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: UTSKICK : 
WTidningens stoppdatum nr 5 6 september 23 SEPT • 
W nr 6 20 november 9 DEC •W • 
W • 
WANNONSKOSTNADER för 1996 + moms (25%) • 
: A4 200:-, 1/2, A4 100:-, 1/4 A4 50:- radannons 25:- ; 
winkl 250:- 125:- 62:50 31 :25 • 
W l 

: Föreningens Postgiro 86 11 24-6 : 
W" Bankgiro 7831-11-12096 l 
W l 

:OBS! Vill man endast vara medlem (ej INSATS-medlem) så går det också bra ; 
A 25:-/enskild l 
W 50:-lfamilj l 
: 25:-lföreninglföretag ; 
~ l 
ApRENUMERATION PÅ LJUSTORPS-BLADET KOSTAR 100:-/ÅR l 
W l 

:LÖSNUMMER KOMMER ATT FINNAS ATT KÖPA PÅ BL.A LJUSTORPS ; 
:MACKEN, KOSTNAD 10:-/ST ; 
W _ l 
WFORENINGEN HAR STARTAT "SKINNEN-PROJEKTEr' MED 4 ST ALU- l 
WTJÄNSTER. l 
:1 ST ALU SOM VAGNS-RESTAURERARE + ; 
W1 ST ALU SOM RENOVERAR "BARACKEN" _
W , 

':ALLA IDEER SOM NI HAR OM INNEHÅLL I "BLADET" HÖR AV ER. : 
';NYA INLÄGG OCH TIPS ÄR HJÄRTLIGT VÄLKOMNA. :
W _ 

:"HÄNT PÅ BYN" ÄR EN NY SIDA DIT JAG GÄRNA TAR EMOT : 
WSPONTANA INSÄNDARE OM DIVERSE HÄNDELSER OCH , 
JAKTIVITETER SOM SKETT "PÅ BYN" ; 
W l 

:GRATTIS TILL TVÅ NYA FÖRETAG PÅ BYN: ; 
:LEIF NYMAN TIMMERT~SPORT AB OCH l 
WTRAKTORSERVICE FRANZEN & HALLIN AB ; 
W l 
W l 
W l 
W l 
W l 
: SPONSORER JAGAR VI FORTFARANDE, FÖR TIDNINGENS ÖVERLEVNAD ; 

W l 
W l 
W l 
W . l 
WRed. Marianne Persson 823 23, 824 23, 010-260 05 50, Björkom 3154 l 
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Vi har nu bildat en hästförening här i Ljustorp, som vi kallar Ljustorps 
hästförening. Vi, är några med egna hästar som har ett brinnande 
intresse för allt som rör hästen, och vill bevara mycket av det som en 
gång var en stor del av landsbygden, närrlligen hästens arbete i 
jordbruket. Men för att göra det möjligt behövs det redskap,så ni som 
har något att bidra med, hör gärna av er till oss. Vi behöver även en 
lägdbit att bruka, om någon har en bit över som vi kan få använda 
skulle vi bli jätteglada. Det vore även jätteroligt om någon brukare 
från "förr" vill hjälpa och instruera oss. Tveka inte utan ring, vi är 
öppen för förslag! 
I Fuske-Nyland finns det en paddock som snart är klar att använda, 
och vi har även en klubbstuga som står under renovering. I paddocken 
hoppas vi att inom en snar framtid kunna ha träningar inför instruktör, 
små tävlingar och så småningom även nybörjarlektioner. Innan 
föreningen blev till har vi haft en vinterritt till Röjesjön med fika och 
en härlig långgalopp över sjön, och en snitzeljakt i mindre 
tävlingsanda och fika (så klart) i gröngräset, med hästarna betande i 
hagar bredvid. Båda gångerna har vi haft jättetrevligt med mycket 
hästsnack förstås. Vi hoppas att nästa gång vill DU vara med, kanske 
kan vi ordna en sensommar ritt med häst och vagn rör dig utan egen 
häst. 
Vi vill att ALLA ni som tycker om hästar, ägare eller inte, stor som 
liten, bli medlem och hjälp oss att hitta en fin gemenskap i föreningen. 
FÖR 1996 ÄR: 

Medlemsavg. 70:-/person 50:-/Stödjande (passiv) 
FÖRENINGSBANKEN kontonr 7845 23 00 11 5 

ORDFÖRANDE Therese Bringstål 810 l 7 
V.ORDFÖRANDE Kristin Forsberg 811 17 
SEKRETERARE Linda Dahlin 821 64 
KASSÖR Marianne Persson 823 23 
LEDAMOT Maria Carlsson 820 58 

Katarina Eriksson 821 87 
Pia Lindblom 820 28 

SlJPPLEANT Joakim Carlsson 820 58 
Annie Dahlin 821 64 
Erika Persson 823 23 
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: Lägesrapport från : 
c ÅS - Lagfors byalag c 
c 
~ 

c 
~ 

: För er som undrar hur läget är vad beträffar : 
c bagarstugan och arbetet runt omkring, så kan jag berätta c 
cnO)O d cc oJan e: c 
: Vi har haft några arbetskvällar. Första kvällen : 
cjobbade vi bara ute med att röja sly, rensa och kapa ved. c 
:Tidigare hade vi fått hjälp av Åke Hedström att ta ner en : 
Cbjörk som hade ett enormt omfång. Hur gammal den var c 
: kan man bara gissa sig till. Det var nödvändigt att få bort : 
: den för den stod mitt i vägen, på nerfarten till stugan : 
calltså! Stubben finns kvar än så länge till beskådan. c 
: Påföljande arbetskvällar fortsatte städning, röj och : 
:mera vedkapning, sanlt grävning av jorden som måste ut : 
c från tvättstugan, så det går att se hur många stockar sonl c 
: måste bytas ut. Utbytesstockar har vi fått från en loge i : 
: närheten. Men innan dess återstår mycket handgrävning : 
c och rallande med skottkärra, så mer arbetskraft behövs. c 
:DU får gärna komma till våra jobbark~ällar, men det är : 
c inte ett kravatt du måste kunna jobba aktivt, det är roligt c 
: om någon kommer och hälsar på och deltar med intresset. : 
: Tag gärna kontakt med någon i byalaget: Bert : 
c Forsberg, Christer Svensson, Lea på Tomatås eller c 
: undertecknad, så får du veta datum och tid. : 
c ft 
c RÅ c00 

ft HORNI, VI KES ft 

c VE BAGARSTUGA! cft c 
c hälsar Ella ft 
ft ft 
C ft 
C C 
C C 
C c 
: Tillsvidare får Ni ha en fortsatt skön sommar. : 
c c 
C C 
ft ft 
C C 
CCCCCCCCCCCCCCftCCCCCCCCCftftCCCCftCCCCftC
 



5 ________ISKINNSTUGAN 
05.15. Regnet strilar på taket. Molen hänger lågt, en grå dag tar sin början. Jag 

axlar dock min mara, gör matsäck och kaffe. Går ut och hänger på vagnen med 
båten, då kommer Lennart och stannar för en stunds prat. Jag far sedan på en 
smetig väg till jobbet. 

Efter avklarad sjösättning upptäcker jag att ryggsäcken är kvar hemma. En 
stunds fundering och jag bestämmer att fara åter och hämta kaffet och 
stömmingsflundrorna som min söta fru har gjort. En hel dag utan kaffe, det går inte. 

Ater ute på sjön sen igen känns den mer som ett hav då jag inte ser land i den 
täta dimman. Håller också två gånger på att ro upp på torra land. Allt går dock väl 
och jag når lyckligt min destination 

Skinnstugan: Hon tronar mörk och hemlighetsfull på sin vackra kulle. Tycks på 
något sätt hälsa mig välkommen i vetskap om vad som skall ske trots den tysta och 
sterila morgonen. Inte ens göken som annars hörs dagen i ända, hörs av. Jag går upp . 
och tar en kopp kaffe. Börjar sedan spika en brygga till dörren för att kärra ut den 
gamla raserade muren. Hammarslagen ekar så högt att jag blir stående och lyssnar, 
nästan kusligt. 

Dagen går dock och fram på dagen lättar dimman i en lätt vind som tagit fart. 
Jag sätter mig på plankan och tar en hårdbrödmacka med en saftig 
stömmingsflundra på. Jag njuter av tystnaden och stillheten. Då plötsligt! Koo, koo 
jag hoppar rätt upp och stömmingsflundran far i backen bland sand och barr. 
Gökdjä.... tänker jag och tar upp flundran, skrapar och blåser. Det knastrar men 
smaken är kvar. 

Dagen går och på kvällen åker jag ner till Ella för att hämta en båtmotor jag 
blivit lovad att få låna. 

Skönt att slippa ro, men synd för det var ju en bra träning som så väl behövs för 
att hålla fason på den allt mer växande muskelD i midjetrakten. Den som gör att man 
gärna avstår från skor med snörning. 

Ater hemma sen, börjar jag planera för nästa dag vid stugan. Kollar också att 
det finns fler strömmingsflundror. 

Jag är mycket glad för förtroendet och känner det mest som ett privilegium att 
få varå på denna vackra plats och jobba med ett så (mt projekt. Jag är mycket glad 
över att intresse väckts och finns att ta vara på våra gamla kulturarv. 

"Nog nu för n'hann gånga. 
Vi hörsch å na länger fram!" 

Sköt om er och ta väl vara på sommaren! 
Välkommen på studiebesök, och alla förslag och ideer mottages med största 
tacksamhet. 

Vid pennan: Skinngubben! 



LOPPISGAMLA FÖRSAMLINGSGARDEN 
Ljustorps Byutveckling har visst intresse att bevara KÖP OCH SÄ'LJ 
församlingsgården.
 
Vi anser det vara slöseri att riva ett sådant hus.
 

KÖPES/!Det går att hyra ut. 
Mini-cross 50 ccSamarbete är inget hinder om man kan bevara huset. 

Vi vill rädda istället för att riva. 
Det finns faktiskt inga andra disponibla lokaler i Ljustorp, så det Till ett vettifll. pris 
är verkligen viktigt att huset blir kvar. 
(Vad vet vi om morgondagen) Ring Håkan 83041 
Vårt första förslag är att hyra huset ett år i taget innan 010-3325560rivningshotet verkställs.
 
Huset kan vara till mången nytta, ex:
 

BYUTVECKLING!* vävstuga, hantverkshus, ungdomsgård, turistinformation, 
Vad är det?vandrarhem, cafe, kursgård, möteslokal mm 

Är det att bygga upp det Ljustorps Byutveckling 
andra raserar, eller är det 
att satsa på befintligt och 
något nytt? 

kräftan.
MINI-KALENDER 

AUG 3 Hembygdsf.. Gluptjärn 
4 Hembygdsgårdarnas dag 
7 Hembygdsf. Surstömming 

10 Lj.IF Bykampen + dans 
24 Röda Korset, Surströmmingsdans 
25 Hembygdsf. Arkeologins dag 

SEPT 16 Röda Korset, Modevisning 
I....---  """'""T' 

,---  -L-

LITE TIPS. 

I. 
..,..-_.....I l 

I.I. 
t 

i~---~-------------~) 
~ Ett
i Stort hjärtligt tack 

J 
1 

~ 
f 

till 
EDSTAGÄNGET 

i
i 

l j 
ll Ert JJ 
,~ • ekonomiska bidrag JJ 
l gjorde det möjligt att
l
l koppla in vatten 

J
J 
J 

l 
~ 
l 

till 
BJÖRKÄNGEN 

JJ 
J!
 J 
J 

Björkängskommiten ~ 

genom Ljustorps IF J 
-----J'----_~_:I_~_.,_"_"_.,...,_.,_.,_'f_"_"~_:r_.__..._ 

Stäng injästen. Jag brukar alltid lägga mina jästpaket i en gl~sburk med lock i kylskåpet. Då håller 
sig jästen färsk längre och kan användas efter "bäst före"-märkningen. 

Pricka citronen. Några droppar citron i recepten. Gör ett hål med en tandpetare i skalet och pressa 
ut lagom mängd. Citronen går då att använda mycket längre. 

Rycksäkra halsband. När barnen ska trä pärlor till halsband, använd tandtråd, den är hållbarare än 
det mesta. 

Morötter. Rivna morötter går utmärkt att frysa, de är nästan godare då. 

J 
......l 
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7-  INSÄNDARE 
HÄNT I BYN 

Flottardagen i Nylandsforsen. 

Barndomsminnen väcktes till liv när Hembygdsföreningen i Ljustorp visade
 
t Nylandsforsens historia.
 

Ett mycket trevligt arrangemang att få se och uppleva flottningstiden med
 
, berättelser, kartbilder och modeller.
 

Arnold Thunström välkomnade vid entre och lotsade alla till rätta. 

Christer Nyman berättade om Nylandsforsens historia och visade den av 
Vivianne bygda modellen av forsen, med stugor, kvarn, sågar, ränna och bron 

< mm från tidigt 1900 tal. ~ 
; 

. Jan Danielsson berättade om flottningen i Ljustorpsån och Nylandsforsen. 

Lennart Millberg berättade om flottningen i Lagforsån, Bredsjöån, Laxsjöån
 
och Ådalsån m.fl.
 

Gunnar Höglund berättade om flottningen i Mjällån och nedre delen av åarna.
 

David Wiksell med fru Ingrid gräddade kolbullar på gammaldagsvis vid
 
timmerkojan.
 

Trubaduren Stig Lindholm underhöll med sång och musik.
 

Byns egna hantverkare, som var traditionellt klädda representerade med
 
diverse försäljning. 

Fullständig servering i Stora Tältet av Margareta Thunström och Gun-Marie 
Forsberg. 

Många fler hade ställt upp för detta stora arrangemang om Nylandsforsens 
historia. Ja till och med vädret var perfekt 

Den historiska kunskap som visades kan ge mersmak för kulturen och turismen 
i bygden. 

Lycka till med de framtida projekten. 
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TANKAR OCH FUNDERINGAR KRING:
 

HÖGASTORNET BORTA!! 
Högåstornet som varit ett riktmärke i socknen. Nästan var man än gick i 

Ljustorpsskogen kunde man se tornet. 
Nu är det borta! 

Kommunens, kanske länets i särklass bästa utsiktsplats, fanns med i tankarna 
kring turistatraktioner i Ljustorp. 

Hur räddar man tornet när det helt plötsligt bara är borta, mitt i vintern när 
man minst anar det? 

Besvikelsen är stor bland alla naturmänniskor i Ljustorp. 
Tornet vill vi ha tillbaka! 

Finns gammal hävd som kan åberopas? 
Finns gamla avtal som kan åberopas? 

Hör av ER om NI har ideer eller rena åtgärder för att få tillbaka tornet. 

EY~Nor~Ö"mI 

En tid efter jag fick reda på att tornet var borta fick jag kontakt med den ansvarige i 
Östersund på det militära, och han sa att han inte hade någon att vända sig till 
förutom markägaren (som bor i Stockholm) och då hon sa att visst, inte hade hon 
något emot en rivning, då rev dom. Men på andra platser har tornen fått stå kvar, då . 
dom har haft kontakt med eL hembygdsföreningen på platsen eller annan förening, 
som då tagit över ansvaret för säkerhet mm. Dom har till och med fått "en slant" på 
8.000 - 10.000 kronor för att underhålla!
 
Men som nu, då han inte hade fått några namn att vända sig till då .
 

MCU'"~ Pet'"»01'\I 

HÖGASTORNET! 
Nu kan vi konstatera att Ljustorps bästa 
utsiktsplats är borta, jag menar Högåstornet. 
Dit har jag och många med mig vandrat många 
gånger om året för att beundra den milsvida 
utsikten. 
Det revs utan att några ortsbor eller andra fick 
komma till tals. Om det berodde på slarv eller 
nonchalans från något håll vet man inte. 
Vi får hoppas att det ka,n komma dit något annat 
torn istället. 
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9 __ _ FÖRENINGS-SIDAN I 

r' . . ". ". ". ". ". ~ ". ". ". ". ". ". ". :'l' rr"'-"-"-"-;,-;,=,,-;,='- - - j' •• ~~. . . . . . . . "-"'-"'-"'-"'-"'=:'"1 

~. LJUSTORPS IDROTTSFORENING ,~~, RÖDA KORSET ~I 
~ I1I1 ."

II :. ". II 
[ DEN ÅRLIGA BYKAMPEN ~~. SURSTRÖMMINGSDANS ]
 
~ 10 AUGUSTI se kommande '~ ~. BYGDEGÅRDEN ,~
 

. ~ affisch ] [ LÖRDAG 24 AUGUSTI '!/
 
~, 1111' ,"II ." ", KL. 19.00 !I 

fAV~LU1.';\S MED DANS PÅ H TILLZYNTAX j 
~. BJORKANGEN 21.00 - 01.00 .!I~: MODEVISNING 16 SEPT il 
.~ !I II :'1'II .' ", I 

~. anmäl till Ann-Britt 820 35 ~~ ~, ] 
[ eller till din lagledare il~' BLOMSTERFONDEN ~ 
II :'11'" PG 56 96 55 - 4 II 
'l II ," 
!b.Y=-'l-':--:=S-"'--:='l· -:--:="'='l-...--:--:--:=",j r' BG 7831-28-0172 3 ~ 

.~ II 
•••••••••••••••••••••••••••••• Il ~ 
: UNGA ÖRNAR : ~ Tel 822 32 'II

ÅR ' ~-"--~-.....:..-~-~ ~ ~ . . . ~,•• SKA V VERKSAMHET I , T ...-~-~- ..·-~-~-~=~~~=-'--~=-:~=-: ..·",§..·~y.dJ 

: LJUSTORP KUNNA BLI KVAR : l( ETT ERBJUDANDE TILL ~I
• ,II _ :
: SÅ MÅSTE VI HA HJÄLP. : ~ ALLA FORENINGAR, ~
 
: LETAR FORTFARANDE EFTER ' il Fi)RBUND, PARTIER OCH ,~
 
: LEDARE. : [ FORETAG I LJUSTORP. ~
 
: KAN ÄVEN VARA EN ALU- : l( _Ha er egen tidning i "bladet" 'II
 
: TJÄNST I 6 MÅNADER : ~. Onskemålet är att Ljustorps- ]
 
: OBS! DET ÄR INGEN PARTI- :~. bladet s~ komma ut med 6 nr ~
 
: POLITIK I UNGA ORNAR. : fl per år, och vill man ha en A4- .~
 
: U. O. FINNS FÖR ATT BARNEN : ~ sida i varje nr så kostar det .~
 
• SKA HA LITE ÖVRIG : ~ 1200:- + moms. ~ 
• _, ~ M ffi II: VERKSAMHET ATT VALJA PÅ. 'll en.. o or ~ndast 800:- + ]
 
: VILKEN VERKSAMHET SOM :~. moms far NI er egen sida i 'II
 
: BLIR BEROR OCKSÅ PÅ : ~ varje nr. Där får ni ]
 
: BARNEN, VAD DOM VILL : ~ naturligtvis skriva precis vad ~
 
: "PYSSLA" MED. : \l ni vill, behöver alltså inte vara .~
 
: KOM MED ÖNSKEMÅL. ' tannonser. .~
 
: KOM MED LEDARE. : ~'Gillar ni iden så hör av er .1
 

1 

: LOKAL FINNS. : [ red ~
 
: EN HEL DEL MATERIAL FINNS ' lhy--: -: -:=-:=-:--:=-:=-:--:--:--:--:~jj

• ., rF....-i'--.,.-..·=-"'-..·=-~=-..·-..·-..·-~-~-.-.=-,.=?:=:."":;] 

• BARNEN FINNS. : [ LJUSTOlffiCf • • ~ 
: HÖR AV ER" ' 'I iJ :.•.. : If BYUTVECKLING J· , ~" : MARIANNE 823 23 : ~ Barngymnastik 3 - 5 år .~ 
: DORIS 823 11 : ~. Ater i höst. ] 
: JENS 83032 : ~ Anmäl till Håkan 830 41 ~ 
: ' II Tid meddelas senare J 
•••••••••••••••••••••••••••••: ~ J . ., . I 

lh~--:~~~~~--:~~_-:~~~~ 

~------------......_-"-~~-"--- 



Öppet alla dagar fr. 118 - 1110 kl. 10.00 - 18.00 

Gårdsförsälinin~ 
potati~ broccoli, lök, dill, persilja, 
morötter, vitkål, kålrötter 

Självplockning av eterneller och lin 

.Hembakat tunnbröd, hjortronsylt, 
honung 

Utställning och försäljning
 
av fem hantverkare
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SURSTROMMINGS
FEST
 

Bygdegården Lör 24 aug 19
 

DANS ZYNTAX-till 
Lotterier med fina vinster bl a hembakat tunnbröd 

Entre: 100 kr Bjud med dina vänner. Behållningen går till 
" katastotbjälpen • 

~ 
~ Anmälan: senast 22/8~'~,~:~

~ 1-c-, ' 

\ i) 

Birgit 83037 Lillian 83015 ~URmRöAAl~G 

ARR: LJUSTORPS Röda kors rörening
 

Välkommen 

Mån 16 september MODEVISNING
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Missa inte
 
årets
 

BYKAMP
 

Lördag 10/8
 
första start kl. 11.00
 

pa
o
 

LJUSTORPS lP
 

Avslutas med 
Dans på BjörkCmgen 

kl. 21.00 • 

Arun: 82035 
eller till din lagledare 

II 

·VALKOMNAI
 
Ljustorps IF 



Positivt tänkande 

Solfångare 
Kompostering 

KURSDAX - IGEN
 

Vi värnar om att vi Ljustorpare
 
ska kunna "kursa" på hemma

plan, så vänta inte.
 
Anmäl er till någon av dessa
 
kurser eller kom med egna ön

skemål.
 
Ring Marianne 823 23.
 

Svetsning 
Bugg 
Squeredans 

Ull-kunskap 
svamp-färgning 

Nybörjare eller kunning, spelar 
ingen roll. Kursen läggs upp efter 
var och ens förutsättningar.
 

TJAT, TJAT
 

Jägarexamen 
StyckningFörarbevis - Skoter 

men glöm inte att du måste 
vara 15 år och 6 månader 
för att få vara med 


