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ALLMÄN INFORMATION 

Annonskostnader för 1996 
A4 200:

1/2 A4 100:
1/4 A4 50:
radannonser 25:
(loppis) 

föreningssidan 1/8 A4 gratis 

Ändring av stoppdatum för kommande nummer:	 nr 2 12 april 
nr 3 5 juli

( 
"	 nr 4 6 september 

nr 5 20 november 

WUSTORPS BYUTVECKLING EKONOMISK FÖRENING
 
PG nr 86 11 24 - 6
 

Föreningsbanken nr 7831 - 11 - 12096
 

Ljustorps Byutveckling 
Ekonomisk förening 

KALLELSE 

Ljllstorps BYlltveckling Ekonomisk förening håller ordinarie årsstämma i
 
LjW)torps Bygdegård Söndag den 31 Mars kl 13.00
 

Motioner som skall behandlas av stämman ska vara skriftliga, och styrelsen
 
tillhanda senn.crt 14 dagar före stämman.
 
Ev. motioner kan skickas eller länmas till Ordf Erland Nordström, Lövberg
 
3630, Ljustorp.
 

Förslag som kan W1derlätta valberedningens arbete kan läIlmas till Lars Öhlen
 
tel 82400, Ann-Sofie Bjurström tel 82315 eller Karl-Erik Holmberg tel 81054.
 

Välkomna! 

Styrelsen 
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Ljustorps Byutveckling 
Ekonomisk rörening 

Ljustorps Byutveckling Ekonomisk förening är ett kooperativ med syfte att 
initiera och bedriva utveckling i Ljustorps socken och byar. Såväl privatpersoner 
som företag, föreningar och andra organisationer är välkonma som medlemmar. 
Insatsen är 100 kronor, medlemsavgiften är 25 kronor för enskild och 50 kronor 
för familj per år. 

Ändamålet är att främja medlemmarnas a1männa intressen genom: 

•	 att arbeta ~r landsbygdsutveckling, småskaligt ~retagande, kultur, miljö och
 
samh41lsutveck1,
 

•	 att verka ~r byns utveckling genom olika ammgemang, aktiviteter och utvecklingsprojekt som 
även främjar den sociala gemenskapen. 

•	 att stödja och i vissa fiill bedriva barn och ungdomsverksamhet. 

•	 att bedriva eller påverka utbildnings och infonnationsverksamhet ~r landsbygden samt att
 
kartlAgga och skapa en kunskapsbank ~r utveckling av bygden.
 

•	 att utgöra ett nätverk ~r medlemmarna med ömsesidigt stod, rådgivning och information. 

Föreningen är reUgiist och partipoUtiskt obunden. 

Medlemmarna deltar genom att själva verka i föreningens anda., deltar i 
verksamheter och använder sig av de tjänster som föreningen erbjuder sina 
medlemmar. 

Om du är interssera.d av att bli medlem kan du sätta in Insats- samt 
Medlemsavgiften på vårt Pg 86 Il 24 - 6 eller Fb-konto 7831 11 12096, glöm ej 
adressuppgifter. Om du vill veta mer om vår verksamhet är du välkommen att 
kontakta föreningens ordförande Erland Nordstrom 060-82319, du kan också 
kontakta redaktörn ror vår tidning Ljustorpsbladet Marianne Persson tel. 060
82323. 
- Ljustorpsbladet ges ut 5 - 6 ggr. per år till alla hushåll i Ljustorp. Under 1996 
bekostas detta till stor del av annons- och medlemsavgifter samt ideellt arbete. 
Din medlemsinsats kan vara avgörande för bl. a. Ljustorpsbladets framtida 
överlevnad. 
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STADGAR FÖR lJVSTORPS DY\fTVECKllNG 
Firma 

ÄadamAl 

Styrebeaa 
säte 

Medlemskap 

( Medlems 
A1Jaaade 

Insata
skylcllpet 

Medlemsavgift 

Utalutalns 

StJ'reIse 

..1.J1.R.~CJ_ ....... re~stren'.des
 
st..aJgar. stacge5ndrin~ av 
Pater't· och re~:pst7'~:ingsvetket. 
Bolags~vdelninzell 

§ •
 
rörenlnseaa Urma .... LJUSTORPS BTVTVECKLINC EK. FÖR.
 
§ 2
 
rörenlnsea har tlU IadansAl att 'rllmla medlemmarDa_ekonomiska
 
Inueaea seaona att verka lör byns uh'eckllns sanat senona olika
 
arransenaans och aktlYlteter 'rämla den sodala semen.kapea, med

lemmarna bereds arbete.
 
rörenlnsea är reUglöst och partlpoUtlskt obunden.
 

§~ 

FönDInsen har sitt säte I Lluatorp, TimrA kommun. 

§4 
Förealnsen är öppen tör alla 80m delar töreDlnsensmAlsättnln. och
 
tölJer d.. etadpr.
 

§ S
 
Medlem är skylclls att tölJa törealn.eaa etadpr och etyrelsens beslut.
 

§ •
 
Medlem ska11 deltap I förea!nsen med ett Insatsbelopp av JOO kronor,
 
per person, som betala kontant Yld Inträdet.
 
• Insats =- J röst. Rösträtt Yld det Ar maD 'J'lIer J6 Ar. 

§ ,
 
Medlem skalihIIsen tlU tönDInsen erläga medlemsavgUt, Yllken
 
av 'örenlneutämman bestämma dU belopp om höpt 200 kronor.
 
Medlemsavplten betala senast ~J man.
 

§ •
 
Medlem som br)'ter mot nadpraa eUer Inpnpa avtal eller som
 
uppenbarUsea skadar töremnsen, motarbetar dea Intressen eller
 
äadanaAl, kan av 8tJ'reben utalutas.
 

§ 9
 
VId utträd. ur förea!nsen sker detta Yld utpnsen av räkenskapsAr.
 
Erlasd Insats Iterbeta1u.
 

I •• 
Aadrlnpr av deala naclpr sker I eaU",et med , kap. § J4 och .S, ......."':66' om ekonomiska törea)npr•
 
.........npatlimman kaa baluta OlD bdrln. av etaclgaraa. För detta
 
"1ft att aUa medlemmar är 6vereIU om etaq.ändrlnsen pi en
 
16rea1npatäJDma.
 
Om man Int. är helt av...... mAde "'Iut lattaa pA tyA pi varandra
 
lölJaod. etAnllnor. PA den andra etänlman mUte minst 2/J av d.
 
röRaDcIe rana lör törslaset om etaqebdrln..
 

I •• 
"6rea1npetänlman utaer en et)'reIee be8tAende av lälSt S och höpt ,
 
leclam6ter, ....t läpt S och h611t , auppleaater•
 
"önta sAnsen välJe J ledaJD6ter pI • Ar och 2 pI 2 Ar.
 
Ordf6raade väljs pi törealnpetäJDm....
 
St)"reIeen utaer Inom siS Ylce orcU6rande, eekreterare, Ylce sekreterare
 
ocb kau6r.
 
StyreIaea är beslutam..... nir mlnat S ledamöter är nän'arande.
 
Suppleaater eka11 aIIdd kaUa dU 8t)'1'ebemötea.
 
SamlDaakalland.1 valberedDln.ea kalla ockal tlU etyrel.emötea.
 



5 Valhl'edaJal 

n 1'1IIateokftlal 

Förenlap
8tADlma 

Kallel•• tlU 
16reDlap
~..~'

/:: J~I"XLr1f. 
r 

f' 

VlIUtf6rd"ala. 

Förl...
I ....aer 

IIZ
 
TlU TaI..........al pi ett Ar.kaIl aU. S ordiaarl. och S .uppleaata'.
 

§Q 
Jl'6rea1ap8tJiJllman uU.. 2 ....s.orer .....t Z ....s.onuppleaater.
 
1 mI.or pi 1 Ar och 1 pA Z Ar.
 

'I4
 
nl'lllateokaare uU. laom 8t)'I'el.ea.
 

§11
 
Jl'6ren1alea. rlke1Ulkap.a... Ar kaleaderAr.
 

§16
 
Styrehea .ka .eaut ea mbad 16ft orcIIaarle lörenJapatämma dU
 
......oreraa lämaa AnreclonmJaphanclUapraa.
 

§I'
 
Ordlaarl. lörenlap8tämma hAlJa ArUlea löre april nu\aad8 utgAal

Vid orcllaarle lörenlap8tärama .kaIllöIJand. äreadea lörekomma dU
 
.ehanclUall
 
1. Val aT ordförand. och .ekret..are lör stämman 
L JUderlal aT I'6ftIllald 
.10 Val aT JUderlapraaD/nlliia/r6etl'lkDare 
40 Jl'rAp OlD 8tilraman .Unt n:adpeDUgt utl)'d 
lo Styrel8e1U1 Anredo~"'DlaphanclUa.... Jirat. mI.orera.. 

berätteh. 
.. ....Iut om Iubtällande aT .aI....räkDlal och ....ultaträkDIal 

....t b.lut I aaleclDlal aT Areta Tlaat eller lörlust 
,. ....Iut om 8ft8T....lrlhet lt atr'fthea 
a. FrA.. om arvode tlU 8t)'rebeleclaraöter och revisorer 
9. Budaet 
10. Medlem••vlllt 
11. Val aT atr'ft....edaJIIM.. och .uppleaater 
IL Val aT rm.orer och revI.o......ppleanter 
130 Val aT Tal.eredalal 
LIe ÖYrI.. Areadea .om eaUgt I.. IlaD 16rekomma pA .täraman 

§ 1. 
Jt.U.... tlU lörenlap8tämma, .....t andra meddelaadea .ker leaom
 
_BOIU, am.cherlal eU.. na LJu.torp••ladet.
 
Jt.U kaIl .ke tldlpd 4 Teokor och .eaut 2 Teekor före
 
...B 8tämma, .....t .eaut 1 Teoka 16re eJl'tra stämma.
 

11'
 
••d.B Il.. 161'e1kr1Tea .nlttalal dU ..enfoad .kelt, .kaIl ett över

.kott al dU.aka dU finala... Nr foråatC verkaanahet.
 

§ao
 
....Iat om förenla..... appl6allal IlaD eadat lör.. nd eTA pi
 
...._ .. liljand. 8tAnUIIor, T...a. "'ad ea II' orcllaarl..
 
Mlad " .v aatalet ........ riater ..late .lran. fönl.let.
 
Vid appl6allal aT 16rea1alea .kall dir ej aaaat lilJer aT lalea om
 
.koDoraJ.ka 16na1a...., de .ehAUaa tlUala.....om lörealalea har
 
d ......eIl.. medlemmaraa. DlrTid .kall ..edlemlllaras fönt
 
Atelfl labetalda I....Uer.
 

§21 
KapItaIlAr dU.1eJutaa utanlör ..ed1eau1....Ueraa äTea aT aadra lla 
1IIed1~ar,011I ftJ'rehea aA ....atal'. 
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ÖNSKAS!!! 
LOPPIS 

ABC-KURS MED KÖP OCH SÄ·LJ
HJÄRT-OCH 
LUNGRÄDDNING rr",-;o·-~-,,·-,,·-,,·-;o·=o~-;o·-~=:"ll 

~ )I
lb....-.;-o:-.;=!:-o:-o:-.;_.:-.:--;ojJ 

19-ÅRING 
TILL SALU: ÖNSKAS!!! 

EN DANS MED 60

TALS MUSIK OCH
 
60-TALS KLÄDSEL
 

19-ÅRING 

ÖNSKAS 

Basket - volleyboll 
handboll aktiviteter 
for ungdomar 15 år och 
uppåt 

Väduren 

NYTT OCH BEGAGNAT. 
En tidskrift som innehåller 
produkter till rönäJjning 
både i ental och i partier. 
Den kommer ut 10 nr/år 
och finns att låna hos 
Marianne, 823 23. 
Har man en atiånide och 
behöver nån typ av 
utrustning eller ett 
startpaket av nån produkt 
man tänkt att sälja. Det 
finns att välja på här. 
Hör av er. 

GULA TIDNINGEN I 
TIMRÅ. 

något mer lokalt än den 
rikstäckande Gula Tidningen.
 
Kan det vara en företagside
 
månne?
 
Finns det ingen arbetslös som
 
gillar att pyssla med sånt slags
 
arbete.
 
En ide bara.
 

1 ST STICKMASKIN 
BROTHER MED RESARBÄDD 
+ SPETSSLÄDE, MANGA 
BOCKER. FULLSTÄNDIG 
BESKRIVNING. 
NYA NALAR 

PRIS: 1.700:
81122, ELLA 

.----_ SÄLJES 

Hydrofor, pump, vit toastol, 
vitt badkar utan front med 
liten emaljskada, escalong
tak ca 20 kvm. 

allt nytt 

polytenslang 32mm, 40 mm, 
fåntängsel . 
självlastarvagn tar 800 kg 
alumin.fälgar Mercedes 

84550 

Ljustorps Röda kon förening hade lokalstämma den 11 februari. Uppvärmningen inrö'r kvällens
 
förhandlingar sköttes utmärkt av Karin Lindblom, som spelade nyckelharpa, Margareta Eden, cittra,
 
samt Carl-Oskar Lindblom, som spelade både dragspel och dunpel. Deras variationsrika
 
underhållning var mycket uppskattad.
 
Detta följdes av de sedvanliga ånmötesförhandlingarna. Följande perSoner fick rörtroendet att ingå i
 
1996-ån styrelse: Britt-Marie Nordin, Kentin Berge, Paula Höglund, Maivor Penson, Birgit
 
Bergfon, Lillian Philström, Lena Sellstedt, Majny Nilsson, Leena Hedman, Barbro Svensson, Gudrun
 
Sjödin, Eva Eriksson.
 
Revisorer: Monica Backlund och Margareta Hedström, suppi. Karin Höglund.
 
Ombud för blomsterfonden är Britt-Marie Nordin. Ansvarig för Besöksverksamheten: Gunvor Åsen.
 
Utbildningsledare: Lillian Philström.
 



Ljustorps Byutveckling har startat ett Miljö - alu
 
projekt.
 

Mannen till det heter Ingvar Johansson bor i Åsäng och
 
har tel 830 35.
 

Han har redan en hel del kunskaper när det gäller energi
 
och liknande. Så en del av hans arbetsuppgifter kommer
 

att vara som personlig rådgivare åt våra hushåll.
 

Som en start av det:
 
INBJUDER VI TILL EN MILJÖ - ENERGI - TRÄFF
 
där han är behjälplig för var och en som är intresserad.
 
Drar ert hus mycket el? el. olja? Vad beror det på? Kan
 

jag göra något själv?
 
Kom och lyssna med Ingvar.
 

BYGDEGÅRDEN ONSDAG 20 MARS
 
kl. 19.00
 

Ta med era nya och gamla el, olja eller ved-räkningar.
 
Mät upp er uppvärmda yta i kvm.
 

VÄLKOMNA
 
Vi bjuder på kaffe
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INFORMATION OM
 
HUSETS UPPVÄRMNING
 

SPARTIPS
 

Det finns tre viktiga skäl till varför vi bör hushålla med vår 
energianvändning. 
Det skäl som påverkar oss direkt är den privatekonomiska 
energikostnaden -den kostnad vi har för 
energianvändningen i våra småhus. 
Uppvärmningskostnaden utgör nu den största utgiften för 
huset efter räntor och amorteringar och det blir vi varse 
varje gång vi står på posten eller banken för att betala våra 
energiräkningar. Vad den energislösaktige då bör veta är att 
grannens energiräkning kanske är bara hälften så stor. 
Grannen kan vara energisnål och ha upptäckt att den 
sparade kilowattimmen är den billigaste och på så sätt får 
han/hon pengar över till annat. 
Det andra skälet är det miljömässiga. Ett förnuftigt 
energianvändande reducerar svavelutsläpp, kärnkraftsavfall 
m m. Tänk på att den sparade kilowattimmen är den renaste. 
Det tredje skälet är att jordens resurser är begränsade både 
när det gäller råvaror och produktionskapacitet. Tänk på att 
den sparade kilowattimmen kan andvändas av våra barn. 
Avsikten med denna energisparartikel är att nå ut tillen bred 
allmänhet. varför alltför detaljerade och djupgående detaljer 
har reducerats. 

-....~...............__.... Normalt åtgår 60% av energikostnaden till 
uppvärmning. 

"",..,."'f"-&.IAL.LlI,l,Llol............~Hit går 20% av totala energiåtgången.
 
I:hJsbållsaLMånga bäckar små blir en helå. Resterande 20% 
åtgår till hushållsel. 
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I~-S-C-H-U-NT-~-~-D-Ä-R-D-ET-?I
 
Om vi tittar pa hur en schunt fungerar. 1 är den delen som samlar Information. 
Det är en maniok 80m blandar varmt 2 är en utomhuegivare den känner 

och kallt vatten till lagom temperatur. vilken temperatur det är ute. 3 är 
Denna schunt sitter på värmepannan. inomhusgivare den känner vilken temp 
den reglerar vattnets temperatur till det är inne. dessa (2 och 3) skickar 
elementen i huset. Den styrs av sina värden till 1(centralen) . 4 är en 
något som kallas för framledningsgivare som 
reglerutrustning. Om man ska förklara mlterteperaturen på vattnet till 
hur den fungerar. börjar vi medvilka elementen. Den ger 1sitt värde. När 
delar den består av. sedan dessa värden från 2.3 och 4 

sammanställs l1:an ger 1signaler till 
schuntmotorn 80m på bilden är 5. 

[lJ-.-.--.---.----.-
...._--- 

I 
! 
I 
I 

~
 

1Central
 

I 

~ 
-

---_., 
i 
i 
i 
l 
i 
! 
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SortomvaDdliDS: 

1000 Watt =1kilowatt =lkWh =kilo =tusen 
1000 twatt =1Megawatt =lMWh =mega =miljon 
1000 Megawatt =1Gigawatt =lGWh =giga =miljard 
1000 Gigawatt =1Terawatt =lTWh =tera =biljon 
h =hour =timme 

1TWh =0.086 miljoner ton olja 
1miljon tOD olja =11.36 TWh 
1 ton olja =11 630 kWh 
l kubikmeter olja =0.86 ton olja 
1Mj(megajoule) =0.227 kWh 

1 kubikmeter travad ved =c:a 1000 kWh 
lK.ubikmeter travad björkved =c:a 1400 Kwh 

spartips: spara 136 tr på ett lätt sätt 

inköpstostnad 1st 60 watts glödlampa S kr 
lystid (8 ggr kortare än lysrörslampa) 1000 lim 
kostnad totalt 1000 x O.SO kr x 0.060kW 30 kr 

lumma 3S kr x 8 stycken är 280 tr 

inköp lYlrörllampa 11 watt 100 kr 
lYItid 8000 tim 
kOltnad totalt 8000 x O.SO kr x O.Ollkw 44 kr 
----------------..._---------------------------------------------------

summa 144 kr 

8 It 60 wattare kOltar 280 kr och lit 11 wattare kostar 144 kr man 
Ipar 136 kr pi att andvinda 11 wattl lYIrörslampor , virt att veta. 

I Sverige förbrukar vi ungefir 140 TWh el. Hur mycket är di det? 
140 TWh =140000 GWh =140 000 000 MWh =140 000 000 000
 
kilowattimmar.
 
Vattenkraften är ca: 70 TWh.
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Vi vet att bilar ska dra under 1 liter bensin per mil. Om bilen
 
tar 3 liter/mil dl blir det genast verkstadsbesök. Men när ett
 
hus drar 3 kubik olja eller 4 kubik då är det inte många som
 
reagerar, det ska nog vara så. Finna det då inga sådana begrepp
 
vad det gäller hUI. Jo visst finns det normer för hur många
 
kilowatt ett hUI bör förbruka. Nigon undrar säkert hur stor
 

"- vatten-taat det gir it, för att hilla värmen en viss tid. För att 
rikna pi detta milte man ha vissa uppgifter om det hus det 
gäller. 

Börja med att skriva av elmätaren varje månad. Hur mycket
 
olja glr åt pl ett år, eller hur minga kubik-meter ved går det åt
 
på ett år. Nu kan man börja med att fylla i en anteckningsbok där
 
dessa uppgifter finns. Dessa uppgifter är ett måste annars är det
 
omöjligt att räkna på vad som är normalt. Om ni har gamla
 
räkniDlar lör en beräkning för tidigare år så lott ni kan, då ser
 
man vad framtida itgärder gör för nytta.
 

För er som har lite statistik över huset
 
kan det vara bra att veta vilken temperatur vattnet till
 
elementen har vid -lO respektive -IS grader ute.
 
Det är bra att veta när du ska rätna ut hur stor vattentanken ska
 
vara.
 

Hur myctet ett hUI normalt förbrutar sta vi gå igenom på mötet på
 
förs.mlinlllården se separat inbjudan.
 
Hur man Itiller iD Ildre reglerutrultningar om ni har sidan som
 
inte funlerar lom den sta kan ni fi rid om.
 
Vi tln ritna pi hur Itor aektank lom behöva till ert hUI.
 
Mer om vlrmepumpar, solfångare kommer i Dlsta Ljustorps-blad
 
och pi ett möte länlre fram om intrelse finns, vi tar en bit
 
i taget.
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Nu startar vi nya körkortsutbildningar. Och inte nog med det, 
vi startar också kurser för Taxi-leg och yrkesförarkompetens! 

Ring och anmäl dig redan idag! 

• Bil/MC I 
.• lastbil/släp/buss 
• Taxi-legitimation 
• Yrkesförarkompetens 

Prova våra populära intensivkurser! 
Kompiskör gärna {eHektivt}. Vi skräddarsyr vår 

utbildning efter dina behov! 

_ e/TYTRAFIKSKOLA
 
- Alltid i Centrum 

Ring för mer information: Tel. 060-61 85 25
 
Esplanaden 10, Sundsvall
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av köksluckor och innerdörrar, 
dekorlistning mm. 

Industrigatan 2, Bergeforsen 

Tel 060-570829
 
Mobil,tel 070-5840797
 

Har ni tröttnat på köket ?
 
Är köket tråkigt ?
 

Låt oss sprutlackera era
 
köksluckor ska ni få se vad lite
 

färg kan göra.
 
Hos oss kan ni .välja nya
 

handtag på luckor och lådor.
 
Köket får ett nytt ansikte.
 

NORRLACK Välkomna• 
.....•••.••••...•••••••••.••........••..•......••••...•.....•.•.••.......•••..•••.••
~ 

• 
• 

I I 
'-L-am-Pfike 

~ 
Ii D 

http:���.����...���������.��........��..�......����...�.....�.�.��.......���..���
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Hjälp Krigens Offer genom Röda korset
 

24 mars kl 17.00 - 20.00 

Plats: Bygdegården i Ljustorp
 
Inträde: Vuxna 50 :- Skolungdom 15 :
 

./ Vi lottar ut en vinst på inträdesbiljetten 

Fredrik Sundstöm och Fredrik Backlund spelar och sjunger
 
blues, rock mm. härliga "gamla godingar".
 

Lasse Flykt och Stig Lindholm sjunger och spelar "Dan
 
Andersson" mm.
 

Stefan Åhlander spelar piano
 

Kom och njut av förstklassig underhållning och gott fika.
 
Behållningen från denna kväll går till Krigens Offer-inse
 

Boka även följande dagar till trevliga Röda kors aktiviteter:
 

16/4 o. 23/4 BARNOLYCKSFALLSKURS 
Kl. 1.8.00-21.30 i FörsamHngshemmet. 
Ledare: Gun-Britt Lövros 
Avgift: 150: Anmälan: Lillian Pihlström tel. 83015. 

27/4 o. 11/5 KLÄDINSAMLING i gamla församlingshemmet. 

S/S TRIVSELKVÄLL i Församlinshemmet kl 18.00. 

24/8 DANS MED SURSTRÖMMING i Bygdegården 
Orkester: Zyntax Anmäl dig till Lillian tel 83015. 

16/9 MODEVISNING i Bygdegården kl 19.00 

OKT. FÖRSAMLINGSAFTON 

Hjärtligt välkomna till alla våra aktiviteter.
 

Röda korset har börjat tillverka babypaket och är i stort behov av hjälp med både
 
att få tyg och garn samt flitiga fingrar, som kan hjälpa till att sy och sticka. Kontakta
 

gärna Paula tel 82319, Birgitta tel 82335, Lena 82304. 



----------I KÖRKORT
 I
Funderar DU på att ta
 

körlektioner?
 
Gör det i Ljustorp!
 

En körskola är villig
 
att lägga ca 3/4 av
 
utbildningen här i
 
Ljustorp, Bra va?
 

Tänk att slippa åka
 
till stan varjer gång
 
Du ska köra eller ha
 

teori.
 
Hör av ER, gammal
 
som ung, än är det
 

inte försent.
 
Ring
 

Marianne, 823 23
 

IDATA - KURSI
 
Ljustorps skola tänker starta en data-grund-utbildning
 

15 tim 600:
5 gånger a3 timmar med start
 

vecka 12 onsdag 20 m,ars kl.18.30 - 21.30
 
vecka 12 torsdag 21 mars kl.16.00 - 19.00
 

Varje grupp tar 10 deltagare så det gäller att vara snabb med
 
anmälan
 

Ring Birgitta Edlund 823 24 el. 821 47
 
eller kontakta
 

Marianne Persson 82323 el. 824 23
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~ LJUSTORPS IDROTTSFÖRENING .~ [ RÖDA KORSET .J
 
if. .~ ll. BLOMSTERFONDEN ;J


tDEN ÅRLIGA BYA-PIMPELN ] f~ PG 56 96 55 - 4 ~1
 
Il 16 mars se kommande affisch :~ Il BG 7831-28-01723 :jl
 
II II " ·.~!l
~.	 " III •	 • 
I" 16 o o II	 ~. Tel 822 32 .~
If mars dans pa Bygdegarden till '111'1

0	 :~ 
~, '"	 

• 

II 
~ ETAGE 21.00 - 01.00 ~	 by-e:=,:=,:=.':-.:-·:-.:=o:-o,"=-':-o,"=-,:=,:=:,.JI 

~ anmäl senast 13 mars till ~ F,o;-~·-"l-"'-"·=-"·-~-"·-"·-"·~o~~'~-"o=:'""')1
 
Ann-Britt 82035 JJ ~ MATSEDEL FÖR JI
 
Kansliet 821 86 )J II LJUSTORPSSKOLAN j'1
 

~ ~	 ]
II II v 9 26 februari - 1 mars '11
 

OBS ev pubafton i april il 0\ M RIS OCH LEVERBIFF :.
 
iLy_o:_",_o:_"'="'=,:=-,:_..._o:_"o_...= ..._ ...=,:=.':~j II T POTATIS OCH FISK )J


II O SPAGETII OCH KÖTIFÄRSsAs :~
 
F,o;-o~=.·o=o~-~-",=~,=o'.=.'o=O~-~=O'.-~o~o'.=;'.=:.""')1 ~ TO MOS MED SOVANDE KORV ~
 
[ UNGA ÖRNAR	 ~ ~ F SOPPA, BRÖD OCH OST ~ 

l- För medlemmar, är det Mekar- ii [SANG OCH MUSIK-SHOW ]
 
il~ kvällar hos Tony på verkstan. :jl II av Ljustorps skolas elever II
 
~ ONSDAGAR kl. 18.00 - 20.00 :il ~ 14 maj kl 19.00 II
 .	 . If Bygdegården II 
[ Respektera tiden, så han inte ] ~ mer 000 kommer senare il
 
Il sitter och väntar tills strax före '11 by=-...- ...- - ...=....- ...= ...--:-...- ...- ...=..:-~jj

il åtta innan nån kommer. :il r."'-~=~-"l- -~=...=-~.=;~=-0~=0~=-.~-0\-~=-0~-~=:.1 

[( Ungdomar från 12 år är jj ~ LJUSTORPS BYUTVECKLING .~ 
~ välkomna med sina cyklar och ~~. Barngymnastik 3 - 5 år .~ 
l~ moppar som är i "skruvbehov" )J [ Måndagar 18.00 - 18.45 ] 
ly-...-o,.-",-.:=-,:=,:=-,:-"'=,:=."'=-':=':-'Io'=,:-:J ~. Gympasalen .JJ 

. :r ledare Håkan lfagberg 83041 1 
~ 25:- hela termInen ~ :Ljustorps Frivilliga Brandkår : 
II	 II•• ••	 
~ ~ 

:Har Årsmöte måndagen 4 mars :	 ~ Vi startade även en skridskoskola II 
~	 ~ 

: kl. 19.00 på brandstationen. •	 ~ som blev lite aven flopp, eftersom vår .~ 

~ jlJrsta ledare hoppade av. Vi vill gärna ~• Välkomna	 :• • ratt "träningen" ska fortsätta. Nu har vi .~ 
l fått tag på en ny "tränare"· ~ 
II •	 II 
~ Ingvar Johanson, Asäng. 830 35 II 
[ Lördagar kl. 12.30 - 13.30 ] 
~påhock~~wnen ~ 
~ om tiden passar eller ej tas upp på . .~ 

~I:' nästa träff. 2mars. Välkomna. .~ 
".	 II~ 

f~ ÅRSMÖTE ~j 
[ Söndag 31 mars kl 19.00 på Jj 

r-Bn~g~~~ .	 ~ 
~ ALLA hjärtligt välkomna!! .	 ] 
~-~~~~~-~-~-~-<-<-~-~-~~-~-~ 
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Kompletteringstrafik = buss (nästan) 

Visste ni att måndag, onsdag och fredag, har Ljustorps Taxi kompletteringstrafik.
 
~i i Bredsjön kan åka från Bredsjön till Lagfors och hinna med l:a bussen därifrån.
 
Aven hem efter näst sista bussen, men då måste ni ringa och beställa.
 
För att inte några missfdrstånd ska uppstå: Ring och prata med Taxi. 82037.
 

FÄRDTJÄNSTEN!!!!!!!!!
 
För tillfället har Ljustorps Taxi fått tillbaka den tjänsten, så NI kan i fortsättningen ringa direkt
 
till Ljustorps Taxi, när ni behöver skjuts.
 

Till allmänhetens kännedom. 
Denna skrivelse och liknande, har i strid ström, från olika föreningar och organisationer i 

Ljustorp, inkommit till dom "bestämmande" i Timrå kommun. 
( Alla hoppas vi att DOM ska ta sitt sunda fdrnuft tillfånga och låta oss ha kvar "vår" Taxi-tjänst. 

Timri Kommun Kopia till: Timri Kommun SocjalnAmnden 
Kommunstyrelsen Timri Kommun Planeringskontoret 

Ljustorps Taxi 
861 00 TIMRA 

Betr. Ljustorps Taxi. Sjuktransporter och Flnltjlnst 

Timrå kommun samarbetar i ett landsbygdsprojekt för att b1.a skapa och radda arl:>etstill.fhllen i 
LjustOlp. 
Hotet om att dra in, sjuk och fllrdtjAnsttransportema för Ljustorps Taxi innebar att: Kommunen 
motaroetar sina egna fattade beslut. Har det månne kommit grus i maskineriet eller Ar det 
mAnskliga faktorn som spelat ett spratt? 
Det kan inte bli billigare, ej heller miljövänligare att Sundsvalls taxi och sjulctransportbilar 
hamtar och skjutsar hem sjuka, handikappade och aldre från och till Ljustorp, det blir ofta 
dessutom två tomma turer jAmfört med att hemortens taxi startar och fullföljer transporten. 
Har kommunen tltt bittre pris, så Ar detta förmodligen förband1ingsbart dA det hotar 
8Ibetstill.OOlen och servicen inom den egna kommunen. 

Vad det an Ar så ger taxirörelsen i Ljustorp ett anta18Ibetsti1J.fllllen som Ar så viktiga fl)r både 
kommunen och tillhorande landsbygd. 

Styrelsen för LjustoIps Byutveclding Ekonomisk förening protesterar mot socjalnämndens 
verlcställigbet, innan kommunstyrelsen behandlat ärendet. 

Vi ser därmed fram emot !bIhandlingar mellan soc;alnllmnden och det drabbade !bretaget. 

Ljustorp den 12 Februari 1996 

Styrelsen för Ljustorps Byutvec1ding Ekonomisk förening 

Wn(~
 
Ordf. Erland Nordstrom 
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ALU-PROJEKT - FISKEVÄRDAR r L.JUSTORP 

I slutet av augusti 1995 påbörjades ett f\LU-projekt som har framtagits av fiskekonsulent Erik 
Sjölander i samråd med kommuns näringslivssekrcterare Gunnar Wiström. Ljustorps 
by'Utveckling med ordförande Erland Nordström, vice ordförande Marianne Persson och 
Ljustorpsans Fiskevårdsområde med ordförande Lars-Anders Bergfors. Arbetsfömlcdlingens 
kontaktman har varit Mattias Ahlberg. 
Det har tungerat som ett delprojekt i Prc~jekt [JusIOfP med Marianne Persson som projekt
ansvang.. 

Fisk och VUI/envärd har bistått med kunskap och utbildning i nät och elfiske samt uthyrning av 
( behövlig utrustning som båt, nät och elfiskeutrustning mm. 

Samtliga projekterade vatten ligger inom Ljustorps Fiskevårdsområde. 

Vi har endast varit två ALV-arbetare (mot beräknade 6-8) med en sjättedel av den 
urspnmgliga beräknade ekonomin. Det har varit mycket ny kunskap och lärdom :ttt ta åt sig, 
samtidigt med intensivt fiske och diirtill dokumentering och materialvård, har även fritiucn 
tagits i anspråk till fördjupning i ämnet. Det huvudsakliga arbetet inriktades på fiskinventcring. 
Utifrån detta material, från kommun, FVO och egna iakttagelser som gjorts i sambanu med 
inventering och fiske, har vi sammanställt det till en fiskeplan över vattnen med torslag på 
kommande åtgärder i de for områdets mest intressanta valten. Framtaget material kommer att 
vara FVO till dels, SOI11 t ex kalkningsrapporter, utterinventering, nättiske, elfiske, kartor samt 
tabeller. 

Utan en noggrannare inventering av vanclringshinder, bOtlenfauna och vatten kemi prov samt 
elfiske, kan inte en mer noggrann plan över varje vatten göras. Nätfiske av de mest intressanta 
sjöar och tjärnar har gjorts. Endast några fa lokaler i några bäckar, har hunnits med att elfiskats 
innan isläggning. 

Vi har även fått lärdom i konstcn att tTll1ga mink, och bygga lämpliga nUlor till dessa Tio 
minklallor har vi tillverkat till FVO, för utsättning i åar och bäckar. 

Som fiskevärdar har vi även provat på en liten utställning. Där vi tog fram material i fonn av 
bilder och text, tar att visa vad vårat arbete går ut på, som inventering, nät- och elfiskc samt 
hur fisken mår i våra vatten. 

En fiskevårdsplan måste bygga på ett långsiktigt 'arbete (det har tagit ganska lång tid att· 
forstöra) för att kunna få en uthållig och ekonomiskt rimlig utdelning. Generellt kan man säga 
att fiskutsältningar är kortsiktigt och anläggande av lek- och uppväxtområden 
(repproduktionsområden) är långsiktigt: Genom att tillförsäkra fisk och dess mat goda 
livsbetingelser, genom t ex kalkning och biotopvård, investeras det i tiskevattnen. 
Fiskutsättningar blir endast en kostnad. För alt arbeta långsiktigt och konstruktivt krävs 
förundersökningar för att sätta in rätt åtgärd, och etfektkontroll för att veta att åtgärden var 
rätt och att ärligt kunna redogöra om vad vattnen innehåller till Jem som köper fiskekort. 
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(
 

Förtext till kalendern. 
För att kunna ha en så heltäckande kalender som möjligt, så ber jag 

alla f'"6reningar, organisationer, skolan, kyrkan ja även privatpersoner som 
har nån typ av aktivitet, att lämna in dessa med datum. 

I detta nr är det endast de som kommit in med sina aktiviteter som är 
med. Men det saknas en del. 

Stopp-datum till tidningen står på sid 2. 

JÄGARE! FISKARE! m.fl. 
Saknar ni kniv? 

Nu har ni chansen till
 
snygga?
 
fräcka?
 
läckra?
 

. Handgjorda jaktknivar eller 
vad du vill för kniv. 
Du kan beställa som Du vill ha 
den. 
Bengt Westberg 406 12 
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