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ALLMÄN INFORMATION 
NÄSTA TIDNING STOPP OCH UTSKICK 

Nr4 7 juli 30 juli Gör din stämma 
Nr5 1 sept 24 sept (eller penna) hörd i "bladet" 
Nr6 3 nov 26 nov 

Medlemsavgifter för år 2000 
Enskild 50:
Familj, företag, förening 75:
Insatsmedlem betalar 100:-, vilket är en engångssumma, + att den är personlig,; sen 
även årlig medlemsavgift. 
Prenumeration på "tidningen" kostar 150:-/år = 6 nummer. 
OBS.. Alla Ljustorpsbor får den gratis, men känner ni någon "emigrant" som skulle 
vara intresserad så tipsa gärna. 

Föreningens Postgiro ANNONSKOSTNADER för 2000 
86 11 24 - 6 

INTERNET..
 
Ljustorps hemsida:
 
http://www.geocities.com/Yosemite/Rapids/
 
6009
 
Tips om ändringar och länkar, hör av dig till:
 
Lena Liljemark, 822 22
 

I e-mail: lovberg@algonet.se
 

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

stoppdatumet.
 
Hanteringen blir liksom mycket
 

enklare då...
 

"". ::., \ .......•/ .:: ....
 

~~.;:
 
.:-.:' ".;. 

Pris: exkl. moms inkl. moms
 
HelA4 600: 750:
1/2 A4 300: 375:
1/4A4 150: 187:50 
Radannons 25: 31:25 

HelA4 2.400: 3.000:
1/2 A4 1.200: 1.500:
1/4 A4 600: 750:

'"%"'tr~~ ~~ "%?+ 

~~ ~ 

ANNONSABONNEMANGSKOSTNADER
 
FÖR LJUSTORPS FÖRENINGAR
 

Hel A4 2.000:- 2.500:
1/2 A4 1.000:- 1.250:
1/4 A4 500:- 625:

®~~~~~~~~~~~~~~~=~~=~~~~===~~~~® 

ADRESSEN TILL "RED":
 
Marianne Persson
 
Björkom 3154, 860 33 BERGEFORSEN
 
060 - 823 23, 824 23, 070 - 54 824 99. FAX 060 - 823 23 (RING FÖRE!)
 
HIT SKICKAR NI ALLT NI VILL HA MED I TIDNINGEN .
 

mailto:lovberg@algonet.se


FÖRETAGARTRÄFFEN 

Det var stor uppslutning till företagal"träffen på bygdegården i Ljustorp som Timrå kommun och 
Ljustorps byutveckling ordnat. 

Inbjudna informatörer från Länsstyrelsen berättade om ED pengar, och hur man söker. 
Det finns många olika projekt och utbildningal" som man kan få bidrag till. 

I stora drag: 
Står du för 40% av kostnaden ska kommun eller länsstyrelsen stå för 30% och EV för 30% av 
kostanden. OM det passar in under något större projekt eller ramar som det kallas. 

Skolan: 
Erland ville vidare att alla skulle hjälpas åt med att utveckla siwian så att den inte läggs ner. För 
det vore olyckligt om bamen redan från ettan skulle måsta åka till Söråker. 

LeifNygren 
Ville att företagen kunde börja att samarbeta och hjälpa varandra, tänk vilka kunskaper det 
finns i vår byggd. 
Leif blev vald att sammankalla till nästa företagarträff, så nu vill han ha fax och E-mail adresser 
av alla företag och jordbrukare i Ljustorp.. 
Ni kan faxa och E-maila till Stefan, så ska jag skicka över dessa till Leif och Erland. 

Fax 060-845 80 
E-mail: stefan-andersson@ebox.tninet.se 

LJUSTORPS BYlTTVECKLING'S STYRELSE FÖR 2000 
Ordf 
V ordf 
Kassör 
Sel{r 
Ledamot 
" 

Suppl 

Erland Nordström 
Marianne Persson 
Elvy Dahlin 
Marit Abrahamsson 
Björn Andersson 
Bernt Laggren 
Lennart Tjärnberg 
Börje Albertsson 
Bo Bjurströnl . 
Evert Elfström 
Leif Forslund 
Harriet Näslund 
Hans Öberg 
Bertil Öhlund 

82319 
82323 
58 1098 
82308 
82074 
84048 
82405 
84044 
830 12 
823 11 
811 29 
82206 
83119 
80146 

2 

Valberedningen Kjell Sjödin 
Magnus Isaksson 
Per Malmsberg 

82031 
82222 
82337 
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~ FISKENS DAG 9 / 7 ö 

KL. 13.00
 
.... ...ö B]ORKANGEN - L]USTORP 

Båt-race på ån) hyr en Citen numrerad träbåt för 20 kr.) först 
i målvinner haLva insatsen. 

Från stock ti[[gumma) skuCptering med motorsåg. 

Ljustorpsåns Fiskevån{sområdes förening ordnar med en 
jisketäv[ing med mångafina vinster. 

Jan - Erik Wiik u1UferFtåLCer med dragspe[) sång 
och historier. 

Staffan Eriksson visar oss konsten att 6inda frugor 

Maj-Britt och Åke OCofsson säger godis m.m. 

Fisdamm för 6arnen ) Stövelkastning ) 

Gissa vikten på laxen) 

Pilkastning) Lotterier) 

I serveringen på Björkängen serveras rökt sikmacka ) :J 
O hårcf6rödssmörgås med strömming ) vannkorv ) fäsk 

eJ kaffe och kaffe6röcf. 
Fisken och våffeCstugan öppen som vanCigt) ( 12.00 -18.00 ) 

Gratis inträde) VALK011NA
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SKOLSIDAN
 
är en ny sida som kommer till hösten, här kommer en kort 

presentation över ev innehåll . 

181160D6909666~6166
I EN IDE 
I Jag skulle vilja att ett antal ele
I ver skulle vara sk flygande re
I portrar;. för Ljustorps-bladets 
I räkning, bevaka händelser och 
I:l aktiviteter på skolan och haI kontakt med mig 

Skolavslutningen, 08.30 i Ljus
torps kyrka. 
Musik med ungdomarna från 
skolan och ett spelmanslag. Det är 
Gunilla Molin från kulturskolan 
samt Berndt Wiklund, musik och 
slöjdlärare, som tillsammans med 
eleverna gjort arrangemanget. 
Efter avslutningen är det som 
vanligt fika nere på skolgården 
där man kan köpa fika. 

••••••••4

j: ELEVIUDET j 
""	 kan om dom vill -l 

rapportera det dom 
j: tycker är vildigt. -l••~.~~ ••• 

.~.' hit kan ni skicka in om ni 
~: .har ex skridskor ni vill 
::' byta eller sälja, skidor cy
W' .klar eller liknande. 

TIPSHÖRNAN 

har Ni tips om bra 

~~ 
I '==l__-----------~
 

pA G.. 
1nfo om kommande aktiviteter.
 
6 juni, (Sveriges nationaldag) på Hamsta, företagshus.
 
Vårskolmarknad, kl. 10.00 - 13.00, en mängd olika akti

viteter och framträdanden. Försäljning, frågeslinga,
 
Timrå ungdomsorkester framträder.
 
Barn och vuxna från Lj ustorps skola kommer att delta.
 

Alla föräldrar och övriga är varmt 
välkomna. 

LOKALA SKOLSTYRELSEN 
här hamnar information från den lokala skolstyrelsen
 

presentation av densamma + medlemmarna kommer i
 
n5/00 septembernumret
 

Skolorganisationen nästa läsår:
 
2 st 1 - 2:or, 1 klass 3, 2 st 4 - 5:or samt 1 klass 6.
 
Förskolan, 6-åringarna går tillsammans med 1 - 2:orna.
 
Fritidsverksamheten fortsätter som idag på Loftet.
 
Personalen i skolan, i förskoleklassen och på fritids job

bar mer tillsammans i arbetslag.
 
Målen för Ljustorpsskolans verksamhet finns nu formu

lerade i en lokal arbetsplan, framtagen av representanter
 
för föräldrar och personal. Den kommer att redovisas till
 
hösten på föräldramötena
 

film 
data-spel 
play station-spel 
teater 
böcker 
spel 
osv... 

~ 

I 
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IrlllSTORPS IDROTT'SFÖRENING
 

BiC6il19° 
Torsd'a9ar Id 19.00 

(OBS! K.H-dag 1/6 kL17.00) 

kassan öppnar 17.45 
vinster:~pe1l9ar 

kaffe 
Cottcrier: Matliink 

Iiem~CMa 
kaffe 
f är9femman 
Cottpahet 

Försägnill9 av fika) 
korv odi 90dis. 

Väfkomna 

. ... 
? - I t __'-'!lllll]l 

~ 

,..:;;;__. 

Q-Q.

LOTTFEST den 1/7 
påBjör~en 

Lottptis: Cott+inträde 150 kr. 
Endast inträtfes6ifjett 75 kr. 
Dans ti1I "Per Lund9rens" 
Vinstpfan: lja pris 5000 kr. 

2ja pris 2000 kr. 
3je pris 1000 kr. 

serveri1l9 
pi1kastnif19 skut6ana 

Lotter kan köpas av: 
Clirister 82188 
llfrika 83121 
AnnBritt 82035 
Lena 82038 
Torsten 579322 
Gunnar 83067 
Anette 82202 

VÄLKOMNA 

Bya-camp på LP 
Cör~en den 29 juCi kl 11.00 
Lekar J Cotterier J SelVerl1t9 
på kväCfen J dans på BjörliätJ9en 

Se vidare affisclieri1t9 

Hemmamatcher 
Tisdagen den 6/6 kl 19.00 llWtACby 
Onsdagen den 21/6 kl 19.00 nwt ltufaC 
Lördagen den 1/7 kl 14.00 nwt Nedansjö 

\ 
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En fantasibilfård genom Ljustorps väna nejder. 
En berättelse av
 
TOBIAS 1924
 

Då man traskat omkring bland villorna ute i världen och fått mer än nog av livets profana 
evigt enahanda, som fåfängans marknad i så riklig måtto bjuder på, är man så innerligt väl i 
behov aven rogivande rekreationsresa genom väna bygder, där ett stilla och fridfull liv i 
naturens lugna sköte är kombinerat med dagens upplevelser och naturens ro. 
En sådan rekreationsresa kan mycket väl förverkligas med vår fantasi -bil, som just nu står 
färdig att avgå upp genom den fagra Ljustorpsdalen. 
Priset för en sådan färd -precis lika mycket som den här hemtrevliga broschyren kostar- är 
inte alls oöverkomligt, och resan är inte heller livsfarlig, ty jag själv i egen hög person - låg 
menar jag ju -blir chaufför och ställer fullgod borgen för de resandes liv och lemmar. 
Det enda betänkliga stället är Ostkustbanans övergång vid Stavreviken, men då ännu inga 
avgångssignaler från loken hörts av varken Sundsvall eller Härnösand, är således all fruktan 
överflödig. 
Alltså bila vi i väg med start från den s.k. "Rörbron" över Ljustorpsån i högsommartid. 
Vid Stavreviken har vi två vägar att välja på, en backig, tungkörd och smal, Lögdö- Edsåker, 
och en i det närmaste backfri, lättkörd och bred- inte alls den breda som leder till förtappelsen 
- som vi alltså väljer, och lunken blir bara en vanlig gästgivares, för att vi i fulla drag må 
kunna njuta av all Ljustorps härlighet, och skall jag i förbifarten försöka berätta om allt vad 
j ag vet och - inte vet. 
Sedan vi klarat Ostkustbanans övergång, går vår färd genom en kort men mycket vacker skog, 
i vilken vi i en lummig grönska upptäcker Stavre gamla prästgård, numera ett sannskyldigt 
Eldorado för stadens fattiga skolbarn i sommartid. Här residerade fordom en pastor Eriksson, 
kapellpredikant för Lögdö och Lagfors. 
En dag fick bemälde prästgård besök av två tiggarlappar, av vilka den ene gick in i köket till 
frun, och den andre stegade iväg in på expeditionen. Sedan frun undfägnat lappen i köket, 
uppsökte han sin kamrat hos prästen, därvid följande samtal på lappska kom igång :- "Fick du 
någon sup hos frun?" _II Nej, men om inte prästdj- In varit hemma, så hade jag nog fått". 
Pastor Eriksson, som var fullt hemma i lappskan, invände på samma tungomål:- "En sup kan 
ni nog få, fast prästdj- In är hemma". 
Genom Stavre by, som har nipor och dalkjusor i rik omväxling, fortsätter vi i "sakta mak" 
mellan vackra vitmålade bondgårdar till höger och vänster. 
Nedanför byn flyter Ljustorpsån i förening med Mjällån i en mängd konsbesynnerliga 
vindlingar och har med anledning därav fått namnet" Stavrevågan" . l Stavrebäcken, alldeles 
intill landsvägen, åka vi förbi en kraftstation som förser byn och flera angränsande med kraft 
och lyse.
 
Sedan vi passerat Stavrebäcken äro vi inne i Slätt med sitt vackre gästis. Nipornas mångfald
 
ha vi nu bakom oss, och byn Slätt är nog i själva verket en grann slätt, som med anledning av
 
sin bördighet sannolikt fordom varit sjöbotten.
 
Här är oss skönt och gott att vara, och därför styr bilen självmant upp till gästis, där ett det
 
härligaste kaffe med nybakade vetebulla - hembakade av gårdens väna tös- alltid finnes till
 
hands.
 
Men här på gården finnes också någonting annat, som vi inte saklöst kunna fara ifrån:
 
oförfalskad grädde, socker och de allra läckraste- jordgubbar, vilka rariteter gårdens samma
 
väna tös för oss dukar upp.
 

o
 



Utan minsta samvetsförebråelse göra vi hemgång på anrättningen, emedan vi därute sågo 
Ljustorps största och bästa ansade jordgubbsland, som renderar sin ägare hundratals kronor 
årligen. 
Slätts gästgivaregård är nu en sådan i ordets rätta bemärkelse, åtminstone under den 
nuvarande regimen, och ordet uppskörtning finnes då inte i gårdens ordbok. 
Vidare går vår väg förbi Slätts vita och vackra folkskola som till sin närmaste granne har ett 
blåbandshus, för vilket vi ha all anledning göra honnör och ännu längre fram ett nöjenas 
tempel, som vi i tysthetens tecken halka förbi. Därefter ha vi en utförs- och omedelbart därpå 
en uppförsbacke, vilka backar ha Mjällåbron som föreningslänk. 
Uppe på krönet av den senare upprullas för vår syn en den grannaste tavla av gröna ängar, 
gödda fält, där allting är ordentligt ställt: harvad åker, raka diken, men ingen utsikt ned åt 
viken, emedan sjö ej finnes här- inom hela socknen är det endast den stora byn Bredsjön som 
består sig med den grannlåten i sin omedelbara närhet. 
Den storslagna tavlan är i norr och väster omramad av de majestätiska Höglandsbergen, där 
uven i höstkvällen sjunger sorgesång i regnbegjuten björk, och Körkberget, samt i söder av 
Hamre, Öppoms, Skälljorns m.fl. skogsåsar, Borrberget ej förglömmandes, där man även 
försökt sig på malmbrytning, tavlan begr~nsas i öster av Frätunaåsen. 
Inom denna ram ser vi en mångfald stora rödmålade bondgårdar med vita fönster och knutar. 
Vad som här mest fängslar våra ögon är egendomen Sanna- med, d:r Viklanders 
barndomshem- med den jättestora linden i trädgården, och vidare Nordstrandska villan i 
Högland, samt socknens vackra kyrka mitt uppe på det branta tempelberget. 
Bredvid henne har det unga Ljustorp sin Metropol, sitt Paradis, sin lustgård, sitt Eden, där det 
dagligen njuter i fulla drag av frukterna på kunskapens träd. 
Under beundran av ovan antydda vackra tavla ha vi glidit sakta och obemärkt ända fram till 
tempelberget, som vi med all respekt inför ta oss en svängom förbi, och äro så med ens inne 
på Moriaslätten, på vars mitt en vit, hemtrevlig bondgård tronar med handelsbod intill. 
Moriaslätten har en fris av vackra bondbyar runtomkring sig. I öster och söder ha vi Mellberg 
med Prästbole och Björkom, i väster och norr Lövberg, en del av Edsta samt Tuna och 
Gällvik, alla byar med vackra berg och skogsåsar bakom sig, vilka stå som skyddande vakter 
mot storm och ilar. 
För att vår resa och reseskildring ej må bli alltför långtrådig och tröttande, kan det nu vara på 
tiden, att skruva upp ångan en liten smula, helst som vi så lite som möjligt böra ta intryck av 
syndaflodens styggelser i Edsta 1919, emedan vårt strålande resehumör därav kan ta skada, då 
vi ju resa för vad vackrast är. 
Vi kasta därför en flyktig blick uppåt Edsta med baptisternas ståtliga Betel och i närheten 
därav socknens grannaste bondgård, där fordom i långa tider bott en välärevordig 
riksdagsman i ett tidevarv, då ej sådana växte på var buske. Vår färd fortgår alltså i ett 
raskande tempo mellan Edsta och Lagfors, efter vilken väg vi i förbifarten skymta inbjudande 
bondgårdar och stugor i rik omväxling samt en delvis stenbunden och karg natur men inte 
heller i avsaknad däremellan av bördiga ängar och på andra sidan Ljustorpsån en närapå 
milslång välmående torparbygd, Lövbergsåsen kallad. 
Syndaflodens förödelseverk är mera- för att inte säga mest- omfattande i Lagfors. 
Här har dock spåren betydl igt sopats igen medelst en dyrbar dammanläggning och en dito 
kraftstation. Men det behövdes pengar för detta byggnadsföretag och framför allt rätträknande 
ingenjörer för att återvinna Lagforsfallets spolierade jättekrafter. Sunds Bolag kunde dock 
uppbringa båda dessa så viktiga faktorer, och ur förödelsens styggelse uppstod inom helt kort 
tid en kraftig, lysande tös som omedelbart började spela på sitt omfångsrika instrument. 
Tösen fick sig ock en större syster uppe vid Rundbacken, och nu sprida dessa ljusets barn 
lyse, kraft och värme ned igenom hela Ljustorpsdalen och ända nedåt kusten. 



På en dominerande kulle bredvid den nyuppförda dammen och kraftstationen se vi det åldriga 
av trä byggda Lagforskapellet, kuriöst därför, att det i olikhet med alla andra helgedomar i 
vårt land är- rödmålat. Här predikas nu en gång i månaden. 
Ha vi nu på vägen upp till Lagfors varit med om många vackra ting och företeelser, så ha ändå 
det goda vinet sparats till sist. 
Den milslånga skogen Lagfors- Bredsjön. Med en och annan rödmålad torpstuga här och där 
vid vägens kant, är hänförande att färdas igenom såväl vinter som sommar. I sommartid 
genljuder skogen aven tusenstämmig fågelsång natt och dag, och i vintertid, då majestätiska 
furor och granar stå skrudade i drivvit högtidsskrud, åker man i den grannaste pelarhall, som 
är lika tjusig som trollens av guld och silver skimrande salar i det stolta Fuskberget där uppe i 
Bredsjön. Själva vägbanan är egendomlig i så motto, att hon fortlöper längs efter en rygg av 
idellandsvägsgrus med naturlig slänt på båda sidor, så att landsvägsdiken här äro obehövliga 
såsom ock gruspåkörning för vägens underhåll. 
Men såsom allt annat jordiskt har även denna härlighet en ände, som vi - kanske alltför fort 
måste vidgå, då vi hunnit Lyckebron, övergången av Bredsjöån och inkörsporten till 
Bredsjön, de gamla Bredsjöfinnarnas forna fristad under krigets fasor. 
Det var över Lyckebron som de ryska stridshästarna ej kunde komma, emedan bron - med 
anledning av finnarnas trolldom - rörde sig i motsatt riktning i samma tempo som de ryska 
ryttarna med sina stridshästar. För oss ligger nu bron så vackert stilla, och om ett par minuter 
äro vi framme på Bredsjöns så inbjudande väna stränder. 
Åtskilliga gånger förut är den sevärda stora byn skildrad både i saga och sång, varför vi här 
hoppa över det kapitlet. I stället göra vi vår entre i ett storartat bönkapell som synes oss så 
vördnatsfullt, inbjudande och fridfullt, där det står på den täcka insjöns strand. En liten 
talltrast har en gång sjungit en vacker visa om detta kapell, vilken visa just nu dyker upp i mitt 
minne, varför jag tar mig friheten att här inne i templets helgedom för mina resenärer 
deklamera densamma. 

Denna berättelse är tagen ur ett häfte som heter: Berättelser och brev från bygden, av Tobias 
år 1924 

Anita & Stefan 
Bredsjön 
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DanIella nattlinnen
 
och morgonrockar i bomull
 

200/0
 

Vid köp av byxa eller kjol 
30%
 

på linne eller T-shirt 
(gäller ej tidigare nedsatt plagg) 

Välkomnlen in!
 
Glöm ej!!!
 

Inlämningsställe för kemtvätt
 
Pensionärsrabatt
 

Öppet: 

Axplock från "kärringråd för hem och hälsa" 

Såriga händer -kaffesump efter brygg
kaffe har en läkande effekt på nariga och såriga 
händer. Gnid in ordentligt med kaffesumpen 
och skölj i ljummet vatten. 

- otvättad fårull innehåller la
nolin och rorr brukade man gnida händer med 
sprickor och sår, med sådan ull, huden blev 
mjuk och såren läkte snabbt. 

- salmiak och glycerin, blanda 
lika delar och ruska om ordentligt, smörj hän
derna. Det svider fruktansvärt några sekunder, 
men sedan blir huden mjuk och fin. 

Lövbergsåsens Plant.. 
har stängt verksamheten
 

Vi taclmr alla gamla kunder och önskar trevlig
 
sommar
 

vardagar 10 - 18 lördagar 10 - 14 
morsdag 11 - 14 

Köpmangatan 47 * Tel & Fax 580780 
Peter och Tinen 

GOLV TILL BRA PRISER! 

Alla typer av golvmaterial: 

Linoleum 
Plast 
Textil 
Trägolv 
Cork-O-Plast 
Våtrumsväggar 

Golvslipning utföres 
Uthyrning av golvslip 
Gångmattor 
Balkong/altanmattor 

Givetvis hjälper vi till med inläggningen! 
Hör med oss om offert! 

.ööt~ ,'V;~~~8;f·~'] ~
 

:.. ,:,~!·!~I~ii!i.,:.J 
Terminalvägen 6,86136 TIMRÅ 
Tel. 57 50 88, 010-333 91 84, Fax 57 31 60 

Öppet månd - fred 9.30 - 18.00 9 



Glad Sonlnlar 
Sommar och soliga sköna dagar är på väg med
 
stormsteg men det händer en hel del både i vår
 
kommun och i Sundsvall.
 
Några av de arrangemang jag vill rekommendera:
 

* "Ronja Rövardotter" spelar 7 föreställningar i
 
Stenbrottet, Fagervik med premiär 27 maj.
 

* "Peter Pan" med Kvartersteatern spelar på
 
Norra Berget. Premär 10 juni.
 

* Pilgrimsvandring, Selånger - Skarvdörre
 
Trondheim 1 -28 juli.
 

Kom gärna med din intresseanmälan redan nu in
för hösten, så vi tidigt kan bedöma vilka cirklar 
som kommer igång. 
Vill med detta önska Dig en lång och sl{ön sommar 
Och väl mött till hösten 

Soliga hälsningar
 

Elsie Dahl
 •ABF Sundsvallsorten, Köpmangatan 18 A, TIMRA
 
Tel: 060 - 58 04 66, fax 060-57 25 43
 
e-mail: elsie.dahl@sundsvall.abf.se
 

----1 

finitas Jfundvård 

Trimning, klippning
 
och tillbehör och godis
 

Hund, katt, gnagare, fågel och fisk
 
Prisex.
 

Ren Pellets, Svenskt foder för gnagare, 25:-/kg
 
Undulatfröblandning 24:-/kg
 
Papegojpellets 1/2 kg = 45:

Papegojblandning 40:-/kg
 

Lite fiskfoder, Tubefix, Mygglarver ex
 

Hundfoder 
Sportsman r S Pride, amerikanskt helfoder 18 kg, 

från 305:
Kattfoder 

Golden Blend 6,3 kg, 215:-, veterinärkvalitet 
Även andra amerikanska sorter 

Shampo 
Cardinal serien + andra sorter 

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

Duvvägen 3, 861 34 Timrå
 
Tel 060-57 59 18, 070-333 1433
 

....-------------..1 10 
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'w, . Glöm inte bOli att det lvären är här I Hemägg! !går att sätta in radannonser om ~ 
ni vill sälja "småsaker" Under 

När dagarna står så vackert gröna, U"Loppis" 
och dagarna är varma och sköna, närOch NI, glöm inte att detta 

..säljes, ev. hemkörning blad faktiskt går ut lite överallt murklorna är skrynklade och klara, då 
i kommunen vid vissa tillfällen, kan ordnas om så önvill jag i naturen vara. Med metspö och 
så era annonser syns faktiskt skas.en korg på min arm, kanske sitta en
även utanför Ljustorp. 

stund 
på en sten så varm. Och njuta av Marlene Eriksson Vill ni vara med och 
liljekonvalj, doft och fågelkvitter ochskriva i 181166
öringen som i bäcken spritter.bladet kan ni även faxa till 

mig SÖKESI.H.eller maila. på foder 
Fuxen är 060-823 23 liten ponny A - C, 
men då måste ni först slå riden, gärna inkörd&1tJ&1tJ&1tJ&1tJ&1tJt1tJtJtJtJ
en signal för jag har den snäll och trafiksäker

~ DAGENS ROS. g
inte alltid på. +Mail adressen är: ~ Tilldelas Ljustorps ~ liten "stor" häst max 160 cm bjorkom(@nail. bip. net 
trafiksäker&J ft~ivilliga tJ 

r-----------,fJ	 II ras, mindre betydelseVilken Otur fJ brandkår. fl trafiksäkerIl	 tJ 
Jeanette 58 10 52 tJ Bara för tJDet är synd om Hasse, 

073 - 92 80 125 t1 att ni FINNS. &lhan råkar då ut för allt.
 
Först bröt han foten, sedan
 ff'''=~=~=-'''='''='·=·'·='·=···=,,·=···=···=···=·\=-···=-··.=.\=.\=:;'91 ~ Ni gör ett otroligt bra ~ 

~	 ~ klämde han tummen, och nu tf RÖDA KORSET ]~ jobb. ~ Il	 ilhar ett fruntimmer förvridit 
ff BLOMSTERFONDEN l:

huvudet på honom, stackarn. g rt ~ Ii PG 56 96 55 - 4 j'l 
~ ~ 

10

fJ ~ IJ 
--.1 &JtJtJeJtJCJtJeJtJeJfjJfj&JeJCJ 

'i( Tel 823 64 j) 
II II 
t;;,..•..=.':=!,:=:.·=:..==--:=!:=..=:=-.:=::=:=:=-.:=...=:=-.I=..=-~.jj 

mt l I I I l l: I I I t i:; l I I l t l I I l I l l l I l l l liD 

SOMMARTIDER JUNI, AUGUSTI: ONSDAGAR 17.00 - 19.00. 
JIJLI STÄNGT 

. :.:....
tel 821 47 

<-:BOK-TIPS FRÅN STINA •

MAJ -JUNI	 

» 

Stefan Andhe Andhe's pärlor	 ett rikt urval ur 5 års kåseri
samlingar 

Lena Katarina Swanberg Alice dansar	 om en medelålders kvinna som hela sitt 
liv vårdat andra 

Elizabeth Jane Howard De ljusa åren	 första boken om familjen Cazalet. 
Sommaren 1937 på den stora lant
egendomen i Sussex 



Fritidsgården! ! 
"Frivi lIiga" föräldrar!!!! 
Jag efterlyser fortfarande ERA e-mail-adresser. Maila mig så fort 
som möjligt. lnfo på väg . 
bjorkom@mail.bip.net 

Marianne Persson 82323 
kassör 

Anneli Engman, ordf. 
Anna-Karin Wallgren, sekr 

82095 
831 55 

Ungdomar!! ! 
Har Ni ideer på att göra något, hör av Er för ev kan 
Unga Örnar fixa l1åt. 
Marianne Persson 823 23 

,; .f...~~..~..~~~..~~.~~~ ..~~.~~~~~.~ 
.. I)

i ~:It~ ~
 
.. Lågprisbutik för smådjur och akvariefisk ~ 

: Bölevägen Sörberge Centrum * Tel.570091 ~ :: 

.. S ~ .. 

.. ...... ca ~ 

D- ! NUTRA NUGGETS AXESS t:. .....- ..
 
.. .._E ROYALCANIN ROBUR 

~
~.. :; ~ 

.. ~ LONE STAR EUKANUBA l!! I) 

:: .j PRECEPT KLASS HUNDFODER ~ : 
.. III .i l) 

D- Gi ~ l) 
e- E .. .. 
.. O Nu i ännu större lokaler := i) .. € ';( •
 
.. ii ~ I) 

~ ~ vardagar 12.00 - 1 
Ö:':U:<mån 12.00 - 20.00 ~ 

MORS DAG.. 

Har firats i Sverige sedan 1919, 
då seden lanserades av Cecilia 
Bååth-Holmberg efter förebild 
av den (från 1914 officiella) 
mors dag som lärarinnan Ann 
Jarvis skapat i USA (där den 
firas andra söndagen i maj) 

Så grattis (eller vad man nu
 
säger) alla MOR och ha en lat
 

och skön morsdag.
 
Fika på säng och en blomma
 
skulle sitta gott eller hur??
 

-If,
 
•••e ..& ...~·.iP-~..&~.~·....& ......I1J.~·....~..D-i}. L.- --J 

~~~~~I~~~~nhus? iHÖRSÄGEN GRATTIS, ~'~ 
_Han är hemma hos sin ~j - Jag hörde att ni var Cecilia och Lars-Ove i Bredsjön till ~ 
fyrbenta vän. ~ bra laddade, Kurre och nytillskottet: Lotta. t 
_Jasså? Har ni köpt ~ du, när vi gick hem från Hurra för en ny Ljustorpsbo. . -
hund? ~ krogen i går. Grattis även Lars-Ove på 40-års 
- Nä, vi har renoverat ~i -~?rför tr~r d~ det? dagen, vilken snopet nog sammanföll..j:". 

l;offano Bt....:.t ~å~gt::.pa e mig sex . med ~:r~:n~~delseo . 

~W»rn~~~~ciimrn!)o:.I.....------_..L>O<x~)cö~~~; . 



'-Tankar efter en brand................ {Ii: ~
"""""""""""""""'jJ.H'.
, /,\ "
'-Nånting man aldrig vet är hur man kommer att I'eagera vid olika händelser.... " 
'-För min del är det bl'and, ' , ,
 
, Vill skriva detta för att jag hoppas att dom som känner sig "berörda" ska ta till sig att vi är " 
, tacksamma för er närvaro och tankar, sånt som vi inte kan gå runt till alla och prata om. Tack ' 
'- alla ni som varit "gulliga". ' 

'R k' f " k o 'l'k ' o •• , ea tlOnerna ran omglvOlngen ar oc sa o I a. ' 
'-* B.~andkillarna, jättegulliga och som frågade hur man mådde och om det var något dom kunde " 
, gora " 
,: Nils-Eri~ so~ u~an eftertanke och på stående fot erbjöd oss husrum "
, Hans-Enk hkasa " 
, * många kramar av grannar med undran, hur är det? ~ 

'Sen finns det tydligen en baksida också, även på en "lycklig" tragedi. Det är när ondsinta ~ 
'-personer ringer och anmäler oss till miljö- och hälsoskydd, pga att en gris hade ont i ett ben. ~~ 
'Citat <vi hade en gris som sprang runt med brutet ben och bara skrek och ingen brydde sig om ~~ 
'den> Visserligen hade han ont i ett ben, ett ben som han gjorde illa när vi var tvungna att få ut ~ 
'dom ur den brinnande byggnaden. Vill bara ställa en fråga till vederbörande: skulle vi ha lämnat ' 
'kvar honom i lågorna eller var det bättre att ha en levande gris med tyvärr ett ont ben? Vi ansåg \\.. 
'-att livet var kärare. Dessutom mår han bra idag!! ", 
'Är det allmän elakhet eller avundsjuka som driver en person till att göra en sån här sak?? Svaret " 
'på det, får vi nog aldrig. ' 
'Men nu vet jag ialla fall hur jag, Lennart och Jim hanterar en sådan här situation. "', 
, En kall, lugn hand lades över oss... ' 
, Efter samtal till brandkåren fick vi bråttom. (dom kom på ca 10 minuter, dää ni.) " 
,Jim och jag var nere hos hästarna på ca 1,5 sek (kändes det som) Vi gick bara in tog gdmskaften', 
'-och ledde ut dom. Snopna var väl vad dom blev, att få gå ut igen bara efter ca 45 minuter. ' 
'-Lennart flyttade på bilarna och fick ut gastuberna, sen med glassplitter yrande runt öronen " 
, rusade han in till grisarna och med "mild" övertalning försöka få ut dem. Jim fick hålla båda '' 
,hästarna en bra bit ifrån och jag satte mig utanför stallet och försökte locka på grisarna för att " 
, dom skulle känna igen något bekant och hellre vilja komma ut. Efteråt har jag undrat hur jag "'~~ 

'-klarade mig undan glassplitter och nedfallande brinnande byggnadsdelar,. ~ 
. nassarna kom sent om sider uttussandes helt lugnt, inget skrik och bus. <;;>, 

~Då .. när dom var räddade gick luften ur mig.. i 20 sekunder innan nästa pärs då jag fick syn på ","
'traktorn (den hann vi inte rädda), såg sedan till min fasa hur lågorna gick förbi mot ' 
'-bostadshuset. Där 3 av barnen låg och sov. Då blev det lite andnöd och mycket bråttom \~ 
'-upp. . ", 
'-Till saken hör att jag befann mig på baksidan av den brinnande byggnaden och bostadshuset " 
'ligger på framsidan. ' 
'-Det syntes alltså inte från mitt håll om det brann i huset eller ej. "',
'när möttes jag av brandkillar som formligen dränkte huset med vatten, för att det inte skulle ta '\. 
'eld. Jag fick ta en stor omväg pga hettan, även jag blev lite vattnad för att kunna komma in. " 
'-Det började bli rök inne, så vi väckte barnen och plockade ner det viktigaste (tror jag) sen ", 
'-sen en lång historia kort. Vi åkte polisbil till Nils-Erik, höll den familjen vaken halva \\.. 
'-natten för att sedan lägga oss att sova. Sova? Njae inte mycke i alla fall. " 
'-Till sist, men absolut inte minst: '~~' 

, Ater ett ett enormt tack till LJUSTORPS FRIVILLIGA BRANDKÅR. " 
'-Vi bor kvar här tack vare ER ' ,~, . ,
'- ?itaJt~ PefZ.<!4<J./t , 

'-'-'-'-,~,'-,,~'" \~"'-.~~~'-'-'-'-~'-,~'-'-'~<f" \,-,~'-''-~,,~'-,~ '\'\.'-'-~,' 13 : 



Vi har tränings & tävlings
orrrrådetiSmvre~e~ 

Kom och besök oss

Vi håller på från Maj till September 

Nybörjarträningar måndagar kl 18.DO-20.00 

Här kan du GRATIS få J.?rova på trialcyklar & trialmotorcyklar 50 cc, 
öva på vårt nybörjarorrrrade, trana balans mm under överseende av instruktör. 

Vill du ha kontakt med oss kom och besök oss eller ring ! 

Reijo 060-83093, Olle 060-576581 eller Alf 0611-20695 

Till Salu i Ljustorp 

T Villa i Mellberg, l-plan 
/ Boyta 127 n12 + 80 m2 

Tomt 965 m2 
Byggnadsår 1977 

Nära dagis och skolan 

Kj ell och Gunilla Andersson 
821 72 

070-514 38 83 
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[RfiMGOBBEN]
 
Ramverksta'n Hässjö k:a 

Inramningar 30% rabatt 

Littografier, original av
 

jöran nyberg
 

Öppet:
 
måndag - fredag 12- 19
 

lördag 10 - 13
 

Tel 060 - 430 20 I

~~~~~~I
 
Grattis Malin Wiksell på
 

30-års-dagen
 
önskar
 

stallskjutsarfamiljen.
 
L...- -----I 

Väldans fyllande på 
Bredsjön nu ett tag. 
Grattis Cecilia på 30

års dagen. 
)V{ariaYlYle 

spelar en trudelutt
 
för dig....
 

~~~~~~~~~~~~~~~&~~~~
 

·Herbalifel t 
~ Vill Du gå ner i vikt eller bara må bättre?i:Här finns produkter som kan fylla Dina behov. 

,~I: 
~Har själv blivit av med en hel del onödiga kilon och !imår bättre än någonsm. 

!i 
~ 

~!ttRing rör information 
~ 
~ 

~ Marianne Persson, fristående Herbalife-distributör ~ 
~ 060-823 23, 824 23, 070-54 824 99 ~ 

~~~~~~~~~~~~~&~~~&~~
 

Finns DU
 
som är intresserad av Bygdegårdens framtid?
 
Kan du tänka Dig att hjälpa bygden att behålla "gården"
 
Ta kontakt med någon ur bygdegårdsgruppen:
 

Erland Nordström 823 19 
Elvy Dahlin 58 1098 
Malin Wiksell 822 28 
Christer Nyman 821 88 Ulrik Ahlin 820 96 
Inger Andersson 82074 Lena Gröning 82038 
Kjell Forsström 830 51 Kjell Smedman 840 16 1....------------.11..------------------15 



En liten scout kom hem till oss un - Förlåt, är min "Hoppsan" 
der Operation dagsverke. Jag gav En nasare knackade på:herre från Skott
honom i uppgift att skala potatis - Goddag frun, ska det vara primaland?
- och det gjorde han alldeles ut brevpapper?- Nej, hurså?märkt. - Nej tack, jag skriver aldrig. 

• Jag tyckte ni - Men du kan väl skriva på arbets - Men lite färggrant broderigarn,
bröt på skotska kortet att jag har eldat skräp, bad frun lilla? 

han. när ni betalade - Nej, jag broderar inte. 
- Varför det då? - Men en väldoftande tvål då? dricksen! 
• Mamma behöver inte veta att jag - Nej, jag .. 
kan skala potatis. Tvålen blev såld! 

• KommCl' du att älska mig 
lika mycket när jag blir

- Vad är det för ras på hun
gammal och grå, August? 

den? - Naturligtvis! Se bara hur
 
. Jag vet inte,. Jag köpte den
 jag älskar min gamla,
 
som kattunge...
 rostiga cykel. 

~------------, RENA GLASÖGON 
ÅTERANVÄNDNING Det blir lätt 'fårgstänk på glas

Kasta inte lacknafta när du
 ögonen när man målar med
 
tvättat penslar i den. Häll
 roller. För att undvika besvär

den i en särskild flaska som
 lig rengöring kan man klä gla

du fyller på efter varje pen
 sen med plastfolie som man
 
seltvätt. Efter ett par dagar
 lätt kan ta av vid arbetets slut. 
har färgen sjunkit till bot Det finns ju en del som inte
 
ten och över finns fullt an
 bara kan ta av glasögonen vid
 
vändbar lacknafta till nästa l sånt här arbete, utan behöver
 
penseltvätt.
 glasen "för syns skull". 

l- ~ 

- Frun i huset till herrn:
 
- Det står en man med träben
 
utanför•
 
- Säg honom att vi ska inga ha.
 

BILLIGA TIDSKRIFTS· 
SAMLARE 

Tomma tvättmedelspaket är ut
märkta som tidskriftssamlare. 
Stora kartonger till veckotid
ningar och små till serietid
ningar. Klä dem med färgglada 
papper. 

~ ..:J.o 

VIM

S.1~ 

2.IPA 

MOl>ees 
MAT 

!:>1..6.,",~. 

VÄt:>E.2 

FI$,K 

LANG 
~O 

I=LJ c.",. 
N.6.KN 

HAMMA 

OJOJOJ H NU ÖNSKAR 
JAG- ATT VI HADE ETT 

MOTOR F I..yc;. PL.1\ N 
ISTÄL.LET! 



'!J~~~~~~~~~~~~~~~~-=-====--~~l!P r[ 111111 II TI I I FFFTIFFFFFF 111111111111] "" 
.. . Vid årsmötet valdes en ny 

MJALLÅDALENS BYALAG • styrelse och den består av 
~ följande personer: 

Styrelsen fOr Mjällådalens byalag önskar alla byalagg en skön IBernt Laggren ordf 
och trevlig sommar. Vi rekommenderar en härlig vandring på Ola Larsson sekr 
någon av de uppröjda stigarna som fOrbinder Mjällådalen Karin Söderkvist kassör 
med kyrkbyn Ljustorp. Man kan antingen gå Kyrkstigen från Reino Buhta ledam 
Rödmyrdalen till Jällviksbron ca 2,5 km eller Fäbostigen från Allan Sjöström " 
Rödmyrdalen boer till Petter Norbergsbron ca 5 km. Stigarna Magnus Kilander suppl 
är väl utmärkta med en gul ring på träden och dessutom finns Inger Albertsson " 
en anslagstavla vid Petter Norbergsbron med kartor över hela 
området. 
Man kan också göra en avstickare upp till Petter Norbergstorpet, ca 1 km från bron. Där kommer 
Hembygdsföreningen i sommar att sätta upp en anslagstavla med gamla bilder över hur det såg ut 
förr i världen när torpet var bebott av familjen Norberg och dems 12 barn. 

Ps. glöm inte myggoljan! 

TREVLIG SOMMAR 
'OJ-~=~=~===~~~~====~=~~;;;:;;====~==~===~====~=~l!
 
~ ~ 

, En vårvandring till natursköna 
Skinnen. 

[ ]SKINNEN 
~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~ 

Ater en promenad med viss chansning 
att hitta fram, men smart som man är 
ansluter man sig till "proffisionella 

Skinnenvandrare" tex Leif Forslund, som kan vägen dit som sin egen ficka. Kan inte påstå att 
dagen var det soligaste och varmaste på länge, utan mulen och lite råkall, men ganska fin ändå. 
Syftet var att mäta in den nya timmerstugan till en ändrad placering, så att den inte hamnar i 
vägen för skotertrafiken, vilken har varit nog så stor i vinter. Roligt att ni med skotrar hittar dit 

och nyttjar stugan. Ni andra också naturligtvis!
 
Placeringen blir riktigt bra tyckte vi. Arbetet med den lär börja nån gång nu på vårkanten, så vi
 
kan se fram emot ytterligare en fin timmerstuga att vistas i.
 
"Storstugan", måste jag säga har blivit alldelses otroligt fin, möblemanget är finare än hemma.. !
 
Hoppas verldigen att den får behållas i detta skick för tid och evighet.
 
Hitills har alla som varit här tagit med sig sina sopor, vilket tyder på att alla uppskattar stugan och
 
är rädda om den. 

För dagen Skinnenansvarig Marianne och Leif 

t FUS~!C~=~A~~ ] !}:~;':~;~~,~:~;:~t~r~~~~/;:~a;~:~::;::s 
hus, tittar på bl.a. gammal torpbebyggelse, 

garveri, kvarn och sågplats samt humlegårdar mm. 
Vidare utdelas till deltagare en förteckning över ägare till hemman, torp eller gårdar från slutet av 
1700-talet och framåt. 

informatör, Arnold Thunström 
samt äldre byinnevånare. 

2) Fisketävling vid Nylandsforsen, datum ej fastställt, kolla affischering vid "torget" iFuske. 

ordf. Christer Nyman 



Ar * 
Bredsjön 

Vid årsmötet, den 9 april, valdes ny styrelse enligt följande: 

Ordförande 

Vice ordförande 

Sekreterare 

Kassör 

Ledamot 
" 
Suppleant 

Håkan Josefsson 
Lars-Ove Östlund 
Cecilia Sjödin 
Maj-Britt Millberg 
Göran Andersson 
Stefan Andersson 
Mats-Åke Millberg 

omvald 
nyvald 
nyvald 
omvald 
omvald 
" 

" 

Bredsjön 
På denna bys utmarker har ett flertal inmu~ningar av förmodade kopparmalmsfyndigheter
 
ägt rum.
 
Men den äldsta mutsedeln, utfärdad den 17 maj 1841, gällande kalksten med
 
underliggande järn på en plats nära Talleråsberget 3/8 mil söder om rigåsbyn vid rået mot
 
Li (Liden) allmänning. Inmutare var Västanå bruks intressenter och inspektor.
 

De första kopparmalmsbrytningen avsedda mutsedlar utfärdade den 22 januari 1881 och
 
avsåg 5 fyndigheter, belägna på följande platser: Lappberget, Alberget, Lilla fuskberget,
 
Gethällan och Tjärnhällan .
 
Inmutare var Fotografen P.M Nyström
 

Fuskberget, 404 meter över havet, vilket berg med sina väldiga gråstenshällar och
 
skogsbeklädda armar syns ha tillkommit för att skydda byn mot en besvärande "nord

västan" .
 
Mitt i själva berget förefinns ett lodrätt hällparti med glänsande vit cirkelrund fläck i
 
mitten, Stjärnan kallad, vilken givit uppslag till sagan om rika malmfyndigheter i
 
Fuskberget.
 

Den lilla täckta insjön - som enligt sägen i början fick namnet Brödsjön med anledning av
 
att de första nybyggarna säkrare här kunde få sitt bröd än i gamla Finland, heter i dag
 
Bredsjön.
 

Finns det någon som har skriften: Lycka måste vara att få en dotter på 
Historien om Bredsjö-finnar och deras trolldom sin 40 års dag
 
Skriven av Ludius (Anders Olof Berglund)
 GRATTIS 

Jag skulle vilja läsa den, hör av er.
 
Mvh
 
Stefan Andersson 060-84544 eller 84580


1B1.L----------l 



e~ --------

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

Sommarens häftigaste??
 
Gillar Ni att dansa?
 

Missa då inte denna superchans....
 
Buss varje danskväll till Åsen, Liden!!
 

Start i Stavreviken kl. 19.45, över
 
Stavre, sen genom Ljustorp.
 

150 kr tur och retur inkJ. inträde.
 
Kan det bli bättre?
 

Ring och boka!
 
Första danskvällen blir
 

lördagen 3 juni. 

Hör med Lage! 
Sjöströms Åkeri i Lagfors 

Lage Sjöström 
060 - 810 25 

070 - 325 76 90 

·0
--

Färgfläckar, ett gissel.u 

Här är några saker som kan vara bra att
 
ha hemma:
 
ACETON som löser lacker och lim. (kan
 
inte användas på tyger av acetat och tria

cetat)
 
BENSIN löser fett
 

CITRONSYRA bleker, används för
 
rostfläckar och kalkavlagringar.
 
1 msk citronsyra + 2 dl ljummet vatten.
 
GLYCERIN mjukar upp intorkade
 
fläckar (kan även användas till att
 
"föreviga" blommor och blader)
 
LACKNAFTA löser fett, harts och al

kydlackfårger.
 
POTATISMJÖL som absorberande
 
puder.
 
T-RÖn för fläckar med starka t'irgäm

nen.
 
RADERGUMMI för vissa fläckar på
 
tapeter, målade matta ytor och liknande.
 

- Den här sedeln får ni inte handla för!
 
Den är falsk.
 
- Jag ska inte handla, jag ska växla!
 

Slättmon, Västansjön, Bredsjön, 
Lagfors bruksgatan, Lagfors 

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

Kyrkberget, Höglandsvägen, Prästsvedjan 

Mellberg, Öppomsvägen, Hamrevägen, 
Skäljom, Lögdö, Ribodarna 

Skäljom, Åsäng, Stavreviken, Rotenvägen 

Åsäng, mot Viksjögränsen 

Stefan Andersson 

Lennart Tjärnberg 

Erland Nordström 

Elvy Dahlin 

Hasse Bouvin 

Börje Albertsson 

84580 

82405 

82319 

58 1098 

83080 

84044 
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Tjuvjakten
 

"Åsa Nisse berättar"
 
VI6'51" 1V6AN;fR ~.,. eN
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Jag satt vid köksbordet med en kaffekask på söndag kväll. 
när jag får se en älgkalv stå och äta på buskarna nere vid 
bäcken. Mat, tänkte jag och slet åt mig bössan som stod be
redd i köksskåpet. Och jag sprang ut. Älgen blev rädd och 
sprang i väg. Då tänkte jag, här gäller det att få stopp på 
den om det ska bli något kött i grytan. Så jag släppte ett 
skott, men älgen hoppade i väg på tre ben. Då sprang jag in 
och ringde till Klabbarparn och sa, nu klabbarpare får du 

komma och hjälpa mig. Jag har skjutit benet aven älg, men han hoppade i väg på tre 
ben och lämnade stora blodspår efter sig. Jag kommer, sa Klabbarparn och kastade sig 
i bilen. Älgen hade lagt sig, men blev skrämd när tre gubbar kom och jagade honom. 
Sen gick jakten ut över bäcken till nästa markägare och över stora vägen, där stöp äl
gen över snövallen och kanade ner bland buskarna och orkade inte resa sig mer. 
(Det visade sig sedan vid slakten, att nästan allt blod hade runnit ur älgen). 
Nu, Nisse får du skjuta sa Klabbarparn och så small ett skott och älgen slapp plågas 
mer. - Hur ska vi ldara det här nu, sa Klabbarparn? Så att vi får åt oss köttet. Det är 
ju snart mörkt också. Det sIm inte bli svårt, sa Nisse. Det är ju en pensionär som äger 
marken, hon blir nog nöjd bara hon får lite ben att koka sin soppa på. Hon vet nog inte 
hur det går till. Vi slänger år henne en kasse med ben och någon köttbit. 

Men hon, pensionären blev förvånad n~r hon fick se tre renskrapade benknotor från 
leder. Och frågade om älgen hade haft nio ben? Och ingen file. - Ja, det vet jag inte sa 
Nisse. Den här historien handlar om en nära granne och hans kompis. Pensionären un
drar om en älgkalv bara väger 60 kg? 

Det här hände i mars månad år 2000 i Timrå kommun 

Sign. En som har observerat. 

SPELMANSSTÄMMA på BJÖRKÄNGEN 
:.::~i;>blir i år, lördagen den 15 juli. ~. 
.:.f

=$~2? 

Planering pågår för fullt. Affischering och övrig 
marknadsföring kommer vid månadsskiftet juni/juli. 

Byutvecklingens Musiksektion
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Räknetävling??
 

Hos 6 st av Ljustorps företagare + Fisken finns det en burk med X 
antal ärtor i. Från 1 juli till sista juli finns burkarna på plats. 
Gör en utflykt till var och en av dessa och gissa antalet, fyll sedan i 
detta frågeformulär och skicka till adressen nedan. Fina priser att 
vinna... 

Senast 15 augusti vill jag ha era svar. 

TOMAT-ÅS .......... ST
 
.......... ST
 

SJÖSTRÖMS ........•. ST
 
LJUSTORPS TRÄDGÅRD (sem. stängt från 15 juli) .......... ST
 
TUNBODARNAS EKOLOGISKA ODLING .......... ST
 
STAVREBOA (öppet lörd - sönd 10.00 - 16.00) .......... ST
 
FISKEN (1 juli - 13 augusti ,öppet 12.00 - 18.00 ) .......... ST
 

eT 

Dom som gissat närmast på flest ställen, kommer att få ta del av 
vinsterna, ni kommer att meddelas per telefon eller skriftligen. 
Så GLÖM INTE att fylla i namn mm. 

Namo•••••••••.•••••••••••.••.•.•••..•.•.•·.••••.•••...••..•••.••.•••••.•••••..••.•••••••.••••••.•.••. 
Adress . 
Postadress 0. 

1rele1[oll•....•.•.••.••...•••.•••••.••..•..••.•.•••.••••.••....••.•.••••••.•••.••••.•••••••••••••.••.•• 
~-IIl~il . 
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, Skicka till: 

,~~~~:;e:le;:son 
, 860 33 Bergeforsen 
..... E-mail bjorkom@mail.bip.net 
, 060-823 23, 824 23, 070-54 824 99 
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