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SKOLSTARTEI\{
har varit och vi har väl

alla snart komrnit
tillbaka in i

vardagstttrallen".
Sommaren är toppetr,
rnen mot slutet sakna r
man nästan rutinernä
med ttvanliga" tider.

Så nu är det "normalt"
igen..





ALLMÄN INFORMATION

NÄsrA TIDNING sroPP ocH ursKlcK

Ir{r 6 5 nov 2L nov
Gör din stämma (eller
penna) hörd i "bladet"

årlig medlemsavgift. r:

Prenumeration.på "tidningen" kostar 150:Jår = 6 nummer'

OBS.. Alla Ljusiorpsbor får den gratis, men känner ni någon "emigrant" som skulle vara

intresserad så tipsa gärna.

Enskild
Familj, fiiretn§, fiirening
Insatsmedlem betalar 100:

Medlemsavgifter för 1999
50:'
752-

-, vilket är en epgånsssumma, + att den äf personligr; sen även

!

I

:Liustorps hemsidal
i trttp : I lwww.geocities.com/Yosemite/Rapids/6009 

I

lfipr om ändringar och länkar, hör av dig till: 
I

rl,ena Liljemark,&zz 22 
I

le-mail: 
lovberg@algonet.se 

I

lir fortfarande tacksam om iag får 
I

I in ERA bidrag lagomt till 
I

I stoppdatumet" 
I

I nanteringen blir liksom mycket 
I

I enklare då... 
Irrt

AI{NONSKOSTI{ADER ftir 1999
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AN I\ ON SA BO I\N E MAN{G S KO STI{A D E R
FOR LJUSTORPS TÖNEI\IINGAR

/-\
\9r ,. ' -

TiI ADRESSEI.{ TTLL,,RED,,:
ll il Marianne Persson

illl Björkom 3154, s60 33 BERGEFORSEN

illl 060 - 823 23, tz4 2s,070 - 54 824 99. 'r
II II HIT SKICKARNI ALLTNI VILL HA MED
Iilt -Erra
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FU}.ID ERIIY GAR EF TER MU§IKANTKVÄTT.,EN

Såhar dagen efter arrangemanget sitter jag sjalvklart och utvärderar
hur det var. Syftet med musikantkvällen var att aktiyera musicerandet
i Ljustorp och skapa kontakter mellan spelmän i bygden och fä
publikkontakt.

Hur gick det då? Ett tjugotal spelmän från Sundsvall, Timrå och
Ljustorp kom till Björktingen och spelade "så det rök". Yi hade det
mycket trevligt tillsammans - det tyckte alla spelmän och även den
fätaliga publiken.

Så koriiiner vi'till den mindre positiva sidan av affangemanget -
näml i gen publ ikupp slutningen. Detta tycks vara musikantkväl larnas
dilemma i Ljustorp. Denhär dagen kom det cirka 15 personer till
Björkängen för att lyssna, vilket måste vara ett bottenrekord.

Som arrangör har jag verkligen anledning att ställa mig vissa frågor
efter sådana publiksiffror. Vilka kan orsakerna vara?
1

För dålig marknadsforing? Ar folk " mätta" efter den evenemangsrika
sommaren? Kan det vara ftr sent på sommaren for att arangera
Musikantkvällen? Dessa och en mängd andra frågor har vi som

arrangörer anledning att ställa oss.

Vår ambition i Byutvecklingen är att på något sätt återkomma med

nya arrangemang i denhar stilen med musiken i
forgrunden. Ti I I stäl I ningen kommer troli gen i fortsattningen att
benämnas Spelmansstämma eftersom innehället till alla delar
motsvarar en sådan.

Närmast är min forhoppning att vi ska ordnas en spelmansstämma på

Bygedegården i Ljustorp i borjan av februari nästa år. Vi återkommer
senare med detta.

Med anledning av det tidigare sagda har jag en vädjan till DIG som
läser Ljustorpsbladet. Har DU några önskemål om hur Ljustorps
Spelmansstämma ska anordnas vad gäller innehåll, veckodag, tid,
marknadsforing eller annat? Hör i så fall av dig till undertecknad.

Dessa funderingar nedtecknade av en for dagen utspelad och däven

Lennart Tjärnberg
tel 82 405
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TÅNI(AR OM EI'{ BYSKOLAS FRAMTTD...

Mift i Ljustorpsbygdens underbart vackra natur ligger Ljustorps skola.
Från skolan kan vi njuta av vyer som llöglandsberget och Ljustorpsdalen
som sträcker sig uppöver med ståtliga berg på båda sidor. Vi kan leva med
i årstidsskiftningarna utan avgaser och buller .

Skolhuset är av äldrc modell, men kreativa elever lyckas skapa en hiirlig
inomhusmiljö med sina konstverk och arbeten av olika slag.

Det går ca 102 elever på skolan idag i åIdrarna 6 - 12 är. Många får re&en
idag åka flera mil fiir att komma till skolan och är man 6 år skulle nog
vägen från Ljustorp till Söråker kännas oändlig.

Högstadiet verkar spännande när man bor på landsbygden och längtan dit
är stor, men skall man börja 6:an i Söråker?

Det finns stora fiirutsättningar fiir att vi skall ha en bra skola här i
Ljustcrp då det finns ett stort engagemang hos barnskötare, fritidspedagog
lärare, kökspersonal, vaktmästare, städ, fiiräldrar och lokala styrelsen.

Vad vore Ljustorp utan en skola? §kulle
Skulle det flyffa in några nya familjer till

det bli några barnfamiljer kvar?
hygden? Vill vi ha en levande

\-,
N)

a\
t\\

bvgd?

-ryr VÅRIDEI{ TILL BARI{E

Vi rt o ge världen till barnen
åtminstone fiir en dag
som en l?irgglad ballong
ska de få den att leka med
Ieka med
sjungande bland stjärnorna.
Världen ska vi ge till barnen
som ett stort äpple f
ge den som eil varm limpa 

§så de blir mätta
åtrninstone ftir en dag. .(',.1:,,i
Världen ska vi ge till barnen q,:k' '

så världen lär sig vad karnratskap ,i" "8
åtminstone fiir en dag.
Barnen ska ta världen i sina händer
Odödliga trf,d ska de plantera.

AN}{A BARSOTTI
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Hesultat från Femkalnpest 7/8
på Björkängen.

Bjöpkosll - LöYbefE Zil 9.
Öpposn 2 - Mellbeng Zll P.

Fuske ZB4 P.

ÅsenS - Mjällå l?6 v.
Tuna - fdsta lId P.

0prom2 t83 P.

Edsåker - tröttt$a ll4 g.

§tawe t§Y 0.
ilream team l§§ g.

Ett parti telefonstolp*t ftarr

telefotJningen till Hagasers,

,alj*, aY LF. A-sektioftert, till
en kostn *å aY 6o ,- f st.

turSJ ca. 6*8,-.
Korrtakta k*rruli, tel. 8er85
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5 ån frntu ui tute &wnat ehge p,e Fio $te aol., mli,ilig,Pn på'

lirc mqrfrpt aiiwne, man dd. fran mnn inte totdnt§ puta. W otn, dd
fratc itl pnnita oftilqgn. att iltta i -

Det hnn aaflit m,ånge oftiina oorunanhållato , oå. ui fia»

Weta,rudf.depå. wtunM
lylqild i"ee hÅrc dd uatit mpd aU fralln ptanoun gnfritn,

dgt fratc uatfuufa nii^§tan oaueu*A.
Sftotilngdompn öan. frwn io&ed ftäl i öammnu fisn oufrit

påt åfifttippams. (tum ath tillfrafta ltuts{ phnomn oam till.ow
e, atiqfrdögii,&.

wp* ott Jyi fiart w en oftiin öomntn t. , d frato dd o&
hdnd "&afrsiprutal' fulöt; fr;*tm o&' uinto*

§tö*ta [irsooPs lt
0å 9å A - bg* hemmaroåep. lffiåde 20:- ocl då Ep ti dl ralsgro8m 9å

köpd. l[ö0 m frka i smredryee mdm pame*

8öF Fma dl bc§öft gå &hgcn§ oc§ u$dmsl4ens eeåm på hemoaglao,
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Ramverksta'n Hässjö k:a

lnramningar 30 o,/o rabatt

Oppet:
måndag r fredag 12 r' 19

Iördag 10 r 13

Tel 060 r 430 20
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Lft *?
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VALKOMMEl§
Oppet:

vardagar 10 - 18

Köpmangata n 47
Tel & Fax 58 07 80

rä
tÅ

,
,.
g,
,.

a

a

§

il

i

fi

{.

*
A

â
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§ Trimning, klippning och tillbehör il

x\
tt r:Sr-{ tt'ie {-+
t,dh.f\-§ Prisex. fr
$ Ren Pellets, Svenskt foder fiir gnagare Fs* 20:-/kg i:]tt>'q' rr-^,--r^rf-^e:r^r^.^r]t-^.A^ tr-- tfit Undulatfröblandning 24:-/kg {q'ls6§

if Papegojpellets ll2 kg = 45t- il
$ Lite fiskfoder, Tubefix, nnvgglarver ex }$
DD )jh
qt 1t
D{å ?-\Lit rr---rr^r^-^ 6ä
*. nllIlIIlIlIIPf 2s1r Hundfoder i\
.o -J, , , tP r ?iÖrq Kattfoder r'frr» - ,fs
1t a--^---!r-^--r-^ ^r:r-^ ^^--L--- ttisr Amerikanska olika sorter ;-"4
i*. 

II'IIITLII ll\aarrrJlr.aa lrrlllaa rrlJr ]I\, I 
1B

>* r ra ,1.. ! l 
^^ 

,r ?git Levergodis fiir hund 22:-/kg ä!,&
3t T-r.r t pl ,t gt

;r Fiberkex 56:-/kg i+
ry Shampo f;s*
qt- 

^t r. r . r . gera. Cardinal serien + andra sorter /+'rt
Fr} lF

§d st
D{a }-§+-å örrrottiier: AIln dnsnr 13-00 - t 9 00 t'i

g? "rr 
vr}?Dlvt . ^r-I.a vffb.fr lv.vv Lr.vv 

tqts Telefontidl från kl. 11.00 i{t§
DrL e e'.ui§ Duvvägen 3, 861 34 Tirnrå 1:.

6 Tel 060-5 7 59 18, 070-333 14 33 ii- $L'§3 Diö *{trf rträrq if i{" i{"if t"f ttttf{'i{'o§:*§"if tt $?{{'§;q-. .lstqB6t

Höstnyheterna börjar droppa in
Passa på och gör Dig fin i kläder från

Lebek, Lapidus, Golden Lady,
Eurofashion, Sperla m.fl

Snyggt stickat från Angleo och Laur6
Sköna skor från finska Janita och Theorema

Glöm ej!!
Inlämningsställe ftir kemtvätt

Pensionärsrabatt

d*

0Fll(
&!,klöder*s§



PETERS EL-MONTAGE
Bredsjön

Erbjuder dessa produkter till ftirsäljning (och ev. montage)

Mjukvdrmefrån LVI
Vegetabiliskt olj efyllda
elradiatorer och hand-

dukstorkar,

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
Våtrumsväggar

Golvslipning utftires
Uthyrning av golvslip
Gångmattor
Balkongl altanmattor

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

Terrninalvägen 61 861 36 TIMRÅ
Tel. 57 50 88, 010-333 91 84, Fax 57 31 60

Öppet månd r fred 9.30 r 18.00
7



Hel igen !

Nu har sex månader gått sedan vi flyttade hit till Bredsjon, Lars-Ove, Nathalie,
Idq Jonathan ochjag (Cecilia).
Som jag berättade förra gfuigen jag skrev i Ljustorpsbladet, så trivs vi väldigt
br4 och efter att ha upplevt vår och sommil här finns det ingen annan plats vi
hellre skulle kunna tänka oss att bo på än här i Bredsjön !

När värmen bödade komma i våras vågade vi antligen panta pet-flaskorna l(Vi
duschade med dem, Ni vetl)
Mfuga drömmar har gått i uppffllelse sedan vi flyttade hit; vårt kök är i det

f närmaste frrdigt, våra'hönorhar fåfi säIlskap av en ståtlig hrpp (som'barnen döpt
till Emil Adamsson), vi har skaffat en jättehåirlig hrurd (Tarzan) vars enda
negativa sida ttr att han giima äter upp vär mat när vi inte tittarl (fIan scker nog

. att husse och matte tir tillräckligt välgödda !) Vidare har vi även införskaffat en(" katt (Jane) och detbästa av aIIi- r, itÅSf I Vi har filtt tiran attbli fodervårdar
till Katharina Erikssons Nordsvensk Steggmi, vilket medfort en del pyssel med
hage- och'boxbygge.

Tack vme Sven Erikssons generositet har jag fått mtijlighet att för frrsta gången
i mitt liv plocka "Skogens GuId", hjortron. Vi var ett gäng på sex personer som
for ut en solig lördag och förutom sju liter tdortron fick jag en httrlig
naturupplevelse på köpet t
Av Siv Erilisson har jag fått manga bra recept på t.ex. bullar och kakor vilket
uppskattats avhela familjen. Visst tir det härligt med mtinniskor som inte åir rädd
att dela med sig !

i Vi befarade att den fem mil langa flytten fran stan skulle medftira att besök fran' slakt och våinner skulle minsk4 men såhar verkligen ej varit fallet. Tvärtom så
har vi varit ett populttrt utflyktsmål vilket vi tycker rirjätteroligt !

, Ntirheten till den fina badplatsen, med nytt omklädningsnrm och gungor, har
giort att barnen.badat så gott som varje dag (iodä, foråildrarnahar firktiskt oc.kså
doppat sig ett par ganger).

Trots de motgangar vi hade i vintras med vatfiret som frös, bilar som frös, vi
som frös, så ser vi fiam emot vintern. .. vägen blir n.amligen så jamn och fin
då !!!

Tack for ordet.

Med våinlig hälsning

Cecilia Sjödin



BYALAqEI\}

nc,rÄrlÅr)Ar,nl.rs BYALAG

Byalaget inbjuder alla boende i Höglandsbodarna, Gällviksbodarna och
Tunbodarna till en barn- och familje fest

Söndagen 19 september kl. 12.00 vid Gällviksbron (föredetta

rnro r m a ti o n ;TlTIil T :ffi.?tive postr åd a

Alla hjärtligt välkommen önskar

Anna, Karin och Kjell
festkommitten

!u, d!
al;

öVruCA ByALAG KOMMER vÄr IGEN I NÄSTA NUMMER

BRET}SJÖX - SLÄTT§{OI\{S BYALAG

Sorgen är stor hos många av oss här i Bredsjön och Slättmon då Lennart Andersson,

vår vice ordfiirande i byfiireningen, så hastigt och tragiskt gått bort.
Lennart var ju den drivande kraften i byn och ingenting var omöjligt ftir honom.

Lennart hade många fina kvalit6er som medmänniska och vi saknar honom så

mycket! Våra tankar går nu till Lennarts familj i deras svåra tid.

Tack fiir allt Du giort fiir oss Lennart, och tack fiir den tid vi fick tillsammans med

Dig.

Du kommer atltid att finnas i våra tankar.

9u
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Till Gunnar Höglund fiir allt hö, samt
all hjälp vi fick med det.

1{'"h"6M

##§§§§§§§fr§§frfi§
ff pAGENs Ros. H
# tillägnas Inger och Björn fr# Andersson §
# för "mathanteringen" H
# under iVlusikantkvällen fr

ffiq@qfr###tr§##N####§#N
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Väldans tackande idag, men
måste ändå pilla in ett tiil tack, tin
Love, Lisbet och Tord för alla bär

jag har fått
Otroligt uppskattat ska ni veta,

fulartayrne
RODA KORSET

BLOMSTERFOI\DEN
PG569655-4

Tel 822 32

Glöm inte bort att det går
att sätta in radannonser om
ni vill sälja "småsaker"
Under "Loppis"

TLLA I

ingen nämnd och 
I

ingen glömd, sorn låtit 
I

oss använda och ta hö 
I

på era marker, till Er 
I

riktar vi ett JÄTTE- 
I

TACK och hoppas att 
I

vi fortsättningsvis 
t

också får 65hälsa" på er 
I

under kommande år. 
I

I

lllo*nne ,"1 -trnnart 
I

Prroooo I

Vin ni vara med och skriva i
bladet kan ni även faxa till
mig
eller maila.
Faxen lir 060-823 23 men
då måste ni fiirst slå en signal
fiir jag har den inte alltid på.
Mail adressen är:
bjorkont@mailbip.net

BRA TILL ORHÄNCET
§tryk en gnutta vaselin på
örhänget, så går det lättare
att få det genom hålet i örat.
§ärskilt bra när det gäller

SI/E /Y S,(A S PE, L t NTRfSSffifi
Från och med september så har
Vi orn bud i by,

ICA Sjöström kommer att
börja med det.
Toppen va??

BIBLIOTEKET HAR Öppnr mÅN»aG oCH oNSDAG 17.00 - 19.00
tel82l47

-Arn dömdes till 20 års borgöring i Det heliga
Iandet, hans älskade Cecilia tiil 20 års bot i
kloster

-det var så det började. Valander som 21 årig
patrullerande konstapel

-en gastkramande gåta av det rnoderna
morddramats mästarinna

spnÅxröRSTANDE LJUSToRPSBoR! !

En spansk-kurs är i faggorna här i Ljustorp, några platser kvar.
Skynda ER att anmäla. Ring ABF direkt eller Marianne Persson
823 23. Trolig start under septenrber.

BOK-TIPS FRÅI\ STINA
SEPTEMBER T OKTOBER
Jan Guillou Tempelriddaren

Henning Mankell Pyramiden

Minette Walters Bränningen
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Till Ljustorpsbladet.

Timrå snöskoterklubb är en ideell förening som bildades 1975, mål och syfte
enligt klubbens stadgar är " Att tillvarataga medlerlmarnas intressen i
snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken samt arrangera
aktiviteter för såvälnöjes som tävlingsverksamhet " .

Medlemsantalet iir c:a 250 betalande medlemmar, avgiften iir l50l« per år och
inkluderar även familjemedlemmar som make/sambo och barn upp till 16 år, ( det
totala medlemsantalet är c:a 550).
Klubben har en måingd aktiviteter under säsongen for medlemmulrnq förra vintern
innehöll aktivitetsplanen bl.a : Familjedag,Ledvisning,Pimpeltåvling,Liingre
skotertur samt Handikappsafari.
Det sista måste nåimnas speciellt eftersom det pågår varje år i mars och har så

varit ainda sedan slutet av 70 talet. Handikappade fran såirskolorna i
Nonliden,skönsbergTallnäs,Fagervik och Soraker bjuds på en skoterutflykt, i ar
gick de med start hos Kent Nylander i Vargmyra och leden upp mot
Rotensjöarna. Varm korv samt fika och att vara ute på skoter åir viildigt uppskattat
av både barn och personal .

Klubben har även tillgång till en stuga , Snägdenstugan som tidigare användes av
BSK, iir nu vfu klubbstuga (den ligger på snägdberget i Bergeforsen). Vi kommer
att ha öppet kl 10 till 14 alla Lörd och Sönd från januari ( om snri finns ) tills snön
försvinner i mars/apr. Där finns då kaffe,läsk och varm korv mm att kopa.
Skoterleden går upp fran Indalsiilven vid Scoutstugan.
Klubben arrangerar även kurser för skoterforare som vill ta ft)rarbevis, Anmåilan
till Roland Ulander Tel: 4347 4.
Klubbens största ansvar är ändå att preparera alla (c:a 20-25 mil) skoterleder så

att de iir fina att åka på, vi vore dåirför tacksam om busköming inte sker efter
lederna. Våra bensinkostnader tlr stora för att hålla 5 klubbskotrar igang med
släpning flera gånger i veckan. Klubben tar giima emot sponsring/bidrag till
verksamheten.
Ledansvarig i Ljustorp-Fuske åir Runo Dahlin.
Klubben hyr även ut pulkor och kalkar samt såiljer skoterolja mycket billigt till
medlemmarna.
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Klubben har just nu ett lotteri diir vinsterna bestfu av 4 st sltipvagnar (Reko

Trailer 750 med Tlpp) värda 16.250:- /st. samt ett presentkort på 3.000:- som 5.e

vinst. Köp en lott, vinstchansen iir stor eftersom det åir bara tusen lotter.

Avslutningsvis , det är rolig[ att deltaga i klubbens verksamhet.

Bli medlem , §ätt in 150:- på postgiro 82 7218 - 9 Timrå Snöskoterklubb och

ange ditt namn och adress . Du blir då medlem fdr hela år 2000.

Roland Ulander och Pontus Blomqvist överlåimnar skotern som var frrstapris i
förra lotteriet, vinnaren var väldigt nöjd.

Timrå 1999-08-16
if -, i'7u-

RitkhardErikkn-
/klubbkassör/
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ffiFiskens tlag 11 juli
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SstrAtande väder, mycket folk, roliga aktiviteter: kasta stövel, pilkastning,ffi

filuftgevärsskytte. De tre bildade en trekamp som UÅCOX vann. Fiske- ä
g»tävlingen såg ut att bli fisklös tills Viktoria Söderberg slog till och fick g>
gupp en liten firre, tog därmed hem 1:a priset. Övriga priser lottades ut »
§UtanO resten av deltagarna, Bollracet gav ingen större spänning, L:a bol- ffi
f len gled i ensamt majestät in som segrare, även boll 2 och 3 kom som på &
E»ett pärlband. Men det delades "bara"ut ett pris: 1.000 kr. Det gick till 5r
pljustorps egen "fluga", flugbindar-Eriksson. GRATTIS. Ett väl förtjänt &
Sn.it efter alla oss nyfikna med knasiga frågor om flugbindningens ädla ffigKonst S
&En allt igenom väl planerad och genomförd dag, ett tack till dom som »
&varit med och genomfört aktiviteterna, hoppas bara att det blir en upp- 

ffi
ffifOljrre nästa och nästa och nästa.. år &
& g med barn&

&
&
&

&&E&&&&&&&&&&e&&&&&&e&&&&&&&&&&&e&&

Tankar från en "fiskevakt"
Sommaren har verkligen varit toppen, kanske lite ftir bra till och med. Semestrande
människor har nästan inte orliat sitta i sina varma bilar fiir att åka runt och kika på
sevärdheter.
Men Öringen har varit väl besökt trots det, något mer än i fjol. Många fiskare har
varit och köpt fiskekort, samt frågat en hel del om fiskevattnen.
Många besökare från "utsocknes" som enbart varit hit fiir att bese den omtalade
uoFisken" AHHH, här är den ju!! Vilken otrolig skapelse.. liknande kommentarer
har spridits på området. Vissa fiirbipasserande har till och med backat tillbaka och
kommit in fiir att titta ordentligt.
Mycket trevliga resenärer har det varit, så arbetet har varit väldigt stimulerande
och roligt.
Glassfiirsäljningen har varit enastående, fika och våfflor något mindre, mestadels
såldes det våfflor under helgerna. Uppskattat av de hungriga besökarna.
De 6 sommarjobbartjejerna har varit otroligt duktiga och positivan en STOR eloge
till dom.
Aven dessa trogna frivilliga ideella helgarbetare har varit fantastiska i år, ALLT
har fungerat perfekt. Mfingen tack till ER och hoppas att denna sommar inte på nå-
got vis avskräckt er från att ev vika en helg även nästa sommar.

Ingerfln[ersson

&

&
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PUortrtart FREDAG f0 SEPTEMBER kl. 18.30 - 21.30. P
finu* ator. der eller tik- il
Enande, hör av ER, eller varför inte kila med i styrelsen, några platser &
Pkan vi nog skaka fram.&-
HFöräldramöte
&gårdskväll)

HVi 
biuder alla

&

&s
(under en vanlig fritids- ffi

&
&
&
&
&
&
&
&
*h
&
&
&
*b

FREDAG l OKTOBER KI 18.30

föräldrar på fika.

DISCO
FREDAG 15 OKTOBER 18.30 I2I.3O

AIIa välkomna!!

Anneli Engman 820 95

Marianne Persson 823 23

&
ryMedlemsavgiften 20:-/läsår, betalas på första träffen
&
&Ordl?irande:
&Kassör:
E&D&D&D&&&&&&&&&e&&&&&&&&e&&»&&e&»&

UI{GA ORI{AR
Problem med aktiva ledare i år igen.. finns det någon som har en kväll

ledig i veckan och kan tänka sig att aktivera barn och ungdom med

"pyssel" eller vad vi kan hitta på?
Föreningen har funnits här i många år och det vore tråkigt om vi måste lägga ner

Lj ustorps avdelningen.
Resursern"il,ä'il|;,x"','L';.1'å:l.TllllffibTL'rä*ennnnsockså"
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[§kt;;;;.. U
BSm många säkert sett har det varit besökare i och omkring stugan, ty- Y
$verr måsä vi omvärdera skogsfolk och fiskare, som vi trott varit ett ren- S
ftsamt fotk som plockar ihop sitt skräp och tar med hem, men så har icke g
f.varit vid Skinnstugan i sommar. y
YSOnO.rslagna flaslor, ölburkar och papper runt omkring. Ni som f
6;räerffi; tycker Ni verkligen det ärtrevligt att komrnu åt.. till plat- U
flsen i detta skick? K
E,ff f fnehöys ytterligare förtydligande vad vi fycker om er ev.????? !(
SHoppas att Ni läser detta )fi-/ r^vrr
X -r I 

.i;(:,,ri:iii,lii;rtr:i;:rriiffi,,r,,, If
fr,;urtorps Byutveckling 'Ui'* i 

Ux .irr.,:;#:iffiBilrq}W x
Y. vdffiWfut Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx

DETTA HAR HÄXT TÅ N.IÖRI«iNGEN.
Sommarevenemangen på Björkängen har varit trevliga nöjen och un-
derhållning.

Fiskens dag 11 juli
Dans 17 j uli
Bykamp (5 kamp) 7 augusti
Musikantkväll 14 augusti

ÅnTTS TURISTSÄSONC ÄN SLUT

Det har varit en fiirhållandcvis bra sommar även på turistfronten, som i sommar
var öppen3l7 - 13/8

Inger Andersson har tillsammans med ungdomar jobbat under vardagarna.
Helgerna har ideella fixat med stor inlevelse och det har fungerat mycket bra.
Vi vill därfiir tacka alla som ställt upp och giort detta till en bra sommar i Ljustorp.

Tack alla

Byutvecklingen



Estland
otEn resa itident'

Om man reser till Esttand så får man fortfarande på vissa platser upp-
Ieva motsvarigheten till Sveriges 50- och 60-tals standard.

Jag har varit där 2 ggr. Första gången1992 så vi var där med hjälp-
sändningar till behövande barn och barnhem. Resan nu 1999 var att
studera utvecklingen på landsbygden. Man ser vissa förbättringar efter
5 år, men den sanitära utvecklingen har stått stilla då det fortfarande är
en överraskning att gå in på en toalett både privata och offentliga.

Landsbygden är glest befolkad och har ett fåtal stora bondgårdar. Det
finns mycket att utveckla men kommunerna har inga pengar. Sedan
Ryska militären lämnat landet står många anläggningar öde och
tomma, bara rivning eller någon med pengar kan utveckla dessa.

Estland är ändå ett semestertips för den som vill uppleva något annat än
sol och bad. På landsbygden finns det campingplatser med stugor och
hotellövernattningar, i övrigt finns det hotell med varierande standard.
Brottsligheten verkar vära på bättringsvägen, båtarna är säkra i dag,
bra mat och man kan handla fint hemstickat billigt och mycket mer.
Många åker över till lhllin över två dygn med tid att se och handla på

dagen.

Jag reste dit fredagen den 13:e, fick nr 13 på båtens bottenvåning, un-
der bildäck, så ni må tro vad det var spännande den natten.

'rland fr

Lennart Andersson

Hur jag än vänder och vrider på det här, kan jag inte få nån rättvisa över det.
Varliir ska en sån här person ryckas bort på detta vis.
En som hade så mycket kvar att ge.

Jag, har fortfarande inte fattat vad som skett.
Mina och övriga medlemmar i ByutvecHingen's minnen finns kvar fiir all framtid. Vi sörjer
med UIla och Carola, och Ni vet att vi alla finns om Ni behöver något..

ÅÅatia.nne



SUNN§v[LL§ORTEN
A rbetarnas Bildningsfiirbund

Tänk att...
kunna skapa av egen kraft och i gemenskap med andra

Tänk att...
våga ställa sig upp och säga sin mening

Tänk att...
låta barn och barnbarn få ärva en frisk och ren miljö

Tänk att..
kunna påverka sin boendemiljö

Genom våra studiecirklar kan Du erövra de kunskaper, vilka ger Dig möjlighet att på-
verka och fiirändra Din verklighet

tudiecirklar hösten -99
Engelska Träslöjd Miliö
Spanska Knivslöjd Data

Vill Du vara med???
Du som tillhör någon av våra medlemsorganisationer kontakta studieorganisatören, el-
Ier ring oss direkt fiir mera information

6t^Å*sg 04 66 s-r"n 58 11 25

Fax 57 25 43

Släktforskning Gitarr
El]-studier flragspel

Keramik
Vävning
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if 
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$X*ftot på 5.900:- har yi skickat till §
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iä sf
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JAG
har ftirlorat 13 kg med

Herbalife n ä rin gsprod u kter...
vill Du liirlora någna?

Ring
Marianne Perssott
823 23,824 23,070-54 824 99

Fristående Herbalife återftirsälj are

r Var ftirvarar nr

era värdesaker,
Larsson?
r I badrummet.
- Badrummet?
- Javisst. Vem skulle
kunna ta sig in där
med tre tonårsdött-
rar i huset?

Faster Monica hälsar
på hos sina brorsdött-
rar. AIIa barnen leker
utom Git 4 är.
- Varftir är inte du med
och leker? undrar fas-
tern,
- Jo vi leker marnma,
pappä, barn och jag är
inte ftrdd än.

Motsatsen till modersmjölk måste väl
vara farvatten!!

IPastorn frågor OIle i söndagsskolan:
l- Brukar ni be en bön hemrna hos er innan ni
lntert
l- n*t behövs inte, min mamma är jätteduktig på

g att laga mat!


