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ALLMAN II\FORI\{ATION
NASTA TIDNING
Nr5
Nr6

STOPP OCH UTSKICK
13 aug 29 aug
5 nov 2L nov

Gör din stämma (eller
penna) hörd i "bladet"

Medlemsavgifter för 1999
Enskild 50:-
Familj, företag, fiirening 75:-
Insatsmedlem betalar 100:-, vilket är en engångssumma, * att den är personligr; sen även
årlig medlemsavgift.
Prenumeration på "tidningen" kostar 150:-/år = 6 nummer.
OBS.. AIla Ljustorpsbor får den gratis, men känner ni någon "emigrant" som skulle vara
intresserad så tipsa gärna.

Ir"-"
Ifostgiro 86 11 24,, 6 I
lgunkkonto 7831 r 1I O 12096 I

lGöreningssparbanken) I

IWTERNET.. I

lljustorps hemsida: r

I http : I lwww.geocities.com/Yosemite/Rapids/6009 
I

lfips om ändringar och Iänl<nr, hör av dig tiilr 
I

llena Liljemark,&zz 22 
i

le-mail: 
tovberg@algonet.se 

I

lA. fortfarande tacksam om iag får 
I

I in ERA bidrag lagomt tilt 
I

I stoppdatumet. 
I

I Uanteringen blir lilisom mycket 
I

I enklare då... 
I

AI\I{ONSKOSTI\ADER för 1999

P ris: exkl. moms inkl. moms

Radannons 2s

A N N O T{ S A B O N T{ E M AG,S/(O,S TNA D E R

Hel A4
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LIl A4

Hel A4
u2 A4
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u2 A4
u4 A4

600

300
150

2.444
1.200

600

2"000

1.000

500

750:-
375:-
187:50
31:25

3.000:-
1.500:-

750:-

2.500:
1.250:

6252
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Några ord om utvecklingen i Ljustorp

Vägar
Bygget på väg 681 mellan Stavreviken och Mellberg komrner tintligen att bli klat i sommar. Den
resterande våigsfiäckan upp mot Lagfors ltiggs &iremot på framtiden. Det ser idag inte ut som om det

kommer att furnas några pengar att fullfblja planer på den delen de närmast fue4 enligt Vfuverket. Vi
får kåimpa vidare och forsöka att överlyga alla makthavare om att vägen verkligen behöver fiirbätfas.

Turismen
Turistinfomationen i Björkiingen kommer åter igen att vara öppen i sommar. Under varäagama
kommer den att bemannas av Inger Andersson och skolungdomar. På helgerna åir vi dåirEmot beroerde

av att du som Ljustorpare stiiller upp. Vi hm inga medel eller bidrag för verksamheten och ska den

kunna lwa kvm, måste vi sttilla upp ideellt. Anmäl intresse för helgjobb i sommar till lnger
Andersson. Vi har svårt att hitta er som vill arbeta och ilor pä det htir.

Ljustorp har även en egen hemsida som forhoppningsvis väcker intresse for bygden hos utfl5rttadg
eventuella inflyttare och turister. Den tir nyss uppdaterad. Hemsidan finns på Internet under adressem

http://www. geocities. com/YosemitelRaoids/6009. Viilkomna på besök.

Förutom den verksamhet som bedrivs vid Öringen och Björkängen så har också Hembygdsfiireningen
som vanligt en mycket intressant program, se deras eget programblad. Så även idrottsftireningen som

har många aktiviteter på gang. Håll koll på anslagstavlor i sommar, så att du inte missar något.

Skolan
Ljustorps skola har ffitt en lokal styrelse diir Lena Hedman åir ordforande. Skolan har även frtt en rryr

rektor som heter Jeanette Martinsson. Nya krafter tillsammans med inffesserade och engagerade

föråildrar kan fortsätta att skapa framtidens skola i Ljustorp. En attraktiv skola ger mer elever från

grtinsområdena och kan på sikt gOra att skolan överlever, vilket rir oerhört viktigt ör bygden.

Byalagen
Idag har vi byalagen Bredsjön/Slätnnon, ÅJlagfors, Fuske, Sanna/Åsåing och Mjrillådalen och

natwligtvis Ljustorps byutveckling. Vi tåiffas och diskuterar byagemenskap, idder och framtid for de

olika byarna. Vi far många positiva reaktioner från kommunen och liinet avseende det som sker hä i
Ljustorp och vi ska sräcka på oss och vara stolta for det vi har åstadkommit hittills. Resultatet ha

åstadkommits tack vare den gemenskap som uppstår i byarna ntir man täffaq är visioner och har

roligt tillsarnmans. Kåinner du att du iir intresserad av att bidra till den fortsafta uffecklingen, kom med

och delta i skapandet av framtiden. Finns det inget byalag på din ort, skapa ett nytt eller engagera dig i
Ljustorps byutveckling.

EU s struktu rtan der 200A-2006

Ljustorp kommer att ingå i stödområde mål l. Detta innebtir att tillvaxtavtalet kommer att
ligga till grund för programmet. Eftersom tillviixtavtalet också omfattar landsbygden så gäller

det att vi tar vara på den hiir möjligheten. Nu kommer företagare, föreningar, skolan, kyrkan,

byalagen och även enskilda all få möjligheten att söka ett 50oÄ EU bidrag. Dom andra 507o

måste ha nationell finansiering, dvs egna insatser, kommunen, länsstyrelsen. Den egna

insatsen kan även vara i form av maskinella-, arbets-, eller materialinsatser. Viktiga områden

frr satsningen är tillvåixtfråmjande, kompetensutveckling, utbildning, nåringsliv samt

utveckling. Under hösten kommer det att komma mer information, så gör er beredda och

fundera över framtiden... för den är snart här.

Brland Nardström, ordförande i Ljustorps byutveckling

n
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På utflykt med delar av nya styrelsen + lite annat folk.

Ett besök i Skinnenstugan var verkligen på sin plats (i alla fall fiir
undertecknad, som aldrig varit där, skäms på mig)
Yi var ett gäng som träffades vid dammen i Lagfors en torsdag em.
Vi tänkte åka i samlad tropp dit, eftersom en del då inte hittade till
platsen X på kartan, ffi) pt.cis där stigen börjar.
(måste ju säga nff flsf Y var tur att vissa visste vart det var, ftir jag
skulle nog ha letat fortfarande om jag skulle åkt dit ensam)
Alla ramlade ur bilarna och började en lättsam och uppfriskande
promenad uppför skogsstigen. Hade väntat mig betydligt besvärli-
gare vä9, men blev glatt överraskad att det var lättgått samt inte spe-
ciellt långt. Mycket lämplig även för barnfamilje6 för vi hade med
oss ett gäng (från 5 år och uppåt)
Väl framme blev man lite tagen av hur vackert det är, Iugnt och frid-
fullt (oss till trots) stugan lite majestätiskt uppe på sin kulle.
Måste genast in och se hur inredningen ser ut.. mycket imponerande.
Snyggt.
Fortfarande har allting fått vara ifred, vilket vi alla verkligen hoppas
att det får vara även i framtiden. Den är verkligen en oas för fiskare,
vandrare, skoteråkareo skidåkare, ryttare och ja alla kan utnyttja
den och bidra till att den får fortsätta att vara hemtrevlig och hel.

Barnen skuttadc ner till sjön, lisliade, letade stenar, Iekte kurra-
gömma, det går att hitta på en hel del här. Lite fantasi bara.
Yi plockade fram vårt medhavda fika och Iät oss väl smaka. Under-
ligt vad lite kaffe kan smaka gott bara för att man är ute i naturen.
Tiden trillade iväg, som den brukar när man har trevligt, så vi pack-
ade ihop våra pinaler och begav oss mot de rullande transportmed-
len. Alla väldigt entusiastiska för att göra om besöket.
Hoppas att Ni som kan, tar er en tur dit. Värt varenda steg. Det kan
jag som äntligen tagit mig i kragen och pallrat mig dit, intyga.

kort "promenadskildring" från

Maricavlvle
4
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Gtöm inte bort att det går
att sätta in radannonser om
ni vilt sälja "småsaker"
Under "Loppis"

NNSANDAKSilDA
säljes.

Storär små och
blandade f?irger

Rogsta Kanin
820 95

Göran 5 år frågar:
- När fiiddes jag?
- Den 4 oktober, svarar
mamma.
- Jamcnr vilken tid?
- Halv två på natten.
- Nähä du, så länge har jag
aldrig fått vara uppe!

ffi#§#§#§#ffi§###ffi#

# fitttrortsöFer. Vore det inte

tr###tr#####wff§#

- h[u när mormor
klippt håret ser
morrnor inte alls
ut som en gammal
tant längre, sa lille
Jan.
- Hur ser jag då
ut? undrade IroF-
mor fiirväntans-
fullt.
- Som en gammal
farbror!

"Mackgn"
BUTIKSLOKAL uthyres centralt

även nröjlighet till att hyra garage-
delen.

Bostadshuset är oclså till salu!
För information ring

Curt eller lrlina Andersson
824 10

Biblo har stängt
under juli, så

diirför har vi inget
lästi ps denna

gång-

Vil ni vara med och skriva i
bladet kan ni även faxa till
mig
eller maila.
Faxen tir 060-823 23 men
då måste ni fiirst slå en signal
fiir jag har den inte alltid på"

Mail adressen är:
bj o r ko m@fir&i l. b ip. n e t

#
#
#
#
#
#
#
#
#
##

DAGETVS ROS,
tillägnas alla våra

för ER så ör,erlevde nog
inte 'o bladet"

#
#
#
#
#
ffi
ff
#
#
#
#
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RODA KORSET

BLOMSTERFOI\DEI\
PG 56 96 55 - 4

BG 783 r-28-0 172 3

Tel 822 32

J

l!

J

J

JI

JI

HEMKORT
- Hur gick det med din äppel-
must, Beda?
-Jo, den blev
cider!

klar sent som

tr l!
Lt-.1:...:t:r.: j:i.:,.i:t:r':..-:.ii:.'i:a':'.':'.':'::{:'l'-J

Stinn:
- Vilhen tur att j ag sparat alla
ftirlovningsrirtg:u'. Nu kan iag
hänga upp de ny,t köksgardi-
ngrnä.

Det talades pii regementet om att 631

Olsson var så slående lik löjtnanten-
Löjtnantert lade själv märke till den
anmärkningsvärda likheten och vid
en morgonuppställning skrek han:
- Har 631 Olssons nlor möjligerr tjii-
nat piga på mitt l?idernegods Stolpe-
holm?
- Nej, skrek 631:an tillbaka. Men min
far var kusk där!

GER GOD SMAK
Kasta inte bort lökblastettn
använd den i salladctr,
omeletter eller på ägg- och

a nsj ovissmörgåsar. KIipp
clen tunt. Lökblasten ger
Iin, mild snrak.
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PE,TE,RS EL.MONTAGE,
Bredsjön

Erbjuder dessa produkter till fiirsäljning (och ev. montage)

Mjukvörme från LYI
Vegetabiliskt olj efyllda
elradiatorer och hand-

dulatorkar"

Ger en jämn och skön
värme, som både blom-

mor och människor
trivs i.

2 års garanti

Ring fiir information och pris
gärna kvällstid

845 03

010-246 64 g0

010-662 04 22

GOLV TILL BRA PRISER!

AIIa typer av golvmaterial:

Linoleum
PIast
Textil
Trägolv
Cork-O-Plast
VåtrumsYäggar

Golvslipning utfiires
tlthyrning av golvslip
Gångmattor
Balkongl altanmatton

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

Terminalvägen 6,861 36 TIMRÅ
Tel. 57 50 88, 010-333 91 84, Fax 57 31 60

Öppet månd - fred 9.30 G 18.00
7

mH,w*$#rns§



BYALA?ENI

MJÄLLÅDALENS B}'ALAG

§
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Så är då stigen mellan P. i\orbergs bron
och Gältviksbron inYigd. Söndagen den 13

juni vandrade 31 personer en del av

fäbodstigen Tunbodarna - Tuna. Skyltar

med information finns utplacerade efter stigen och Arnold Thunström, Ljustorps

Hembygdsfiirening berättade om Mjällådalens tillkomst samt f?ibodlivet Man kan ju

konstater a attf:lUoOtivet och dom som arbetade där, inte hade en dans på rosor-

Vidare dom som bar..grädden" från Tunbodarna tilt Edsta i dessa nipor, måste man

beundra. Efter stigen finns urgrävningar av gamla kolugnar, lador samt

fångstgropar. Timmerkörning och huggning utfiir dessa branter, med helbarkat

fruset virke utfiirdes av vanä hästar och timmerkörare.

Här finns möjtighet fiir alla att vandra kort som lång sträcka och bilda sig en egen

uppfattning om livet på f?ibodvallen och transporter under århundraden-

Vill också på*inn" om att tlen äldsta deltagaren på den här dagens vandring Yar en

"tjej" på 78 år.
nf,cf.et arbete fiir byalaget återstår. Vi skall röja från P. Norbergsbron och norrut

rnät Ång"rmanlands gränsen efter sommarsemestrar. En sträcka på ca 3 - 4 km,

samt märka ut, skylta och göra spångar över bäckar och vattenflöden. Sist men inte

minst, vill byalaget tacka Hembygdsftireningen i Ljustorp, i första hand Arnold

Thunström som plockat franr alla uppgifter med kartor och dokument, Elisabet

Nilsson som tagt ned så mychet tid på att hitta dom ursprungliga stigarna, samt till
alla i byalaget som välvilligt stältt upp fiir att fiirverkliga dessa kulturminnen-

Mjällådalens byalag tillönsliar alla en trevlig sommar.

Här är tlet fortfarande
badplatsen som gäller-

Omktädningshytten * toan är utplacerade, så området är nu snart komplett

Måtningen återstår, men är på G. Sen gott folk har dom en hejans taklagsfest fiir
dessa byggnader.
Nästa närliggande projel<t är då altanen på "huvudbyggnaden".
Så med derhittills fina sommrren kommer nog dessa utrymmen att flitigt bli utnytt-
jade.
Kom och besök Bredsjön, ta ett dopp och njut av den fina omgivningen'

Mycket planer finns till vidare projekt, men lite hemligheter får det vara ett tag till

Byalaget hälsar alla bybor och övriga en solig och varm sommar' med

mycket bad (kanske i Bredsjön??)
rd

BRET}SJÖX I SLÄTTI\TONS I}YALAG
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FUSKBACKEI{S BYALAG

vi har kommit igång med att iordningställa "torget" i Fuske, där
ni kan ta en paus vid 'Jugarbänken".
Andra veckan i juli kommer vi att ha årsmöte.
Bymedlemmarna kommer att få ett blad i postlådan om tid, da-
tum och plats för mötet.

Vi önskar alla en trevlig sommar.

ÅS I LAGTORS I}YALAG
Årsmöte har hållits, nya styrel-

sen §er ut som följer:

Ordftirande
Sekreterare
Kassör
Ledamöter

Krister Svensson
Margit Sjögren
Bert F'orsberg
EIla Dahlin
Lea l{örnström
Ossian Eriksson

Samordare ftir Byapimpeln
Festkommittd

Miguel Gode
Marie Edström sk
Ella tlahlin
Ingrid Post
Ossian Eriksson
Sture Olsson sk
Lars-Erik Sjögren
Åt<e Hedström

Valberedning

Arbetet med bagarstugan fortsätter. Utrymmet bredvid bagarstugan kom-
mer att byggas till fikarum. Bastubygget skall bli på badplatsen, vid vilken
arbete också kommer att pågå under sommaren" BIa grittptats med bord och
bänkar, omklädningsrum med toalett
Majbras och grillfest har vi hunnit med.
Som ni ser händer det en hel del även hos oss, men som ni fiirstår behövs det
bidrag i alla former, både mänsktigt och ekonomiskt. Så alla som krinner att
ni har en stund över är hjärttigt välkommen att tillbringa den med ossr,
Trevlig sommar önskar vi Er alla.

lNo ,n- ..- rffi=-----.-f



STAI/RE BYAGRT]PP
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Ett utdrag ur Gunnar Wiströms
reserapport

Mycket händer i Stavre, men vi som normalt bara passerar vet inte vart och vad.
Ex. en liten festplats vid Ljustorpsån, där byborna ordnar sommarträffar och
surströmmingsfest på hösten. Vid Stavretjärnen finns en eka, som Gunnar H, in-
fiirskaffat, som nyttjas av dom besökare som känner liir en rocld- eller fisketur.
Utefter vägen mot Stavrebodarna har en större parkeringsyta skapats fiir anord-
nande av majbrasa samt målplats vid vårens sparkstöttingstävling (startplatsen
ligger högre upp vid Stavretjärnen)
Bagarstugan nyttjas flitigt, inte bara av bybor. Det går bra att hyra den. (bara så
att Ni vet)
Byagruppen har även lite samarbete med turistfiiretaget "Blå Gula" Upplevelser
som har anordnat en rastplats fiir kanotturer efter Ljustorpsån. Där är det upp-
byggt ett tältläger fiir uteservering samt naturaktiviteter fiir dom som vill rasta
vid ån.
S o mmar lt lils niltg ar fr å n e tt n ry c ket u ktiv t S tav r e.

Byalaget intentioner under 1999 är att vidareutveckla
Brurtäset som badplats och rekreationsområde fiir de
som vill utnyttja dess unika nröjligheter. Detta hade vi
tänkt ske genom att:

* utöka sittplatser och ersätta de som är i belrov, det bör kunna ske till en ringa kostnad.
* frakta ytterligare sand till badstranden. Det bör ske årligen fiir att behålla kvaliten.
* iordningställande av toaletter
* ordna lekplats fiir barnen rned gungställning och sandlåda
* öka säkerheten med bojar och livbåt
* installera den inköpta barnclien
* mmmmm

Planer ftir året:
Familjefest med grillning och brännboll
Midsommarfest ftir hela familjen
Sommarläger liir barnen, ledd av Gunvor Bylund, en helg i början av augusti
Barnens dag, fiir de mindre barnen anordnad av Kirsi Jansson
Surströmmingsfest fiir de vuxnil
Cirkelstart under hösten om bygdens historia.

Inköp av Brunäset är en liirutsiittning fiir att Byalagets medlemmar sknll känna ett starkare
engagemang. Som det är idag löper arrendet ett år i taget. Så stor ovisshet råder över att göra
alltfiir stora investeringar på Brunäset. Byalaget är mycket mån onr att Brurräset skall bevaras
som en plats där allmänheten knn komma fiir att bada och trivas. Platsen är unik med sin syd-
sluttning, orörda skogsdel, goda parkeringsmöjligheter, rekreationsonrråde och sist men inte
minst sin badstrand. Om Brunäset skulle hamna i privat ägo, är risken rnycket stor att platsen
inte blir tillgänglig fiir allmänheten. Därav finns det stora intressen ftir att Byalaget skall ha
permanent tillgång till platsen fiir att säkerställa nyttjanderätten och nröjligheten att investera
både tid och pengnr på den plats som vi nrrser mycket värd att bevara.

HÄSSJÖ BYALAG
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RESESKILDRING från en byalagsresa i Ljustorp 15 juni 1999

Förberedelsen till denna, hade skett med att få ett svar från Lst. Arne Eriksson be

träffande om hur mycket årets byapen.ing var budgeterad för honom till Timrå-

Efter tre dagar och inget svar, var det dags att göra besöken i byalagen.

Tisdagsmorgonen 15 juni med strålande sol och med fika hemma på bron i Vävland'
packa utrustning och mat, samt stövlar och avresa kl07.00 med fiirsta stopp hos Ste-

fan Nilsson med OTA-gänget på Fagervik, fiir att höra läget om

tillverkningen av gungställningar och bord med bänkar. Troliga Ie-

veranser till hösten. Hämta Ragnhild Andersson och nästa stopp

full aktivitet med städning av stugor samt klippning av gräsmat-

tor. Christer Nyman dyker upp oit samtal kom igång om lägesbeskrivning på marken

i Fuske och vad som hänt under vintern. Liten rastplats med bord och

blommor är klart.
Nästa anhalt var "Ridbaracl<en" i Fuslie fiir att se vad som hänt Fin in-

vändigt. Efter samtal med l\{arianne Persson så håller man p:l i hästgrup-

pen att söka ett nytt område ftir uppstiillning med närhet till "centrum"- Efter detta

skall baracken bredsponas och målas. Känner ni fiir att hjälpa hästgruppen med

mark så hör av er till glädje för mångl hästvänner' d#
Därefter blev det ett företagsstopp hos tomatfabrikörerna w med både undran

om produktion och byalagr*b.t". Äne,, en fråga vad han skall ha det inköpta fiire-

ningshuset till.
Ett inplanerat besök med Bert Forsberg i Lagfors' som guidade oss runt och berät-

tade om allt arbete. Bagarstugan har delvis fått nytt timmer, samt nya fiinster och yt-

tertak av plåt. Därefter är rlet golvåsar som skall in samt golv, väggar och innertak-

Badplatsen skalt rustas upp med gunga och fikabord infiir sommaren samt en fiir-

hoppning om ett TC och batlhytt på Vargön efter skogsrensningen'

Nåita ,iopp är Bredsjöns badplats diir vi tar en kopp fika metl besök av gäss med

fyra gässlingar samt.n ung nyinflyttatl mamma med två barn och fyra hundar' vitl

UesOt hos Stefan Andersson som äger llredsjö Persienn AB får vi veta att i ett garage

byggs det badhytter och TC som skall till badplatsen.

iiO." medger att vi besöker Mittbergs El fiir att höra hur verksamheten går när

produktion"n flyttats från Vivsta industriområde till Slättmon i dom nybyggda loka-

lerna. Mats Jonsson tycker det är skönt att slippa åka så långt, nu kan han åka hem

på lunchen och äta. Maj.Britt Millberg svarar fiir ekonomin i både fiiretaget och bya-

Iaget och har detta under god kontroll.
Nu styr vi kosan mot Rundbacken för:rtt åka upp tilt Skinnen fiir ett besök i den

gamla rundtimmerstugan som är över 100 år. En fråga från Ragnhild: är vi på rätt

iäg, ,ru. ja, med vi måste kolla var st'igen går upp. Efter stoppet är det ca 1,5 km

,urd.irrg genom lågvuxen tallskog 6'rnatsal fiir älgen" kanske. Ragnhikl blev mycket

imponeåd av vad som har åstadkommits i stugan med murade spishällar, nya fiin-

ster, panel på tak och viiggar. Samt ett l,ttertak som var tjärirnPregnerat- Tänk att få

lilla stugan med bastu och vedbod upltsatt. Att en sensommarliväll i kanot få se rök ur

t4



skorsten som kallar till ett väntande bastubad. En korvbit inlagd i folie fräsande
på bastustenarna och en kall öI som ligger och kluckar i vasskanten, detta är
lyckan att leva nära naturen. Drömmande om detta återvänder vi till bilen fiir
återf?ird och att äta.
Klockan är tre när vi äter vid en rastplats nära Skinnensjön. Grönsallad med to-
mater från Uno och Lea, samt tärningar från helgens lammstek med grovt hem-

bakat bröd smakar fiirträffligt denna soliga dag ca 5 mil från kontoret Vi är pri-
viligerade i vårt jobb som får arbeta med så mångQdroliga projekt När vi ringer
hem till Gunnel på kontoret så går det två älgar ffiramfiir oss i ca 200 m

och dom har ingen brådska innan dom hoppar in iSltö96f,.

Inget nytt
Nedkommen tiil Yästanåfatlet fortsiitter vi mot Petter Norbergs bron och på väg

dit ser vi herr och fru Laggren rensar land, vi signalerar med biltutan. Efter besö-

ket vid broarna som väl fyller funktionen fiir ett rörligt friluftsliv efter Mjällån
och med en fiirhoppning att knyta samrnan stigarna till Ljustorp. Kaffetarmen ro-
par efter kaffe med hembakad bulle och den blir tillfredställtl vitl Åsäng. Vi besö-

ter den nyuppsatta stugan som skall användas av byns boende. i+i tor och

välgiord av timringsutbildrtingen prl Fagervik under ledning av r#E{&efan
Nilsson. Uppsatt av OTA-gänget sorn utbildning och det är ett bra arbete. Vårt
sista stopp är "stavre-boa" där vi hälsar på och samtalar om deras arbete. AIlt
hos dem görs med egna medel från byn boende. En rastplats efter ån sköts om av
några boende, bagarstugan hyrs ut, och i boden, välgiorda handarbeten till Iiir-
säljning. Många turas om att passa upp till fiirsäljning på lrelgerna. Fina lokalt
producerade arbeten kan köpas på "Stavre-boa" och byn hälsar Er välkommen
med en svensk vimpel på varannan lycktstolpe genom byn, som vi lämnar bakom

oss fiir hemfiird tiII Fagervik/Vävland.
Arbetsdagen är slut men nred stort innehåll, kL 17.30 och 145 km bilåk4nde.

-6rffiGöEu'
En resa i tiden med Ragnhild och Gunnar som härmed vill uttrycka sin beundran
ftir allt arbete som Ni lägger ner av egen fri vilja fiira att skapa en bygd att leva

och trivas i.

Med tillönskan om en skön sommar med många aktiviteter.

$utulL ot r o cfY f rtln fvil(
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SOMMAKFYI{DA HOS
CT:s ffercslöjd

Prästsvedjan 3078, 860 33 BERGEFORSEN
TeUfax 060-823 36

Mobilnr. 070-34277 21

e-mail : chrifor@timra.se

Hos oss hittar Ni: DIlt: HÅNTWRK, SO(|YENIRER" PRESENTER
allt tillverlat i tni med handmålatmotiv, te xvedkorgar, dirrkl@pen "Hacke",

pmadhordårlcslxingore, postlådor, Ijuslronor, briilfat, servettstöll,filterhålloe,
gristbtrcker och smörknivar.

Du lfin även besttilla Din speciella ortikel hos oss.

Ett mplock wvårt sortiment hittar Ni i turistinformationen "Fiskcn" i Ljustorp under
sommaren.

Opprt alla dogar under högscisong - civen kvcillstid.

Ring för övri g ioformafion.

PROBLETVI?
MEd TV G VIDEO r.

STEREO el. PARABOLER

HrilG 58 05 90

Vi reparerar alla
förekomrnande märken inom

TV, Video och Radio,

lnstallation av parabolef,
antenner och inbrottslarrn.

Yänd dig till

JrcKLUND§
MY $ERVICE

Köpmangatan 460 TIMRA

Tel. 58 05 90 Bit ozo - s2o 7a23
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En tomat från Lj ustorp
alltid en delikatess!

Röda, gula, orangn
blanda som du vill!

Hos oss hittar f,)u:

"muskelknuttar" 15 kr kilo
o'pizza-tomater" 5 kr kilo el 20 kr/låd:r
gurka och squash, värierande tillsång!

Körsbärstomater snart klara att plockas!
Paprikor och chilifrukter rnognar i juli -

augusti!

öprETDAGLIGEI§g-z0

Tomat-Ås HB
Tel 060-810 50

Kort tiil Lögdö Vildmarl«s fiske och
Camping samt Ljustorps fvo.



RfiMGUBBEN

Ramverksta'n

Inramningar
Hässjö k:a

30'/, rabatt

Littografier
Göran Nyberg Birthe Wesslehöft

Karl Höglund m.fl

Oppet:
rnåndag - fredag LZ c 19

lördag 10 - 13

Tel 060 E 430 20
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VALKOIUME§[
Öppet:

vardagar 10 - 18
lördagar sommarstängt

Köpnrangatan 17
Tel & Fax 58 07 80
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RödaKorset's
SURSTROMMI}tGSI}ANS

LJUSTORPS BYGDECÅNU
Iördag 2l aug kl. L9.00

MUSTK: MEI}YINT}

$ 6 killar som tidigare spelat i Lärkfors 
i$

if och hlorrländers. i{
f Boka kvälten. Ta med niigr'a viinner och llrf kom tilt Ljustorp. if
, Vi serverar surströmming, sill, ortens i$

$ ntrskpotatis, hembakat tunnbröd, dryck, Iä-§ kaffe och kaka. '§$ E i-^-v----- --:::"_ if;f Mat + dans: nA kr ;.r
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Glöm ej!!
Inlämningsställe fiir kemtvätt



Hejsan!
Nu är det snart dags att jag åker hem igen, till Holland. Jag har haft det
jättebra här i Ljustorp - Sverige. Ni har ett otroligt fint och vackert land
med jättesnälla människor.
Så mörkt det var på vintern, så fint och Ijust det är just nu. Skolan har
redan slutat fiir tre veckor sedan och jag har njutit av det fina vädret.

Jag var i Abisko under 5 dagar i början av sommarlovet, tillsammans med
flera utbytesstudenter. Bara tågresan var spännande, det tog fiir mig 13

timmar från Ånge, och mycket mer fiir de som bor i södra Sverige. I Abisko
har vi vandrat mycl<et, även en bit på den berömda Kungsleden och sett
midnattssolen.

På söndag den 27:e juni åker jag först till Stockholm och sedan åker jag
med flera andra utbytesstudenter till Belgien. Vi ska ha YBS (Year end
Seminar) det är ett läger med alla utbytesstudenter fnån Europa.
Sen kommer jag hem den 4:e juli.....

Jag vill gärna tacka alla fiir mitt år här, och då speciellt familjen Eriksson.

Jag kommer att sakna ER!!!!

TACK LJUSTORP OCH TACK SVERIGE.

h{iranda

Skriv gärna tin mig:
Miranda Brouwer
Schepperylaan 2L
9951 BJ Winsurn
NET}ERLÄX»ERNA

18



Vill Ni göra en insats fiir freden i §\srD;*- världen och

ftir fiirsiåelsen mellan olika länder, Vill Ni resa utomlands eller vitl Ni få besök

från hela världen runt Ert köksbord?

Miranda har på sina lektioner i svenska träffat utbytesstudenter från stora de-

Iar av världen. Utbytesstudenterna besöker varandra och vid vårt köksbord har

under året Australien, Iran, Belgien, Holland, England, USA och Brasilien varit

representerade. Ungdomarna är mycket positiva, vill lära sig mycket om Sve-

rige och lära sig tala och skriva svenska.

De berättar gärna om sitt hemland.
Är Du intresserad kan Du ringa YFU = Youth for understanding, 08-650 50 25-

Det finns flera ungdomar som väntar på att få bo i Sverige ett år, men ännu

saknas det värdfamiljer fiir flera av dom som kommer omkring I' augusti.

Eva Eriksson

Red's lilla kommentar till ovan:

Kunde inte låta bli att tänka lite i lörväg, ...TURISM"'
ponera att x antal ungdomar från x antal länder kommer hit till Ljustorp som

studenter, dom har familjer, släktingar och vänner i sitt hemland. I regel kom-

mer familjen hit en gång och besöker värdfamiljen. Och.. vad vet man' dom

kanske tyit<er att detta är "platsen på jorden" och gärna vill komma tillbaka

på semeiter, säg nästa år, men.. då tar dom med sig vänner och bekanta också,

fiir dom vill ju att även dom ska få besöka paradiset...........

Skiimt åsido, men det kan faktiskt bli lite extra turism från uttandet om vi tar

emot utbytesstudenter. Och som ni liist så har Miranda trivts alldeles utmärkt i
Sverige och speciellt i LjustorP.

LJU S T ORP S T E NI\ I S *o*-r§l:"'.ffn
!?:.1

[i'\
tt

€ii'rr

Ni vet väl om att tlet finns en tennislrana här i
Ljustorp??

flax att fiirlägga ett besök där katrske?

Uthyrningen sker På Fiskett-

lO:-/tirn för medlemma r
}A:-/tirn för icke medlemmått'

Vid frågor ring:
Erik Bergfors 830 37

FII\A KLACKAR
Innan rnan använder sina nya fin-
skor, kan Inan stryka på oliirgat na-
gellack på klacken. Då håller de sig
fina längre.

VARMA VAI\TAR
Kasserade bävernylonplagg är ut-
märkta att sy vantar av. Som tnön-
ster anväItdcr jag en upp§prättad
gammal vallte. Skaften av utslitna
tubsockor blit' rttudclar



Ljustorp, vilken dj...a byhåla,
det var mina sista tankar om Ljustorp nar jag sa adjö fiir en tid framöver till mina bästa vänrrer. Lilta
kylig var jag när jag stod på Arlanda och väntade på att få fara medans mamma blev sentimental och
undrade vad hon lät mig åka iväg pfl fiir äventyr. Jag var sa entusiastisk att få ge mig ut i världen.
Jag ville inte stanna en dag titl i bygden som jag bott i alla mina dagar, av mina 16 år. Jag var så nyfi-
ken, kände mig som en tidsbomb. Inte en dag till!

På flygplatsen i Louisville, en stad lika stor som Stockholm, i Kentucky, USA landade jag med erfa-
renheter från en resa som sträckt sig bort till Röros och ner till Skåne. Var jag verkligen där? I möj-
ligheternas land? Kunde det vara sant att drömmen jag haft sedan jag var 14 höll på att slå in?

Jag visste lika tite om familjen jag skulle komma att tillbringa det fiiljande året tillsammans nred sonr

de visste om mig. När jag träffade i\{arie och Jerry, mina värdfiiräldrar och Michele, min nya syster
så visste vi att det skulle bli ett unclerbart år med många intressanta upplevelser och samtal. Vi kiintle
samhörighet från fiirsta dagen.

Jag började i skolan veckan därpå, på South Oldham Iligh School. Jag började spela volleyboll i skot-
laget där sammanhållningen var stor, och hemma i PeweeValley fortsatte skratten. Det var svårare att
få kontakt med eleverna i snmma klass. Alla satt ju så tysta, nej, knäpptysta och lyssnade och tog *n-
teckningar. Men väl en bit in på skolåret så blev klassrummen mindre rofyllda, de var riktigt livade i
slutet av året och jag hade fler kompisar ån jag hade vågat trott. Överallt fanns det bekanta ansikten,
i affären, på gatan, i stan. Jag var lycklig. Min drörn hade blivit verklighet.

Så här efteråt känns det verkligen att det var ett väldigt betydelsefullt år. Året då jag blev självstän-
dig, året med minnen som jag alltid drömt om, nu var de sann. Nejdå, jag satt inte bara i skolbänhen,
även om jag tillbringade större delen av min vardag där så hade jag mina höjdpunkter också.
Jag solade på Floridas vackra stränder, dansade "linedance" med Shet i Nashville, gick på "senior'
prom", var på musikläger med 20 000 ungdomar, gick i s§skrapornas stad, Chicago och tittade ut
över Lake Michigan med mina kompisar. Listan kan bli lång och allt detta tack vare att minn fiiråll-
drar lät mig åka iväg fiir att fiirverldiga en dröm.

Jag hade mina dåliga dagar även på andra sidan Atlanten. Sittandes så långt från hemma, hemma i
Ljustorp, drog de lätt ut på sig och fiirvandlades till veckor. Veckor som aldrig verkade vilja ta slut.
-Om jag bara var hemma...bla bla bla. Sanningen om lm. snö, 4 soltimmar om dagen, frödda fingrar
och sena bussar som i vilket fall som helst skulle hamna i diket vid Lövberg glömdes lätt. Tur är att
hemlängtan aldrig varar fiir evigt.

När året började närma sig sitt slut blev jag vemodig. Jag ville inte alls lämna nrin nya familj eller
mina nya kompisar. Samtidigt var j:rg ivrig att få ål<a hem och träffa alla sonr jag saknat så rnycket.

Det var dags att ta farväl och lämna staden som jag lärt att älska och var säker på att jag skulle be-
söka igen. Nar jag äntligen kom tillbaka hem var jag chockad. Att Ljustorp var vnckert visste jag re-
dan, men var det verkligen så här v:rckert. Jag lärde mig att uppskatta det jag har och det finns ingct
så värdefullt som att vara ute och resa, ingen ska behöva ångra vid 40 att de inte fiiljde sina drönr-
mar. Jag ftill pladask fiir en liten bygd som jag hatat sa mycket ett år tidigare. Nu vet jag, att vart jag
än reser i världen så kommer jag alltid att älska Ljustorp mest, Hade det hänt om jag aldrig åkt hiir-
ifrån?

Se kort från Chicago på sista sidan.

Mamma & Pappa,
Tack ftir att ni tror på mina drönrrrlar
n,,\
åt*l

I Kristin
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JULI TID AKTIVITET PLATS ARRANGOIT

3 12 - 17,00 FISKEN OPPNAR BJORKAI\IGEN TURISTGRUPPEN

4 12.00 HEMBYGDSDAG HEMBYcDScÅnnEN HEMBYGDSFOREN

4 18.00 DAMFOTBOLL IJUSTORPS IP LIUSTORPS DFF

11 13 - 16.00 F'ISKENS DAG BJORI(ANGEN TURISTCRUPPEN

11 12 - 16.00 örpnx HEMBYGDScÅnpEN HEMBYcDSTönen

t1 12.00 UTFLYKT aronnÅsEN TIEMBYGDSTönr,n

t7 21"00 DANS BJORKANGEN CENTERN

18 12 - 16.00 OPPEN HEMBYGDScÅnuEN HEMBYGDSFOREN

21 18.00 srÅrrANNA HEMBYGDScÅnnEN IIEMBYGDSFOREN

25 12 - 16.00 öppnn HEMBYGDSCÅnnEN IIEMBYGDSFOREN

AUGUSTI

I 12.00 HEMB.GÅRDENS DAG HENTBYGDScÅnDEN HEMBYGDSFOREN

1 19.00 DANS BJORI(ANGEN LIUSTORPS IF

8 12 - 17.00 FISKEN STANGER BJORKANGEN TURISTCRUPPEN

I 18.00 DAMF'OTBOLL LIUSTORPS IP IJUSTORPS DFF

11 19.30 SURSTROMMINGSFEST HEMBYGDScÅn»EN HEMBYGDSTCREN

t1 MUSTKAI\trxvÅt t BJORKANGEN LIUSTORPS BYUTV

15 12"00 crulxsrruirr crulxsnösnT 3 socKNAR HEMBYGDST-önu,N

15 17.00 DAMFOTBOLL IJUSTORPS IP IJUSTORPS DFT

2t 19.00 suRsrnönluINGSDANs BYGDpCÅnDEN nöDAKonsET

29 18.00 DAMFOTBOLL IJUSTORPS TP LJUSTORPS DTF

SEPTEMBER

20 I\IODEVISNING BYGDBcÅnDEr\ RODAI(OI{SET

Pappan frågade sin lilla dotter:
,- Hur gick det fiir dig i skolan i dag?
s Bra, jag lärde mig att skriva!
- Vad skrev du då?
- Det vet jag inte, jag har inte lärt mig
Iäsa ännu.

En skotte var bjuden på knytkal*s merl

ett par vänner. Fransmannen tog med

sig vin och italienaren tog med sig vin-
druvor. I\är skotten kom frågade de vatl
han hade med sig.
- Jag tog med min bror, blev svä I'et.
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FORETAG§-, TUNTVERKS-

oc* YRKESKUTqrTaP i L.ITISTORP
ger rnöjligheter till en rner

"Levfinde lundshygd"

Förord

Miljö och utvecklingstanken ligger som grund ftir detta register över kunskap i
var hembygd. Mesta möjliga kunskap kartläggs inom ftiretag, hantverkare och
enskilda med speciell utbildnings och yrkeskunskap.
Vårt mål med detta åir att bidra till att skapa ett nätverk av personer, frretag,
ideer, kunskap etc, som samverkar och stöder varandra i uweckling av bygden.
Miljötanken åir att ta tillvara bygdens e$la resurser och minimera transporter i
den egna kommunen Timrå.
Detta kommer att ge fler arbetstillftillen, men också ett nåirmande till andra delm
inom kommunen.
Det visar också en levande landsbygd med flera utvecklingsmojligheter ftrr ökat
niiringsliv i Ljustorp.

Ljustorps Blutveckling Ekonomisk forening Postgiro-nr: 861124 - 6 FB - konto 7831 ll 12A96
Lövberg 3630
86033BERGEFORSEN Tel060 -82319 Org.Nummer:1696O0-9476

ZZ



KI.JNSKA.PS*REGISTER

Bresch f Isr{sskas

ADVOKAT
APOTEK.OMBUD
ARKITEKT
ARITilERARE

BAGARE

BAKUGN§BYGG
BANK
BEHSI}I & K1O§K
tsETONGARBETE
BiL.LACK
EIL.PIAT
BIL.REP

BIODLING

BLCIIEMGRT PLAT.IT

BOKFÖnwC

BYGOECARDEN
BYGG.FIRII'IA

cHAUrrön
DATA.TJÄnISTER

EKOLOGISKODLING
EKONOilII

EL I ELIN§TALLATION

ELEKTRONIK 
' 

RADIO TV

ENERGIRADG[VNIHG
ERGOHONilI

FAR§fiARTJÄT*sTT Dru.
FISKEvARD

FRISOR
FOTOGRAF
FOTVANO

Eärafan
I l,I tl.r tärt!ltt
Er--ffEa-

Mariannes Ritkonsult

(Kunskapsinnehavare)

Namq Adress

Marianne Persson
Roger Högstedt

Tommy Edstrom
Barbro Önerg
Paul Bergstedt
OK

Roger Hogstedt

Benny Groning
Håkan Lindstrorn

u§. trg$

Te.l

82423
82055

82364
83119
821trr

82055

82038
821 36

Björkom
Oppom

Mellberg
Asäng
Hamre
Mellberg

öppom

Tuna
öppom

Asän gs Tu nn brödsbage ri

Föreningssparbanken

Nils Sjöström Högland 82166
Paula Hoglund Lövberg 82319

Ljustorps Handelsträdgård Per Malmberg Skä$om 82049
Lövbergsåsens Plant Christine Danielsson Lövbergsåsen 82159
Lennart Hallin Administration Lennart Hallin Edsta 82377

Paula Höglund Lövberg 82319
Lena Liljemark Lövberg 82222

Bokning för uthyrning Timrå Kommun, Kultur & Fritidsföru- 163376
Nordins Byggn.snickeri L E Nordin Fuske 81004

Kaj Bjurström Björkom 82315
Roger Högstedt Öppo, 82055

G D B Data Gunnar Berglund Mjölsät 82416
Data Express Curt Wijk Skäljom 82224

Ulla o Berndt Laggren Tunbodarna 84048
Elvy Dahlin 581098
Lena Liljemark Lövberg 82222

Millbergs el Mats Ake Millberg Slättmon 84513
Perti Nieminen Lövberg 8212i

Peters Elmontage Peter Persson Bredsjön 84503
ReliEl Reijo Rantamäki Asang 83093

Tommy Sjöstrom Asång 83057
Anders Englund Björkom 82422
Björn Andersson Edsta 82A74
lngvaiJohansson Asäng 83035
Lennart Tjämberg Lövbergsåsen 82405

Sanna Skog & Mark Hans Öberg Asäng 83119
Lars Hedman Hogland 82000
Lars Anders Bergfors Fröuna 83081
Lars Göran Frölander Öppom 82246
Anders Englund Björkom 82422
lrene Backström Hamre 82019

80050

24,
/^--r #

lngrid Bjurstrom



Fse*cq I Is$:tghee F§getes

rÖnTNINGAR I LJUSTORP
Hembygdsforeningen
Röda Korset
Lj ustorps Fiskevårdsorn råde
Lj ustorps I drottsfören i n g

Ljustorp -Timrå LRF
tjustorps Frivilliga Brandkår
Tennisforeningen
Hem & Skola
Unga örnar
Fritidsgården
PRC
SPF
S. Socialdemokralerna
Centern
CKF
KKF
Kyrkorådet
Kyrkofullmäktige
Baptistforsamlingen
Missionsforbundet
Pingstkyrkan
Företagarna iTimrå
Lj ustorps Hästförening
Skoterklubben
Dansklubben
Bredsjön - Slättmons Byalag
As - Lagfors Byalag
Asäng - Sanna Byalag
Mjällådalens Byalag
Fuskbäckens Byalag
Ljustorps Byutveckling Ek.för.

Supptianger

Valberedning

Revisorer

(KunskapsinnehavarB)
Nar.nn

Arnold Thunström
Birgit Bergfors
Lars Anders Bergfors
Gunnar Höglund
Lars Anders Bergfors
Lars-Göran Frölander
Erik Bergfors
Lars Thunström
Marianne Persson
AnneliEngman
St§ Hammar
lngrid Aslin

Ame Bergfors
Kerstin Westerlund
Yvonne Nilsson
Stig Nordin
Gunnar Höglund
Leif Nygren
Sven Eriksson
Gilbert Söderlund
Erik Sjölander
Therese Bringstål
Stig Wassbrink
Sven Lindh
Håkan Josefsson
Crister Svensson
Hasse Bouvin
Berndt Laggren

Erland Nordström
Marianne Persson
Marits Abrahamsson
EIW Dahlin
Björn Andersson
Berndt Laggren
Lennart Tjärnberg
Börje A.lbertsson
Lena Liljemark
Ella Dahlin
Lennart Andersson
Hariet Näslund
Flans Öberg
Leif Forslund
Magnus lsaksson
Kjellsiödin
Per Malmberg
Arne Bergfors
Nils-Ake Eriksson

A{rcss

Frotuna
Edsåker
Froluna
Stavre
Fräuna
öppom
Edsåker
Fräuna
Björkom
Prästsvedjan
Häre
Bergeforsen

Edsåker
öppom
Hamre
öppom
Stavre
Fuske
Bredsjön
Björkom
Fagervik
Fuske

Bredsjön
Lagfors
Asäng
Tunbodama
Fuske
Lövberg
Björkom
Edsta
Kungsv 139 Tir
Edsta
Tunbodama
Lövhergsåsen
Mjälla
Lövberg

061 1-
Bredsiön
Edsta
Asäng
Fuske
Lövberg
Lövberg
Skäljom
Edsåker
Prästbordet

Tel

83053
83037
83081
83067
83081
82365
83037
83131
82323
82095
81006

578810

83037
82048
82103
8:205?
83067
81r19
84543
82474

583151
a1afi
45137
80246

81113
83080
84048

82319
82323
82308

581098
82074
84048
824A5
84444
82222
30404
84570
82206
831 1g

576956
82222
82031
82337
s3037
820r5

t4
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FoRSÄxruNGAR

GRUS O IfrATJORD

GRÄV I PLANERING

tKunskapsinnehavare!Namn Adrpss Tet

I{ANTVERK' HEITI§LÖJD

C T:s Hemslojd
HOVSLAGARE
HUDVÅnu I HÅRVAXNINGA Massage
H US HÅ I. LSffiA§ KIH'SE RVIC E

Martins Service Kyl Fr
HÄLSOPRODUKTER
HÄ§TIiAS§AGE
IDROTTSPLAT§ER Ljustorps IF
INPLASTNING
JAKT 

'JÄGAR.UTBILDARE
JORDBRUK

KAKELSÄTTARE
I(ANOTUTHYRNING
KIO§K & BENSIN
KOCK

Länsförsäkringar
Nilssons Åkeri
Sanna Grus
Stavre Grus & Makadam

Gustav Backtund
Arne Bergfors
Rune Bergfors
Gustav Edån
Stefan Edström
Nils-Ake Eriksson
Bengt-E o Lars Frolander
Nils-Erik .iohansson
Alfons Lindbäck
Jan-Erik Mehlin
Jens Moberg
Lars Persson
Lars Axel Rönnherg
Jan Sandström
Eskil Söderlund
Carl-Jean Westerlund

Blå Gula Upplevelser

Mobilkocken

Stig Nordin
Jan o Leif Nilsson
Kenth Sandström
Roland Uhlander
Klas-Göran Edlund
Mats-åke Millberg
Erik Näslund
Kent Sandstrom
Eskil Söderlund
Jan & Leif Nilsson
Peter Persson
Mait Här6n
Utta Laggren
Vivianne Nyrnan
Cici Näslund
Marianne Persson
Christna &Toine Larsson

Niclas Edön
Annika Moberg
Erland Nordstrom
Martin Sjögren
Perti Nieminen
Pia Lindholm
Christer Nyrnan
Marianne Persson
Börje Albertsson

Lennart Persson
Kenth Sandström

Christian Schrnidt

lVlonica Backlund
Lennart Hatlin

Timråortens Försäkringsholag Ulf Bergman

Föreningshank 4A1'4g
Edsta 82377
Öppom 82A44
Öppom 82052
Björkom 82018
Sanna 82035
Stavre 80214
Edsta 82378
Slättmon 84513
Stavre 80517
Öppom 82035
Björkom 82005
Björkom 82018
Bredsjön 84503
Frötuna 83029
Tunbodama 84048
Mjolsätt 82188
Stavre 80517
Björkom 82423
Prästsvedjan 82336
Edsta 82312
Asäng 83024
Lövberg 82319
Skäljom 82333
Björkom 82121
Skäljom 82028
Mellberg 82403
Björkom 82423
Mjällå 84044

Lövberg
Edsåker
Edsåker
Tuna
Lagfors
Kyrkberget
Oppom
Tuna
Hamre
Skötjom
Åsäng
Edsåker
Oppom
Sanna
Björkom
öppom
Björkom
Mellberg

82001
83037
83062
82083
81 034
8201 5
82246
82033
8?132
82097
83024
83052
42177
83110
82005
82048
82423
82035

t_*



(Kunskapsinnehavare)
Branch / kunskap E§retaq Namn Adress Tel

KoMMUNPoLITIKER . TÖRTNOENDEVALDA I LJUSTORP
Arne Bergfors C Edsåker 83037
Lars-A Bergfors C Fnituna 8308f
Stig Hammar S Häre 81006
Henry Heiniö S Prästbordet 82171
Lennart Tjärnberg C Lövbergsåsen 82405
Ulla-Britt Uhlander C Tuna 8224A
Hans Wikman S Jällvik 82331

KONST

KOSMETIKINATUR
KRANBIL
KYRKAN

MASSOR
LUSMEDEL
MATTLÄGGARE
MEK..VERKSTAD
METALLSVARVARE
MJOLNARE
MURARE

MUSIKISANG

IIJIUSIKLÄRARE

MALARE

ORDVRÄNGARE
PERSIENNER
PLATSLAGARE
PORTAR
POSTEN
RADIO & TV.SERVICE
RESTAURANG
REVISOR
ruDLÄRARE
SJUKGYMNASTIK
SKOLAN

Sanna Grus
Pastorsexpedition
Prästen
Annikas Massage & Kroppsvård

Ljustorps Handel

Emeco AB

Hagbergs murarservice

Tages Trio
Lovbergs Kvintett
(Dragspel)
Kyrkokören

Måleri H Dahtin

Norrlack

Bredsjö Persienner

EAB
Lantbrev bära rservice Tim rå

Lennart Hallin Administration

Ljustorps Skolan
Skolmatsalen
Lokala styrelsen

Margareta Harnmar
Borghild Grahn

Marianne Persson
Kenth Sandstrom

Torsten Berglund
Annika Moberg
Per Sjöstrom o Ulla

Bertil ÖhlunO

lngvar Johansson
Stig Nordin
Lennart Persson
Håkan Hagberg

Edsåker 80310
Åsäng 83035
Oppom 82052
Bjorkom 82423
Höglandsbodar 83041

Mellberg
trrtellberg

Björkom
Oppom

Asäng
Mellberg

Opporn
Prästsvedjan
Häre
Lagfors
Asäng 570829
Oppom
Bredsjön
Björkom
Fuske
Tirnrå

Bjorkom

Edsta
Lögdo

Tage Melin Edsta 82190
Lennart Tjärnberg Lovbergsåsen 82405
Kjell Forsström Frotuna 83021
Agneta Granlöf Nordanå 0611- 32041
Göran Svelander I Karin Söderkvist 84018
Gunilla Molin Stavre 8021 t

82231

82423
821 35
8227A
8227A
83024
82003

82164
8231 1

81 002
81 020
83068
82055
84580
821 95
81 000

573431
a?422

82377
80520

82147
82147
82000

Håkan Dahtin
Evert Elfstrom
Kent Hammar
Lars-Erik Sjogren
lngrid & Kjell Karlsson
Roger Hogstedt
Stefan Andersson
Östen Wiksell
Leif Nygren
Janne Berglund
Anders Eng[und

Lennart Hallin
Nina Wengelin

Rektor Janette Martinsson
Annsofie Bjurström
Leena Hedman

I {r*



FrnsshlE$nshee

SKOG & NATURVÅRD
SKONfrAKARE
SxnÄDDARE
SLAKTARE
SNICKARE I FIN
SNICKARE 

' 
BYGG

§NIGKERI
sNönö;r.ltNc
SOI.^ARIER
STUDIETÖnBUND

SVARVARE
SVET§ARE

SAG

SÖunnER§KoR
TAPETSERARE
T§$
TELEMARKETING
TOMATER
TRAKTOR.REPARATIONER
TRANSPORTER

TRUBADUR
TRYCKERI
rnÄoGÅRD

TuNNenÖoSBAGARE

L,gferag

Edsåkers Patlbygg
Sandstöms Snickeri

ABF
Vuxenskolan

Tomat-As HB

Bert Hägglund Sag & Skog

Sandstöms Snickeri

Ljustorps Taxi AB
Lodema Sälj HB
Tomat-As HB

Nilssons Åkeri
Sanna Grus

Tomat-As HB
Lj ustorps Handelsträdgard
Asängs Tun nbrödsbageri

(Kunskapsinnehavare)
NanlB

Börje Albertsson

Kaj Bjurstrom
Peter Danielsson
L-E Nordin
Hans Olsson
Lennart Persson
Karl Göran Berglund
Arne Andersson
Bert-Ola Sandström

tngrid Eriksson
Margareta Decker
!ngvar Johansson
Uno Hörnström
Magnus lsaksson
Bert Hägglund
Bo Andersson
Björn Persson
Bert-Ola Sandström

Lage Sjöstrom
Leif Lodån
Uno Hörnström

Jan o Leif Nilsson
Kenth Sandströrn

Uno Hörnström
Per Matmberg
Barbro ÖUerg

Ella Dahtin
Ulla Laggren
Ingrid Staaf
Lars Forslof
Martrn Sjögren
Jan o Leif Nilsson
Roland Uhlander
UIla Laggren
lVlait Härån

Björkom 82315
Lövbergsåsen 82159
Fuske 81004
Prästsvedjan 82309
Björkom 82423
Tunbodama 84033
Edsåker 83114
Asäng 83083

Adress

ilrjärrå

Asäng
Ås
Lövberg
Åsäng
Lagfors
Bredsjön
Asäng

Björkorn
öppom
Mettberg

As
Skäljom
Åsäng

Tel

84A44

40934
42525
83035
81 050
a2222
83050
81 053
84540
83083

8201 I
82135
8?425

81050
82049
83119

Meltberg 82A37
Höglandsbodal 84049
As 81050

L Nyman Timmertransport AB Leif Nyman

VILTFAGELUPPFÖDARE
VV§{N§T./SERWCE
VÄGAR' GRUS

VÄVNING 
' 

STICKNING

Martins Service K.F"WS
Nilssons Akeri
Stavre Grus & Makadam

0611- 30404
Tunbodama 8404S
Öppom 82185
Lögdö 80562
§kätiom 82333
Bjorkom 82018
Stavre 80214
Tunbodarna 84048
Frotuna 83029

Z7



Eranch f kunskap Företaq
( Ku uls k a ps En mehava ne!

Namr! Adress

Kunskapsöanken i Liustorp

-llårt eget nätved« av det ktrnnande som ftnns i bygden'

'Yarför gå över ån efter yafien" Kunskapsbanken skapades ör attvi ska kunna ta stöd etler köpa

hjälp och kunskap av varandra. I kunskapsbanken finns allt som är bra och vlktgt för Liustorps
franrffda utveckllng. Har du ett yrfre, utbildning, kunskap, intresse, fÖretag eller en hobby.
Se då till att du finns med i kunskapsbanken för at vi tlllsammans ska bli starfta.

trl*,i, Yl"dnrrr" t"l. Bnlq
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