabatt 

I Sätter fart på kalaset. Rockar igång bröllopsfesten. Skapar 
stämning på puben. Fixar öset på festen. Får kunderna att
 

minnas Er kundfest som en höjdare. Danskväll? Blandad musik
 
med midikompade låtar. Drar en Uggla eller en rockig Elvis.
 
Snubblar över 1Dcc. Plockar fram låtar av Barbados, Streap


lers eller Tom Jones och slutligen toppar det hela med en
 
och annan klassiker som garanteras känns igen!
 

Inte spelar så högt att öronen trillar av.
 
Alltid är glad och trevlig.
 

Kontakta då 

I 

För bokning ring. 
I Stig Arvidsson 

070-3279982 
I 

060-80686 
II 

Eller via epost: stig@stiffe.com
Öppet: 

I i 
vardagar 10 - 18 lördagar 10 - 14 Besök gärna min hemsida www.stiffe.com 

Köpmangatan 47 * Tel & Fax 58 0780 l.!'-- Där kan du lyssna på STIFFE och läsa mer. 

<,,:~t"' CENTERN OCH CENTERKVINNORNA

ffiJ...::.:: ::..:I,~:..!.~.'.·',.t~1J: ILJUSTORP 

( 

Den 6 december genomfördes Centerns traditionella julfest i Bygdegården.
 
Julbordets frestelser, både vad gäller smaksensationer och mängd, gav oss
 
som inte besväras av så mycket karaktär inför mat, möjlighet att frossa.
 

Efter maten dansade vi till Per Norlings orl{ester.
 
Trevligt!
 

Centern deltar tillsammans med övrigt föreningsliv i Ljustorp i en del
 
samarbetsprojekt i byn, bl.a. Utbyggnaden av Bygdegården. Den verkliga
 
drivmotorn i sammanhanget är Christer Nyman i Idrottsföreningen. Han
 
har ambitionen att förmå föreningarna att i samarbete genomföra olika
 

projekt i Ljustorp.
 
Vi tycl{er att Christer gör en så hedersvärd insats för bygden att vi inbjöd
 

honom med fru till Centerfesten den 6 december. Därvid överlämnade vi en
 
present till honom med ett tack för det han gjort och som en uppmuntran
 

inför hans fortsatta gärning i bygden.
 

Lennart Tjärnberg
 
14 .......
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~~.~~R~M~G~(J~B~. ~~+~:=i
... 
I Ramverksta'n Hässjö k:a 

Ramar in litografier, oljor, sydda, posters, akvareller,
 
etsningar, brudfoton & lådinramningar
 

Inramningar 30% rabatt
 

Lager på litografier på ett 70-tal kända konstnärer
 
Original av
 

Jöran Nyberg, Arvo Luik,
 
Vivianne Larsson, Anna-Moa Nordström m.fl.
 

Öppet: 
måndag - fredag 12- 19 I 

lördag 10 - 13 _t4A 
Tel 060 - 430 20 -~~ 

Min gamla grammofon ~ l~m-- li FIKASUGEN!?! l 
I gamla gömmor fann jag, för några dagar senI

i En grammofon, med tratt och vev, och den fungerar än. 
. Och några gamla nötta skivor fanns där också I{var, 

med sån musik som spelades i mina ungdomsdar. 

När dagens ungdom br'assar på med techno, rock och "rapp",
 
Då tar jag fram min skiva ur gammal sliten mapp.
 

På etiketten hunden, som hör sin husses röst. ..
 
ljust den här musiken fann jag en sällsam tröst.
 

På gamla grammofonen jag spelar då och då
 
En stenkaka med någon gammal schlager.
 

Ur tratten strömmar skön musik, som direkt till hjärtat gå
 
Om blott på grammofonens vev man drager.
 

I teknikens barndom fanns denna apparat,
 
Som, utan minsta tvivel, var av prima fabrikat.
 

Även om ljudet på stereon bättre låter
 
Vänder drömmen min till fyrtiotalet åter.
 

Vid veven
 
Totte
 

il o- A" d'In manI" 1- H'"r lemma. ovmastarcn, Jag mas e saga a t" 
- Nej han gick just på auktion jag smakat blittre biff:lI' än den
 
- Verkligen'! Vad fick du fÖl' honom'! Ihär!
 

1- Inte hos oss i all a fall.
 
I
1 

I _ 

I Promenera, bila eller ta ' 
en skotertur till vår
 

våffelstuga i
 
Lycke / Bredsjön!
 

Vi öppnar för säsongen
 
2004;
 

Lördagen den 31/1
 
kl. 11.00.
 

Vi serverar våfflor, korv,
 
hamburgare, toast mm.
 

ÖPPET:
 
lör- och söndagar
 

11.00 - 16.00
 

VÄLKOMNA till oss i
 
Lycke!
 

----15 



Information från 

LJUSTORPS FÖRSAMLING 
www.ljustorp.just.nu 

Detta händer under februari och mars 2004 

8 febr 

Il febr. 

14 febr. 

15 febr. 

19 febr. 

22 febr. 

25 febr. 

29 febr. 

7 mars 

10 mars 

14 mars 

21 mars 

24 mars 

28 mars 

kl 11.00 Ljustorps kyrka - Gudstjänst med 
ÖNSKEPSALM:ER, kom och sjung din önskepsalm 
i kyrkan - Präst Rabbe Sandell, kantor Agneta Granlöf 

12.00 Mitt-På-Dagen träff i Ljustorps församlingshem. Samlingen börjar som vanligt med en
 
enkel Lunch. Agneta Granlöf och kyrkorådet.
 

Vintermöte i Örnsköldsvik - se separat annons.
 

kl 11.00 Gudstjänsten sammanlyst till Hässjö kyrka.
 

kl 19.00 Musikalen MENINGEN i Hässjö kyrka - se separat annons
 

kl Il. 00 Gudstjänst i kyrkan, Fastlagssöndagen Bruce Bringerud, Agneta Granlöf med
 
kyrkokören, Kaffe med semlor i 
Församlingshemmet. 

Cafekväll Sång i kyrkan av Ulrika Boden, 
kaffe i Församlingshemmet 

kl 11.00 Söndagsmässa i kyrkan, Rabbe 
Sandell, Seth Hägglöf 

kl 11.00 Gudstjänst i kyrkan, Rabbe Sandell, 
Agneta Granlöf. 

12.00 Mitt-På-Dagen träff i Ljustorps 
församlingshem. Enkel Lunch. Agneta 
Granlöf och kyrkorådet. 

kl 18.00 Gudstjänsten sammanlyst till 
Tynderö kyrka. 

kl 11.00 Gudstjänsten sammanlyst till 
Hässjö kyrka. 

kl 19.00 Cafekväll - Hela kyrkan sjunger 
Agneta Granlöf, Kyrkokören, 

kl Il. 00 Familj egudstj änst i kyrkan, David 
Fällman, Agneta Granlöf med barnkören, 
Våfflor i Församlingshemmet. 

Lördag 14 februari 
Kyrkliga Vintermötet i Örnsköldsvik 

•	 Ärkebiskop em Gunnar Weman talar om den nya 
evangelieboken. 
Km Margareta Styf berättar från sin resa till 
Lutherhjälpens arbete i Etiopien 
Gudstjänst med mässa, Körsångare från stiftet, 
biskop Tony Guldbrandzen 

Torsdag 19 febr kl19 i Hässjö k:a 
framför Erik Haltnis - Axelsson 

ur.u.J~ 

MENINGEN
 
Musik och sång framförs på ett
 

professionellt sätt live med hjälp aven
 
gitarr-synth som stärker budskapet.
 
I dramamusikalens form får Erik 21
 

möta Erik 51 och de försöker med hjälp
 
av varandra att svara på livets stora
 

fråga: Vad är meningen?
 

Detta är lite av det som tas upp i 
musikalen: 
- Varför... 

är livet bara en slump, ett skämt 
eller... 

- Kärleken... 
en känsla så ljuv - Illen är det något 

mer? 
- Skapa - drömma - hoppas... 
Sommaren är kort - livet är kort. 
Vilken kärlek säger aldrig nej? 

- Just nu... 
... meningen just nu ... 

Särskild inbjudan till
 
KONFIRlVIANDER MED
 

FÖRÄLDRAR, men
 
ALLA är VÄLKOMNA!
 

Exp Ljustorp tors 10-12, tfn 82270 
Exp Söråker månd-fred 10-12, tfn 40820 

Samåkning ordnas! Ring till P.exp 82270,40828 
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Sjöströms Busstrafik
 
i Lagfors
 

Göm inte bort att vi numera har
 
2 bussar att erbjuda
 

med 19 platser vardera
 

Förmedlar även större sällskap[rån
 
20 - 71 personer
 

Dygnet runt 
För bättre tillgänglighet 

Välkommen att ringa för prisuppgift 

Lage Sjöström 
060 - 810 25 
070 - 325 76 90 

,..~. I<>%!"%"%"'~I<>%.i"% 1-% ..%,.."""',..""'" I<>~ I<>~."%.g.% 1"% 1-% 
~.~ *~ f~ ~.~ ;!~ *~ *~ f!c% ~.~. 1j>1:;, J'}~ ~~ ~~ i~ {~~ '*% f~ 
..~ 1-4 

~~ Herbalife! ilf:, 
;~ Vill Du gå ner i vikt, bli piggare eller bara må l~"'J. 
;~ bättre? l~ 
..~ Här finns produkter som kan fylla Dina ,.~"'J. 
.~ ~. 

..~ behov. ~4 
;J~ Ring för information ~~ 
!"~ 1'''1>-
Wl~ Marianne Persson, fristående Herbalife- e~ 

;~ distributör 
{~ 060-823 23, 824 23, 070-54 824 99 
,.."""....~ ...~ fo% ... ~. g..~ ...... 1-.... 1-.... r% l'% lO ....·· g...... 

jl~ e<> {i~ ~.*; ~.~ f~ *~i~ ~~ il·~ J'}.~ ~t~ f~ 

l;: 
;~ 

!""'> 1>.... 1>.... fo'% 
i~ %'*' i"* ~.~ 

Tynderö Svamp och Kryddbod l 
Centrumvägen 35
 

Söråker
 
42539
 

Öppettider
 
Tis  fre 13.00 - 17.30 
Lörd 11.00 - 14.00 

Välkommen 

Vi har ett bra sortiment på 
presenter och roliga prylar 

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

I Slättmon, Västansjön, Bredsjön, Uddefors 
I 

I Lagfors bruksgatan, Lagfors, Åsbacken 

Fuske (Inga Forsbergs - Fröbergs) 

Lövbergsvägen (ink! Lövberg), Edsta 
IJällvik - Björkom 

Från Skäljom-korsningen - Aspån
 

Lögdö, Ribodarna - Masugnarna
 

IPrästsvedjan, Höglandsvägen, Mellberg 
IKyrkberget 

I Från ICA, Öppomsvägen, Hamrevägen, 

I SI{äljom, Åsäng, Stavrevikell, Rotenvägen 
I 

IÅsäng, mot ViksjögränselI
L 

Göran Andersson 

Lea Hörnström 

Fuskbäckens byalag 

Kjell Sjödin 

Birgit Bergfors 

Björn Andersson 

Pernilla Dovermyr 

Erland Nordström 

Herbert Svedlund 

Mjällådalens Byalag 

845 12 

81050 

82031 
; 

82074 

83037 I 

82434 

82319 

83079 

I 

I 

I 
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VÄLGÖRENHETSKONSERT
 
MED LJUBOV OSIKA
 

Lördagen den 24 januari klockan 13.00 arran
gerades en dragspelskonsert på Bygdegården 
med Ljubov Osika. Ljubov Osika är ett ryskt 
dragspelsvirtuos på besök i Sverige. Hon börja
de konserten med att spela några klassiska 
musikstycken på sitt stora dragspel, därefter 
fick vi höra fantastiska låtar från den ryska folk
musiken. 

Konserten besökes av ca 35 personer som njöt 
I

av hennes fina spel. Under konserten gjordes I
också en välgörenhetsinsamling till Världens L 
barn, vilket gav hela 1400 kronor. Ljubov Osika tackar för applåderna vid konserten i Ljustorp 

-----! 

Ljubov Osika är här tillsammans med sin mor 
och besöker sin bror Evgeny Menschikov som 
bor i Timrå. Hon har spelat dragspel sedan hon 
var 9 år gammal. Efter det har hon bedrivit mu
sikstudier vid bl a Stavropols regionala Yrkes
konstskola. Efter den utbildningen fick hon yr
kesbehörighet som musiklärare, musiker och 
orkesterdirigent. Just nu jobbar Ljubov som 
konsertmästare för en rysk folkorkester hemma 
i Ryssland. Förutom dragspel spelar hon Orgel 
och Dorma (ett ryskt instrument som påminner 
om Mandolin). 

Ljubov Osika med broder Evgeny Menshikov , moder 
Julia Menschikov och pastor David vin Ahn vid Baptistför
samlingen i Ljustorp. 

Ahörarna lyssnar när Ljubov Osika spelar vackert uppe på scenen. 

Under sitt besök i Sverige har hon gett flera väl
görenhetskonserter i Sundsvall och Timrå. Mån
dagen 26 januari vänder hon hem till Ryssland 
igen. 

Konserten arrangerades av Ljustorps Byutveck
ling och Ljustorps Baptistförsamling. Blommor 
skänktes av Ljustorps Trädgård. 



Verksamhet på Betel
 

Aktivitetskalender 
22/1 Bibelstudium D.v. Ahn kl 19.00 

25/1 Bönemöte kl 19.00 

8/2 "Något för alla" D.v. Ahn kl 11.00 

19/2 Bibelstudium D.v. Ahn kl 19.00 

22/2 "Något för alla" L. Grip kl 11.00 

29/2 Bönemöte kl 19.00 

7/3 "Något för alla" D.v. Ahn kl 11.00 

11/3 Bibelstudium D.v. Ahn k/19.00 

28/3 Bönemöte kl 19.00 

Ungdomsmöten / W 
Vid alla möten sker samling vid kapellet i
 
Edsta klockan 19.00, för möte eller för
 

samåkning till möte.
 

6/2 Timrå Pingstförsamling 

13/2 Hemma hos Leif och Gullwie 

20/2 Storsamling i Stigsjö 

27/2 Timrå Pingstförsamling 

12/3 Pulkåkning och grillning i Fuske 

(vi har korv mm.) 

26/3 Skridskor och Pulka i Indal 

Se predikoturerna för ev. ändringar 

Välkommen att besöka oss! 

Ny Pastor 
Vi vill också välkomna vår nye 
pastor David von Ahn som just 
börjat hos oss. Han tjänstgör 
annars i Timrå Pingstförsamling. 

yustorps Baptistförsamling
 
Tfn David von Ahn: 060-575752
 
Tfn Leif Nygren: 060-811 19
 

Vi jobbar just nu med att renovera stora salen 

på kapellet i Edsta, för att den ska motsvara 

dagens behov. Under tiden hålls våra möten i 

lilla salen. Vi beräknar att vara färdiga till sista 

April, då vi hälsar er hjärtligt välkomna till vår 

återkommande "Vårfest". Till sommaren kom

mer som vanligt "Siken" och tältmötena i 

Fuske att vara våra stora aktiviteter. 

Sångkören
 
Är du intresserad av att sjunga, så är du 

välkommen att vara med i vår Lovsångskör. 

Hör av dig till Britt tel 810 44 ~ 

Något för alla... 
...är det nya namnet på våra söndagsmöten. 

Tanken är just att det ska vara något för alla. 

Vi inleder med en barnavdelningen för att 

sedan övergå till en Gudstjänst för hela 

familjen. 
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il~ .. .. :11 I det gamla linsänket på andra sidan bron vid
 
II' BJORKANGEN "ii Björkängen kommer det att anordnas ett
 
I, .1 fi
 
l.,_.:_.:_o:=.":_..'_':_o:_o:="o'=':=':=':_...=.,=,:=~.j put and take- Iske, som kommer att vara
 

handikappanpassat. En naturlig och naturskön
 
plats där alla kan fiska, fika eller bara sitta och ta en paus.
 

~~ ot::&.>!Z!ZX:.~~.,,~. 'Z"~;a;-~~ ~~~~:o~ ....~.""~ .....,...,...,....-==~l!! 

VFoo,~,~-",==;,~=o~=.~=."=o~-o~=o"=o~=,"='~='~=".=o,=t'-=jl ~ 
rl~ .... ~~ Satsning .på natumpplevelser är Bredsjön bit,
 
~~ BREDSJON / SLATTMON ~! kanoter, overnattnmgar, fiske mm. Mycket
 
i!: iJ byggande kommer att ske, såsom kåtor, brygga,
 
6,"_':_':_'0'_'.'_':_'[==":=':=','=':_':=':=','="t-·:=,.·lJ fiskestugor, mulltoa, bastu mm mm.
 

Röjning for bättre kanoting, fiske och vandringsmöjligheter samt uppställningsplats for
 
husvagnar. Skyltar och informationstavlor kommer också att sättas upp, + mycket annat.
 

Projektledare: Håkan Josephsson ~ 
~ A~ 
iJi~ ~>t::~~~=~~"~ . ~=,_.l_.:r!:!3llLlrE!i 
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II, JI Färdigställande sker under 2006. r 
~,,'=-",'_.,'_.t="t=.t=.t=.t=",'=="t=.t=o,,=,,:=.,'_.,'=.,'=~.j . 

Så det kommer' inte att ske särskilt mycket under detta år.
 
1200 m2 kommer möjlighet för företag att flytta till lokalerna, vi kan erbjuda konferenser, och
 
inrätta ett servicekontor för samhällsservice. Ev kan studier på distans kunna genomföras.
 
Pro.iektledane: Östen Wiksell 

~ .&h 
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~ f:Tr=-•••~.,=o~=o~=oo.="~= = ...=oo.-...= ...= ...= ... =.~=.',=."=,"-=j[ "'~: 

il lY.. :il Vägen till Nylandsforsen ska förbättras, det blir 

L.~.:__.,'~.~~~~~C.~~N.~_~~~~A.~ o•• _.t-~j ~~;~:~i~~:;l::;~~~~~'ratt iordningsställas, 
- - - - - - - -- - - - - - -- - -- samt informationstavlor och bänkar. 

Projektledare: Börje Lindström 
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ll···~·~=ö··==;,··=·~=·~=,·· ···=···=·~=·~==;,··=·~=···=·~=···-,'·lEnröjning och förbättring av Ljustorpsån ~~ 

LJUSTORPS FVO ~I! kommer till stånd via FVO
 
tG.._.,'=.,'_.~_.t- •.. _ ... - ...-.:-.t-.t-.t-.t-.,'_.t-.:-~,jj Genom projektering och genomförande av
 

- - - - -- - - - - - -- - - -- - -- erosionsskydd i biflöden, samt inventera,
 
projektera och åtgärda erosionsskydd i övre delen av huvudfåran, flottledsåterställning i biflöden,
 
beräkna reproduktionskapacitet för havsöring mm mm
 
Skyltning vid fiskeplatser, samråd med markägare mfl. Och även utbildning av fiskeguider.
 

Projektledare: Anders Mattssol1 / ..We/an Grundström 
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Furu-list Vitmålad-list Trävaror Paneler 
Laminatgolv Innertak Bänkskivor 

Plast och papp 
Infästningar Beslag Skruv Spik Lim 

El-artildar 

Nu med Beckers/ärg 
Sågade och hyvlade trävaror 

Låna gärna vår släpvagn 

Board 

Fönster 

070 - 66 914 62 

Gipsskivor 
Plywood 

Inner- och ytterdörrar 
Isolering 

Spånskivor 

SCA (EAä) 

Vi har öppet antik-loppis 
alla lördagar och söndagar 

11.00 - 16.00. 
Mogatan 14 i Sörberge vid 

ICAAndersson 

dödsbon, sterbhus, flyttbon, 
galnia träförenlål, 

trämöbler 
och 

enstaka föremål, 
även gamla gubbmopeder 

mm. 
Samt åtar vi oss 
stora och snlå 

auktionsuppdrag. 

Timrå Auktionskammare 
Sven-Erik Persson 070-6623958, 
060-578402 

NU... 
Pellets.. 

Terminalvägen 6, Timrå 
Tel 060-57 1050 

Öppettider vardagar 7.30 - 18.00 
21 

Bergeforsens SK och Ljustorps IF 
inbjuder Er till 

Me!l~JJl,d ClassJc S~i
 
Långloppet på skidor 

genom fagra Ljustorpsbygden
 
till målet vid Bergeforsens Skidstadion
 

10 km	 Tjejklassikern med start i Edsåker. 
Verkligen lättåkt och som namnet antyder bara för ljejer 

20 km	 Motionklass med start i Mellberg 

46 km	 Elit och motionklasser med start; Bredsjön. 
Seedningsgrundande för Vasaloppet. 

Gemensam start på samtliga distanser kl. 10.00 

Söndagen den 1 februari 
Anmälning och övrig info :
 

Kansli 060-579898 fax 060-583717 och
 
www.timra.se/bsk
 

LENNE~~~;~~\ 
1!!!""W.~~ t:- MACKERIA 

Smörgåsar
 
Smörgåstårtor
 

Sallader
 
Bujjeer
 

Födelsedag, bröllop, dop, fest.. 
Du önskar, vi fixar 

Banergatan 1, Timrå
 
5681 70
 

-



MJÖLPALLEN I VÅRA HJÄRTAN 
Mjölkbord, mjölkbrygga eller mjölkpall ser vi ej längre vid våra vägar, enär 
mjölken numera hämtas direkt i tank på gården. Desamma hade en social funk
tion såsom samlingsplats, plats för diskussioner, möten med det andra könet, 
tjuvrökning, affischeringspost, busshållplats, uppsättning av brevlådor mm. 
l\1jölkborden var de naturliga mötesplatserna i byarna. De kom till på 1930-talet 
när mejerierna började hämta mjölk på gårdarna. En s.k. mellanstation mellan 
bondens ladugård och mejeriet. C:a 100 000 mjölkbord har funnits i landet och 
här i Medelpad kallade man dem oftast mjölkbryggor. Två, tre bönder delade 
ofta ett mjölbord, mjölken hämtades på morgonen, och efter leveransen kom 
sedermera mjölkbilen åter och avlämnade tomkrukor och skummjölk. 
En "redlapp" (röd lapp) var inget populärt tecken på tomkrukan, för det innebar 
att mejeriet av någon anledning reducerat bondens betalning för mjölken. 
Man blir nostalgisk när man idag ser någon iordningsställd brygga vid 
vägkanten. Innehållet i krukan är ej en vit vara längre men pryds ofta med 
vackra blommor. 
Ljustorpsbor som varit med ett tag erinrar sig säkert namn som Martin Persson 
och Harry Tjärnlund (gamla trotjänare) på mjölkbilarna som dök upp på 
bestämda tider för mjölkens vidarebefordrande. 
Tyvärr försvann mjölkborden på 1970-talet och därmed de s.k. naturliga 
träffpunkterna. 

Totte
 

Om någon är mer intresserad av mjölkbryggans historia finns det en bok
 
(troligtvis den enda) skriven av Torsten Sigfridsson i Lysekil.
 
Biblioteket hjälper säkert till med framtagningen.
 

Mjölkpallens hemlighet 
Sen hänsvunna tider jag varit ett hägn
 

hit sökte sig bonden, ibland kom hans dräng
 
Jag fylldes med lantgårdens vitaste guld
 

som kramats ur spenen med värme så huld
 
. Var finns väl den bonde som saknat en ko 

som tryggat hans bärgning i orubbat bo
5()1~kydd behövdes där krukor~a 

Hit kommo de alla i byn runtomkringtkkvänta påmjöf~bi/~n.<P.ethärt 
här dryftades frågor om dagliga tingär en '$tanpardvariant tråIKlämt-· 

Här möttes Lars-Persa, och Jonas Johansa •. fand. Denfirins uppbyggd på 
. jariltli,jämtamas$kansen.	 likväl en Per-Larsa och en Anders-Månsa 

Mina närmaste grannar får jag eJ förglömma 

~	 ... 
....ty Mattias och Gustaf strax bakom knutenSig,gÖmma~

Ek-"L 
22 



SI"lJär·,pil"l"lplar{.lu 
~h'~i;lji~r~lt;t1RI:aär mycket populårl:överalJt därdetftnns isar. Vanliga~t 
är(;lt1:rn~l'lpiM~hirefter rödil'1g, sik och abqorre: '. ~. 

Sik 

< .... '•.•.......•••..., . Hggerska''Qu dra upp m~d detsamtrla:SkicKa sedan snabbt ned betetigeninnanabborr
l~timl1'fetfö(svinl1€lrf!llertröttj1arpå . . . .• 23att~ugga.. ~ 
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Forts. från sid 23. Så här pimplar du... 

vill du fjälla den gör du Klipp eller skär upp 
det med kniv eller flsken från gälarna 
flskfjällare. till analöppningen. 

Ispelaren 
Många norrländska städer håller sig sen några år med artificiella ispelare. Ett år blev det en 
inofficiell tävling mellan AI-vidsjaur och Luleå. Med hjäp aven stålmast och isklättrare i Luleå 
lyckades man där nå 42 meter. Naturligtvis måste vi ha en egen i byn. Sagt och gjort. Förra vintern 
byggde vi upp en pelare vid ån mellan Björkom och lP. Den blev som en magnet for promenerande 
bybor och långväga skoterturister. Många undrade vad den skulle användas till och några såg den 
som en fin skulptur. Här kommer en bild från en av alla isklätterdagar som spenderades vid 
pelaren. För det var det vi använde den till. Denna vinter blir det ingen pelare. Pumptekniker John 
Eriksson spenderar vintern i Canada och kan inte hjälpa till. Men det finns redan planer för nästa 
vinter. Håll ögonen öppna! 

Mats Englund 
Skulptör och formgivare 

24 
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~ 't Våra gamla och nya nyheter lägger vi åt sidan denna 

BREDSJÖN - SLÄTTMON gång för att påannonsera vår kommande 

rl~f:t,~~~~~~~~~~~~~~~~r-f~Angeltävling; Bredsjöangeln som i år går av 
L:: L- stapeln den 27 mars 10.00 - 13.00. 
Vi kommer att ha försäljning av korv, kaffe samt te. 
Anmälan görs lagvis till Victoria Rosengren 060-845 84 alt. Lars Karlstrand 070-322 37 99. 
Ni måste vara minst två i varje lag och avgiften sätts in på PG 632411-5 eller betalas senast innan 
start. 
Endast gädda. Ej sax eller trekrok, och pimpling förbjuden. 
Kom och ha en trevlig friluftsdag på Bredsjön. Nu hoppas vi bara på bra is och strålande väder. 

Alla hjärtligt välkomna 

!k. .&JE 
Cl " ••• ,;,...- n".-'-.·.·.. .i:llLU:.•__ :>._ 0 •••••• • ..,~;u;::;upo~~ ~........,.....*.L"""'""""~~...... ~ ~...... .. .." ITnrrrniei
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- vi gott om plats för god mat och utdelning av julklappar 

som skulle börja på bokstaven B. Många glada skratt följde vid uppackningen av klapparna, vars 
innehåll varierade allt ifrån bockar till blommor. 
Vi har tagit det lugnt hela januari, men sätter igång söndagen den 1 februari med styrelsemöte 
kl. 17.00 i klubbhuset med bl.a. planering av årsmötet, som vi brukar ha i mars varje år. 

Majlis Smedman ~ 
ordförande 

.&J~!k. 
ii1~~,j"" • •• fl!! 
~~ ==" , ,"=="===",,,m ., =~_ = ~t". ==~~="==·'[." ~ J8 december hade vi en adventsträff, i missions- ..I· ÅS - LAGFORS aaa kyrkans lokal, där gick vi igenom årets händelser. 
· Ca 20 personer dök upp. 
: il JS Nyårsafton firades som tradition på Vargknösen, 

med fyrverkerier. 
Även då anslöt sig ca 20 personer. Toppenväder gjorde att firandet blev extra lyckat. 
Vi har två projekt som ligger startklara; en skänkt kamin som ska till stan och blästras för att se
dan installeras i bagarstugans andra rum; "tvättstugan". Samt röjning nedanför kyrkan, mellan 
landsvägen och dammen, för att förbättra sikten mot vattnet. Det har påbörjats något redan. 

Vid penseln 
Totte 

~ ~. 
Gl~•• ·• .••. ······4············ d ~ ~.~'"~.-·.·.-.-,·.·-.-n·.-....-.=ry->· =.=~~ ~ , =fö 

o,:L· L~=:~:==~$~~ij~~~;:1:;t~~] 
~ nu Jobbar VI med att rorsol" hItta formerna ror 

vad vi ser för syfte med byalaget och hur vi ska fungera. En av grundläggande anledningarna för 
oss alla är att vi vill hålla igång gemenskapen med våra grannar och jobba med de frågor som är 
nära oss allihopa. Det kan t ex vara bredbandsfrågan, badet i Röjesjön, allmänna träffar, skol
skjuts och postfrågor. 
Nästa byalagsmöte blir den 8/2 kl 19.00 på Bygdegården och då bjuder Kjell och Gudrun Sjödin på 
fikat. 
Välkomna I 

rh 
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Ta en vintertur med bilen, skidor, skoter, hästen, hunden... 
Fiska, grilla, laga mat det mesta är möjligt. 
En genommysig utflykt över dan eller sov över. Elda med förstånd och plocka med 
er dom berömda... just det; soporna. 

Tack sa stugtomtarna 

iiilW:"2 = = , ~.... .. :r:7::r;n ==~~~ 

KALENDERN!!
 
Kom gärna med inslag. 

arrangör platskl aktivitetdatum 

Lycke31.1 11.00 Våffelstugan öppnar 

Ljustorps IF / Bergeforsens SK BI'edsjön-BergeforsenMedelpad Classic Ski 10.001.2 

SundsvalIs Brukshundsklubb BI'edsjön-BergeforsenLjustorpsdraget1.2 12.30 

18.30 Lj ustorps Byutveckling Skolans gympasal Barngympa2.2 
19.15 

Ljustorps Bygdegårds Ek Fören8.2 17.00 Årsmöte Ljustorps lP 

Ljustorps Idrottsförening18.00 Årsmöte Ljustorps lP8.2 

Timrå Jaktvårdskrets14.2 19.30 Jägarfest Bygdegården 

Fuskbäckens Byalag 24.2 Årsmöte19.00 EAB-Iokalen 

LjustOl'ps församlings22.3 19.00 Årsmöte Ljustorps FVO 
hem 

Bredsjö/Slättmons Byalag 27.3 10.00 Angeltävling Bredsjön 

Ljustorps Byutveckling 21.4 19.00 Årsnlöte Bygdegården 

!'iZ.~."7,,~,,",-,-,~••-••• ~•••• .:r:-"~.'J'••••••••zrr; •••••••••• _•..•..:::z'J,..• ~ ••.~""•••••••••7!Z•..••. ~.""•.•::iZi2i.-•••••~.!..•..........,.•...,.n-o:-; •.:..; ~ ";) ~.~~l.E
 

~~ ~. 

ll:T' "l: Fuskbäch:ens Byalag har årsmöte tisdagen
 

[ FUSKBÄCKENS BYALAG d~n. 24 febI:uari kl.o 19.00 i EAB-Iokalen.
 
r I=h rf VIVIanne bjuder pa fika.
 

~ 

I Fuskbäckens Byalag ingår följande byar; 
Mjölsätt, Häre, Fuske och Nyland.
 
Alla bybor är hjärtligt välkomna.
 
E.u. V.N. 

http:�.�::iZi2i.-�����~.!..�..........,.�
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Samlarserie i Svenska Journalen illustrerat av Kalle Berglund
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