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Jaha, nu har vi 
tagit oss förbi 
ännu ett år, trots 
allt tråkigt som 
hände i fjol. 
Men livet går ju 
vidare, säger dom 
lärde, så man får 
väl tro på det. 
Och nog hoppas 
man väl alltid att 
nu.. I år kommer 
det att bli Mycket 
bättre än tidigare. 
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Hoppas att snön hittar 
fram till oss så att vårt 
Medelpad Classic Ski blir 
av i år också. 
Lite av folkfest faktiskt. 



••
ALLMAN INFORMATION
 

Pris Exkl. moms Inkl. moms 

HelA4 2.000:2.500:

1/2A4 1.000:1.250:

1/4A4 500:625:

stoppdatumet. 
Hanteringen blir liksom mycket 

~ ~ ~ ~..i.•:f'·~•..r ~~-
ADRESSEN TILL "RED": OBS; nye-postadress: l,justorpsbladet@ljustorp.se 
Marianne Persson 
Björkom 130,86033 BERGEFORSEN FAX 060 - 823 23 
060 - 82323,824 23, 070 - 54 824 99. HIT SKICKAR NI ALLT NI VILL HA MED I TIDNINGEN..... 

NÄSTA TIDNING 
STOPP OCH UTSKICK 

Nr2 4 mars 26 mars 

Nr3 6 maj 28 maj 

Nr4 8 juli 30 juli 

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 11 24 - 6
 

STOPPDATUM!! 
Är fortfarande tacksam om
 

jag får in ERA bidrag lagomt till
 

IANNONSKOSTNADER för 2005 I
 
Pris Exkl. moms Inkl. moms 

HelA4 600: 750:

1/2 A4 300: 375:

1/4 A4 150: 187:50 

Radannons 32: 40:

ANNONSABONNEMANGSKOSTNAD
 

Pris Exkl. moms Inkl. moms 

HelA4 2.400: 3.000:

1.200: 1.500:1/2 A4 

600: 750:1/4A4 

300: 375:1/8 A4 

Radannons 128: 160:

ANNONSABONNEMANGSKOSTNADER
 
FÖR LJUSTORPS FÖRENINGAR
 



En styre[sem€'dlem och varm människa har lämnat oss 

Så har ett nytt år konllnit oss till mötes. 
Det förra året slutade i tragedi på 
många sätt. Dels för vädden med tanke 
på katastrofen i Asien och dels för oss 
med tanke på att en av våra mest enga
gerade medarbetare har länmat oss, 
nämligen Elvy Dahlin. 

Under föreningens livstid har hon varit 
både kassör och hårt arbetade medlem 
för föreningens bästa. Vi är många som 
fått råd och stöd av Elvy när arbetet 
med föreningen eller livet känts tungt. 
Elvy fanns alltid till hands med sin 
långa erfarenhet, sin klokhet och sitt 
trevliga sätt. Det är svårt att säga på 
vilket sätt hon verkat mest för den här 
bygden, eftersom insatserna var så 
många och varierande. 

Det enda man med säkerhet kan säga är 
att hennes engagemang för Ljustorp var 
stort. Det är med tunga steg vi i före
ningen går vidare, utan Elvy. 

Vad gäller katastrofen i Asien är väl det 
enda glädj eälllilet att det var få männi
skor från vårt län som var där. Vi hoppas 
att det inte finns någon från Ljustorp 
bland det saknade, men vi vet att vi alla 
på ett eller amlat sätt är drabbade av ka
tastrofen. Det kan vara anhöriga, vänner, 
arbetskamrater som gått bort. Och alla är 
vi ju drabbade av sorgen av det som 

Styrelsen 
Ordförande: 

Erland Nordström 

Vice ordförande 

Helene Söderlund 

Sekreterare: 

Björn Andersson 

Kassör: 

Ordinarie: 

Lena Li(jemark 
Cecilia Englund 
Tauno Sampala 

skett: Låt oss t~ot~ d~tta försöka att se det Suppleanter: 
nya aret med tlllforslkt. p '11 S'" ..er11l a .lostrom 

Anna Nygren 

Lena Sellstedt 

Marie-Louise Edström 

Nyheter på bredbandsfron'~t-e-n-------------iAsa J..lagnusson 

I.Just nu går vi fortfarande i väntans tider, i alla fall när det här skrevs. Förhand
lingarna med Sydkraft är avslutade och inom en månad förväntas vi få mer infor
mation. 
Ni som väntar på besök från representanter för er by i den här frågan. Måste ty
värr fortsätta vänta. Vi konllner inte att gå ut till alla, fönän vi har mer informa
tion om vad som egentligen konuller att erbjudas. 

Medlemsavgifter för 2005 
Enskild 50 :- / år 
Familj/Företag/förening 75:- / år 
Insatsmedlemskap 100:
Insatsmedlemskapet är personligt och 

Ibetalas en gång, sen tillkommer med
lemsavgiften vmj e år. 

Syftet med fören'j ngen 
Vi vill initiera och stödja och påverka 
utvecldingen inom Ljustorp. Vi vill 
vara en röst för både privatpersoner, fö
reningar och företag i Ljustorp k.ring 
övergripande frågor S0111 berör oss alla. 

Ljustorps Byutveckling Kontaktpel'son Edand I'jordström 060-823 19 
PG 86 11 24-6 Mail: byutveckling@ljuslorp.se 
Org nr: 76 96 00-9476 Hemsida : http://www.ljustOl"p.se/byutveckling 

Ljustorps BygdepOl-tal 
bÖljar nu att få sin form. 
Här ska företag, förening
ar och privatpersoner med 
en hemsida finnas med. 

Kom gärna med synpunk
ter kompletteringar och 
ideer till Inga Englevid 
telefon 822 60 eller e
posthemsida@ljustorp.se 

www.ljustorp.se 

,L\dress: 
Lövberg 124 
860 33 Bergeforsen 
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bportal 

Under webbadressen www.ljustorp.se hittar du 
Ljustorps egen portal mot omvärlden. Här finns 
det länkar till alla företag, föreningar och privat
personer som vi känner till hemsidor till. Finns 
du inte med på portalen och vill vara med, kon
takta "portal@ljustorp.se". 

Du har också möjlighet att köpa plats på vårt 
webbhotell och adress under ljustorp.se till 
självkostnadspris om du bor eller verkar i Ljus
torp. Din webbadress blir då "ljustorp.se/ 
dittnamn" och din e-post blir 
"dittnamn@ljustorp.se" 

Pris: 200 kronor/år ink! moms 

Hör av dig för frågor till: portal@ljustorp.se 

Ljustorps Byutveckling är naturligtvis mycket be
kymrade över den infonnation som vi fått från 
föräldrarepresentanter på skolan. Vi ser den utred
nings som föreligger som ett första steg till en 
nedläggning av skolan och därmed en avveckling 
av landsbygden. 

Vi har ett fullt dagis med barn i kö, om några år är 
åter tillbaka till nornlala bamkullar på skolan. Vi 
har en positiv trend i Ljustorp med inflyttnings
överskott. 

I ljuset av allt det här ställer vi oss frågande till 
vad man håller på med inom skol- och utbild
ningsnämnden. Vi värnar om en levande lands
bygd och vi stöder bygden och föräldrarna hel
hjärtat i den här kampen. 

vtp-p taL Ra VIA.-p l 

Kontaktpersoner i byarna 

Stavre: Vakant 
Åsäng/Sanna: Vakant 
Mjällådalen: Margareta Sandblom 
Edsåker: Fredrik Wänglund 
Frötuna: Georg Philström 
Hamre/Skäljom: Anita 
Öppom: Marga Åhlin 
Mellberg: Torbjörn Carlsson 
Prästsvedjan: Magnus Elfström 
Björkom/Lövberg: Erland Nordström 
Tuna/Edsta: Olof Ulander 
Fuske: Vakant 
Lagfors: Lars Sjögren 
Bredsjön/Slättmon: Vakant 
Högland: Charlotte Lindgren 

Information till kontaktpersoner (och andra) 

Före jul träffade en mindre grupp Christer Persson på kom
munen för att prata om bredbandsfrågan och framföra våra 
synpunk'1er från mötet. 

På mötet berättade kommunen att man har ambitionen att alla 
ska få tillgång till minst ADSL i Ljustorp, under förutsättning 
att man lyckas med sin förhandlingar med olika samarbets
partners. 

Förhoppningen var att det skulle vara klart före jul, men det 
blev det inte. Vi kommer att informera vidare så fort vi vet 
mera. Det gör att vi fortfarande inte kommer att gå ut i byar
na med intresseanmäJningar. Först måste vi avvakta alternati
ven. 

mailto:portal@ljustorp.se
mailto:dittnamn@ljustorp.se
mailto:portal@ljustorp.se


IIflrets 

Jfr liär! 

7(om ti{{:
 
(Bygdegården i Ljustorp
 
Löraag 12februari 

7(f19.30 

(]Jet äts: 
Jffgkjittsoppa, 6röd; 

måCtitfsdryck,ocli kg,ffe mm 

(J)ans ti{[CBi{[ys orRsster 

jf{[t dettaför 200:- / person 
jfnmäfan senast 8fe6. 

CRjng:	 Sten Jfägg[und 57 00 65 

Stig-flrne qiss6erg 57 07 64 
(Böl;"efl[6ertsson 0692-10245 

.fl-{{a o/äfk.pmna, 6åtfeJåBare och annatfolkJ
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17 till 50% rabatt på följande produktgrupper: 

• Allt inom hockey
" 

• Allt inom längdåkning 
Jaktkläder: LAKSElv Gore-tex ordinarie pris 3995:~
 

1Vu 2750:
Kvarvarande snöslungor till kraftigt reducerat pris
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SKA? 

Laga pinnstol 
Om man har en pinnstol som gått 
sönder håller lagningen bättre om 
man klipper till en liten bit gasbinda ~_. 
och lindar runt den trasiga pinnen, innan 
man limmar ihop den, 

LUc;.1>l 

oc.!-I 

~ 

U Grattis, grattis Eva Zellin till 

TACK, SNÄLLA NALLE.RS! 
NU BLIR DET MYCKET 
LÄTTARE ATT TA SIG
TILL AFFÄREN OCH 

; HANDLA OST! 



L]ustorps Idrott~förellillg :,'
 
Till alla ledare för dom olika
 

sektionerna i föreningen.
 
Glöm inte att aktivitetskorten ska vara
 

kansliet tillhanda senast 31 januari
 

ÅRSMÖTE den 13/2 
kl. 16.00 

i föreningens lokaler på lP. 
VÄLKOMNA 

Ett stort TACK till 
Sören Lindströnl som skänkt en 

tavla till Idrottsföreningen. 
Lotter säljs vid tillfälle, på tavlan. 

Ett stort TACK 
till
 

Anders och Eva Nyman som har skänkt
 
ett bilj ardbord till
 

Fritidsgården i Ljustorp
 

PIMPELTÄVLING 
Röje-sjön den 12 mars. 

KL. 11-14 
Se vidare affischering. 

)t~~" ... / .•.....<~. -' C>--~> 
'Cr-----r;J" Zj"~.~7 

Medelpad Classic Ski
 

Nu har mörkret och kylan
 
kommit, då det är så skönt att
 

bada utomhus...
 
.. .ja i bad-tunnan förståss.
 

Hör av er för bokning
 

Medlemsavgiften för år 2005 är 
oförändrad 

Familj: 200:
Per person: 50:
Aktiv i A -laget: 150: 
Postgiro 374020-6 

Den 6 februari
 
Start i Bredsjön kl. 10.00
 

Don1 tävlande tycker det är
 
uppmuntrande att folk
 

kommer och hejar på under
 
loppet, från första till sista
 

åkare, så ut och hej a
 
alla Ljustorpare!
 

-----&justorps ITs Min~ 
Gåvor som skänks till dennafom! går 

tillföreni1l9et1S u1l9domsl'erksamfiet. 
När Ni vif[ använda Er av dennafom! 
så ri1l9 till IF-kansfi 06082186. 

Sätt in vagrnt 6efopp på 
postgiro 374020-6 

Ljustorps IF 
Mellberg 3107 86033 BERGEFORSEN 

TeL 060821 86, 82403, 
0703400 117, 0702983184 

www.svenskidrott.selYlljustorpsif 
lj ustorpsif@telia.com 



BYGDEGÅRDS SIDAN
 
Som 11ämlldes i förra Ljustorpsbladet skulle 

frågan om allvändalldet av den tilltänkta 
utbyggnaden tas upp i styrelsen den 15/11-04. 

Beslutet blev att anpassa lokalerna för 
inrättande av affårs- och butiksverksamhet. 

Arbetet nled framtagande av ritningar m.m. 
har fortskridit. 

Studiebesök har gjorts i ett flertal affårer. 
Kontakter med myndigheter bl.a. 

Länsstyrelsen och Kommunen, har kontinuerligt 
pågått. 

Illredningen till butikell är under upphanling. 
Prel. Byggstart är tänkt till mars-april månad. 
Vad gäller Bygdegården i övrigt kall nämnas 

att ventilation dragits i ungdomslokalerna. 
e.u. UlfNilsson. 

W~O~@llili)[]lJi}@Oi) 

~[]U~ 

OOw@@l@@®[f@]@[]l) 

Ljustorps Bygdegård ek. förening 
Mellberg 3107 
86033 Bergeforsen 
Postgiro 17 65 03 - l 
BOKNINGSTELEFOJ\1ER: 
060 82186, 060 824 03 ,
 
07029 83 184
 
anläggning 070 34 00 117
 

Vah.1:mästare 070 28 83 147 
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~I~ 
Rean pågår för fullt 

50 - 70 % 
på allt
 

Ej strumpor och underkläder
 

Och..
 
Vårnyheterna börjar droppa in.
 

Välkommen! 
Glöm ej! 

Inlämningsställe för kemtvätt 
Pensionärsrabatt 

Öppet:
 
vardagar 10 - 18, lördagar 10 - 14
 

Köpmangatan 47
 
Tel & Fax 58 07 80
 

Aterförsäljare för:
 

min OPanduro® butik
 
HOBBY 

I" ~ ..............VAR.DEKUPONG·····~·~.·····
 
. : , pa kOpet 

,J  ~'/' OCEAN Batvätt 
'.;::>i ·c' 

;,,\ . OCEAN, Hink ca 220 tvättar , .- ..),.'. ".*"" 

S305kr 
Värde

Namn "" . 69kr 

Bläckpatroner
 

från 19kr
 

Per Uddens väg 1 TIMRA
o 

060-57 72 44 

CENTERN OCH CENTERKVINNORNA
 
ILJUSTORP
 

Barnfesten 
Den andra söndagen i januari ordnade Centerkvinnorna traditionsenligt en barnfest på 
Bygdegården. 
Lövbergarna, för dagen klädda i tomteluvor, hälsade barn och medföljande föräldrar och mor- och 
farföräldrar välkomna med sin glada julmusik. 
Åsa Magnusson samlade barnen för en liten sagostund med berättelsen om Mirabelle. Sedan vidtog 
dansen runt granen. Alla de välkända jullekarna som Vi äro musikanter, Räven raskar över isen, 
Prästens lilla kråka etc. sjöngs och dansads med Lövbergarnas Leif Edström som försångare. 
Efter dansen serverades välbehövligt fika till både små och stora. Dansen fortsatte tills tomten 
äntligen kom med både käpp och säck. Vad hade tomten i säcken? Naturligtvis påsar till alla barn 
(och till Lövbergarna)! 
För övrigt se reportage i Dagbladet 050110 

Nytt år 
I början av året planeras årets aktiviteter och årsmöten äger rum.
 
Årets viktigaste politiska händelse är kyrkovalet, som äger rum sön 18/9. Då ska vi välja representan

ter till det direktvalda kyrkorådet (här i Ljustorp), till det samfällda kyrkofullmäktige (i Hässjö), till
 
stiftsfullmäktige (i Härnösand) och till kyrkomötet (i Uppsala).
 
Har du funderingar kring kyrkovalet och/eller kyrkans verksamhet eller är intresserad av kyrkligt
 
arbete är du välkommen att ringa Freja Tjärnberg tel 824 05.
 

.... 7 
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Vet du vad som är på gång i 
Ljustorp? " DA GENS ROS " 

En hemsida som visar " " 9 " 
kommande evenemang " '1:., Vill på detta lilla sätt 1:. " 

i Ljustorp. " T A C K A " 
http://www.ulander.com/.. AL~A som varit delaktiga i " 

ljustorp I" utdelmngen av bladet under 2004 " 

""""11"""""""""11"" 
~rJ>....~.fj... ,1;).'•...••." 
~.,L~ 
&~{ 

RÖDA KORSET
 
BLOMSTERFONDEN
 

PG 56 9655 - 4
 
Tel 82364
 

' s""', 

Kunskapsbanken. Tänk på loppiset på Fisken. 
Missa inte att vara med i årets utgåva. Ring om ni vill bli av med prylarna genast. 

Ring, skriv eller maila till: Marianne 823 23, LJ lP 821 86,82403 
Erland Nordström 823 19, 070-63823 19,
 

erlandnordstrom@hotmail.com
 

TACK!!
 
Tack till Leif Forslund för det lilla
 
julbordet som förplägades oss efter
 

julgransresningen iFuske.
 
Christer, Börje och Sture.
 Om julbordet den 5, 11 och 12 december. 

NEEDLES
 
vill tacka Christer Nyman och
 

Freja Tjärnberg för deras ide, som gjorde det möj

ligt för oss att arrangera Julbord och hålla till på
 

Församlingsgården i Ljustorp.
 
Vi hade runt 65 - 70 st/sittning dom tre
 

dagarna vi serverade Julbordet och har bara fått
 
lovord från alla trevliga matgäster.
 

Tidvis var det stressigt. Men samtidigt otroligt trev

ligt, så tack till ALLA gäster och till
 

Kasper som levererade större delen av maten till oss.
 
Vi önskar alla en god fortsättning på det nya
 

åretI ~justorpsdraget 
IAven denna vinter kör vi drag

"1J"""IJ"IJ"IJIJI1",,lJlJtJ Glöm inte bort att låta bli att 
släng ert gamla "skrot" när ni höst/vinter/vår-städar. 

Tillvarataget: KATT
 
En ung vacker svartrandig, kastrerad hankatt,
 

har "bosatt" sig hos oss, sedan december.
 
Ni som saknar den, ring oss.·
 

81035
 
Lagfors
 

Grattis, grattis 

Marie Söderström 

Som fyllde 11 år den 25:e januari 
Grattis lite i efterskott önskar 
mamma, Hans och lille Carl 

I hundstävling i c1assic spåret. 
Start kl. 12.30 på Bredsjön. 
Målgång ca 13.30, på lP. Det blir 
lite ny form på tävlingen i år. Det 
kommer att vara tillåtet med 2 
hundar när nIan kör på skidor och 
vi kommer även att öppna för släd
hundsstil med upp till 8 hundar. 

I Mer information om tävlingen 
finns på www.ljustorpsdraget.se 

Mats Englund 
I SundsvalIs Brukshundsklubb 

Efterlyses! !
 
En mindre bänkspis
 
(elektrisk)
 
Med platta och ugn.
 
På ämnet bild i skolan, målas 
det på glas och porslin, men det finns 
ingenstans att bränna. 
Så har ni en spis Ni inte använder, skänk den 
gärna till skolan. 
Den tas tacksamt emot. 
Kontaktperson: Elisabeth Lundqvist, 821 47 
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Teaterdags ! 
Tack alla teatervänner för den härliga föreställningen av "Tänk
 
om" i höstas. Vi satte nytt publikrekord med 163 åskådare! För

ra rekordet var 157 personer på "Don Quijote" i januari 2002.
 

Vårens föreställning heter "Härifrån till enigheten" med fyra
 
skådespelare från Länsteatern i Jämtland Härjedalen. Det är
 

samma regiJdramatikerpar, som skapade "Tänk om", som även
 
står bakom denna pjäs: Leif Nilsson och Åsa Ekberg Kentros.
 
Länsteatern gör en miniturne till Västernorrland och besöker
 

Ljustorp, Härnösand och Kramfors.
 

Handlingen utspelar sig bland bespisningspersonal inom äldre

vården och skolan. Nu ska kommunen omorganisera - igen!
 

Nya förändringsdirektiv ställer till kaos.
 
Föreställningen byggs på improvisationer som kan fara iväg åt
 
det mest vansinniga, sorgliga och oväntade håll. Detta är en fö

reställning, där vi kan skratta och sucka åt våra tafatta försök
 

att påverka och förändra världen. Döm själva 

Är det sant att verkligheten överträffar dikten?
 

HÄRIFRÅN TILL ENIGHETEN
 
med Länsteatern Jämtland Härjedalen
 

Tisdag 8 mars kl. 19.00 på Bygdegården
 
Entre 120:- (med Scenpass 100:-)
 

Speltid: ca 2 tim inkl paus
 
Arrangör: Timrå Teaterförening och Ljustorps Hembygdsförenin
 

Alla gamla och nya teatervänner hälsas hjärtligt välkomna!
 
Kom ihåg att beställa biljetter i tid!
 

Ulla-Britt tel 822 40, Margareta tel 830 53 

FRITIDSGARDEN! ! 

Vill till en början be så mycket om
 
ursäkt för att jag skreven aning
 

klantigt i förra numret,
 
ang. terminens slut.
 

Det tolkades olika har jag fått veta.
 
Ska skärpa mig..
 

Hur som helst, starten har varit
 
(hoppas jag....)
 
och nästa är nu
 

årsmötet 
30 januari kl. 18.30
 

I vår lokal på Bygdegården
 
Dit hälsas ALLA
 

hjärtligt välkomna
 

Vill även upplysa om vårt
 
"Cafe Drop In"
 

(som är öppet alla ordinarie
 
jredagsträjjar)
 

som hälsar alla Er
 
föräldrar välkomna till ettfika och
 

en pratstund
 

Styrelsen:
 
Ordf. Sari Kankaanoja 811 05
 

Kassör Marianne Persson 823 23
 
AnnaCarin Högstedt 823 43
 

Ulrika Moberg 831 21
 

FlKASUGEN!?! 
Promenera, bila eller ta en skotertur till 

vår våffelstuga i Lycke / Bredsjön! 

Vi öppnar för säsongen 2005 
Lördagen den 5 februari kl. 11.00 

Vi serverar våfflor, korv, hamburgare, 
toast mm 

Öppet 
Lördagar och söndagar 11.00 - 16.00 

VÄLKOMNA till oss i Lycke! 

0-821 64 · 070...376 70 41 

Tapetsera eller måla? 

Alla typer av målnings
arbeten utföres. 

- Jösses, Harald. Är det 
verkligen sant det man 
säger om er? 
- Vad säger man? 
- Att ni varit gifta i 11 år 
och har 10 barn? 
- Javisst. Jag var sjuk ett 
år.. 

Vänd er med förtroende till 
ortens målare 

God jul och Gott Nytt År 
9 

Ska Ni 
bygga nåt? 
Utan ritningar? 

Ring Marianne 
823 23, 824 23, 
070-54 824 99 
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I :NatursR.y{lasfäreningen 

Inbjuder allmänheten till
 
premiärvisning
 

av film
 

om Nils Akerstedts
 
ekologiska odlingsmetod
 

Torsdag 3 februari 
kl. 18.30 

Lokal: Alliansen, Tbnrå kommun 

Nils Åkerstedt berättar själv om 
filnlen och ger odlartips. 

Alla intresserade är Välkom~ 

KONS CENTRALA ROLL I SAMHÄLLET:
 
Fascism:
 
Du har två kor, regeringen tar båda och skjuter dig.
 

Alkoholism:
 
Du har två kor, men du ser fyra.
 

Anarkism:
 
Du har två kor. Du skiter i dem.
 

Astrologi:
 
Du har två kor. Deras turnummer är 67 och nästa
 
vecka bör de vara försiktiga med att uttrycka sina
 
känslor somt ompröva sin relation till en nära
 
anförvant.
 

Buddhism:
 
Du har två kor. När de dör går de in i nirvana.
 

Byråkrati:
 
Du har två kor. Regeringen tar båda, skjuter den ena
 
och mjölkar den andra samt häller bort mjölken.
 

Egoism:
 
Du har två kor. Du mjölkar dem och dricker upp all
 
mjölk själv.
 

Existensialism:
 
Du har två kor. De är.
 

Fatalism:
 
Du har två kor. Vad som sker med dem, det sker.
 

Hinduism:
 
Korna har dig.
 

Idealism:
 
Du har två kor. Du mjölkar dem och ger sedan bort
 
både kor och mjölk.
 

Timråortens 
Försäkringsbolag 

Vivstavägen 17, Telefon 060-416 56 
www.sockenbolagen.se 

Illusionism : 
Fan va a många kor du har. 

Kapitalism: 
Du har två kor. Du säljer den ena och köper en tjur. 

Kommunism:
 
Du har två kor. Regeringen tar båda och ger dig
 
mjölken.
 

Kristendom: 
Du har två kor, men egentligen är de bara en. 

Kvantmekanik: 
Du har ungefär två kor. 

Liftarens guide till galaxen:
 
Du har två kor. Med en osannolikhetsfaktor av 1 på
 
10855010 förvandlas de till 42 vita möss med varsin
 
handduk.
 

Maoism:
 
Du har två kor. Du mjölkar den till det endera
 
kommer smör eller korna kan ordförandens lilla
 
röda.
 

Marknadsundersökningar: 
I Du har två kor. 53% av dem föredrar Pepsi före Coca 
Cola. 

Matematik: 
Antagade: Du har X kor. 

Matrix-ism: 
Du har två kor..tror du. 

11 



Februariimars -BIBLIOTEKET .öppetnlån. uchons. 17.00--i9;00 

Boktips från Vivianne , 
Då är jag igång igen på Biblioteket. Många nya böcker Hm- jagiatt in och får in med 
j änUla mellanrum. 
Exempel på några godbitar. 

Val McDennid~ Ett:fjärran eko. 
Lesley Horton~ En härva av skuld. 
Karin Fossum: Natt till den fjärde november. 
Peter Gissy: Man med kapuschong. 
Arnaldur Indridason: Kvinna i grönt, 
Leif Davidsen: De goda systrarna. 

r::n ;,;Aol And 
LA.1. <-LU\.I1. uv . 

Nicholas Sparks: Någon vid din sida. 
Po+or D ...h~",o"",· G", lolr .-noA olA 

\.IL\.I1. .l.'\..ViJH1.0V1.L LJ.l1. .lvi.'\.. 1..l1.\.IU \.I1.U. 

Linda Sk.'Ugge: Akta er killar för här konmler gud och hon är jävligt förbannad. 
Tre st. mer ingående lästipps kommer här. 
Reginald Hill: "God morgon midnatt" är en kriminalroman där en framgångsrik 
affärsman tar sitt liv på ett spektakulärt sätt. Tio år senare begår hans son självmord på 
exakt salnma sätt och åter är omgivningen helt oförstående. Ganska snart står det klart 
att det är något konstigt med de båda dödsfallen. Styvmoder beter sej lite underligt, 
men hon är ju bekant nled överintendenten, som omöjligt kan tänka sej att hon är 
inblandad. Krim.kommissarien måste få gehör för sina mistankar och det snabbt innan 
en ny tragedi inträffar. 

]0 Nesbo: "]ävulsstjärnan" Industrisemester och värmebölja i Oslo, ett sommarstiltje 
som plötsligt bryts av ett lllord på en ung kvinna. Den mördade, Camilla Leon; har fått 
ett finger avskuret och under ena ögonlocket ligger en röd diamant, slipad som en 
femuddig stjärna. Mordet följs av fler och allt mer tyder det på att polisen jagar en 
serienlördare, samtidigt som en polisman misstänks som ledare för den 
vapensmugglarliga son1 förser hela Oslos undre värld n1ed vapen. 

Ann-Marie McDonald: "Fågelvägen" handlar om 1960-tal. En flygofficer blir 
stationerad på en stillsam flygbas nära den amerikanska gränsen. Det är en lycklig och 
trygg familj, hans 8-åriga dotter tycker fl]'11.ell är spännande. Vad ingen vet är .atthan 
samarbetar medhåde den engelskaunderrättelsetjänsten och den amerikanska 
flygvapnet för att hjälpa en avhoppad sovjetisk rymdforskare. När en tragedi inträffar 
och en liten flicka hittas: mördad i skogen sammanflätas det som händer på basen med 

~ . ~ 

världspolitiska krafter och de iublande binds samman för livet. 

Välkonrna till biblioteket, centralt i Ljustorps. 

C)13S~ )"{'i"\T ·-r~::~'L.. 070 - 191 65 10 
----_-..--._~-----------------._.,.----~_......~---......_-,--~'~'~"'---.-12 
~ 



Bergeforsens SK och Ljustorps IF 
inbjuder Er till 

Med~lR~d CI~~,~i~Ski
 
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 gejer 

20 km	 Motionklass med start i Mellberg 

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

Gemensam start på samtliga distanser kl. 10.00 

Söndagen den 6 februari 
Anmälning och övrig infa :
 

Kansli 060·579898 fax 060-583717 och
 

SCA (EAä) 
Norrland 

Vi borrar och spräcker sten! 

Vi monterar jordankare! 

~ Ring och hör! 
IGeonorr Jordankartjänst 
Bredsjön 155 
86033 BERGEFORSEN ? (Ljustorp) 
Håkan Josephsson 070-5306050 Bredsjön 

I St~an Edström 070-631 70 00 Åsäng 13 



PIS7(CEJ{
 
Det kan aldrig vara för tidigt att 

planera inför årets säsong. 

Sen är det som vanligt ett 
stort behov av helgjobbare. 
6 timmar med omväxlande 
arbete, ..?fint väder?, 
massor med trevliga gäster... 
vad kan man mer begära? 
Ring Marianne 823 23, 
070-54 824 99 

Har Ni några ideer om vad vi skulle kunna utveckla
 
Fisken med till sommaren??
 
Evenemang, arrangemang, utställning, uppvisningar....
 
Mangla ideförråden era och kom jättegärna med
 
förslag.
 

Emil del 5 

På torpe bodd du.
 
Ensammen va du.
 

Men ongdomen
 
feck komma på lördägarn
 
å danse här i köke dett,
 
för du gilla ongdomen
 
å sä feck du väl na öra
 
för husrömme du höll.
 

Släkta din
 
velle ha in däg på fattigårn
 
- Men va fan-

Då skull ju kommun ta torpe.
 

Int va du fet precis.
 
>Grann'e ben å tri par böxer<
 
sa du då du skull ge na signale

ment.
 
Annerlöns vart e.
 

Du skull fo äta hävä'n bonne
 
rest'n tå live om du skrev bort
 
torpe åt'n.
 

Då skrev du bort fanskape.
 
Åt sluringen å kickervällingen
 
en vecke.
 
Sen for du himm dit på torpe
 
- som va hans nu.
 

[ge ve'n å svalt å vart såmmer. 

Då geck d u två mil över skogen
 
tell Strömnäskäringa.
 

Hon ga däg en kur.
 

Dä va no mest hästdynga
 
å becköljen,
 
sä d u geck himm över skogen,
 
int kännes du na bätter.
 

Då hödd du tå däg väst'n, vek
 
ihop en la'n mot'n tåll häri
 
linbärrise.
 

La däg vä huve på väst'n knäfft
 
ihop hännern önner nacken, titte
 
opp i blåhimmel'n å dödde.
 

Dä komme'n lit'n musskära kut'n
 
å skent yga på däg där du låg. Sen
 
kute' n därifrån.
 
Dä vart int större bök.
 

"Nicke Sjödin 's" 

Gillar du smide? 

I naturskyddsföreningens 
medlemsblad Naturlikt,
 
kan Ni få Er naturupplevelse
 
publicerad.
 
Har ni sett eller hört nåt
 
spännande i, ur, av naturen,
 
hör av er till Berry Johansson,
 
80530 eller
 
riibomannen@hotmail.com
 

Dessa produkter samt många andra finns till försäljning. 
De går att beställa hos ELLPE-Smide 824 23 

... och så var det 
bankrånaren 
som bad 
kassörskan att 
sätta in pengar
na på hans kon
to! 

- Får man ta med 
hunden på flyget? 
- Tyvärr, det är 
tax-free 

14 



fiMGO ~~ 
ERBJUDANDE 

Inramningar 20% 
Inramade litografier 20 - 40% ~[] 

Diplomramar 25:-/st 
Finns i fyra olika fårger 

GALLERI KICKI RAMGUBBEN 
Medborgargatan 41, Sundsvall 

Tel 060 - 430 66 Tel 060 - 430 20 

Öppettider fredagar 10.00 - 18.00, 
lördagar 10.00 - 14.00 

VÄLKOMMEN IN 

Ramverksta'n Hässjö 
måndag - torsdag 12 - 19 

fredag  lördag STÄNGT 
Kicki & Tord 

P-n önsR,gn. ..I rNumrets paj recept 
I Pinns :Ni som vi[[ fia fJittgympa för
 

50+?
 
'l(onta/{ta (]3irgitta OC5son
 

81035
 

Aven engeC5k,a ny6ötjare ocfi ev stra:{.
 
över.
 

Veckans!
 
Har du tänkt på hur betydelselöst ditt arbete
 
är när du begär lönefdrhöjning?
 
Och hur oumbärlig du är när du ber om le

digt en eftermiddag..
 

Mormor läser godnattsaga för pojken, när
 
hon slutar tycker hon att hon ska lägga till
 
något sedelärande. Men se den gubben går
 
inte:
 

- Nähä du mormor! Utbrister gossen klar
vaket. Det står inte alls i boken att Tarzan 3 dl vetemjöl och margarin. Häll i vattnet.
 
älskade att tvätta öronen och klippa sina 125 g margaJin Arbeta ihop till en deg och
 

3 msk kallt vatten tryck ut deni en låg pajform.

naglar... Ställ den kallt och gör i ord

• • o -I Fyllning: ning fyllningen.

När Gustav kom t1l1 sm stamkrog papekadel 300-400 g mager rökt skjnka 2. Strimla skinkan och riv
 

~~m~~~?i~;1~2~~;;~;~ ;ö;~ II . z~!~.~~~q~_,~.~:~.~:~a~:~.~nl~..~d~g_r_e~v~e~o~s_t~_-~~~~f~~~~~~~~~~~~~r~·~_f~~o_!n~~~:~_~_~_~~_ 15 

QUICHE LORRAINE 
- skinkpai p6 franska 
Pajdeg: 1. Hacka samman vetemjöl 



I 

UUSTORfS FORSAMLlNG 
"'1yw.ljustorp.just.nu 

Januari 
30/1 Gudstjänst i Ljustorps kyrka kl 11.00 

Februari 
2/2 Caf6kväll i Ljustorps församlingshem kl 19.00
 
6/2 Medelpad Ski Bredsjön kl 10.00
 
13/2 Familjemässa i Ljustorps kyrka kl 15.00
 
16/2 Mitt-på-dagen-träffmed lunch i Ljustorps forsamlingshem kl 12.00
 
20/2 Gudstjänsten sammanlyst till Tynderö kyrka kl 11.00
 
27/2 Gudstjänst i Ljustorps kyrka kl 11.00
 

Mars 
2/3 Caf6kväll med paketauktion i Ljustorps församlingshem kl 19.00 
6/3 Gudstjänsten sammanlyst till Lögdö bruks kyrka kl 18.00 
13/3 Gudstjänst i Ljustorps kyrka kl 11.00. Våfflor serveras. 
20/3 Gudstjänst i Ljustorps kyrka kl 11.00. Körgrupp. KKF serverar kaffe i 

forsamlingshemmet.
 
24/3 Mässa i Ljustorps kyrka kl 19.00
 
25/3 Gudstjänst i Lagfors kyrka kl 11.00. Ljustorps kyrkokör.
 
27/3 Gudstjänst Ljustorps kyrka kl 11.00. Ljustorps kyrkokör.
 
28/3 Gudstjänst i Riibodama kl 15.00. Sång.
 

Benny Runsten prästvigdes i Hämösands domkyrka 
söndagen den 9 januari. Benny kommer att tjänstgöra 
i Hässjö; Ljustorp och Tynderö församlingar som 
pastorsadjunkt under ett års tid . 

. Pastorsadjunktstjänsten är en "utbildningstjänst" 
under handledares ledning, men med behörighet att 
utfora alla prästerliga uppgifter fullt ut. 

Minnesgåva vid begravning 
Ett fint sätt att visa sitt deltagande i sorgen och sitt hedrande av den avlidne vännen eller 
släktingen kan vara att ge en minnesgåva till en gåvofond. På så sätt kan din gåva komma 
andra människor till glädje. 

Ljustorps församling tar tacksamt emot gåvor till foljande ändamål: 
Sång- och Musikverksamhet', Barn-och Ungdomsverksamhet,
 

Blomsterfonden eller Kyrkans prydande
 
- för församlingsarbetet i Ljustorp 

Ring in din gåva på tfn 82270, vardagar 10-12, så skriver vi ut mimlesbladet infor 
begravningen. Sätt sedan in din gåva på pg 8303375-3. 

16'------------------- 



Sjöströms Busstrafik
 
i Lagfors
 

Glöm inte bort att vi nUl11era har 
2 bussar att erbjuda 

med 19 platser vardera 

Förmedlar även större sällskap från 
20 - 71 personer 

Dygnet runt 
För bättre tillgänglighet 

Välkommen att ringa för prisuppgift 

Lage Sjöström 
060 - 810 25 
070 - 325 76 90 

D~ :'-'-•• ::: o<~ : ..---- ::,' D<~ :.-.::. rJ~ .---,.,:: ,,'~_-_c_ '6" :.::"',,";, --:-------------rJ'-~ .:-.- .. -:.-;,";, ,,-~ o";, _o, -. 

Strandbo, Söråker 060-416 73 

Mariedal, Timrå 060-57 10 07 

Mobiltel. 070-533 17 92 

.__ .. :'-: "t ''-'-':. ~t·.- ."OCl.-.-.-.-.-.-.-:..<:g :.-: .-.-.'":: ·.-.-.-::::.<'o<l·:. __ .:.. ?:. ,; ":6 

.~..~.~.~ ....~~~~~.
·W","~_p~~_p,,~"~·~~·_p~"'W"-"~"',,·:w,.,.~if"'··iF~i\I "i4!"" 
,~ . ~.~. 
~ Herbahfe! ~"'1, 

_ Vill Du gå ner i vikt, bli piggare eller bara må ~. 
~~ b"tt ? w"~.. a re. .,. 

" Här finns produkter som kan fylla Dina behov. \\ 
.. Ring för information ~ 
... Marianne Persson, fristående Herbalife- ..*distributör ~.*060-823 23, 824 23, 070-54 824 99 ~ 

~~~~~.~.....~ -.
%lil'"~,,i't"",~,~~,.,,~~k~,~k~'%i'''~''1tt'''·K~~'!\'.~ , ~",~, ~'i!IiL~""'"'' 

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

Slättmon, Västansjön, Bredsjön, Uddefors Göran Andersson 84512 

Lagfors bruksgatan, Lagfors, Åsbacken Lea Hörnström 81050 

Fuske (Inga Forsbergs - Fröbergs) Fuskbäckens byalag 

Lövbergsvägen (inkl Lövberg), Edsta  Kjell Sjödin 82031 
Jällvik - Björkom 

Från Skäljom-korsningen - Aspån Birgit Bergfors 83037 

Lögdö, Ribodarna - Masugnarna Björn Andersson 82074 

Prästsvedjan, Höglandsvägen, Mellberg 
Kyrkberget 

Pernilla Sjöström 82434 

Från IeA, Öppomsvägen, Hamrevägen, Erland Nordström 82319 

Skäljom, Åsäng, Stavreviken, Rotenvägen Herbert Svedlund 83079 

Åsäng, mot Viksjögränsen Mjällådalens Byalag 
17 

I 



f 

) 

Samlarserie i Svenska Journalen illustrerad av Kalle Berglund
 



VERKSAMHET PÅ BETEL 
SÖNDAGSSKOLAN FAVORITPSALMEN 

Arets Bike helg blir den 20:e till Söndagen den 6 februari 

den 22:a Maj. Richardo Sanches konuner vi att starta 

kommer att delta, även i år. Vi söndagsskolan. Tiden är 

återkommer med information och densamma 9.30 till 11.00 

anmälningsrutiner. Boka in! Välkomna alla barn! 

Se predikoturer och affischer för vår löpande, ordinarie verksamhet 

Lördagen den 12 februari 

klockan 18.00 kör vi igång 

med favoritpsalmen igen. Ta 

med glatt humör, eventuellt 

instrument och sånglust. 

Portar till alla, vår styrka din garanti!
 

3 Vi säljer och monterar 
EAS's stålvikportar och 
Lindab"s takskjutportar 

I alla storlekar 
Mov. 1 86033 BERGEFORSEN Ring oss för en offert enligt
060-81000 Fax 060--B1 111 

www.eabnoniand.se Dina önskemål 

Bär du på frågor?
 
Meningen med livet ?
 

Vad har kristen tro att tillföra nutidsmänniskan?
 

:Bdltsk~ d~t:t:t:I8P
 
lldaet: /löp eHg!
 

En grundkurs i kristen tro 
10 onsdagar med början 16 februari klockan 18.30 
Plats: Betel Edsta 

Alla sonl är intresserade 
Il~formation och anmälan: Lära nled ett leende 
Gullwie lvygren tel 81000 el 81119 

Prestations fri gelnenskap eller på talong i utdelade broschyrer 
samarrangemang ,ned studieförbundet BILDA Hela nlänniskan 



~u - sidan, här kommer dc olika projekten att rapportera vad som hänt sen sist_ 

BJÖRKÄNGEN 
.. ..::C<~ ":.-_.'.' .,,,,g .... .-:::.~,? ,~g ..:_:....."'<? ":::::::::.?:f .. :::::.."',," .-.-.....",? ::::.::::.?i: ::::.-:.:.. ~"<J0 . -.-::....",f 

,Dammen klar med invallning, utlopp,
"c

,. slang för inlopp, el och duk. 

Pumphuset är färdigt, och står att beskåda på lP. 

Projektledare: Staffan Eriksson 

BREDSJÖN / SLÄTTMON 

,'""'0",, ,..s ..", ..,',:'0, , ..,""' ,s ,",', ......,"0 ........,,?~, .... ,,'~' ',,':;","0""'o~,s, .... ,o;,,,,'''O ,....,,'0' 

Bastun: Grundläggningen är nu f'årdigställd, så när 
vädret tillåter kommer bastun att ställas på plats. 
Grill/badplatser: röjning är utförd av grillplats vid 

,udden, intill bastun. 
Byväg: Det har bildats en vägförening för den fortsatta förvaltningen av byvägen. Röjning av dikeskanter 
har utförts för hand innan grävarbetet tog vid strax innan tjälen. Det röjdes och dränerades för husvagns
platser i samband med väggrävningen. 

Projektledare: Jan Blomqvist 

BYGDEGÅRDEN 
"2'0;'0; ,'2'og"g 

De nya ritningarna är i princip helt 
färdiga. Kommunen håller på med 

~,1° behandling av förhandsförfrågan som 
inlämnades i höstas. Förberedelser har 

gjorts för tidig grundläggning, dvs en uppsjö av halmbalar "värmer" marken under 
vintern. Mycken tid har lagts ned på invändig planering. 
Projektledane: Östen Wiksell 

"INGET HAR HÄNT SEN SIST, 
,o MEN VI VÄNTAR IN VÅREN OCH 
NYA TAG. 

o';, ;.. ·----(.",,.:::.·---·0<;,-.--··.;;;"0·.. ·;::':;0"''',::::::::cP"'·:·:-·:-.-·}'D:-::_:__ ·:,,~_:_::··:o';,··_---:_:-d'o· ,,"0'-:: 

FUSKBÄCKENSBYALAG 

Projektledare: Börje Lindström 

"O ,'; ..... <,~. '-'-'-'-'-'-'-'--,;'" -:.-::::.-:-o~~ ..-.-.-., "::'(,° ::::::.-.---"c:, '-'-'--.. ,'.-- o".. ,-.------:::'(.0" -;'-'-'-'-'-'-'-'-Dc;, .-:::.-;.-.-.-"i,"'r.. . """0
0 

Vi har fått in rapporterna om botten
LJUSTORPS FVO faunan i ån, samt köpt in utrustning 

"s :::::.: "';: :·:.. ~g·::::o:::_o:; ::::::::"" ...g ::::::::_.og ::: '::; ::::;::_ ..".'i ::::::;::.~;: -:;;;::;;..<'<5' :::::::.-":: :. :'oo?"" ;:::::;;:..'-'"," ::"::'-:.?[C: ..;.::. för att mäta vattennivån i ån, vilket 
kommer att pågå under två års tid.
 

Projektledare: Anders Mattsson / Stefan Grundström
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LENNART uKASPER'~' 

Banergatan 1, Timrå 

070 - 66 914 62 

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

Byggbutiken 

Snlörgåsar 
Smörgåstårtor 

Sallader 
Buffeer 

Furu-list 

Spånskivor 

Infåstningar 

Slö 

5A!.IV 

Vi köper 

Vi har öppet antik-loppis 
alla lördagar och söndagar 

- 16.00. 
Mogatan 14 i Sörberge vid 

ICA Andersson 

dödsbon, sterbhus, flyttbon, 
gamla träföremål, 

trämöbler 
och 

enstaka föremål, 
även gamla gubbmopeder 

mm. 
Samt åtar vi oss 
stora och små 

auktionsuppdrag. 

Timrå Auktionskammare 
Sven-Erik Persson 070-662 39 58, 
060-578402 

;;'"'~'~.:W- _,fr~C. '. 

ERIKSSON' 

r-MACKERIA 

5681 70 

f.d. Galins 

i Timrå 
Vi har det Du behöver inom bygg. 

Vitmålad-list Trävaror Paneler 
Laminatgolv Innertak Bänkskivor 

Gipsskivor Board 
Plywood 

Inner- och ytterdörrar Fönster 
Isolering 

Plast och papp 
Beslag Skruv Spik Lim 

El-artiklar 

11. 00 Beckers färg 

Sågade och hyvlade trävaror 
Låna gärna vår släpvagn 

'pellets I Terminalvägen 6, Timrå 
Tel 060-57 10 50 

Öppettider vardagar 7.30 - 18.00 21 
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Hembygdsföreningen kommer att i varje nummer publicera två av de senaste månadens 
bilder i Ljustorps bladet, med start detta nummer. Vi välkomnar detta nya inslag. 

Bild 1, till vänster 
Bild nr 11429. 

Bilden är tagen någon gång mel
lan 1945 och 1950 från familjen 
Östmans gård med utsikt över 
Bredsjön. Den vackra utsikten 
finns inte längre då området är 
täckt av skog. 

Den skidåkande flickan heter 
Engla Östman gift Hamrin. Som 
övriga skidbilder från början av 
1900-talet visar denna bild att 
man inte hade så mycket kläder 
på sig när man var ute i snön. 
Det var inte heller fråga om att 

; ha några speciella kläder. Bilden 
;; ingår i den Östmanska samlingen 

Bild 2, till höger 
Bild nr 11493 
Bilden är tagen troligen på 1940 talet och 
avbildar kraftledningen från Lagfors ned 
genom Ljustorp. Fotograf är John Thun
ström eller Tolle Thunström som båda uno 
der många år arbetade bl a med underhåll 
på kraftledningen. 

Det kan inte ha varit roligt att arbeta så 
högt stående på några plank utan några 
skyddsräcken eller andra säkerhetsåtgär
der. Den enorma trästegen verkar också 
ha varit mycket otymplig att arbeta med. 
Det har hänt mycket i synen på accepta
bel arbetsmiljö sedan den här bilden togs. 

Foto- och berättarkvällar 
Hembygdsföreningen har samlat in och doku
menterat mer än 1500 bilder från Ljustorp. 
Vi vill nu visa upp denna bildskatt i bygden. 
Vi träffas tisdag 8 februari, tisdag 22 mars 
tisdag 19 april, tisdag 17 maj på Hembygds
gården. Alla träffar är mellan 18.00 till 21.00 
med fika, föredrag och bildvisning. 
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SHOP Klädbutiken
 

New Under
 

Välsittande Dam och Herrkläder för vuxna.
 
Vi har också damunderkläder med bra passform.
 

Storlekar från 36 - 52, även 20-serien
 

Uppläggning av dam- & herrbyxor ingår
 

Åk förbi Söråker mot Tynderö, vid Skäggsta tag 
vänster 100 m mot Rosböle. 

OBS. 
Bra servicemöjligheter genom att 

butiken kommer hem till Dig. 
Ring och boka. 

Öppet 
Lördagar 11.00 - 14.00 

New Under Tel/Fax: 060-416 94 
Annelie Johansson Mobil 073-778 65 26 
Skäggsta 2924 
86035 SÖRAKER 

Hasse' s Rekond 

Rekonditionering av bilar.
 
Klädseltvätt, invändig rekond, rubbing/
 

vaxning, stenskottsilägg. mm
 
Till bra pris.
 

Jag tvättar din bil
 
för 100:

Hör av er till Hasse på
 
Tel. 060-58 09 60
 

073-80 55 011
 

Eller kom in. 

Håller till mitt emot Careta i Timrå, 
bakom Papperskungen. 

Välkommen 

-

Ur Medelpads Folkskoleväsend intill år 1952 Sidorna är många så detta blir en följetong. Del2
 
LJUSTORP
 
Från kyrktornet i Ljustorp ser man närmast kyrkan 1910 1911 års skolbyggnad - Kyrkskolan eller Mellbergs
 ~ 
skola - och litet längre ner i backen det gamla skolhuset. Dessa byggnader kunna betraktas som symboler för de 
etapper i skolväsendets utveckling, som i det följande komma att skildras. 

I 

1. Historik, tiden intill 191O 
Lästid och läsår 
Som tidigare nämnts skulle läraren dela den årliga lästiden mellan de olika distrikten. Det synes dock ibland 
ha uppstått svårigheter för målsmännen i utbyarna att tillhandahålla skollokaler och kosthåll för läraren, låt 
vara, att undervisningen skulle omfatta endast sex veckor på varje utstation på så vis kom Kyrkskolan att få 
den största parien av lästiden för året och de målsmän i utbyarna, som till äventyrs ville få en något grundliga
re undervisning för sina barn, fingo sända dem dit. Den blir med andra ord ett slags centralskola för sin tid. 
Skolgången kunde i varje fall inte bli så jämn eller omfatta samtliga skolpliktiga barn. Enligt ett visitationspro
tokoll från 1852 hade under läsåret 1851 / 52 av 213 skolpliktiga barn endast 152 åtnjutit undervisning. Läng
re fram förekommer, att baptisterna anordna särskild skola för sina barn. 
Nya skolor 
Som en följd av 1858 års förordning börja "mindre skolor", som väl närmast motsvara vår tids mindre folk
skolor att inrättas i Ljustorp 1862. Det var samma åt. Som våta kommunallagar kommo till, varigenom 
kyrkostämma och skolråd få hand om skolans angelägenheter. Dessa skolor sköttes till en början av oexamine
rade lärarkrafter från bygden. 1867 talas sålunda om en dräng, som antages "på prov" att hålla skola i Edsåker. 
Nya skolor inrättas, allteftersom tiden kräver det och nya skolhus byggas. Den 6 oktober 1872 beslutar 
kyrkostämman således, att "en med särskild lärare försedd folkskola inrättas i övre delen av socknen med 
skolhus i Lagfors". Ett reglemente från 1885 upptar två folkskolor och två mindre folkskolor, alla flyttande. I 
samband med att de båda folkskolorna 1897 göras fasta, inrättas ytterligare en mindre folkskola. 1904 har man 
fyra folkskolor (Bredsjö och Slätt [numera Åsäng] äro nyinrättade) samt en fast och två flyttande mindre folk
skolor. Och 1909 inrättas särskild småskola Mellberg-Ås. Antalet lärarkrafter är därmed uppe i åtta. 

~ 23 



Foto och berättar kvällar på hembygdsgården i Ljustorp 

Gamla bilder inbjuder till berättelser i trevligt sällskap. 

Hembygdsföreningen har samlat in och dokumenterat mer än 1500 bilder som beskriver äldre 
tider i Ljustorp. Här finns en bildskatt som det hitintills inte är många som kunnat se. Vi vill 
ändra på det och under några kvällar hjälpa till och visa materialet genom att göra det möj ligt 
att i lugn och ro sitta ned och titta på bilderna i en pärm eller i en dator. 

Kanske kommer du fram till att din by och din släkt skulle vara bättre representerad 
Eller att du har bilder som kompletterar omkring yrken eller händelser. Vi har insett att 
mycket av kvinnors arbete inte är beskrivet, det saknas bilder kring julen och mycket annat. 

Har du med dig någon bild kan vi scanna den medan du väntar. 

Vill du ha hjälp med att ta kopia på en bild kan det också ordnas 

Följande program planeras 

Tisdagen 8 februari 
Kl 1800 Hembygdsgården öppnas, kaffe och smörgås serveras 

Titta på bildsamlingen, , ta med dig egna bilder 
Kl 2000 Gränsdragning med förvecklingar, Arnold Thunström berättar. 
Kl 21 00 Avslutning 

Tisdagen 22 mars 
Kl 1800 Hembygdsgården öppnas, kaffe och smörgås serveras 

Titta på bildsamlingen, , ta med dig egna bilder 
Kl 2000 Tema kristidsminnen. Bengt-Allan Forzelius berättar om 
kristidsnämnden 
Kl 21 00 Avslutningn 

Tisdagen 19 april 
Kl 1800 Hembygdsgården öppnas, kaffe och smörgås serveras 

Titta på bildsamlingen, , ta med dig egna bilder 
Kl2000 En vinter på Vålåsen Andreas Zellin berättar 
Kl 21 00 Avslutning 

Tisdagen 17 maj 
Kl 1800 Hembygdsgården öppnas, kaffe och smörgås serveras 

Titta på bildsamiingen, , ta med dig egna bilder 
Kl 2000 Tema när elen kom, Gunnar Höglund berättar 
Kl 21 00 Avslutning 

Välkommen 

Ljustorps Hembygdsförening 
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I ~ U " I ~ .. .. "t ] Byalaget vill passa på att TACKA alla som på ende
1 BREDSJON - SLATTMON ra sättet hjälpt till att göra Bredsjö-Slättmobygden

I r R-, rf till ett av de trevligaste ställen som finns att bo i!
 
I En god fortsättning på det nya året!
 
Im Och ett särskilt TACK till alla se som ställde upp vid ängslåtten på Rigåsen, alla som på något sätt

I ställt upp vid EV-projektets arbetsdagar, arbetet som gjorts i Byalagets lokal, ni som skänkt vins

I ter och "grejer" till lokalen, Göran och Chatarina Andersson för utkörningen av Ljustorpsbladet i
I ur och skur, Lars Karlstrands "skötsel" av vår fina hemsida och till Lars-Ove och Cecilia Östlund
 
I för julstämningen samt alla duktiga lucior, tärnor och stjärngossar!
 
I Ett STORT tack från styrelsen för den fina julklappen från medlemmarna.
I Hem till byn sändes från Sven och Siv Erikssons före detta affär i radion den 16 december.

I BREDSJÖANGELN.. 2 april kl. 10.00 - 13.00, se kommande affischering. Välkomna!!
 

I 
I
B Besök gärna vår fina hemsida: www.bredsjon-slattmon.nu 

II Styrelsen
I 
w~ ~ 

I., 1Ft J Byalagets medlemmar har haft en lång och '~I 
I MJÄLLÅDALEN välförtjänt ledighet under jul och nyår. 1 
iii JÅ nu har vi startat med en rivstart, i form av i 
I studiecirkeln i hembygdens historia, ledd av ~ 

I Arnold Thunström. Den 18:e januari drog vi gång i Hembygdsgården, med 14 i
i deltagare som ser fram emot ytterligare 4 träffar, var 14:e dag. I
i Årsmötet för i år blir som vanligt i vår klubbstuga, 13 mars kl. 17.00. Sedvanliga I 
i årsmötesförhandlingar. Förning: kaffe med bröd. i 
I Alla hälsas hjärtligt välkomna I. 

t 
~ 

I 
~ 

~ II Styrelsen J 
I~ -,,~~, 

.:====:===::=:~~-===::.-=====::::.==:::::=::::=:::::::::=::==:::::::::::::=::::.:.::;;;: 

•.,II'm,~;,·.:,·.· ~~tr~~~~~~~~~~~~~~~JEtt29 novemberallmänt mötei Missionskyrkan,med byalaget höllsLagfors.den ~II 
Information och diskussion om kommande III bredbandsntbyggnad alt. ADSL var I.. 

I huvudtemat vid träffen. I
I Lars Sjögren informerade med bistånd av Christer Svensson. Lars är vår kontakt- I 
I person avseende bredbandsutvecklingen inom Ljustorpsregionen. Mötesdeltagarna I
I var angelägna att även den "övre" Ljustorpsdelen får införlivas i nuvarande bred- I 
I bandsutveckling. I
I Vi ställer upp som tidigare i funktionärssammanhang när Medelpad Classic Ski äger I
i rum. Vi hoppas på mer snö så att ej arrangemanget måste ställas in. I 

ÅS - LAGFORS 

I ;~~:~~~~:vi~~~atastrofen I
i Asien inställdes fyrverkeriet på årets sista dag, avsatta pengar skänk
lli tes i stället till behövande i katastrofområdena ~ 
I * 

I rapportör I
I~ 

Tofte 
i 
~ 

!::~;..~~__ ~ ~ ~=_~_~~~_~~_~~,_~~~~.~,~,,~~_""~~ ~'''_~.__ __~,~._~,~_~_~~~__ ~,__=~____.~~ __ ~~., 25 



LIGGER LITE LÅGT JUST NU, möte hos Lena och Magnus Isaksson i Lövberg den 
27 februari 19.00. 

~r [ :IFör första gången vill vi påpeka en liten ~. 
SKINNEN besvikelse av användandet av Skinnenstugan. 

~~~~~~~~~~~~ Nån gång, troligen under januari?? Var det fest i 
stugan. Smutsigt och stökigt samt att en kastrull 

numera är kastad, pga att den har använts till annat än att laga mat i, 
(toan finns ute!!!) 

Detta är dock tack och lov den första och förhoppningsvis den enda dåliga
 
företeelsen i stugan.
 
Vi får verkligen vara glada över att det finns människor som ställer upp och fixar till
 
och snyggar upp.
 

I l[ ~ FUSKBÄeKENs BYALAG 't
J ~:~k~evligt vi hade vid julgransresningen i 

I R, rF Byns alla herrar hjälptes åt, efter lite om och men, 
I ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ att få gran och ljus på plats.I ~ 

m Stämningsfullt tindrade ljusen när Fuskes egen sångkör sjöng för oss.
I Kaffe, varm svartvinbärssaft, lussebulIe och pepparkaka förplägades innan vi bröt upp och var och
 
I en gick hem till sitt.
 
I Ett stort TACK till Kören och granleverantören Börje Lindström.
 
B o 
~ Kören hade skrivit egen text till mel. Deck the Halls. Sa här lyder den: 

1.
 
Alla nu i Fuske samlas Fa la la la la la la la la
 
För att resa våran julgran -"
Vi får alla av den mysa -"
När den full av lampor lysa -"

2.
 
Börje han har huggit granen Fa la la la la la la la
 
Sture fixat med belysning -"
Stig och Maja håller elen -"
Christer bara kontrollera -"

3.
 
Karin har satt ljus i träden Fa la la la la la la la la
 
Och i spisen knastrar veden "
 
Uti fönstren tindrar ljusen -"
Snön nu ligger vit på husen -"

4.
 
Våra röster blivit hesa Fa la la la la la la la la
 
Det är kallt att julgran resa -"
Nu vi längtar efter julen -"

Och vi önskar eder alla-att ni nu ska få en god vit jul 

26 



KALENDERN!! Kom gärna med inslag.
 

datum kl aktivitet arrangör plats 

29.1 11.00 Manifestation för skolan Föräldrar Timrå 

Bygdegården 

Betel 

Bredsj ön/Mellberg/ 
Edsåker 

Bredsjön 

30.1 18.30 Årsmöte Fritidsgården 

6.2 09.30 Söndagsskolestart Betel 

Ljustorps IF / BTK 

SundsvalIs 
Brukshundsklubb 

6.2 10.00 

12.30 

Medelpad Classic Ski 

Ljustorpsdraget/ 
draghundstävling 

6.2 

8.2 19.00 Paneldebatt om skolan Föräldrar Bygdegården 

Röjesjön 

Betel 

Bygdegården 

Ljustorps lP 

Ljustorps lP 

Bygdegården 

Betel 

Församlingsgården 

Bygdegården 

Lena & Magnus 
i Lövberg 

Bygdegården 

Klubblokalen i 
Tunbodarna 

Bygdegården 

Ljustorps bibliotek 
/ skolan 

Bygdegården 

12.2 11.00 
- 14.00 

18.00 

Röj e-pimpeln 

Favoritpsalmen 

Ljustorps IF 

Betel 

Timrå Jaktvårdskrets 

12.2 

12.2 19.30 Jägarfesten 

13.2 16.00 Årsmöte Ljustorps Bygdegårdsfören. 

13.2 16.00 Årsmöte Ljustorps IF 

15.2 13.00 

18.30 

Årsmöte 

Start Alphakurs 

PRO 

Betel 

Ljustorps Rödakors 

16.2 

20.2 18.00 Kretsmöte 

22.2 19.00 Årsmöte Ljustorps S-Förening 

27.2 19.00 Möte 

STOPPDATUM 2 / 05 

Lövbergsvägens Byalag 

LJUSTORPSBLADET4.3 

8.3 19.00 Teater Timrå Teaterförening / 
Ljustorps Hembygdsförening 

13.3 17.00 Årsmöte Mjällådalens Byalag 

PRO 

Ljustorps Rödakors 

Ljustorps Rödakors 

15.3 13.00 Möte 

Rödakorsets frågetävling 
Kretskamp 

16.3 19.00 
- 20.00 

10.4 17.00 
- 20.00 

Musikcafe 

- Mamma, fröken sa 
idag att ifall inte 
hemuppgifterna blir 
bättre lösta kan det 
bli kvarsittning. 
- Hälsa din fröken att 
pappa inte är skol
pliktig längre. 

Två äldre herrar samta
lar: 
- Minns du när vi låg i 
lumpen, dom blandade 
något i maten för att vi 
inte skulle vara så glada 
i fruntimmer. 
- Jo, det minns j ag. 
- Det börjar verka nu. 

Det behövs två byråkrater 
för att byta en glödlampa: 
En som övertygar medbor
gama om att de gör allt 
som står i deras makt, 
medan den andre skruvar 
fast den nya glödlampan 
i vattenkranen. 

- Korpral, mina 
kängor är för små. 
- Då ska inte 58: 
an ta dem på sig 
förrän han har gått 
med dem ett par 
dar!! 

Hos frisören:
 
- Är det bra så här?
 
- Nej, inte fullt så
 
kort tack!
 

- Jag tvättar håret j öl.
 
- Hjälper det? I

I
 

- Nej, men jag har I
 

stans gladaste mjäll. 27
 



Skolan mitt i byn - förskolan
 
I det här numret skall vi 
skriva om dagis och om de 
förändringar SOlll är under 
utredning på Ljustorps sko
la. 

På Förskolan, det som förr kal
lades dagis, i Ljustorp finns 
idag 29 barn inskrivna och man 
har 3 barn på kö. Förskolan lig
ger i en lokal som heter Stor
stugan ca 200 meter från sko
lan. Dom barn som finns där är 
mellan 0-5 år gamla. Idag är 7 
barn under 2 år. 

Tidigare hade Ljustorp även en 
småbarnsavdelning som låg i 
ett närliggande hus, men den 
lades ner 1996 pga små barn
kullar under några år. I dag 
har dock denna trend vänt 
2003 föddes 20 barn i bygden 
och 2004 var det 14 stycken. 

Lotta Öhlen och Anneli 
Hamrin: 

Lotta har jobbat på förskolan 
sen den öppnade och Anneli är 
nyanställd sedan i augusti och 

. har tidigare bl a jobbat som 
skolledare på en ur och skur 
förskola i Lidingö. 

Man arbetar mycket med ål

dersindelade grupper för att 
på bästa sätt ta hänsyn till 
barnens utveckling och indivi
duella särart. Just nu har man 
Småttingarna som är 0-2 år, 
Humlorna 3 år, Björnarna 4 
år och Spökena som är 5 år. 

Förskolan arbetar mycket med 
friluftspl'ofil. Det innebär att 
man använder naturen för pe
dagogisk inlärning t ex genom 
att hämta olika antal saker. 
Fördelen med det är att bar
nen får jobba med hela krop
pen, vilket är en förutsättning 
för lärande i de här åldrarna. 

Vi försöker att fånga upp saker 
som barnen ser och spinner se
dan vidare på det, berättare 
Anneli. Förra veckan såg vi en 
bäver, vilket ledde oss vidare 
till nya kunskaper. 

Friluftsprofilen innebär också 
att de små barnen sover utom
hus i sina egna vagnar. _Alla åld
rar ska få vara ute i friska luf
ten så mycket som möjligt. 

Placeringen av Storstugan är 
perfekt för den här verksamhe
ten. Här är lugn och ro samti
digt som vi dessutom har nära 

till naturen, säger 
Lotta. 

För mig som kom
mer från Stockholm 
är det här en otrolig 

'7 idyll, säger Anneli. 
': Man kan tiJlgodose 
~ barnens behov bätt
~'re i och med att 
'.~ man känner föräld
dffi rarna. Det ger en 

bra och trygg bas 
att utvecklas från. 

Den här förskolan 
ger Ljustorp en bra 
konkurrensfördel 
vid inflyttning, av

Barnen är ute och åker pulka på eftermiddagen med sin fröken Asa Magnusson slutar hon 

~./ ~J'c
.z..---.." .._-" 



Skolan mitt i byn - utredningen
 
Inom barn- och utbild
ningsnämnden håller man 
på att utreda en mängd 
förändringar på Ljustorps 
skola som ska genomföras 
till hösten 2005. 

Bakgrund: 

Norra skolornrådet har under 
ett par år överskridit sin bu
det med mellan 0,5 till 1 mil
jon kronor. Man behöver där
för se över både sina lokal
och personalkostnader. Värt 
att notera är att enligt lokala 
skolstyrelsen och lärarna så 
har Ljustarpsskolan hållit sin 
budget. 

Samtidigt så har antalet barn 
på skolan sedan 1998 minskat 
med 23 barn. 

Vad utreder man: 

Den utredning som är be
ställd gäller att se vad en flytt 
av förskolan, dvs år Otill 5 
upp till skolans lokaler, inne
bär. Om man genomför denna 
förändring kan en flytt av 
årskurs 6 till Ala skola bli en 
konsekvens av detta. Ytterli 
gare en konsekvens av flytten 
är att Storstugan blir en tom 
lokal som då kommer att läm
nas till försäljning, enligt 
Ronny Söderlund på tekniska. 
Ytterligare en konsekvens av 
förslaget kan vara att flytta 
ut biblioteket från skolan för 
att få plats med alla barn. En
ligt Ronny Söderlund är då 
risken stor får nedläggning av 
biblioteket. 

Besparing: 

Den planerade eller önskade 
besparingen på fårslaget en
ligt områdesrektor Arne Per
ming är 500 tusen kronor. Det 
är uppdelat på 100 tusen kro
nor i minskade lokal- och 

matkostnader tack vare sam
manslagningen. 300 tusen 
kronor i rena lokalkostnader 
och 100 tusen kronor i perso
nalkostnader på lärare och 
dagispersonal. 

Lars Zätterqvist fårvaltare på 
tekniska kontoret tror att 
vinsten på lokalkostanden en
dast kommer att bli ca 150 tu
sen kronor. Eftersom inve
steringen beräknas kosta 1
1,5 miljon kronor och det 
kommer sedan att läggas på 
skolans hyra. Det innebär att 
besparingen i så fall sjunker 
till ca 350 tusen kronor. Det 
verkliga utfallet på invester
ingen kan bli både billigare 
och dyrare, men den kostan
den innefattar endast nedre 
plan och flytt av lekredskap. 

Dessutom kommer kommu
nen totalt inte att tjäna mot
svarande pengar. Det bokför
da värdet på Storstugan är 
idag 1,8 miljoner kronor, vil
ket är högre än vad man får 
ut vid en försäljning. Det in
nebär att koncernen Timrå 
Kommun kommer att ha kvar 
kapitaltjänstkostnader på 
Storstugan, även efter en får
säljning. Tekniska nämnden 
har heller inga medel avsatta 
för att genomföra investering
en. 

Marit Abrahamson som är lä
rare på Ljustarps skola berät
tar att Ljustarp idag har ca 10 
barn med särskilda behov på 
skolan. Dessa barn har idag 
inte vare sig speciallärare el
ler assistenter, eftersom man 
har valt att lägga resurserna 
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att behöva framforallt special
lärare och i värsta fall assi
stent resurs. Vilket kan kosta 
komm unen upp till 400 tusen 
kronor för enbart en tjänst. 

Då har besparingen blivit en 
fördyring på 50 tusen kronor. 

Minskat barnantal 

En av anledningarna till att 
man säger sig utreda hopslag
ningen är minskade barnkul
lar. Ljustorpsbladet har forskat 
vidare i det här och det visar 
sig att elevantalet lider av två 
små barnkullar nämligen 1996 
och 1997. Dessa årskullar går 
idag i klass 1 och 2, dvs. dom 
har precis börjat skolan. Förut
om dessa kullar ligger barnafö
dandet helt normalt övriga år 
och till och med bättre vissa, se 
tabeller på förra sidan. 

Samma barnkullar bidrog 1996 
till Lillstugans nedläggning. 
Det har idag resulterat till att 
vår förskola för liten, med barn 
i kö ... Dessutom är de 20 barn 
som föddes under 2003 precis 
på väg in i verksamheten. 

Svaret är att på längre sikt 
finns inga minskade barnkul
lar vare sig på Ljustorps för
skola eller på skolan. 

Arne Perming däremot vidhål
ler att barnantalet i Ljustorp 
kommer att minska. Allt annat 
är enligt honom spekulationer. 
Detta har han också bedyrat 
för tekniska nämnden. 

RYlllS barnen? 

Därom tvista de lärde. 

I skolan finns idag 7 klassrum 
+ loftet där man har fritids
verksamheten och musik för de 
mindre barnen. Dessutom 
finns en lokal som används för 

byns och skolan bibliotek. Ett 
pausrum för lärare, ett kontor 
for rektor som också är grupp
rum, samtalsrum och mottag
ning för skolsköterska. Man 
saknar ändamålsenliga grupp
rum och andra lokaler för en
skilt arbete. 

1 klassrum måste användas for 
slöjd- och musik undervisning 
och 1 klassrum bör användas 
för 6 års verksamheten möjli
gen kombinerat med Fritids. Då 
återstår 4 klassrum som ska de
las på årskurs 1 och 6. Årskurs 
6 bedöms ofta behöva ett eget 
klassrum. Kvar är då 3 klass
rum för årskurs 1-5. Det här 
innebär klasstorlekar på uppåt 
30 barn. Det innebär också av
saknad av grupprum. 

I den här förändringen skall 
förskolan rymmas i två av da
gens klassrum på nedre plan. 
Det innebär i sig att över 30 för
skolebarn med lekrum vilorum, 
atelje, tvättrum skall rymmas 
på ytan av två klassrum. 

Inklusive förskola kommer sko
lan att komma upp i ca 135 
barn med Ljustorps egen pro
gnos, vilket ger mycket höga 
barnantal per klassrum. 

Lärarna på skolan anser att det 
inte går att bedriva verksamhe
ten på så lite utrymme. Det har 
man också framfört till skolled
ningen. Det finns inga möjlighe
ter att bedriva god pedagogiskt 
verksamhet. Det spelar ingen 
roll hur mycket lärarresurser vi 
har om det är för trångt i klass
rummen, säger Marit Abraham
son. Var ska man göra av barn 
med särskilda behov som inte 
klara av att vara i stora klasser, 
fortsätter hon. 

Dagens moderna skola innebär 
att varje barn planerar sitt lä

rande i egna arbetsscheman, 
vilket kräver grupprum och 
avskildhet för högläsning 
mm. Vi har redan fått tillsä
gelse av brandsyn att vi inte 
får sitta och läsa ute i korri
doren, berättar Marit Abra
hamsson. Hon fortsätter att 
återigen prata om barnen 
med särskilda behov. Vår 
uppgift är att även dess barn 
ska må bra i skolan, suckar 
hon förtvivlat. Det säger både 
skolplan och vår lokala ar
betsplan. 

Dessutom är det en säker
hetsfråga. Om vi ska ha 90 
till 100 barn på övervåningen 
i åldrarna 6--12 år. Hur ska 
vi säkra utrymning vid t ex 
brand. Det kommer att bli 
tillräckligt svårt att få ut alla 
100 vid en rast utan att det 
blir skador i stentrappen. 

Föräldrarna anser att det är 
en omöjlighet. Barnen trycks 
ihop i stora grupper för att 
spara "småpengar". Föräldra
gruppen oroar sig också for 
att Arne Perming på lokala 
skolstyrelsen har sagt att: 
"Nu handlar det inte om pe
dagogik längre, utan om kro
nor och ören". I ljuset av det 
är man rädd att man inte gör 
de rätta pedagogiska avväg
nlngarna. 

Skolledare Arne Perming tror 
dock att det här är en bra lös
ning. Han tror att det kom
mer att bli bättre verksamhet 
för barnen. Han ser inga ut
rymmesproblem, även om 
man väljer att behålla kvar 
årskurs 6 i Ljustorp. Han ser 
det här som en utveckling 
snarare än en avveckling. De 
protester som hörs avfärdar 
han med att man är rädd for 
förändringar. 
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Uttalandet om pedagogik kont
ra kronor och ören bemöter 
han till Ljustorpsbladet med 
att: "Nu får man väl äta upp 
allt man sagt." 

Hur har hanteringen av frå
gan skötts ? 

Det här är svårt att ge ett bra 
svar på, eftersom det blossat 
upp en konflikt kring utred
nIngen. 

Personalen anser att dom fått 
information alldeles for sent. 
Man informerades på arbets
platsträffar vecka 3. Då hade 
det redan varit folk och titta på 
skolan i flera omgångar. Man 
känner det som om dom har 
gått bakom ryggen på oss, be
rättar en anonym lärare. 

I november sa skolledningen 
till förvaltaren att man var in
tresserad aven sån här lös
ning. Det innebar i sin tur att 
förvaltaren Lars Zätterqvist 
genast ville utreda frågan om 
vad en hiss skulle kosta. Det är 

nämligen så att för att göra en 
förändring i skolan, måste man 
ha bygglov, och for att få ett 
nytt bygglov, måste man instal
lera en hiss, berättar Lars Zät
terqvist. Han skickade då på 
eget bevåg en konsult som titta
de på det under november lovet 
vecka 45. 

Arne Perming i sin tur tycker 
att han har skött informations
frågan öppet och ärligt. Jobbet 
började i slutet av förra året och 
det gick inte att informera un
der jullovet. Lokala samver
kansgruppen informerades dock 
redan före jul och där brukar 
det finnas representanter från 
Ljustorp, avslutar han. 

Frågan kvarstår dock vad som 
hände mellan vecka 45 och 
vecka 3, det är ju trots allt över 
två månader vi pratar om. 

I Bygden finns idag fler frågor 
än svar och oron for skolan 
bygdens framtid och naturligt
vis for barnen är stor. 

Slutsats 

Än så länge finns det väl 
knappast någon säker slut
sats att dra i den här frågan. 
Klart är i alla fall att jag som 
Ljustorpsbladets utsände fått 
fler och fler frågetecken ju fler 
jag har frågat. Röran verkar 
med andra ord total 

Vem tar beslut, vem har befo
genheter, vilka siffror gäller, 
vem har sagt vad... listan kan 
göras oändlig. För mig som 
grävt i det här känns det som 
om en hund är begraven. Nå
gon vill genomdriva något, 
oavsett faktaunderlaget. 

Bakgrunden var vikande elev
siffror och besparingskrav. På 
siffermateriaI hämtat från 
skolkontoret kan vi bevisa att 
det inte är ett vikande elevun
derlag. Vad gäller besparing 
är den också högst tveksam, 
enligt dem som vi prata med. 

Miljöbyte för dagisbarnen ! 

Den här pittoreska hemmiljön på bilden 
till vänster skall for Ljustorps dagisbarn 
bytas till den på nedanstående bild. Dagis
barnens lekplats utomhus skall vara på 
framsidan av skolan bakom parkeringen, 
runt flaggstången. De mindre barnens 
sOv}llats skall vara till vänster om ytter
dörren enligt de preliminära planerna. In-

och utgång delas 

Man kan jämföra 
Ljustorpsbar
nens planerade 
dagismiljö med t 
ex den fantastis
ka "Dagisbyn i 
Timrå" eller det 
naturnära dagi
set i Bergeforsen. 

med större barn. 

/,.0:>-,. } 
,ort,: ,r\ 
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Vad tycker politikerna? 

Eva Lindstrand, S kommu
nalråd 

Kommunvisionen tar upp att 
Timrå skall vara kommunen 
med livs kvalite. Ljustorp är en 
vacker boendemiljö med just livs
kvalite i boende och fritid. Ljus
torp ligger dessutom mitt emel
lan Härnösand, Timrå och 
Sundsvall och har ett bra pend
lingsområde. 

Ska vi öka kommunen invånare 
till vårt mål1S 500 måste Ljus
torp vara en del i kommunen 
som ökar innevånarmässigt. För 
att vara det måste Ljustorp vara 
attraktivt. Det attraktiva sitter i 
natur, miljö, jordbrukslandska
pet, vildmarken, djur, bra dagis, 
bra skola, bra omsorg om gamla, 
bra fritidsutbud för alla åldrar, 
bra kommunikation. 

Ljustorp har en bra utveckling 
och besitter mycket av det jag 
lägger i livskvalite. Dessutom är 
vägen ombyggd och reparerad, 
vilket förbätttrad pendlingsti
den. Vad gäller vägar kommer 
dessutom Stavrevikskorsningen 
att byggas om 2005 eller 2006, 
för att få bort den trafikfarliga 
kurvan. 

Barnomsorgen är en viktig del i 
livskvaliten. Jag ser stora förde
lar med landsortskolor, även om 
de blir dyrare. Kopplat till kom
munens livskvalitearbete så 
måste vi ha råd med det. Många 
S0111 flyttar tittar noga på barn
omsorgen vid sitt val av boende. 

Det jag vet i den här frågan än 
så länge är att barn- och utbild
ningsnämnden har gett ett upp
drag till Norra skolområdet att 
se över sina kostnader. Norra 
skolområdet har inte hållit sin 
budget. Sedan har det mynnat ut 
i en utredning som beställts av 
tjänstemännen. Beslutet skall 
sedan tas av barn- och utbild
ningsnämnden. 

Vi kommer att föra en diskussion 
med S-gruppen i nämnden för att 
se helheten i vad förslaget inne
bär i kombination med kommun
visionen. I alla våra kommunde
lar måste det finnas en grund
service och med det menar jag 
dagis, skola, butik och en funge
rade hemtjänst. 

Om dagiset flyttas blir lokalen 
tom och då kommer den till kom
munstyrelsen för försäljning. För 
det är vi som tar det beslutet. 
Det är inget som vare sig tjänste
män eller skol- och utbildnings
nämnden beslutar om. 

Vad gäller elevantalet så måste 
man räkna med att Ljustorp är 
under förändring. Många äldre 
kommer att sälja sina hus i Ljus
torp den närmsta tiden, det inne
bär att det troligen kommer att 
bli en ökad inflyttning av barnfa
miljer. Vilket också måste räk
nas in i prognosen. Med den pro
gnos som Ljustorpsföräldrarna 
visar på är det dessutom ingen 
akut situation för skolan. 

Vad är rimliga besparingar? 
Kommunen förändringsprocess 
de senaste åren har gått ut på 
att prioritera och värna om kärn
verksamhet och dit hör skola och 
omsorg. Vi har då försökt att 
plocka bort så mycket som möj
ligt annat. 

Det är också viktigt att veta att 
från kommunledningen har vi 
aldrig tagit av skolan några 
pengar. Inför 2005 har skolan 
fått alla pengar som man har äs
kat. Dom ville ha mer pengar än 
budgetramarna och det har dom 

fått. Pengarna borde därför 
räcka och man borde inte behöva 
genomföra en sån här drastisk 
åtgärd. Detta sker dessutom 
samtidigt som Barn- och utbild
ningsnämnden lämnar tillbaka 
pengar till kommunen, vilket jag 
i och för sig är tacksam för, men 
det förbryllar mig. 

Det verkar inte finnas någon 
större vinst att hämta i förslaget. 
Dom här pengarna finns inte hel
ler för att göra investeringen på 
berörd förvaltning. Det finns en 
mänsklig aspekt på det här. Tids 
nog måste barnen åka skol
skjuts. Det är illa nog att man 
måste åka skolskjuts i 2 mil när 
man går i årskurs 1. Det kan 
inte vara något självändamål att 
frakta barnen för tidigt från 
Ljustorp till Söråker. 

Vad gäller hyran på dagis, så 
ska vi se över den interna pris
sättningen inom kommunen och 
det arbetet har börjat. Vi åkte på 
en bra smäll i samband med Re
kumas konkurs och jag kan inte 
alla turer kring det. Det kan fin
nas ett samband med den höga 
hyressättningen i kommunen, 
men det vet jag inte. Hyran har 
att göra med bokfört värde och 
sen tillkommer kapitaltjänst
kostnaden. 

Avslutningsvis är barn- och ut
bildningsnämnden ytterst ansva
riga i frågan. Kom ihåg att än så 
länge är det här bara en utred
ning, som ska bedömas. Frågan 
kommer dessutom att lyftas upp 
till högre nivå hos socialdemo
kraterna. När det är en principi
ellt viktig fråga är det represen
tantskapet som fattar beslut och 
jag bedömer att det här är en sån 
fråga. Man stänger inte ett dagis 
och krymper ihop en skola, utan 
att partiet skall ha en åsikt om 
det. Vi måste också se om det 
finns andra alternativ att lösa 
den besparing som måste göras. 
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Lars-Erik Nordin, C oppo
sitionsråd 

Min bild av Ljustorp är att det 
finns stora möjligheter för Ljus
torp att bli en attraktiv inflytt
ningssort. Det har varit en bra 
utveckling de senaste åren på 
orten. Det har blivit en positiv 
stämning i bygden och det är säl
lan man möter det så starkt nå
gonstans. Därför är det viktigt 
att man har en fungerade barns
omsorg och skola. Timrå kom
mun har ju lite landsbygd och 
mycket tätort, så det vore väldigt 
ynkligt om man inte kan få den 
servicen att fungera i Ljustorp. 
Speciellt med tanke på att det är 
en viktig faktor för inflyttning. 

Elevantalet i framtiden visar att 
det är en utveckling på gång i 
Ljustorp igen. Födslarna i Ljus
torp har varit mycket bra de se
naste åren dessutom är det en 
generationsväxlingar på gång, 
vilket ger en ökad inflyttning av 
barnfamiljer. Timrå kommun 
har mycket barnfamiljer och dom 
är viktiga för oss. Därför behövs 
det en fungerande skola. 

. J ag har hört att man ska utreda 
möjligheter att samsas i lokaler 
inom skolan. Däremot har jag 
inte hört talas om flytt av 
årskurs 6 till Ala. Med tanke på 
elevprognos, födslar och genera
tionsväxling, så känns det här 
inte bra. Det jag är mest rädd för 
är nog ändå att man flytta 
årskurs 6, för börjar man plocka 
bort barn är det väldigt lätt att 
man hamnar i en situation där 

man plockar bort alltihopa. Det 
är inte bra för vare sig Timrå el
ler Ljustorp . Vad jag förstår så 
har vi ju inte ett sviktande un
derlag. Jag förstår andra orter 
där det helt enkelt är för få barn 
att man genomför liknade för
slag. Där kan det vara ett sätt 
att bevara skolan, men det är det 
inte här. Den här förändringen 
kan innebära att man sätter sig i 
en lokalbrist inför framtiden och 
då brukar det i regel bli ännu dy
rare. 

Hot om nedläggning är inte den 
signalen som vi vill skicka till 
vår omgivning. Vi måste skicka 
positiva signaler, när det finns 
en positiv utveckling i bygden, 
för vem kommer att flytta in när 
man börjar prata om nedlägg
nmg. 

J ag tror personligen att den här 
utredningen kommer att läggas 
bort. J ag tror att man inser att 
man måste tänka till två gånger 
innan man gör något sånt här. 
Om vi ska bli fler i kommunen så 
måste man möjliggöra bosätt
ning där det finns landsbygd och 
ändå få närheten till skolan. 

Delar av det här frågan måste 
vara politisk, man kan inte 
genomföra vilka förändringar 
som helst på tjänstemannanivå. 
Politikerna bär alltid det yttersta 
ansvaret för att se saker i ett 
större perspektiv. Det här är en 
större fråga, med tanke på att 
man måste se på ett längre sikt 
och i förhållande till kommunens 
övergripande mål. 

Jag tror inte heller att det är så 
lätt att genomföra. Genomför 
man något sånt här på kortsikti
ga siffror är risken mycket stor 
att hela verksamheten kommer 
att monteras ner så småningom. 
Det kan ju hända att det blir 
svackor i elevunderlaget i skolor
na under vissa år, men att agera 
på kortsiktiga siffror ger aldrig 
bra beslut. Jag har inte sett nå
gonstans i någon kommun att 

man försökt att bygga upp något 
som man redan tagit bort, oav
sett om beslutet var felaktigt el
ler ej. Utan då har man redan 
förstört för bygden. Vi måste 
vara väldigt rädda om skolan, 
eftersom det är det viktigaste, 
man tittar på som barnfamilj vid 
flytt. 

En fråga av den här dimensionen 
bör dessutom lyftas till budget
beredningen inför nästa år. Tar 
vi frågan till budgetberedningen 
så kommer den automatiskt upp 
i fullmäktige. Då får vi en kor
rekt demokratisk process i en för 
landsbygden viktig fråga. Det 
här handlar om att man skär av 
en landsortskola. Om man ska 
börja äventyra skolan, så är det 
en fråga som definitivt hör hem
ma i fullmäktige. Det här kan 
mycket väl dessutom bli en val
fråga inför valet 2006. 

Dessutom måste man se frågan i 
perspektivet att vi har varit för
skonade från friskolor i Timrå 
kommun. Jag tycker inte att vi 
ska utmana föräldrar att börja 
titta på det alternativet. Vi ska 
vara glada att Timrås föräldrar 
väljer den kommunala skolan, 
för att den håller en hög kvalite. 

Jag kan säga så mycket att cen
terpartiet inte stöder en sån här 
utveckling. Vi bygger vårt parti 
på att det ska finnas en utveck
ling i hela kommunen. Vi vill 
satsa och bygga på alla delar av 
kommunen. Nu är vägarna reno
verade till Ljustorp, bredband är 
på väg, ny affär ska byggas. Allt 
talar för en positiv framtid. Det 
är så lätt att förstöra det för att 
försöka tjäna några kronor. 

Avslutningsvis vill jag säga att 
jag tar helt avstånd från det här 
och jag ser framförallt ingen an
ledning till att genomföra det un
der brådska och med dåliga un
derlag. 
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Mats Wallin, S ordf. barn
och utbildningsnämnden 

Bakgrunden 
Norra skolområdet klarade inte 
sin budget och har inte gjort det 
under en längre period. Ett pro
blem idag kan vara att man kan
ske skulle ha tittat på det här pro
blemet tidigare från områdets 
sida. Då hade det funnits gott om 
tid att hitta andra lösningar, pa
niklösningar är aldrig bra. 

Vi talar om att dom ska spara men 
vi talar däremot inte om hur dom 
ska spara, utan det är upp till
verksamheten. Vi utgår från att 
kompetensen finns att göra rätt 
typ av besparingar. Det innebär 
att alla skolans kriterier skall upp
fyllas även efter besparingar. 

Vad gäller orsaken till överskri
dande i budgeten så har Norra 
skolområdet fått de pengar som 
dom har begärt. Om det är så att 
de har för lite pengar, så måste de 
själva äska om mer pengar. Jag 
kan inte heller kommentera att 
Ljustorpsskolan har hållit sin bud
get, vi går inte ner på den nivån 
även om vi kan göra det. Vi ser en
bart till respektive skolområde. 
Sen får man internt inom skolom
rådet driva frågan om huruvida 
det är riktigt att låta en skola be
tala för en annans överskridande. 

Jag ser personligen inget fel i att 
tvinga fram besparingar på Norra, 
fast barn- och ungdom klarar sin 
budget totalt. Kan man spara 
pengar ska man göra det. 

Vi håller också på att titta över 

vårt lokalbestånd och ska se över 
vilka flyttningar som vi anser nöd
vändiga. Vi har bett våra enheter 
att komma in med förslag, så det 
här kan också vara ett svar på det. 

Förslaget 

Jag är inte helt främmande till att 
flytta in ett dagis in i skollokaler. 
J ag ser inget hinder i sig, om det 
sker utan men för verksamheten. 
Frågan huruvida det ryms eller 
inte kan inte jag som politiker sva
ra på. Det måste de som är profes
sionella ta ställning till. Däremot 
kan jag säga att upp mot 30 barn 
per klassrum inte är en önskvärd 
utveckling. 

I den här nya lösningen som utred
ningen tittar på måste man ta med 
de krav som vi ställer på en mo
dern skola. Det ska t ex finnas 
grupprum och annat. Om det inte 
finns idag är det ju ett tillfälle att 
tillskapa den möjligheten. Vi ska 
inte stänga in oss i dåliga lösning
ar. Ska det göras en förändring så 
ska det göras riktigt. 

Det är ju även på förslag att flytta 
årskurs 6 och det har vi i grunden 
ingenting emot. Fast vi från nämn
den sida anser att man kan lika 
gärna integrera dem med en 4-6 på 
plats i Ljustorp. 

Den kan även finnas andra lös
ningar att titta på för att lösa be
sparingen. Vi jobbar med att försö
ka utreda frågan om hyresnivåerna 
på bl a på Storstugan. 

Rent generellt så vill jag säga att 
vi har vi aldrig har diskuterat en 
nedläggning av Ljustorps skola, 
även om det är den risken som för
äldrar och lärare ser med det här 
förslaget. Det är inte heller något 
bakomliggande syfte. 

Elevunderlaget 

Kommer man till en viss nivå på 
elever, så blir det för dyrt att bedri
va skola. Ljustorp är inte där idag, 
inte ens i närheten. 

Den här åtgärden handlar uppen
barligen om att få budgeten att gå 

ihop framförallt de närmsta 4 åren 
och den tar tyvärr inte hänsyn till 
elevunderlaget på längre sikt. J ag 
tycker inte att det här känns rim
ligt i och med att elevantalet vän
der redan 2009, därför vill jag beto
na att det är enbart är en utred
ning i det här stadiet. Vi ska inte 
bidra till att ha jätteklasser, det är 
jag helt emot. 

Vad gäller förskolan så har jag inte 
fått någon rapport om att det är 
fullt där och att det står barn på kö 
i Ljustorp. Det förvånar mig, vi har 
inte många i kö totalt i komm unen 
idag. Det kan möjligen ha att göra 
med den stora barnkullen från 
2003. Det måste naturligtvis tas 
med i beaktande. 

Tillvägagångssättet 

Arbetet har, från vår sida, inte 
skett bakom kulisserna i den här 
frågan. Vad gäller information till 
lärare och föräldrar går vi inte ut 
och informerar. Det är områdes 
rektorn Arne Permings skyldighet 
att informera. Han har meddelat 
mig att han har informerat perso
nal, lokala skolstyrelsen och föräld
rar i Ljustorp. Det ska inte finnas 
rykten om mygel. Det är så öppet 
som det kan bli. 

Beslutsordning 

Vad gäller beslutsordningen i det 
här fallet, så finns det en delega
tion att områdesrektor själv kan 
besluta om organisationsfrågor. 
Däremot så har jag tydligt sagt att 
ingenting får göras i just den här 
frågan, utan att vi tagit beslut i den 
politiska nämnden. Utredningen 
skall komma fram till sitt förslag 
och sen ska vi i nämnden bedöma 
om det är rimligt och vilka konse
kvenser det får. I det bedömer vi 
också konsekvenserna i förhållande 
till kommunens mål och visioner 
och vi bedömer också att vi inte 
suboptimerar verksamheten på be
kostnad av kommunen totalt. J ag 
kommer också att begära en egen 
utredning från tekniska nämnden 
för att få uppgifterna direkt ifrån 
dem. 



Skolan mitt i byn
 
Fots Mats Wallin 

Vår uppgift är också att bromsa 
skolornrådena när dom försöker 
spara för mycket eller på fel sa
ker. 

Det är också så att kostar en sak 
pengar att behålla, fast den ligger 
i vår politiska syn, då gör vi ju 
det. Vi ska inte bara titta på 
pengar. I så fall får vi begära mer 
pengar från KS om vi upplever 
att vi inte kan upprätthålla stan
darden. 

Investeringen måste, enligt mitt 
sätt att se, det tas av tekniska 
nämnden. Vår nämnd kan inte 
göra den typen av investeringar. 
Vill\:et borde innebär att kostna
den sedan hamnar på hyran i för
längningen. 

Pedagogik kontra pengar 

Vi ser att pedagogik och pengar 
ska gå hand i hand. Jag stöder 
inte Arne Permings uttalande om 
att det nu bara handlar om kro
nor och ören. Det borde han veta 
själv, eftersom han är pedagog. Vi 
kan tyvärr inte bortse från peng
ar, men det handlar om ett sam
spel. 

Vi tycker att vi har en bra verk
samhet i skolan idag. Dessutom 
går vi plus i nämnden vilket vi 
också är nöjda med. Kan man 
spara så ska man göra det om re
sultatet klarar det. Med resultat 
menar jag då inte bara pengar 
utan det är även barnen situation 
och deras resultat. Vinsten på 
skol- och ungdomsnämnden kom
mer mycket från att vi har bra 
personal som är bra på att dra in 
projektpengar. 

Vi är väldigt nöjda med att vi har 
lite problem med friskolorna i 
kommunen. Vi har ett högre elev
antal än idag än före friskolornas 
införande, vilket vi ser som ett 
bevis på att lyckas hålla en hög 
kvalite. Att vi behåller barnen ger 
oss också mer pengar att satsa på 
utbildning. 

Föräldragruppen 

Tina Tjärnberg Forslund är 
med i föräldragruppen på sko
lan, lokala skolstyrelsen och 
sitter också i den arbetsgrupp 
som tillsatts i Ljustorp för att 
arbeta med den här frågan. 

Till och börja med vill hon betona 
att man från Ljustarp sida inte 
anser att elevunderlaget är vikan
de, vilket man också tagit fram 
prognoser på. Skolledningen tit
tar enbart 4 år framåt i sina pro
gnoser och därefter vänder ut
vecklingen. Så den frågan måste 
ju faktiskt vara överbevisad. 
Dessutom tror vi i Ljustarp på en 
ökad inflyttning och vi vill inte ha 
en skola utan tillväxtkapacitet 
med tanke på hur bygden utveck
las idag. 

Vad gäller besparingseffekten av 
förslaget är anser vi från vår sida 
att den är högst oklar. I bespa
ringsprognosen räknar man inte 
med att hyra på skolan skall öka, 
trots att det krävs en ombyggnad 
från tekniska nämndens sida. 

Det finns heller ingen kalkyl på 
vad det kommer att kosta i ökade 
speciallärarresurser, för att han
tera barn med särskilda behov i 
större klasser. I Ljustarp finns 
det över 10% av eleverna som på 
ett eller annat sätt kräver extra 
insatser av lärarna. 

Det finns heller ingen beräkning 
av den totala kostnaden för kom
munen. Det bokförda värdet på 
Storstugan är idag 1,8 miljoner 
kronor, vilket vida överstiger ett 
möjligt försäljningspris. Vilket 
gör att kommunen kommer att ha 
kvar kapitaltjänstkostnader även 
efter en försäljning. 

Vi får dessutom alldeles för myck
et motsägande uppgifter och olika 
bud, vilket enligt vår uppgift ty
der på att man har ett oklart un
derlag. Hur kan det t ex finnas 
olika barnprognoser, när grund
uppgifterna i båda fallen är häm
tade från skolkantoret? 

Vi anser att vare sig förskolan eller 
skolan kommer att rymmas i sin 
tilltänkta lokaler. Vi ser en stor risk 
att vi kommer att få ett tuffare 
barnklimat på skolan när barnen 
trängs ihop på mindre utrymme. 

Dessutom förstår vi inte varför 
Ljustarpskolan ska genomföra en 
besparing, eftersom vi på lokala 
skolstyrelsen hela tiden fått infor
mationen att skolan håller sin bud
get. Vi tycker att besparingar ska 
göras där överdragen faktiskt sker. 
Det gäller även lokalförändringar. 
Vi tycker att man ska titta över de 
skolor och förskolor i området som 
har ett vikande elevunderlag och 
göra åtgärderna där istället. 

Pedagogiskt anser jag att det är 
självklart att man får en sämre pe
dagogisk kvalite om man tränger 
ihop barnen, eftersom det blir svå
rare att ta hänsyn till varje barns 
individuella behov och särart. Idag 
har vi en skola där varje barn ryms, 
finns och syns och det tycker jag att 
vi ska värna om. 

Alternativa besparingsalternativ 
kan ju vara att utreda den höga hy
ran på Storstugan och om går att 
göra någonting åt. Det verkar ju 
höra ihop med Rekurnas konkurs 
och förtjänar säker en fördjupning. 

Med tanke på den här utvecklingen 
och framförallt hanteringen av den 
här fråga så vill vi utreda dels möj
ligheten för Ljustarp att blir ett 
eget skolområde och dels måste vi 
naturligtvis utreda möjligheten att 
starta friskola om det här genom
förs. 

Vi hoppas att våra folkvalda politier 
ska ta tag i det här och bevisa att 
det är en demokrati som vi lever i 
och inte ett tjänstemannastyre. 

Skribent för ar1ikelserien som också 
fortsätter i nästa nummer är: 
Lena LiJjemark, Lövberg 



Skolan mitt i byn - stormöte
 
Onsdagen den 19 januari 
genomförde föräldrarådet 
vid Ljustorps förskola och 
föräldragruppen vid Ljus
torps skola ett informa
tionsmöte på Bygdegår
den. Bygdegården var full
satt av uppretade Ljus
torpsbor. 

På mötet informerade man 
om utredningen som görs, vi
sade på en egen barnprognos 
och det togs dessutom gemen
samma beslut i hur man ska 
agera i frågan. 

Först och främst valde man 
en arbetsgrupp som ska hålla 
ihop allt arbete och alla aktio
ner i frågan. Gruppen består 
av Tina Tjärnberg Forslund, 
Asa Magnusson, Pernilla Sjö
ström, Marit Abrahamsson, 
Anneli Hamrin, Freja Tjärn
berg och Christer Nyman. 

Publiken hade frågor och syn
punkter kring gemensam en
tre för dagis och skola, brand
säkerhet, hyran på dagisloka
len, småbarnens utemiljö, 
ostörd sovmiljö för småbarnen 

ute, enbart 1 lekrum på alla 
forskolebarn, restiden for 6: 
orna från t ex Bredsjön om de 
flyttas till Ala, hanteringen 
av håltimmar på morgnar och 
dagar på Ala, hantering av 
resurser for barn med särskil 
da behov vid stora klasser, 
grupprum, ryms verksamhe
ten, kan Ljustorp bli ett eget 
skolområde, hur gör man för 
att starta ett föräldrakoopera
tiv och/eller friskola mm. 

Ilska röster ur publiken sa 
bland annat "Nu får dom gå 
och lägga sig", "det är ju bara 
småpengar", "vi har valt att 
bo i Ljustorp för att det har 
varit bra for barnen", "dra in 
områdesrektorns tjänst istäl 
let", "den som går back ska 
väl ta smällen" och mycket, 
mycket mera. 

Föräldragruppen gjorde ett 
tufft jobb att balansera upp 
diskussionen till att bli saklig. 

Efter diskussion enades man 
om att börja med att genomfö
ra ett antal förslag för att be
möta den utredning som görs: 

1.	 Protestlistor 

2.	 Bjuda in politiker till 
paneldebatt 

3.	 Hålla manifestation i 
Timrå 29/1 kl 11-12 

4.	 Bjuda in politiker till 
skola och förskola för att 
de ska få hur verksam
heten fungerar. 

5.	 Ta kontakt med mass
media via journalister 
och insändare. 

6.	 Utreda sifferunderlaget 

7.	 Uppmuntra bygden, 
dess föreningar och in
vånare till att skriva 
skrivelser till kommu
nen i frågan. 

Manifestationen som genom
fors i Timrå den 29 januari är 
det första som genomförs. Där 
kommer alla intresserade att 
samlas med skyltar och barn 
för att sprida budskapet. 

Mötesledningen avslutade 
med att betona att alla måste 
agera i frågan för att lyckas. 



Hemsändningsbidraget
 

Affären stänger och hemsändningen kommer 
från och med vecka 5 att skötas av ICA Nära i 
Bergeforsen. 

Telefon 57 82 38
 
Ansvarig Lisette Antsis
 

Leverans sker torsdag efter klockan 12.00
 
Beställning skall ske senast onsdag klockan
 

12.00
 

Betala helst med ICA kort
 

Utkörning ombesörjs av Ljustorps IF
 

\ I 

37
I 



Paneldebatt om skolan och
 
förskolans framtid
 

8 februari klockan 19.00 
Bygdegården 

Deltagare 
Eva Lindstrand, Socialdemokraterna kommunalråd 
Lars-Erik Nordin, Centerpartiet oppositionsråd 
Maria Eliasson, vice ordförande skol- och utbildningsnämnden 

.•.och förhoppningsvis fler politiker••. 

Debat1:ledare Christer Nyman 

Manifestation för Ljustorps skola och förskola
 

Vi samlas och demonstrera i centrala Timrå lördagen 
den 29 januari klockan 11.00 till 12.00. 

Träff på Bygdegården för att dela ut plakat och informe
ra om tillvägagångssätt klockan 10.00. 

Ställ upp gammal som ung och visa att det här är inget vi ställer upp på ! 


