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ALLMÄN INFORMATION
 

NÄSTA TIDNING 
STOPP OCH UTSKICK IANNONSKOSTNADER för 2005 I 

Nrl / 05 5jan 29jan 

Nr2 4 mars 26 mars 

Nr3 6 maj 28 maj 

Pris Exkl. moms Inkl. moms 
......._... _.•.....•.._.._..._. ..................-_ ..............-...._.. ......................_.......... 

HelA4 600:- 750:-

1/2 A4 300:- 375:-

1/4A4 150:- 187:50 

Radannons 32:- 40:-

ANNONsABONNEAfANGSKOSTNAD 

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. Pris Exkl. moms Inkl. moms 

HelA4 2.400: 3.000:

Föreningens Postgiro 
86 1124 - 6 

1/2A4 

1/4A4 

1.200:

600:

1.500:

750:

160:128:Radannons 

ANNONSABONNEMANGSKOSTNADER 
FÖR LJUSTORPS FÖRENINGAR 

STOPPDATUM!! 
Är fortfarande tacksam om 

jag får in ERA bidrag lagomt till 
stoppdatumet. 

Hanteringen blir liksom mycket 

Pris Exkl. moms Inkl. moms 

HelA4 2.000: 2.500:

1/2A4 

1/4A4 

1.000:

500:

1.250:

625:

®~==~=~====~~~~~~=~@)
 
ADRESSEN TILL "RED": (e-post: bjorkom@mail.bip.net) kaos för tillfället 
Marianne Persson 
Björkom 130, 860 33 BERGEFORSEN FAX 060 - 82323 
060 - 823 23, 824 23, 070 - 54 824 99. HIT SKICKAR NIALLTNI VILL HA MED I TIDNINGEN..... 

® 
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Så är vi mitt i den mörkaste tiden, fast i 
Ljustorps skiner ljuset och möjligheter
na. Socialdemokratiska föreningen kal
lade till ett mycket välbesökt möte om 
bygdens affår, där vi fick många positi
va nyheter. Ett mycket bra arbeta av 
framförallt Christer Nyman som varit 
drivande i frågan. 

Under månaden som gått har vi också 
haft ett bredbandsmöte på Bygdegår
den, det kom ca 50 personer. Vilket vi
sar på stort intresse för den tekniska ut
vecklingen i bygden. 

Framfor oss nu står en tid av forväntan, 
vi har väntan inför jul och inför ljusare 
tider. Föreningen Ljustorps byutveck
ling går mot någon form av forändring
ens tid. Hur ska vi göra i framtiden, 

r-- ---------~~-

skall verksamheten ändras, ska förening
en läggas ner eller ska vi fortsätta som 
fomt fast med andra personer. Frågan 
om framtiden står öppen, men våra med
lemmar kommer naturligtvis att få säga 
sitt under vintern. 

Jag gör nu mina sista månader som ord
fOrande i föreningen. Efter la år känner 
jag att jag har gjort mitt. Det finns inte 
många personer kvar sedan fOreningen 
startades och nu behövs det nya ideer 
och nya krafttag. Jag tycker att jag har 
uttömt de visioner som jag hade när jag 
tog på mig den här rollen. Min förhopp
ning är trots allt att föreningen skall leva 
vidare. 

oG d G I h tt ytto u oc go n ar 
;Ertant(JIf,mt5tn;fn~ 

-~-~~-~-~--------------------1 

! Nyheter på bredbandsfronten 
IDen 25 oktober hade vi ett allmänt möte på Bygdegården då vi informerade och 
Iutsåg kontaktpersoner i respektive by. Nu avvaktar vi på diverse svar från kom

! 
! 
I Medlemsavgifter för 2004 
I Enskild 50 :- / år 
IFamilj/Företag/fOrening 75:- / år 
IInsatsmedlemskap 100:
iInsatsmedlemskapet är personligt och 
:betalas en gång. sen tillkommer med
i lemsavgiften varje år. 
1 ~ 

Styrelsen 
Ordförande:
 

Erland Nordström
 

Vice ordförande
 

Helene Söderlund
 

.Sekreterare: 

Björn Ander,.'Json 

Kassör: 

.Lena Liljemark 

Ordinarie: 

Cecilia Englund 

Tauno Sampala 

Suppleanter: 

Pernilla Sjöström 

Anna Nygren 

Lena Sellstedt 

1I1arie-Louise Edström 

Asa Magnusson 

Elvy Dahlin 

i 
I 
I 

imunen. Under tiden har olika personer arbetat för att utreda olika altemativa möj- ILjustorps Bygdeportai 
Iligheter till optisk fiber. Just ni arbetar vi framforallt med den målsättningen att så Ibörjar nu att få sin fonn. 
III f.·många som möjligt ska få en så bra anslutning som möjligt. Vi återkommer med Här ska ~öretag, förening
mera information i nästa nummer av Ljustorpsbladet. !ar och privatpersoner med 

I en hemsida finnas med. 
------j

Syftet med föreningen l Kom gärna med synpunk-
Vi vill initiera och stödja och påverka I ter kompletteringar och 
utvecklingen inom Ljustorp. Vi vill i ideer till Inga Englevid 
vara en röst for både privatpersoner, få- Itelefon 82~ 60 e~ler e

lreningar och företag i Ljustorp kring ! post:hemslda@l.lustorp.se 
övergripande frågor som berör oss alla. ' www.ljustorp.se 

~~ ~ __LI ~ ~__ 

mailto:post:hemslda@l.lustorp.se


Under webbadressen "ljustorp.se" hittar du Ljustorps egen webbportal mot omvärlden. Här finns det
 
länkar till alla företag, föreningar och privatpersoner som vi kälmer till hemsidor till. Finns du inte med
 
på portalen och vill vara med, kontakta "portal@ljustorp.se".
 

Du har också möjlighet att köpa plats på vårt webbhotell och adress under ljustorp.se till självkostnads

pris om du bor eller verkar i Ljustorp. Din webbadress blir då "ljustorp.se/dittnamn" och din e-post blir
 
"dittnamn@ljustorp.se"
 

Årsavgift för webbplats med e-postadress: 200 kronor/år inld moms
 
Du gör din sida fårdig och skickar materialet till oss och vi publicerar det. Max l uppdatering/månad.
 
Om det blir många som ansluter kan vi komma att måste begränsa storleksutrymmet, eftersom det är be

gränsat. Alla byalag får publicera material med max 1 mb gratis på sidan, hör av er för mer information.
 

När du tecknar abonnemang hos oss så får du först skriva på ett kontrakt där det som vanligt fimls en del
 
finstilt information som du bör läsa igenom. Vi köper tjänsten aven leverantör och är i vår tur bundna
 
av avtal både med dem, kommunen och till att hålla Svenska lagar på webbsidan.
 

Hör av dig om du har frågor eller vill ha egna lösningar till: portal@ljustorp.se 

Kontaktpersoner i byarna Information till kontaktpersoner (och andra) 

Stavre: Vakant På mötet den 25 oktober delade vi ut material till varje by 
Asäng/Smma: Vakant och diskuterade vad vi som bygd egentligen vill ha för typ av 
Mjällådalen: Margareta Sandblom uppkoppling. Vi kom fram till att vi vill veta mer från kom
Edsåker: Fredrik Wänglund munen om vilka möjligheter vi har och vilka pengar som 
Frötuna: Georg Philström finns. På mötet framkom också att dom flesta egentligen tror 
Hamre/Skäljom: Anita sig vara nöjda och klarar sig med ADSL som uppkoppling. 
Öppom: Marga Ahlin 
Mellberg: Torbjörn Carlsson På mötet sade vi att vi skulle ha som ambition att ha intresse
Prästsvedjan: Magnus Elfström anmälningarna insamlade till den 1/12 för att hinna före jul. 
Björkom/Lövberg: Erland Nordström Idag får vi nog konstatera att det var en optimistisk målsätt
TunalEdsta: OlofUlander ning. Kommunen har väntat på besked från sina samarbets
Fuske: Vakant partner och vi ska i dagarna få besked från kommunen. Så 
Lagfors: Lars Sjögren fort vi vet mer och samlat in den eventuella extra information 
Bredsjön/Slättmon:: Vakant vi behöver, så återkommer vi till er kontaktpersoner via mail 
Högland: Charlotte Lindgren och på hemsidan ..www.ljustorp.se/bredband.. 

mailto:portal@ljustorp.se
mailto:dittnamn@ljustorp.se
mailto:portal@ljustorp.se


Jul & Vintermarknad
 
Lördag & Söndag 27-28 November 

10.00 -15.00 

Hos oss finner du de rätta tipsen för Julklappen och presenten. 
Vi bjuder på glögg. 

MTD o Yardman Snöslungor till Kampanjpris. 

Din hockeyutrustning köper du med 15°1«. rabatt hos oss. 

Vi säljer längdskidor o pjäxor av märket Fischer, Salomon
 
bindningar och pjäxor.
 

Vallningstips & dem. Lördag & Söndag.
 

Alltför ett lyckat vinterfiske finner Du i vår
 
välsorterade butik, stor sortering av ABU, Normark,
 
UTM.
 
Fiskekort till Älven & Ljustorpsån, Gussjö, Lögdö.
 

Vi säljer ammunitionen till din övning & jakt, tbh. från Normark,
 
flDF Gyttorp, knivar från Kero, yxan från Gränsfors.
 
NYHET. Jaktkläder & skor i Goretex från Laksen.
 

Komplett serviceverkstad till DIN tjänst.
 
Vi servar din scooter, moppe, cykel, gräsklippare,
 
snöslunga, motorsåg, skridskoslipning.
 
Hämtning o Leverans ordnas efter ök.
 

Öppet: Måndag - Fredag 9.00 -18.00
 
Lördag 9.00 - 13.00
 



Varg i Ljustorp !
 
Tisdagen den 2 Nove:mber 
gjorde Mait Hären och Ca
rina Mohlin en häpnands
väckande upptäckt. En 
varg vid skogskanten i 
Edsåker. 

Mait och Carina kom körande 
nerifrån Stavreviken tillsam
mans med Carinas dotter 
Lina. Dom såg en röd bil som 
stod pakerad och tittade mot 
någonting på åkern mitt emot 
fd Masen Karlsson. Plötsligt 
ropar Carina: "Titta en varg 
live". Dom stannade bilen och 
minsann var det inte en varg 
som stod vid skogsbrynet un
gefär 75 meter från vägen. 

Det var en stor varg, med 
höga ben och stort huvud, tro
ligen en hanne, berättar Mait. 
Hon fortsätter och berättar 
att vargen stod alldeles stilla 
och tittade på dem. 

Mait skyndade sig hem rör att 
hämta kameran, men tyvärr 

var vargen borta när hon 
kom tillbaka, så bilden 
nedan är på en annan 
varg... 

Carina berättar att dot
tern Lina som var med i 
bilen tyckte att det var en 
otrolig upplevelse. Det 
var ju faktiskt en "varg 
live". 

Vargbeståndet i Sverige 
har från 97/98 ökat med 
ca 20 djur till att idag 
uppgå till ca 80 stycken. 
Helt säker går det ju inte 
att vara, men det är den 
officiella uppskattningen. 
Man räknar idag med att 
den svenska vargstam
men ökar med 30% årli
gen. Vargen är fortfaran
de fridlyst i Sverige, men 
det diskuteras att tillåta 
viss skyddsjakt. 

På våra breddgrader lever 
vargen mest av älg, rådjur, 

Vargspanarna Carina Mohlin och Mait Hären 

bäver, hare, grävling samt i 
brist på annat sork, grodor och 
sopor. 

Bild från hemsidan "Svenska vargar" 



Ljusto
ifir 

I~tt Stort Tack fö.· d~t häl· å.·~t 

till alla nl~dl~mnla.· och 
suppo,·"·ar, alla sonl jobbat 

-----L--__iJ"-----1 id~~llt fö.· dom olika s~ktion~rna 
[- Lj.I.F. A-lag vann och alla sonl b~sökt ~å.·a olika 
I serien i år och får a.·.·ang~nlangund~.· å.·et. 

därmed spela I~tt Stort Tack ä~~n till 
i div.4 nästa år. ~å.·a sponso.·~.·. 

Grattis! \1i önska.· I~r ~n tr~~lig 
JUl.. och Niå.·sh~lg, 

TOMTELAND 
på LjustorpsBygdegård 

Sön. den 28 nov. kl. 15.00-19.00 
HANTVERKSFÖRSÄLJNING 

Modevisning av KUPAN 
Lotterier 

Servering: Julgröt med skinkmacka, 
kaffe och bröd. 

TOMTEN kommer ca 17.30, 
Julklappsbiljett 20:

Lj.IF önskar alla hjärtligt välkomna 
_L_ius!ot1's IFs Mi.n.nesfowl. Lj ustorps IF 

Gåvor som skänks tifC denna fom! 9år Mellberg 3107 86033 BERGEFORSEN 

tUfft do fiet Tel. 060821 86,82403, 
. "reningens ung msverksam . 070 34 00 117, 070 2983184 

När Ni vif( använda Er av dennafom! 
så ring tiff IT-kansfi 060 82186. www.svcnskidrott.se/Y/ljustorpsif 

Sätt in va1j1itt 6efopp på ljustorpsif@telia.com 
postqim 374020-6 
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Onsdagen den 27/10 hölls som framkommit i
 

dagspressen ett stormöte på D-ygdegården. 

Frågan gällde om en attär framledes ska finnas eller inte i 

t~ustorp. De dr-ygt 100 närvarande gav till uttr-yck att en butik 

ska till för ortens framtida möjligheter till bevarande och 

utveckling. 

Vidare framkom önskemål om ev. möjlighet att få tillbaka en 

mackanläggning på orten igen. 

!nom det pågående EU-projektet finns nu i den tänkta 

utb-yggnaden vid D-ygdegården möjligheten att inr-ymma 

affärslokaler. 

Skisser och ritningar för utb-yggnaden håller på att arbetas 

fram. 

Vid sammanträde med D-ygdegårdsst-yrelsen den 15/1 l 

kommer fråga n att tas upp) tillika i st-yrelsen för y ustorps IF
projektägare - kommer frågan upp för behandling. 

e.u. Ulf Nilsson 

W~O~®ITilUl1iJi)@[ID 

®OO[tu~ 

~@~[)'@l@ou 

Ljustorps Bygdegård ek. förening 
Mellberg 3107 
86033 Bergeforsen 
Postgiro 17 65 03 - 1 
BOKNINGSTELEFONER: 
060 82186, 060 824 03 ,
 
0702983 184
 
anläggning 070 34 00 117
 

Vaktmästare 070 28 83 147 



---
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ADVENTSERBJUDANDE 

200/0
 
på morgonrockar och nattlinnen 

t.o.m. 28/11 

Skyltsöndag 28/11 öppet: 13.00 - 17.00
 
Då är Ni välkomna in på glögg
 

och pepparkakor
 

Välkommen! 
Glöm ej! 

Inlämningsställe för kemtvätt 
Pensionärsrabatt 

Öppet:
 
vardagar 10 - 18
 
lördagar 10 - 14
 

Köpmangatan 47
 
Tel & Fax 58 07 80
 

I 
I Letar Du efter en allroundmus'ikant som .. 

,	 Sätter fart på kalaset. Rockar igång bröllopsfesten. Skapar 
stämning på puben. Fixar öset på festen. Får kunderna att 

l 

minnas Er kundfest som en höjdare. Danskväll? Blandad musik I 
med midikompade låtar. Drar en Uggla eller en rockig Elvis. I 

Snubblar över 10cc. Plockar fram låtar av Barbados, Streap

lers eller Tom Jones och slutligen toppar det hela med en
 

och annan klassiker som garanteras känns igen!
 
Inte spelar så högt att öronen trillar av.
 

Alltid är glad och trevlig.
 

Kontakta då 

. I 
• o ."~ I
~-(~; 

~' il I 

För bokning ring.
 
Stig Arvidsson
 I 
070-3279982 
060-80686 

,Eller via epost: stig@stiffe.com 

Besök gärna min hemsida www.stiffe.com 
Där kan du lyssna på ST1FFE och läsa mer. 

CENTERN OCH CENTERKVINNORNA
 
I LJUSTORP
 

Lördagen den 4 december är Ljustorps Centerkvinnor
 
värdinnor för julfest med stort smörgåsbord levererat av
 
Lasses matstuga. För dansmusiken svarar Billys orkester.
 
Välkommen till en toppenkväll på Bygdegården!
 
Kostnad för både mat och dansmusik är 260 kr/person.
 
Karin Höglund tel 830 67 tar emot din anmälan.
 
Ring snarast!
 

Söndagen den 9 januari 2005 dansas julen ut med barnfesten
 
på Bygdegården. Till dansen kring granen spelar:
 
Lövbergarna.
 
Gratis fika för barnen.
 
Kommer tomten även i år?
 

L-Alla barn och vuxna är hjärtligt välkomna! 7 
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Vet du v~~~:r~?På gång i 18"""":::;~f:t:"""8 >··,,···········;Ö~~~~~~~~····,·, .. 

En hemsida som visar fII4 l:	 fl fII4 ," BLOMSTERFONDEN 
kommande evenemang D'""C... Går till Lena Liljemark, '1:.. D	 . 

lhttP:/~::~l~;der,com/ I=rd::l~;;;;E::?fFi:~... ! ;> .._.~~~~6.~;~:~.:~ . 
tJlllllllllllllllllltJlllllllltJtJ Glöm inte bort att Låta bli att 

r----------------------, släng ert gamla "skrot" när ni 
Kunskapsbanken. höst/vinter-städar. Tänk på loppiset på Fisken. 

Missa inte att vara med i årets utgåva. Ring om ni vill bli av med prylarna genast. 
Ring, skriv eller maila till: Marianne 82323, LJ lP 821 86,82403 

Erland Nordström 823 19, 070-63 823 19, 
erlandnordstrom@hotmail.com 

Grattis till ringväxlingen 

I~ GRATTIS 
Simon Persson 
som fyller 11 år 

Önskar 
Hö-nasarna från Björkom 

Nisse Johansson och hans Karin 

den 8 december 
Gratta

Jim & Salldra, 
Erica, Robin 

r gör mamma & pappa 
En repris från 1995 
Matrecept per radio 

Den nygifta frun skulle efter radio skriva ett matrecept, 

och men eftersom hon inte var så kunnig i att sköta radion 

Sofie & Robert 
fick hon in två stationer på samma gång. Den ena hade 
gymnastik, den andra hade recept på mat. 

Lavanja, Findus, Sylvester 
Hennes matreceptfick följande utseende: 

Carola, Gudrun & Gullan	 Höfter fäst, tag en kaffekopp vetemjöl på axeln, på tå 
häv och knäna böj, vispa i en halv kaffekopp grädd
mjölk. Detta upprepas 6 gånger. Andas därefter in en 
halv tesked bakpulver, stå bredbent och pressa två 

hårdkokta ägg genom durkslag, andas sakta ut och lägg 
smeten i en skål. 

---~----------------, Tag nu en stekpanna, vrid kroppen något åt höger, lägg i 
Ett tack som jag missade i förra numret var I en klick smör och res Eder högt upp på tåspetsarna. Låt 

I 

. . . ... . d 
tIll Bengt-Erik Forzellus, som hJalpte mIg me
 
datorn till dess att tidningen skulle ut den
 

ången.
g
IJättetack i efterskott. Marianne 
~ 

Vill sända ett stort tack till medlemmarna i 
Ljustorps S-förening, för det förtroende jag 
fått som ordförande i föreningen. Men tyvärr 
måste jag sluta p.g.a. hälsoskäl. 
Tiden har varit mycket givande och jag 
önskar er lycka till med ert fortsatta arbete. 

Carina Melin 

smöret brynas i pannan och böj Eder bakåt så långt som
 
möjligt. Finhacka elva mandlar medan Ni vänder
 
kroppen åt vänster och gunga ordentligt. Detta repeteras
 
i ~mvänd ordning.
 
Grvakt!
 
Lägg Eder raklång på golvet och rulla en äggula fram 
och tillbaka tills den kommer i kokning. Lyft pannan av 

I elden efter 10 min och 

~~~~~II~~ 

gnid därefter duktigt 
med en handduk. 
Andas lugnt och 

naturligt.
Anrättningen serveras :::::: 
helst med vaniljsås. 

Tror ni det 
smakar bra??? 

8 



FRITIDSGARDEN! ! 
Dags igen för juluppehåll. 
Ett tack för denna termin, 

till alla våra frivilliga .. 
Vi starar upp igen 14 januari 

Vi hoppas återigen att "personalen" 
ställer upp som tidigare, 

så att verksamheten rullar på. 
Vi passar även på att tacka 

avgående Anna-Karin 
Wallgren, för hennes arbete som 

sekreterare i styrelsen. 

Detta innebär att vi har en 
sekreterarpost "till salu" inför nästa 

årsmöte, som blir den 
30 januari kl. 18.30 2005. 

I vår lokal på Bygdegården 
Dit hälsas ALLA 

hjärtligt välkomna 

Vill även upplysa om vårt 
"Caje Drop In" 

som hälsar alla Er 
föräldrar välkomna till ett fika och 

en pratstund 

Styrelsen: 
Sari Kankaanoja 811 05 

Marianne Persson 823 23 
AnnaCarin Högstedt 823 43 

Ulrika Moberg 83121 

Håltal1 
D hl111 

0-821 64 · 070-3767041 

Ring för beställning 

060 - 570623 
Fax 060-57 80 33 

Tomat-As 
tackar 

för denna säsong 

~.!' Inget rinn 
Ibland får man tyvärr tag i 
stearinljus som rinner. 
Ett gammalt knep för _' "
att få stopp på floden 
är att strö lite salt runt 
veken innan man 
tänder ljuset. 

och önskar alla en 
God Jul och ett 
Gott Nytt År. 

Lea & Uno 

lBO 

Kom och ät i en lugn och stilfull miljö.
 
Ett dignande julbord med allehanda
 

delikatesser.
 
Vardag som helgdag.
 
Fullständiga rättigheter
 

Ska Ni 
bygga nåt? 
Utan ritningar? 

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

Tapetsera eller måla?
 

Alla typer av målnings

arbeten utföres.
 

Vänd er med förtroende till
 
ortens målare 

God jul och Gott Nytt År 
9 



'Modevisningen den 4 oktober på Bygdegården. 
RödaKorset, Ljustorp anordnar varje höst en genomtrevligt arrangerad 
modevisning. 
I år deltog Petterssons kläder och skor, (både dam och herr) New Fashion och 
Monicas. 
Modellerna är som vanligt både yngre, medel och äldre damer, samt herrar. 
Alla förde sig "världsvant" 
Snygga kläder dessutom, man blir genast kritisk mot sin egen garderob där 

.hemma och skulle gärna ta med det mesta av visningsplaggen hem. 
Här ses ett axplock.. 

Doris visar 
också plagg från 
Petterssons i 
Sörberge 

Sofie visar 
plagg från 
Petterssons i 
Sörberge 

I 
Det var nästan 80 inlösta besökare så man ser hur poppis detta är. Dessutom 
fanns det 3 lotterier med fina vinster, undertecknad blev dock vinstlös som 
vanligt.. 

IMarianne 

l,
Alla är välkomna på i 

SKIDTRÄNING 
I 

på elljusspåret vid Prästsvedjevägen 
Tid: torsdagar kl 18.30 
Köldgräns: - 15 grader 

Vi löptränar fram till snön kommer.
 
När det kommit tillräckligt med snö för att dra spår, kör vi igång skidträningen.
 

Om inte förr så fr.o.m. 13 januari 2005.
 
Vi har ej möjlighet att bedriva skidskola i vinter pga för få ledare.
 

Följ gärna med era barn ut i skidspåret, på skidor eller till fots!
 

Välkomna!
 

Ljustorps IF - Skidsektionen.
 



_____

Aterförsäijare för:
 

q)in OPanduro® butik 
HOBBY 

Butiken
 
Välfylld med julpyssel
 

och julgodis
 

Julklappar... 

Välkommen
,Timråortens

,Försäkringsbolag 

Vivstavägen 17, Telefon 060-416 56 
www.sockenbolagen.se 

- Varför drar tuppen upp ett ben när han galer? 
1- Drar han upp båda så ramlar han ner. 

- Pappa, varför är fiskarna stumma?
 
- Försök själv prata med munnen full av vatten.
 

- Nu har jag köpt en både billig och bra hörapparat.
 
- Jaså, vad kostade den? Två medelålders damer spekulerar om allt
 
- På Konsum. underbart som kanske händer vid 2000-skiftet.
 

I;:::=c--==================~ -Kanske blir jag befordrad till VD, menar den 
- Har ni några bra deckare? ena. 
- Ja, den här är väldigt spännande, det är först på _Eller jag blir lottomiljonär och köper hus, båt 

Isista sidan det avslöjas att kamrern är mördaren. och bil, anar den andra. 
I 

-Ja, då kan du inreda ett gym i källaren och så, I 
- Menar du verkligen att du och din fru joggar 10 l börjar vi träna.
 
km om dagen? - Träna? Ånä, nu skenar allt fantasin iväg med
 
- Visst. Hon joggar nio och jag en. dig litet för vilt. ..
 

IBonden Johansson hade köpt en bil hos bilhandlare 
Franzen inne i stan. Priset var från början avtalat 

i till 85 000. Men räkningen upptog 10000 kronor 
i mer för extra tillbehör.
 
Några månader senare köpte bilhandlaren en ko av
 
bonden.
 
Han fick då följande räkning:
 

i 1 st ko 3 000:
2 t h 300:s orn
1 

2 extra magar 700:
1,1 st mjölktank med fyra ventiler 800:

il T1~svans bakpå 100:
TOTALT 4900:

~ 

Skotten sitter uppe och väntar på sin son när den-II 
ne kommer hem fram på småtimmarna. 
- Har du varit ute med någon flicka och slängt ut ' 
en massa pengar nu? 

I - Det var bara 15 kronor, pappa.
I
 
i _ Jaså, ja det var ju inte så mycket.
 

- Nä, hon hade inte mer. 

_Kan du simma?
 
_Javisst, jag har varit springpojke i Venedig_!
 

~~ 

!Lilla Stina ska följa med mamma på kafferep och 

frågar innan de går: 
I _ Har du tagit med dig karameller, om jag skulle 

I bli olydig? 11 

I 



Q.ru~etmån;och ons. 17.00-19.00
 
:.:::...... :.:-:....,.;.•.;.•.•.•.••,.•.. : ...,..:,:,::.::::. . 

;~ärd, nye äg~eriil!de~~~~j.[k':"" •• 

~:~=m 
kidnappnirtgen. Misstankarna f~11er först på en kus~isom får ärva alltsammans när 
Roberto inte~ängre finns;iiIlvet{ .. ...•... ..'\i. 
Men med datot:.ns hjäliföljer .... .... nettispåren efter Rt1i~ertos affärsresor och inser att 
motivet till kilt . gen OG >mordet står att finna iflJPiljen Lorenzonis affärer och 
börjar ana dens.(lndet~ärmingen om vad som häntRoberto Lorenzoni." 

j 
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Nu harvllnfe bara korv!
 
Pytt l PannaS9:


Köttbullar mmo~39!~
 

HambIlrgare 35:.
Pizza ·35:-.
 
Alla priser fnkl. (t5l L:ätk 

Torsboda Så Kfart! öDoef 1111:24 Te{060-400 74
 

Vi borrar och spräcker sten! 

Vi lllonterar jordankare! 

.. 
Aven mark och miljögeoteknik! 

I Ring och hör! 
Geonorr ,Jordankartjänst 
Bredsjön 155 
86033 BERGEFORSEN ? (Ljustorp) 
Håkan Josephsson 070-5306050 Bredsjön 
Stefan Edström 070-631 70 00 Åsäng 13 . 
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järnet. 
- __ Stryk 

sedan järnet torrt 
mot hushål1spapper. I, 

3 tomater 
3 dl matlagningsgrädde 
3 ägg
riven muskot 
salt och peppar 

och häll över grönsaker och 
skinka. 
3. Grädda på nedersta fal
sen i ugnen i 2000 under ca 
35 min. 

___~NU glider det lärt igen'II~~~~~~~~~~ 
15 

RflMCi(JBBEtI
 il
Christina Gutenberg som kallas Kicki har flyttat från Stockholm till Hässjö och I 

tillsammans tänker vi driva Ramgubben och Galleri Kicki I 

Ny butik öppnas i Skönsberg, Medborgargatan 41.
 
Öppningshelgens tider:
 

Fredag 3/12 kl. 10.00 - 18.00
 
Lördag 4/12 kl. 10.00 - 16.00
 
Söndag 5/12 kl. 12.00 - 16.00
 

Jöran Nyberg kommer att närvara med nya original
 
och litografier.
 

Under helgen har vi många erbjudanden på inramade tavlor av kända konstnärer
 
såsom Bo Åke Adamsson, Anna Toresdotter, Yrjö Edelmann m.fl.
 

Vi önskar Er hjärtligt välkomna
 
Tord och Kicki
 

Öppettider fredagar 10.00 - 18.00, lördagar 10.00 - 14.00 

Ramverksta'n Hässjö k:a Galleri Kicki 
Tel 060 - 430 20 Tel 060 - 430 66 

P-n önsttan. ..
 
Pinns :Ni som vi{[ lia Cättgympaför 50+?
 

1(pnta/tta (Birgitta OCsson
 
81035
 

.:4.ven engeCs/ta ny6ötjare ocli ev straJ( över. 

Använd din kraft så det känns inuti,
 
av hela ditt hjärta med all energi
 

Och de människor du möter och hamnar
 
bredvid
 

Ska du tänka allt gott om och ge av din tid
 
Lika viktigt är också att Du har det bra,
 

så ta hand om dig själv lika fint varje dag.
 LUNCHPAJ MED 
SKINKA & BROCCOLI 
Pajdeg:, 1. Hacka samman ingredilHässjö Byalag ---1 
3 1/2dl vetemjöl enserna till pajdegen. SättI~erksamheten vilar för närvarande pga att vi 2 krm salt sist till vatten eller. creme 

Igör en större ombyggnad med bl.a. Handikapp 125 g kallt smör el margarin i fraiche. Slå in degen i plast

I 
små tämingar '. folie och låt den vila kallt 1 
3 msk vatten el crome frajche tim. Tumma sedan ut den i 

en låg pajform. 

toalett. 

-~~ Glider strykjärnet kärvt mot tyget? 
~ o Il 

I: 

Fyllning: 2. Lägg i broccolibuketter, 
'F Linda in en ljusstump i husha s- 250 g frysta, tinade broccoli- skinka i tärningar och toma- . 

~I papper och gnid den mot det buketter ter i klyftor. Vispa samman 
~ varma grädde, ägg och~~ 150 g rökt skinka i bit kryddor 



UUSTOKFS FÖKSAMLING
 
www.ljustorp.just.nu 

November 
24/11 Mitt-på-dagen-träffmed modevisning i Ljustorps församlingshem kl 12.00 
28/11 Första advents gudstjänst i Ljustorps kyrka kl 11.00. Ljustorps kyrkokör. 

Centerkvinnorna serverar kaffe i församlingshemmet 

December 
5/12 Familjegudstjänst i Ljustorps kyrka kl 11.00 
12/12 Sammanlyst (se Hässjö) 
14/12 Öppet kyrkis avslutning med Luciafirande i Ljustorps församlingshem kl 10.00 
15/12 Mitt-på-dagen-träffmed jul1unch i Ljustorps församlingshem kl 12.00. Barnkören 
19/12 Julmusik med körer och solister i Ljustorps kyrka kl 18.00. 

Röda Korset serverar kaffe i församlingshemmet 
25/12 Julotta i Ljustorps kyrka kl 07.00. Ljustorps kyrkokör. 

Glögg och pepparkakor serveras i Vapenhuset 
26/12 Sammanlyst (se Hässjö) 
31/12 Nyårsbön i Ljustorps kyrka kl 17.00. Sång. I övrigt se utdelat församlings

blad tör advent- ochjulprogram 

Januari 
1/1 Sammanlyst (se Hässjö) 
2/1 Sammanlyst (se Tynderö) 
6/1 Gudstjänst i Riibodarna kl 15.00 
9/1 Bussutflykt till prästvigning i Härnösand (se artikel i församlingsbladet) 

Julmusik & Stämning 

Julmusik i yustorps k!.:Jrka den 19 december kl 18.00 

Medverkande: Körer och solister 

Röda Korset serverar katre i församlingshemmet. '~rJ)~ 

'
I 

Varmt välkomna! , '.' 
" 

Söndagen den 26 september välkomnades nya 
komministern Linda Solem, i Tynderö kyrka. 
Linda kommer att jobbar med imiktning mot 
barn och ungdomar i Hässjö, Ljustorp och 
Tynderö församlingar. Linda kom.mer närmast 
från en tjänst som komminister i Sollefteå 
pastorat 



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

Sjöströms Busstrafik
 
i Lagfors
 

Glöm inte bort att vi numera har 
2 bussar att erbjuda 

med 19 platser vardera 

Förmedlar även större sällskap från 
20 - 71 personer 

Dygnet runt 
För bättre tillgänglighet 

Välkommen att ringa för prisuppgift 

Lage Sjöström 
060 - 810 25 
070 - 325 76 90 

~ I I I I III \ nlll ! I I]- '"' 
I
 

~_••_._--_••
~ Herbalife! t~ 
• Vill Du gå ner i vikt, bli piggare eller bara må \'~ 
~~ b" ? ~~<Wt\< attre. 'l'~ 

• Här finns produkter som kan fylla Dina behov, ~, 
lft Ring för information ~ 
-. Marianne Persson, fristående Herbalife- ., 
,~ distributör ~t4. 
~ ~ 
,~ 060-823 23, 824 23, 070-54 824 99 ~~ 
~ ~,•••_--_••••••••••••
 
I Tynderö Svamp och Kryddbod I 

ce~~r~~:~~:~li5 39 ~(J~I\ 
Julklappar 

för alla. ... 
X-öppet 

14 - 17 / 12 kl. 13.00 - 19.00
 

Lör 18/12, sön 19/12 kl. 11.00 - 14.00
 

21 - 23 / 12 kl. 13.00 - 19.00
 

Välkommen 

(Öppettider) 
Tis - fre 13.00 - 17.30 

I 

Lörd 11.00 - 14.00 

I 

_•••_~~ 

,Slättmon, Västansjön, Bredsjön, Uddefors 

Lagfors bruksgatan, Lagfors, Åsbacken 

Fuske (Inga Forsbergs - Fröbergs) 

Lövbergsvägen (inkl Lövberg), Edsta 
Jällvik - Björkom 

Från Skäljom-korsningen - Aspån 

Lögdö, Ribodarna - Masugnarna 

Prästsvedjan, Höglandsvägen, Mellberg 
Kyrkberget 

Från ICA, Öppomsvägen, Hamrevägen, 

Skäljom, Åsäng, Stavreviken, Rotenvägen 

Göran Andersson 

Lea Hörnström 

Fuskbäckens byalag 

Kjell Sjödin 

Birgit Bergfors 

Björn Andersson 

Pernilla Sjöström 

Erland Nordström 

Herbert Svedlund 

Mjällådalens Byalag 

845 12 

81050 

82031 

83037 

82074 

82434 

82319 

83079 

17 



samlarserie i Svenska Journalen illustrerad avKalle Berglund 71 



VERKSAMHET PÅ BETEL
 

ÄKTIVITETSKALENDER 
21/11 Söndagsskola 9.30 

21/11 Bön kl 18.30 hos Eskil Söderlund 

25/11 Mottagning Julpaket 15.00-21.00 

25/11 Bibelsamtal kl1S.30 

28/11 Söndagsskola 9.30 

1/12 Bön för Sverige kl 19.00 

4/12 Favoritpsalmen kl1S.00 

5/12 Söndagsskolefest, tema jul kl 11.00 

9/12 Bibelsamtal kl1S.30 

11/12 Grötfest kl 18.00, anmälan före 

19/12 Julstämning 18.00 

Ungdomsmöten / W 

26/11 Pingstkyrkan i Timrå 

3/12 Sport och innebandy i Ljustarp 

10/12 Julgodisbakning på Pingst i Timrå 

17/12 Lilla Julafton, medtag julklapp max 20

Vid alla W möten sker samling vid kapellet i 

Edsta klockan 19.00, för möte eller för 

samåkning till möte. Medtag 10:- för fikat 

Se predikoturer för eventuella förändringar 

Vad gäller 2005 se affischer efter nyår 

JuLstämning! 
.. SÖNDAG!9 DECEMBER KL 1B. 00 

Kom och sjung in julen med oss. 
Julmusik, julsånger, julpsalmer. 
Ljustorpsbälgarna och Sångarna 

uppträder. 
Vi läser ur julevangeliet och förbere

der oss på julens högtid. 
Servering av julfika 

Ljustorps Baptistförsamling 
Tfn David von Ahn: 060-57 57 52 
Tfn Leif Nygren: 060-811 19 
PG 269356-2 BG 5355-1123 
www.ijustorp.sejbetele-post:bete!@ijustorp.se 

Linda Nordin och Axel Englund bakar inför Farsdagsguds~iänten 

JULPAKET MED HOPP OCH GLÄDJE 
I samarbete med Hoppets stjärna samlar vi år in jul

paket till fattiga familjer i Östeuropa. Hoppets stjärna 

har genom åren kört ut julpaket till tusentals behö

vande barnfamiljer och pensionärer. 

Du kan antingen packa ett matpaket till en barnfa

milj eller en pensionär med ett bestämt antal matva

ror eller också kan du packa och slå in julklappar till 

barn på institutioner. Instruktioner finns i broschyren 

som vi delat ut i alla brevlådor i Ljustorp och på vår 

hemsida :www.ljustorp.se/betel/page11.html 

Mottagning av paket på kapellet 25 November klockan 15-21 

skänk LitejuLgLtiqJe [ år ! 

FAVORITPSALMEN 
Lördagen den 4 December klockan 18.00 är det dags 

för säsongens sista Favoritpsalm. Kom och ha kul 

och rösta fram just din favorit. 

Du får gärna ta med eget instrument och hjälpa til! att 

spela, vi tränar 1 timme innan publiken kommer. 

väLkomna och CfodjuL ! 



ed lEU - SI an, här kommer de olika projekten att rapportera vad som hänt sen sist I 

"Invallning av dammen är gjord. Röjning 
i, BJÖRKÄNGEN 'i' samt bortforsling av ris har pågått. Ett 
;g 

,,,~,,~',:'g'2',:'2',:~g stycke renseristuga är under renovering, 
ny fasad och nytt plåttak, tre sittplatsgrupper är också under byggnation, bänk och 
bord med tak, allt detta sker på annan plats. 

n.•...·i .."Oo"·····,,~ ·o~· .. ····,~ ,,~. ',',' ,..".'~.,.~ .,' "o~,,,~ "., ...•,~ ,~.,~ 

I "o Entreprenör från bygden har muntligen 
I BREDSJÖN I SLÄTTMON anlitats för uppdragen: förbättring avI,~ ",." .. ,,~ "~, ..~,g,,,,,,,'~,,,,.~',o ~.'~ o~· "L "~"· 't ·,·,~, ~~ , " byväg samt anläggning av husvagns-
I' parkeringar. Uppdragen kommer attI utföras vid rör projektet ekonomiskt gynnsammaste tillråIIe. I 
J Projektledare: Jan Blomqvist I 
~ ,
I~ ~i 
~·1_~ - -- -- -----_-----~~~'*"'~ 

,---------------------.........-------------~~i
 
"~, . 
g Som förmodligen de flesta redan vet så är ~ 

I ,~ BYGDEGÅRDEN i, det ändrade planer för byggnationen på 
i Bygdegården. Det kommer att byggas en I·'o, .. ····g o: "~ ,g o~ . . o: o: "~' ~~ ,~ "~' o~: '''; ,~ ~'~ ,.o,.' butik; samt ett lokalkontor. Detta innebär 

I att vårt problem att vara utan butik är löst. Arbetet med nya ritningar pågår.

I Projekt/edane: Östen Wiksell 
~ 

I~ 
~ ~~~~ ~~__~~_""'~&;.~'<i'/:!$>.~:#l>G:~~_':'=============~========""""=~'.!"f'!~m!!!JI%WM!i;$ilI":l:l$i$~,,:~~~_~_~~">J!re" _·;~::::~:~::::~LAG ~I
"Inget sen förra nnmret. 

i ,\I L.'d'..••·.. ': ·.'t ·y 'g ,~ og. · '~· .. 'g '~ 'g s """':""'''''''.'''',',,,,.''0.,,,'' "Projektledare: Börje Lindström I 
r, ti

I
I
li 

~ 
~: " ~ ~ 
~ ~ 
~ ~
 
I ~I

U~ 
~:-:~::- ~:=========:&.~~~~~"""'~~~~~~'="""''''~~'''*''~i'":l'\l\~""""" ...
Jö.'~-&-~, $I&1:l;i~lW1# ~~~""=_~~"= &._JoI<!>.~'='<.."II;,~~" ....~,:<,<~~m~:"""~:lI. 

,.~ ~g 

l., F>:\.....o'i, .....o~ ...... ·,·,·~····· ..,,~··· ..,·..·"~··L······~"~;;O~~: ..·v·, Fiskeu ndersökn ingar är gjorda I..···~o····,···,~·:· .. ···.. ,~····,· .. ·i~ ....;c,~··,· ..·.~o 

" (el-fiske) II
~ og."; ,~...'g .•.• .. ,g ••.,,; ,,~ o~ ",' og ,g 

I
I 
6 
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I Projekt/edare: Anders Mattsson I Stefan Grundström 



från Estland Smörgåsar 
Smörgåstårtor 

Julklappsdax!! 

Vi har fått in massor
 
av nya produkter
 

I övrigt har vi både praktiska och 
annorlunda hantverk 

Välkomna. 

Köpmangatan 23, Timrå 
Tel 58 0619 

Öppettider 
Mån - fredag 11 
Lördag 11 

- 17 
- 14 

Vi köper 

dödsbon, sterbhus, flyttbon,
 
gamla träfö remål,
 

trämöbler
 
och
 

enstaka föremål,
 
även gamla gubbmopeder
 

mm.
 
Samt åtar vi oss
 
stora och små
 

auktionsuppdrag.
 

Vi har öppet antik-loppis
 
alla lördagar och söndagar
 

11.00 - 16.00.
 
Mogatan 14 i Sörberge vid
 

, 
LENNARr"KAspER'~' 
, ERIKSSet?1i 

#" ' 

r-MACKERlA 

Sallader
 
Buffeer
 

Födelsedag, bröllop, dop, fest.. Julfesten.. 
Du önskar, vi fixar 

Banergatan 1, Timrå
 
5681 70
 

070 - 6691462
 

-I 
Godjul och
 

Gott Nytt Ar önskar
 Byggbutiken
Andreas & Stig-Gunnar f.d. Galins 

med personal 
i Timrå 

Vi har det Du behöver inom bygg. 

Furu-list Vitmålad-list Trävaror Paneler 
Laminatgolv Innertak Bänkskivor 

Spånskivor Gipsskivor 
Plywood 

Board 

Inner- och ytterdörrar 
Isolering 

Fönster 

Infåstningar Be
Plast och papp 
slag Skruv 

El-artiklar 
Spik Lim 

Nu med Beckers/ärg
 
Sågade och hyvlade trävaror ~ 

ICA Andersson Låna gärna vår släpvagn '( 

Timrå Auktionskammare Terminalvägen 6, Timrå 
Tel 060-57 1050Sven-Erik Persson 070-6623958, NU... 

Öppettider vardagar 7.30 - 18.00 060-578402 
Pellets.. 21 



Här följer en arbetsföJjetong från MjälIå Byalag
 
Ett mycket trevligt initiativ som har tagits av Byalaget i att bygga en rök,
 
varm - och kallrök. Denna gång följer även bilderna med...
 

Här står Jim Marcusson Här är formen för 
och Kjell Smedman och den gjutna betong
klurar med vattpasset. 

sulan, vilken en Detta är eldstaden för 
knuttimmradkall röken, lock ska på 

sedan är den klar. "stuga" ska över
byggas med, samt en 
typ kåta som topp. 

Britt Marcusson, 
Karin Borg, Majlis 
Smedman och Heidi 
Evhammar tog igen 
sig lite, samt värmde 
sig av rökens värme 

Roland Nordin, Jan 
Bengtsson (Stugfogden) 
och Kjell Borg överlägger 

Roland Nordin, Ella Dahlin, Kjell Smedman och om värmen i röken är OK. 
Kjell Borg låter sig väl smaka av diverse go'saker 

Det är med andra ord en 
termometer som Jan håller 
i sin hand. 
Här ser man också lite av 
insidan. 

Även Majlis Smedman fick till en smarrig macka. 
Mycket gott fanns det att välja på; 
bl.a. För dagen rökt renhjärta och rökt renbog, tunn
bröd, grönsaker + en massa annat tilltugg, kaffe och 
choklad, och kaka till. 
Undertecknad lät sig väl smaka och vill ge de ansvariga 
en eloge för ett jättefint arrangemang. 

Ordförande Kjell Rastberg passade på att 
hålla ett invigningstal och berömma alla 
inblandade, just här och nu ingen nämnd 
och ingen glömd. 
Ett fyrfaldigt hurra och röken ansågs 
invigd. 
Ett extra beröm går i alla fall till 
festkommitten som med vanlig bravur 
fixar fina tillställningar. 

Jim Marcusson och Tage Bohm 
har några funderingar dom står och 
klurar på. 

Även en "ljugarbänk" är på plats. Man 
kan just undra vad "gubbarna" Kjell 
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Rastberg och Sven-Erik Nordström 
pratar om när Disa vänder dom 
ryggen .... 

Ej med på bild; Christer Nyman, var 
även på plats och försåg sig med 
provbitar, han såg mycket nöjd ut. 

II 

Marianne Persson I 



new under 
ladies underwear 

Klädbutiken
 
New Under
 

Extraöppet från 18 dec fram till jul
 
mån -lör 11.00 - 16.00 samt:
 

Jul rea + 20% på alla Quimo-tröjor
 

Välsittande Dam och Herrkläder för vuxna.
 
Vi har också damunderkläder med bra passform.
 

Vi fyller på med höstnyheter varje vecka.
 

Åk förbi Söråker mot Tynderö, vid Skäggsta tag 
vänster 100 m mot Rosböle. 

OBS. 
Servicemöjligheter. 

Butiken som kommer hem till Dig. 
Ring och boka. 

Öppet 
Lördagar 11.00 - 14.00 

New Under TellFax: 060-41694 
Annelie Johansson Mobil 073-778 65 26 
Skäggsta 2924 
86035 SÖRAKER 

Hasse's Rekond 

Rekonditionering av bilar.
 
Klädseltvätt, invändig rekond, rubbing/
 

vaxning, stenskottsilägg. mm
 
Till bra pris.
 

Jag tvättar din bil 
För 90:

Hör av er till Hasse på 
Tel. 060-58 9 60 

073-8055011 

Eller kom in. 

Håller till mitt emot Careta i Timrå, 
bakom papperskungen. 

[ Ur Medelpads Folkskoleväsend intill år 1952 Sidorna är många så detta blir en följetong. Del 1 
LJUSTORP 
Från kyrktornet i Ljustorp ser man närmast kyrkan 1910 1911 års skolbyggnad - Kyrkskolan eller Mellbergs I 

I skola - och litet längre ner i backen det gamla skolhuset. Dessa byggnader kunna betraktas som symboler för de
 
etapper i skolväsendets utveckling, som i det följande komma att skildras.
 

1. Historik, tiden intill 1910 
Förberedande åtgärder
 
Liksom på så många andra håll kom "gammelskolan" vid kyrkan till som en följd av påbudet i 1842 års
 
folkskolestadga: "minst en folkskola i var socken". Det gällde för den tidens myndigheter inom socknen

prästerskap och sockenstämma - att vidtaga åtgärder rör påbudets fullföljande. Doktor W. S Huss var vid
 
denna tid kyrkoherde i Ljustorp. Han tycks ha ställt sig förstående till saken, ty vid en sockenstämma den
 
6 augusti 1843 bekräftar jan ett tidigare givet löfte att upplåta ett område, något över fyra tunnland, från
 
Prästbolet till boställe åt blivande lärare. Något senare upplåtes också tomt för skolhuset från Prästbolet.
 

II Skolbostället i fråga kom att tjäna sitt syfte i nära ett århundrade. 
IEn skolstyrelse väljes den 12 maj 1944. Den består utom den självskrivne ordföranden av sju personer och får 
I bemyndigande att vidtaga alla åtgärder för skolans organiserande. Vid sitt första sammanträde kort därpå be-
I slutar den bland annat, att socknen skall uppdelas i fyra "skoldistrikt": Bredsjön, Lagfors, MeIIberg och Hamre 
I med respektive kringliggande byar, att läraren skall flytta mellan dessa, och att inom vart 
\och ett av dessa distrikt målsmännen skola anskaffa tjänligt undervisingsrum samt bostad och kosthåll åt lära-
I ren under den tid, undervisningen pågår. Skolan skall således bli flyttande. Ett 1845 fattat beslut om fast skolka 
Ivid kyrkan avser väl endast, att ett skolhus skall byggas där, medan de övriga distrikten tills vidare få nöja sig 
utan. 

I Under de närmast följande åren bygges det beslutade skolhuset efter ritningar, uppgjorda av prosten J. A. Säve
 
i Tuna, en märkesman för sin tid, har det sagts, i vad det gällde att främja folkskolesaken. Materiel och arbets

\
I kraft uttages enligt tidens sed av sockenmännen. Det tycks ibland gå trögt att få det ena som det andra, men om-

I 

I sider kan byggnadskommitten den 7 november 1847 anmäla, att skolhuset är färdigt, varpå skolstyrelsen beslu
tar, att undervisningen skaII börja med att 8 a10 barn uttagas för utbildning till "monitörer". Den förste lära

II ren är icke nämnd, men 1850 väljes L. P. Lindblom tiIllärare och organist. Han synes ha tjänstgjort till 
11976. Och doktor Esbjörn Bergman, tidigare rektor i Haparanda, är kyrkoherde sedan 1848. . 23 



Efter önskemål tar vi in denna artikel om LARS WIGG, som var född och upp
växt i Lövberg, Ljustorp. Många vet nog inte vem han var, men han tillbringade 
mycken tid här och han var en mycket känd man inom fredsrörelsen. 

Lars Wigg 
En av landets mest erfarna försvarsforskare 
Har avlidit 63 år gammal. Lars var bördig från 
Lövberg, Ljustorp. Hans närmaste är hustrun 
Merete, samt tre minderåriga pojkar. 
Lars Wigg var en lojal tjänare i statens tjänst under 
40 år. Han började på dåvarande FOA (numera FOI) 
1964, där han först arbetade som programmerare och 
modellutvecklare. Och sedan alltmer som operations
analytiker. Han innehade en rad befattningar på 
bland annat dåvarande Försvarsstaben och 
Flygstaben. Från 1975 arbetade han med över
gripande modellutveckling som stöd för försvars
maktens perspektivplanering inför ÖB 80. 
Lars var en mycket professionell analytiker, grundlig 
och systematisk och med breda kunskaper. Till en 
början avsåg hans arbete konventionella stridsmedel, men Lars kom senare att alltmer ägna 
sig år massförstörelsevapen. Under framtagandet av underlag för försvarsbeslutet 1987 
(ÖB 85) bevakade Lars dessa frågor på Försvarsstaben. Han medverkade också i Operations
ledningens utarbetande av svenska försvarets målsättning på NBC-skyddsområdet 
(Grundsyn ABC). 
Lars Wigg flyttade 1985 över till FOA:s institution för kärnvapenfrågor, det vill säga när det 
kalla krigets vindar var ovanligt kyliga och ett kärnvapenkrig i vår del av världen inte sågs 
som någonting helt otänkbart. Med sin mångåriga erfarenhet bidrog Lars till att kunskaperna 
om hur man skyddar sig mot effekterna av kärnvapenexplosioner - nådde ut till både det 
civila och militära försvaret. 
När kärnvapenhotet i Europa avtog i slutet av 1980-talet, fann Lars utrymme att ta sig an 
arbetet med att mer systemariskt beskriva skadeverkningarna från kärnvapenexplosioner. 
Detta arbete kom att kallas "Kärnladdningshandboken" (Handbok för kärnvapenverkan) och 
har fortfarande en central plats i kärnvapeninstitutionens verksamhet. Under de sista åren på 
FOI följde Lars med stort intresse kärnvapenutvecklingen - främst den säkerhetspolitiska 
dimensionen - i världens åtta faktiska kärnvapenstater. Han var även aktiv inom den 
internationella fredsrörelsen Pugwash. 
Lars deltog i avdelningsöverskridande samarbete och var alltid lojal inför uppgiften i ordets 
allra bästa bemärkelse. Lars visade stor respekt för både uppgifter och kolleger och med sin 
stora och breda kunskap utövade han ett inspirerande mentorskap för sina yngre med
arbetare. Lars lämnar ett stor tomrum efter sig bland sina arbetskamrater - inte enbart 
genom sina grundliga kunskaper - utan också till följd av den klokhet, humor och stora 
hjälpsamhet som var så framträdande hos Lars. Våra tankar går också till Lars hustru 
Merete och tre små söner. Vi hade alltid känslan av att Lars i sett hjärta, trots arbetsglädje 
och gnet, var redo att ägna sig helt åt familjen och lägga ett långt liv på FOA/FOI bakom sig. 

För kollegorna vid FOl 
Gunnar Arbman 

Nils Olsson 
Wilhelm Unge 

med flera 
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~""~~~~5lll:~~~iii~~iiiiiiiiiiii~~~~ijil"""""""''"'''''' iiAA-~~~"'t\b.~~"h~""'&.~~~.~ _ffi"'., JI' I:T' 't Det har under några lördagar och kvällar hänt

I BREDSJÖN - SLÄTTMON rf ;~~~~~r~~ir~Je~I:~:t~~:~:~gSnu golvet tillbaka. 
~ r =hI Lördagen den 27/11 kl. 18.00 tänds adventsgranen
 
il och därefter går vi vidare för ännu en trevlig kväll i vår lokal. Byalaget bjuder på fika och lotter
 i kommer att finnas till försäljning!
 
S Lördagen den 11/12 kl. 17.00 upprepar Lars-Ove och Cecilia fjolårets uppskattade arrangemang!
I Även i år anordnas ett julbord med luciatåg i Byalagets lokal.
 
f}I ;~~~~ 75 för medlem, 200 kr, icke medlem, inkl dryck. Barn upp till 16 år gratis i målsmans säll

~ 
~ Anmälan till Lars-Ove och Cecilia 845 05 senast 1/12. OBS begränsade platser. 
I~ Byalaget kallar till årsmöte söndagen den 23/1 2005 kl. 18.00 i Byalagets lokal. 
~ 

~ Dagordning lämnas närmare årsmötet.
IB Besök gärna vår fina hemsida: www.bredsjon-slattmon.nu 

I 
~ 

~I Styrelsen 
~~ 

f..' ::In ~"S&."&.~'~~l!j.~~~~~~~~~~~~~~~~~==========='li:''F='~'<$..~~--"~~~~~_~="

~~:,i,.,··l· ]JHistoriecirkel som berör Mjällådalen's dalgång samt "~~ 
, MJÄLLÅDALEN Ljustorp i stort, startar tisdagen den 18 januari I 
~ ~!!!!!!!!~~!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!! kl. 19.00 - 21.00 i Hembygdsgården, det blir 5 träffar II = med 14 dagars mellanrum med Arnold Thunström som I
I studieledare. I 
I Max 10 deltagare, så skynda er att anmäla. 612287, 073-7282508, Kjell Rastberg II 
~ 250:- kostar cirkeln.
I ~ 
~ ~ 
I Vi återkommer med kallelse till årsmöte. I
I Vi önskar naturligtvis våra medlemmar en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År
I Styrelsen , 

l

~ " 

I~ ~1 
~,~ """"_~~:1l:"""""""""""""", """"""",,__""""' 

~~ ~I 

I' L:fl 't ~ Byalaget har blivit beviljad ett stimulans- ~
 
I ÅS - LAGFORS stöd på 20.000 kr som det ska byggas frd /
 
I OI+. rf 1vedbod / toa för. Bygget beräknas starta

I .... till våren.
 
I Årets sista byalagsträff blir i slutet av november, kallelse skickas ut. Sen avslutas
 
I året med sedvanligt nyårsfirande.
I Alla bybor hälsas God Jul och Gott Nytt År
 

i
l';; 

I Vid penseln t 
I Totte I 

I
I 

I 
~ 

I.. ~ ~I 

SKINNEN 

.::~================:=m.-;::===~-=::~~~~"~'!'l/l:;~,*,,~~~~~ ,,"S1I;$Il:S~~~<&)11!:,!AAllil:m!:Z,i~W<lil!18"$t\li"$i!:mWIIQliW!J1l!:S!&':lm"~:~"m,l'.l!";:l:SIAA'i<:,~~ ~~~~"S>..'="""'&-'1!:il":';:..~" 

't ~ Många besökare under sommaren som '1!~ I 
Iskrivit i den nya fina gästboken. I 

rfJ I 
~ 

! 



llo'i:S'=-j~~~iiiiiiiiiii~~'~~~~~~~~~~ii-------~~~~","-"",,~~~~~--gW_!'~~~~,l'l
I~l~ ~~ ~i 
I Nu har vägskyltarna levererats och under l 
I,: r~ LÖVBERGSVÄGEN förvintern kommer dom att monteras av dom I 
~ -h ,..j: som beställt, så nu kommer man att hitta till oss i I 
~ '- mörkret:) vi har också precis i dagarna fått ! 
I,'" Ibusskuren vid Lövbergs by vägskälet på plats, så nu har alla barn ett vindskydd att krypa in i, 
I i väntan på skolbussen. ~ 

Nästa möte söndagen den 21 november kl. 19.00 på Bygdegården i 
i Välkomna II: I
~ www.ljustorp.se/lovbergsvagen
 
N Vid pennan Lena '\
 
I~ j 

~liIm a;::,,~~~~~~~~~~~~,,<;. 

~,~~ Sii'f'ilIMl ~~~~~~,,,,,-lii~~=m".:::.========================== J~i~~ 

1'''' FUSKBÄCKENS BYALAG ~ U~i::..~:~eod.::'~~;fstt:~~:rldå "lI1 
~ q., ,..j: EV-projektet och att det blir I 
~ julgransresning, ~ 

I ~~dtg~t~~~2r.11. Gran~n t~.~dtS;.~:XO. p~tä~.alla hJä~tg~Vä~komna. I 
~ Chris~~r N;manu ma som pa mo e JO pa e 19nan e l a or . I 
~ r 
~~ ~~ 

KALENDERN!! Kom gärna med inslag. 

datum kl aktivitet arrangör plats 

21.11 Höstaktion Centerkvinnorna Bygdegården 

21.11 19.00 Byalagsmöte Lövbergsvägens Byalag Bygdegården 

25.11 15 - 21 Inlämning julpaket Baptistförsamlingen Kapellet Edsta 

28.11 l:a advent Centerkvinnorna Kyrkan 

28.11 15 -19 Tomteland Ljustorps IF Bygdegården 

4.12 18.00 Favoritpsalmen Baptistförsamlingen Kapellet Edsta 

Julfest Centerns kommunkrets Bygdegården 

14.00,17.00 

4.12 19.00 

Lj. IF / Kyrkan II NEEDLES Prästgården5.12 Julbord 

Bredsjön-Slättmons Byalag Lokalen BredsjönJulbord11.12 17.00 

Kapellet Edsta 

14.00, 17.00 

BaptistförsamlingenGrötfest obs anmälan före 11.12 18.00 

PrästgårdenLj. IF / Kyrkan II NEEDLESJulbord11 -12.12 

Kapellet EdstaBaptistförsamlingen Julstämning19.12 18.00 

STOPPDAT.,LJUSTORPSBLADET Respektera, snälla 7.1 

BygdegårdenCenterkvinnornaBarnfest9.1 

Elljusspåret 

Bygdegården 

Ljustorps skidsektionSkidträningen startar18.3013.1 

Fritidsgården 

Lokalen Bredsjön 

Fritidsgården startar18.3014.1 

Bredsjön-Slättmons Byalag 

Fritidsgården 

Årsmöte18.0023.1 

BygdegårdenÅrsmöte18.3030.1 

I 
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IIEnda kritiken du hadde Då var det daxINisse del4 
i va då vi sköt för löst: I 

igen!!»Si, hör han skjut! ILagledar va du. I Timotejen viks int.« Reflexer, reflexer 
! åter reflexer... 
I Bar väskern I

Hör feck du na pärning Som vanligt är det tjat vidå läst'n 
å räck tell? denna tid på året. Men det ärI
 

häri keps 'n.
 
å remnåla 

faktiskt så att går man efter
Int fanns nan Bingo I vägen och inte har nån reflexå int feck vi na tå kommun.

Om vi låg önner då syns man bara INTE. Även
 
vä 5-0
 I

I 

Lik förbannat åkt vi buss en liten reflex syns dåligt, så 
i halvtid 

I bå åt Graninge "spöka" gärna ut dig. Du kan 
sa du: å åt Norråker. I inte synas för mycket.
»Dä gå fint, pojka. I Att Du ser bilarna är väl klart,
Vi ta dom«
 

IIbland feck bussförar'n IIi-m_e_n_d_o_m_s_e_r_i_n_te_D_i_g_l_ik_a_lå_'t_t._
Ispela vänsterytter. Tänk på det•...Sen förlore vi
 
vä 9-0
 IHan va int sämst. .
å kaste lerböxern 

Om du alltid tänkerå benskydda på däg
 
å låva ti härms'n:
 I"Nicke SjÖd_in_'s_" Jsom du alltid har tänkt 
»Aldri mer na fotboIl« Om du alltid gör, 

Gamle Egon fyllde 100 år och 
Men du tänne pipa som du alltid har gjortintervjuades i lokalradion. 
å sa: - Det var en originell skinnväst Kommer du alltid att få»Näste sönda farbror har, sa reportern.
 
ha vi Tåsjöa.
 det du alltid har fått. ..- Jodå, sa Egon. Jag har fått den av 

min far, som fick den av sin far, som 
~~ fick den av sin far, som fick den av 

Dom ta vi.« 
Id 

Taktikern (V~~ I sin far... 2foa,;,ma s:!: pepparkakor
J:.O - Jaha, avbröt reportern. Vad är det gdu lärd oss 

för slags skinn? 6 dl strösocker
 va 
I - Det här? sa Egon. Det är mammut!! Saft och skal från 1 citron


då dä stog o-o: 
. 2 dl vispgrädde 

I Små aforismer 

I

I~Iä~~i:i:o;g:~nnn:c~~~~~ i ::~ :::~ r~~?~:at ~ 
~olitikers främsta tillgång är ~ -- Smält matfett och blanda med 
människors dåliga minne. ~I~an bör inte - som l övriga ingredienser. 

-- ibland sker - förebrå Spara lite mjöl till utbakningen. 
Inställsamma personer sägs barn att de är barnsliga Låt degen vila 3 - 4 tim i kylskåpet. 
"vända kappan efter vinden". '-- -~ 3 4 . kKavla ut degen - mm tJoc .
 
Medan riktigt, riktigt starka ,

I 
Man tänker inte alltid Ta ut kakorna med mått och lägg på
 

Ipersonligheter åtminstone I sämre för att man är plåt klädd med bakplåtspapper.
 
Isträvar att vända vinden efter trött. Men man tänker IGrädda 15 min i 175° eller tills
 
I kappan. 4 mer pessimistiskt. kakorna fått en aning färg.
 

- ~ I ~~=====================~ 
Gillar du smide? Gammeldags Julmarknad iI 

IDessa produkter samt många andra finns till försäljning. I Gussjö föreningshus 1 

De går att beställa hos ELLPE-Smide 824 23 I 
27 november kl. 11.00 - 15.00 

~_---L..~~

Julmusik av spelemän 
Hästskjuts 

Risgrynsgröt med skinkmacka
 
Lotteri med skinkvinster
 

Utställare varmt välkomna,
 
ring för anmälan 

0611-30404 27 
l 
I avljushållare I 1[""'__="''''''__''__ '' 

. 



Skolan mitt i byn
 
I förra numret började vi 
skriva en reportageserie om I 
Ljustorps skola. Då fick rek
tor, en förälder och skolsty
relsen berätta sin syn. I det 
här numret ska vi låta lära
re, barn och fritidsverksam
heten komm.a till tals. 

På Fritids vid Ljustorps skola 
finns idag 20 barn inskrivna 
och man är 3 stycken fröknar 
på deltid. Verksamheten är öp
pen mellan klockan 7 och 8 och 
mellan 13 och 17. Dom barn 
som finns där är mellan 6-12 år 
gamla. Fritids håller till på 
andra våningen på skolan i en 
lokal som kallas "Loftet" . 

Britt Grothage och Rosie 
Nygren: 

Britt och Rosie jobbar tillsam
mans med Britt Inger Lind
ström på Ljustorps fritids. Dom 
berättar att man inte har så 
mycket planerad verksamhet. 
Barnen är trötta när dom kom
mer från skolan och behöver 
framförallt få vara ute och röra 
på sig. Mycket av vår verksam
het blir därför utomhus. Bar-

Eftermiddagsfika på fritids 

Olle Liljemark. Jens Bredin, Jesper Mattson och Benjamin Wänglund 
för tidskrä

nen behöver oftast lite mer 
fria aktiviteter och frisk luft 
på eftermiddagarna. Många av 
barn har dessutom långa da
gar eftersom föräldrarna pend
lar berättar dom. 

Britt berättar att fördelen med 
att vara en liten skola med få 
barn är att man känner till 
föräldrar och barn och det är 
skönt. Det är inte anonymt. 
Dessutom är det ju en förhål
landevis liten barngrupp, vil
ket innebär att man hinner 

med att se 
1lR1IlI!IIIII._IJI.e. alla barnTA :~ . 

--._..~~~	 Till nackde
larna med 
en liten sko
la hör att 
det är svårt 
att göra ro
liga aktivi
teter med 
barnen på 
loven som t 
ex bio och 
teater. Det 
blir långa 
resor med 

. taxi och 
därmed of
tast både 
för dyrt och 

vande, berättar Rosie. Vi är lite 
mer bundna till orten är vad 
dom är i stan, säger hon. En li
ten personalgrupp gör också att 
man blir känsligare för stör
ningar och det är svårare att 
planera in planeringstid och ut
byta ideer, tillägger Britt. Man 
kan känna sig ganska ensam 
ibland. 

Önskemål för framtiden är att 
vi skulle kunna få en ny klätter
ställning. Det som gjorts på 
skolgården är jättebra, men det 
finns mycket kvar att göra, av
slutar dom. 

Fritidsbarnen: 

På fritids intervjuar vi Benja
min Wänglund 7 år, Jesper 
Mattson 8 år, Jens Bredin 7 år 
och Olle Liljemark 8 år. 

Pojkarna tycker att Fritids är 
kul speciellt när man får vara 
ute och har frilek. -Mellanmålet 
är också bra, säger Jens, inte 
kul, men bra, tillägger han för
ståndigt. 

Önskemål från barnen är en 
vattenrutschbana på skolgår
den, bubbelbad i omklädnings
rummet och ett fotbollsmål till, 
så att dom kan spela match. 



Skolan mitt i byn
 

Marit Abrahamsson: 

Marit jobbar som klasslärare i 
klass 6 som är en ren klass, 
det vill säga inte integrerad 
som dom andra klasserna i 
Ljustorp. Hon har arbetat på 
Ljustorps skola i 5 år. 

-Det är en bra skola, säger 
Marit med eftertryck. Det är 
bra gruppstorlekar och en po
sitiv miljö. Förr hade vi pro
blem med ett förfärligt språk
bruk bland barnen, men det 
har blivit bättre. Arbetslagen 
och samarbetet mellan lärar
na på skolan fungerar väldigt 
bra, vilket gör mycket för triv
seln. 

Marit berättar att hon också 
sitter med i den lokala skol
styrelsen och där tycker hon 
att det sker ett bra arbete i 
positiv anda. 

Skolan har utvecklats otroligt 
positivt de senaste åren och 
det beror nog på lärare, ele
ver, skolstyrelse och alla in
blandade. 

Det negativa med en liten 
skola är att man skulle vilja 
ha mer studiebesök och stu
diedagar själv, men avstånd 
och skolans ekonomiska möj
ligheter gör att det blir efter
satt. Annars ser jag bara för
delar med att vara en lite sko
la, säger Marit. Alla barn och 

elever känner både varandra 
och alla lärare, så dom kan 
komma till vem som helst. 

En önskedröm på skolan vore 
att det kunde finnas kringper
sonal som kunde hjälpa till 
kring barn med särskilda be
hov. Men i det läge som vi är 
idag är det ändå bättre med 
små klasser som vi har det 
idag, avslutar hon. 

Skolbarnen: 

Josefin Magnusson 6 år och 
Sara Petterson 6 år, går båda 
6 års verksamheten på Ljus
torps skola. Dom tycker att 
Ljustorps skola är bra och 
rasterna och frileken är bäst. 
Fast...väva är också roligt. 
Idag ska vi på utflykt och det 
är också kul, avslutar de 

Terese Andersson och Betty 
Westin är båda 9 år och går i 
3:e klass. Dom tycker också 
att Ljustorps skolan är bra. 
Bäst är att ha fritt, säger 
båda och berättar att det har 
dom en gång i veckan och på 
rasterna. Sämst är nog att 
man måste räkna så mycket, 
tycker båda två. Terese tycker 
dessutom att många andra 
skolar har lyxigare skolgår
dar. Vi borde få en ny klätter
ställning, tycker båda flickor
na. -Min lillebrorsa gjorde illa 
sig på den vi har nu berättar 
Betty. 

Dom önskar sig förutom en ny 
klätterställning ett minizoo 
på skolgården och så vill dom 
ha ett klubbrum, där bara 
dom från årskurs 3 och uppåt 
får vara på raster och på mor
gonen. 

I nästa nummer fortsätter vi 
och träffa skolan i Ljustorp. 

Bild från lunchen på matsalen i skolan 



---------------------------

Lövbergs första busskur
 
Nu har moderniteter'na sla
git till ordentligt. Lövberg 
har fått sin första busskur, 
en charmig rödmålad liten 
stuga med ljugarbänk, föns
ter och allt. 

Erland Nordström från Löv
bel'gsvägens byalag är den som 
arbetat hårdast för att få 
busskuren på plats. Han berät
tar att Rose Nygren i byn tog 
upp frågan om barnen som stod 
på vägen på ett möte och und
1'ade om inte byalaget kunde 
göra något. -Jag spann vidare 
på idEm, eftersom barnen här i 
byn i vissa fall står ute i mörk
ret redan 6.30 på morgonen. 

,Jag kontaktade kommunen och 
lyckades övertyga dem om iden 
och vi blev lovade två bussku
rer som en test. Det är en ny 
mindre modell som gjorts med 
tanke på landsbygden. 

Därefter var det Vägverket som 
skulle komma och godkänna 
placeringen av kuren både ur 
barnens säkerhetsaspekt och ur 
trafiksäkerhet. 

Den första 
busskuren är nu 
utplacerad vid 
Lövbergs by och 
den andra kom
mer att placeras 
i Björkom senare 
beroende på leve
ranstiden. Plat
serna är framdis- ' 
kuterade i byala
get beroende på 
behov och önske
mål. 

Erland konstate
rar att han är 
mycket nöjd med 
busskuren och 
med byns insat

"Fornminne" i Lagfors
 

Erland Nordström och barnen Axel Englund, Olle Li~jemark 

Minnen från flydda dar står 
i form aven målstolpe, i 
Lagfors och ruttnar. 

På bilden ser ni det enda som 

är kvar av fotbollsplanen i Lag
fors. På sin tid var det Ljus
torps IF's fotbollsplan, innan 
man flyttade den till Mellberg. 
Fotbollsplanen flyttas troligen 

ser får att få den på plats. 
Dessutom vill ha berömma 
kommunen som fårstått beho
vet. Här ska det bli både an
slagstavla och busstidtabeller 
så småningom, avslutar han. 

någon gång under 60 talet, 
men det finns säkert många 
som vet det exakta årtalet. 

Erland Nordström berättar 
att han i sin ungdom tränade 
fotboll på planen. Det fanns 
omklädningshytter, som fak
tiskt fanns kvar fram till 
branden ifjol, och en vall mot 
vägen fungerade som läktare. 

På planen bedrev man både 
idrott och nöjen. Här var som
marfester och marknadsplats. 
En allmän samlingsplats i 
bygden helt enkelt. 

Roliga minnesepisoder från 
fotbollsplanen är när man fick 
ägna halva matchen till att 
leta bollen när den försvann i 
ån eller surmarken runt om
kring. 
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Ljustorps Byutveckling 1/2004
 

KUNSKAPs BANK
 

FORETAGS- HANTVERKS
OCH YRKESKUNSKAP I
 

LJUSTORP
 
Ger mer möjligheter till en
 

"Levande landsbygd"
 

Förord 

Miljö och utvecklingstanken ligger som grund för detta register över kunskap i vår
 
hembygd. Mesta möjliga kunskap kartläggs inom företag, hantverkare och enskilda
 
med speciell utbildnings och yrkeskunskap.
 
Vårt mål med detta är att bidra till att skapa ett nätverk av personer, företag, ideer,
 
kunskap etc, som samverkar och stöder varandra i utveckling av bygden.
 
Miljötanken är att ta tillvara bygdens egna resurser och minimera transporter i den
 
egna kommunen Timrå.
 
Detta kommer att ge fler arbetstillfällen, men också ett närmande till andra delar
 
inom kommunen.
 
Det visat också en levande landsbygd med flera utvecklingsmöjligheter för ökat när

ingsliv i Ljustorp.
 

Ljustorps Byutveckling Ekonomisk Förening Postgiro-m: 86 11 24-6 

Lövberg 124 
860 33 BERGEFORSEN Tel 060 - 823 19, 070 - 63 823 19 Org. m: 76 96 00 - 9476 



KUNSKAPS-REGISTER utg.1/2004 

(Kunskapsinnehavare) 
Bransch I kunskap Företag Namn Adress E-post I fax 

Mariannes RitkonsultARKITEKT Marianne Persson Björkom 82323 bjorkom@mail.bip.net 
ARMERARE Roger Högstedt Öppom 82055 
BAGARE Tommy Edström Mellberg 82364 
BAGARSTUGUTHYRN. Lagfors Byalag Lea Hörnström Lagfors 81050 

Lögdö intresseförening Örjan Forslund Lögdö 80451 
Stavre Gunnar Höglund Stavre 83067 

BAKUGNSBYGG Paul Bergstedt Hamre 82143 
I C A Ljustorps handelBANK I BUTIK Per Sjöström Mellberg 82003 

BETONGARBETE Roger Högstedt Öppom 82055 
BILDBANK (gamla bilder) Hembygdsföreningen Olof Ulander Tuna 82240 olof@ulander.com 
BIL·REP. O LACK Ljustorps Mek & Lack Anders Nyman Fuske 81069 Mobil 070-3207406 

Håkan Lindström Öppom 82136 
BIL·PLAT Benny Gröning Tuna 82038 
BIODLING Nils Sjöström Högland 82166 

Ljustorps HandelsträdgårdBLOMMOR / PLANT Per Malmsberg Skäljom 82049 g. skallin@telia.Gom 
Christine Danielsson Lövbergsåsen 82159 

Lennart Hamn Administration Lennart Hallin BOKFÖRING Edsta 82377 
B LSjöströms AkeriBUSSTRAFIK Lage Sjöström Lagfors 81025 
Bokning för uthyrningBYGDEGARDEN Ljustorps IF 82403 82186 
Nordins Byggn.snickeriBYGG-FIRMA L E Nordin Fuske 81004 

CHAUFFÖR Roger Högstedt Öppom 82055 
G DB Data HB DATA-TJÄNSTER Gunnar Berglund Mjölsätt 82416 
Grothages El & IT Morgan Grothage Fuske 81044 m.grothage@mailbox328.se 

T C Disign Tommy Carlsson Frötuna 83019 
Fredrik Nyman Mjölsätt 070-2975214 
Andreas Elfström Prästsvedjan 82311 

EKOLOGISK ODLING Ulla o Berndt Laggren Tunbodarna 84048 
EKONOMI Elvy Dahlin Timrå 581098 

Lena Liljemark Lövberg 82222 
EL / ELlNSTALLATION Mil/bergs El & Entreprenad Mats Ake Millberg Slättmon 84513 elm@telia.com 

Peters E/montage Peter Persson Bredsjön 84503 
ENERGIRADGIVNING Ingvar Johansson Asäng 83035 
ERGONOMI Lennart Tjärnberg Lövbergsåsen 82405 
FARMARTJÄNST / DlV. Sanna Skog & Mark Hans Öberg Sörberge 83119 
FASTIGHETSEKON. A N Fastighetsekonomi Anders Nygren anfastighetsekonomi@work.utfors.seLövberg 82440 
FISKEVARD Lars Hedman Högland 82000 

Anders Mattson Frötuna 82211 
Lars Göran Frölander Öppom 82246 
Fredrik Öhrling Prästsvedjan 82213 
Anders Englund Björkom 82422 

FRISÖR Irene Backström Hamre 82019 
FOTVARD Ingrid Bjurström 80050 
FÖRENINGAR I LJUSTORP 

Hembygdsföreningen Björn Andersson 82074Edsta bjorn.edsta@spray.se 

Röda Korset Birgit Bergfors 83037Edsåker 
Ljustorps Fiskevårdsområde Anders Mattsson 82211Öppom 
Ljustorps Idrottsförening Christer Nyman 82188Mjölsätt Ijustorpsif@telia.com 

Ljustorps Bygdegårdsför. Jan Olov Nilsson 578611Mellberg 
Ljustorp •Timrå LRF Lars Anders Bergfors 83081Frötuna 
Ljustorps Frivimga Brandkår Lars-Göran Frölander 82365Öppom 
Tennisföreningen Erik Bergfors 83037Edsåker 
Fritidsgården Sari Kankaanoja 81105Asbacken 
PRO Kjell Forsström 83051 
SPF Ingrid Aslin 578810Bergeforsen 
S. Socialdemokraterna Carina Mehlin 82008Skäljom 
Centern Lennart Tjämberg 82405Lövbergsåsen 
CKF Ulla Britt Ulander Tuna 82240 
KKF Yvonne Nilsson Hamre 82103 
Kyrkofullmäktige Freja Tjärnberg Lövbergsåsen 82405 
Baptistförsamlingen Leif Nygren Fuske 81119 betel@ljustorp.se 

mailto:betel@ljustorp.se


(Kunskapsinnehavare) 
Bransch I kunskap Företag Namn Adress Tel E-post I fax 

FÖRENINGAR Midlanda församling Toine Larsson Prästsvedjan 82336 
Företagarna i Timrå Erik Sjölander Fagervik 583151 
Ljustorps Hästförening Anneli Engman Prästsvedjan 82095 
Skoterklubben Stig Wassbrink 45137 
Bredsjön - Slättmons Byalag Håkan Josefsson Bredsjön 84506 
Lövbergsvägens byalag Lena Liljemark Lövberg 82222 lovbergsvagen@ljustorp.se 
As - Lagfors Byalag Christer Svensson Lagfors 81113 
Asäng • Sanna Byalag Herbert Svedlund Asäng 83079 
Mjäffådalens Byalag Kjell Rastberg 
Fuskbäckens Byalag Christer Nyman Mjölsätt 82188 
Ljustorps Byutveckling Ek.för Erland Nordström Lövberg 82319 byutveckling@ljustorp.se 

FÖRSÄKRINGAR Timråortens Försäkringsbo/af Ulf Bergman Öppom 82044 
GUIDE Guidning i Ljustorp Hervor Wrang 152151 
GRUS o MATJORD S Nilssons Akeri Jan o Leif Nilsson Björkom 82018 

Sanna Grus Kenth Sandström Sanna 82035 
Stavre Grus & Makadam Roland Llhlander Stavre 80214 

GRÄv / PLANERING Milfbergs El & Entreprenad Mats-Ake Millberg Slättmon 84513 
Klas-Göran Edlund Edsta 82378 
Erik Näslund Stavre 80517 

Sanna Grus Kenth Sandström Öppom 82035 
Eskil Söderlund Björkom 82005 

S Nilssons Akeri Jan & Leif Nilsson Björkom 82018 
Peter Persson Bredsjön 84503 

B E Maskinhåffning Bengt Erik Sjöström Öppom 82208 
HANTVERK/HEMSLÖJD/KONST Mait Hären Frötuna 83029 

C T:s Hemslöjd Christna &Toine Larsson Prästsvedjan 82336 
Atefje Tid & Rum Lena Sellstedt Mellberg 82304 lenasell@yahoo.com 

Ulla Laggren Tunbodarna 84048 
Margareta Ahlin Mellberg 82200 
Borghild Grahn Mellberg 82231 
Vivianne Nyman Mjölsätt 82188 
Cici Näslund Stavre 80517 
Marianne Persson Björkom 82423 bjorkom@mail.bip.net 

HEMSIDOR Inga Englevid Lövbergsåsen 82260 xantos@telia.com 

HERBALlFE Marianne Persson Björkom 82423 
HOVSLAGARE Niclas Eden Edsta 82312 
HUDVARD / HARVAXNI A Massage Annika Moberg Asäng 83024 
HUNDUPPFÖDARE Sari Kankaanoja & Tomas Söderström Asbacken 81105 
HUSHALLSMASKINER Erland Nordström Lövberg 82319 

Martins Service Ky/ Fr Martin Sjögren Skäljom 82333 
HÄSTMASSAGE Pia Lindblom Mellberg 82028 
IDROTTSPLATSER Ljustorps l F Christer Nyman Mellberg 82403 Ijustorpsif@telia.com 

INPLASTNING Marianne Persson Björkom 82423 bjorkom@mail.bip.net 
JAKT / JÄGAR-UTBILDARE Börje Albertsson Liden 0692 10245 
JORD o SKOGSBRUK (Jordbruks-inriktning} 

Gustav Backlund Lövberg 82001 
Arne Bergfors Potatis o Skog Edsåker 83037 
Bergfors Mjölk o Skog Edsåker 83062 
Nils-Ake Eriksson Mjölk o Potatis Kyrkberget 82015 
Bengt-E o Lars Frölander Djuruppfödning Öppom 82246 
Nils-Erik Johansson Mjölk Tuna 82033 
Jan-Erik Mehlin Mjölk o Potatis Sköljorn 82097 
Agneta o Kurt Christensen Mjölk Asäng 83102 
Lars Axel Rönngren Mjölk o Skog Öppom 82177 
Jan Sandström Potatis Sanna 83110 
Eski/ Söderlund Mjölk Björkom 82005 eskil.soderlund@swipnet.se 
Carl-Jean Wester/und Djuruppfödning Öppom 82048 
Anders Nygren Djuruppfödning Lövberg 82440 anfastighetsekonomi@work.utfors.se 
Göran Andersson Djuruppfödning Bredsjön 84512 
Valfrid Berg Djur o Skog Hamre 82068 
Lennart Andersson Skog och Jord Bredsjön 84565 
Leif Nygren Djuruppfödning Fuske 81000 leif.nygren@eabnorrland.se 



(Kunskapsinnehavare) 
Bransch f kunskap Företag Namn Adress Tel E-post f fax 

KAKELSÄTTARE Lennart Persson Björkom 82423 
KANOTUTHYRNING Ljustorps Idrottsförening Mellberg 82403 
KONST Margareta Ahlin Mellberg 82200 

Borghild Grahn Mellberg 82231 
Atelje Tid & Rum Lena Sellstedt Mellberg 82304 lenasell@yahoo.com 

KOSTTILLÄGG Marianne Persson Björkom 82423 bjorkom@mail.bip.net 
KRANBIL Sanna Grus Kenth Sandström Öppom 82135 
KYRKAN Pastorsexpedition 82270 
LAGERPRODUKTER E A B i Norrland AB Leif Nygren Fuske 81000 eab. norrland .se 
LIVSMEDEL ICA Ljustorps Handel Per Sjöström Mellberg 82003 
MARKPROVARE Geonorr Jordankartjänst Håkan Josefsson Bredsjön 84506 070·5306050 
MASSÖR Annikas Massage & Kroppsvå Annika Moberg Asäng 83024 
MEK.-VERKSTAD EmecoAB ( kunglig hovlev. ) Bertil Öhlund Edsåker 80310 

Ingvar Johansson Asäng 83035 
METALLSVARVARE B E Sjöström maskinhålfning B E Sjöström Öppom 82208 
MINERALJAKT Erland Nordström Lövberg 82319 
MJÖLNARE Stig Nordin Öppom 82052 
MURARE Håkan Hagberg Höglandsbodama 83041 

Lennart Persson Björkom 82423 
MUSIK I SANG Lövbergarna Lennart Tjärnberg Lövbergsåsen 82405 

l.ciustorpsbälgarna Lena Liljemark Lövberg 82222 ljustorpsbalgarna@ljustorp.se 
Dragspel Kjell Forsström Frötuna 83021 
Baptisternas sångkör Britt Grothage Fuske 81044 
Kyrkokören / Kantor Agneta Granlöf 061 ' 32041 

Göran Svelander 84018 
MUSIKLÄRARE Kantor Gunilla Molin Stavre 80211 
MÅLARE Måleri H Dahlin Håkan Dahlin öppom 82164 

Lars Sjögren Målare AB Lars Erik Sjögren Lagfors 81020 lars.sjogrenmalare.ab@telia.com 
Kent Hammar Häre 81002 

MÖBELMONTAGE HNMontage Henrik Nygren Fuske 81097 070-1708960 
NATURKOMSMETIK Lena Liljemark Lövberg 82222 lenli@tiscali.se 
NÄRINGSLIVS SEKRETERARE Timrå kommun HåkanStrömqvist Timrå 163322 hakan .stromqvist@timra.se 

Monica Carlman Timrå 535482 
ORDVRÄNGARE Roger Högstedt Öppom 82055 
PLATSLAGARE Östen Wiksell Björkom 82195 
PORTAR E A B i Norrland AB Leif Nygren Fuske 81000 leif.nygren@eabnorrland.se 
POSTEN Lantbrevbärarservice Timrå Janne Berglund Timrå 573431 
POTATISODLING Arne Bergfors Edsåker 83037 

Jan-Erik Mehlin Skäljom 82097 
Nils Ake Eriksson Prästbordet 82015 
Jan Sandström Sanna 83110 

RADIO & TV-SERVICE Anders Englund Björkom 82422 
REVISOR Lennart Hallin Administration Lennart Hallin Edsta 82377 
RIDLÄRARE Nina Wengelin Lögdö 80520 
SKOG & NATURVARD Börje Albertsson Liden 0692 10245 
SKOLAN Ljustorps SImian 82147 

Rektor Per-Olov Björk 41550 mobil 070-657 81 58 
Fritids / Loftet 82021 
Dagis / Storstugan 82138 
Lokala Skolstyrelsen Tina Tjärnberg 83117 

SLÄKTFORSKNING Lena Liljemark Lövberg 82222 lenli@tiscali.se 
SMIDE Lennart Persson Björkom 82423 
SNICKARE I BYGG Peter Danielsson Lövbergsåsen 82159 

L-E Nordin Fuske 81004 
Hans Olsson Prästsvedjan 82309 
Lennart Persson Björkorn 82423 
Karl Göran Berglund Tunbodarna 84033 

Edsåkers Pallbygg Arne Andersson Edsåker 83114 
SNICKERI Sandstöms Snickeri Bert-Ola Sandström Asäng 83083 
STUDIEFÖRBUND ABF Timrå 580466 

Vuxenskolan Gun Barkander S-vall 121980 
Studiefrämjande Annika C S-vall 120754 



(Kunskapsinnehavare) 
Bransch I kunskap Företag Namn Adress Tel E-post I fax 

SVARVARE Ingvar Johansson Asäng 83035 
SVETSARE Tomat-As HB Uno Hörnström As 81050 hornstram. tomat-as@telia.com 

Magnus Isaksson Lövberg 82222 
SVETS· TILLBEHÖR R B Produkter Arne Ögren Lögdö 80585 
SAG Bert HäggIund Såg & Skog Bert Häggiund Asäng 83050 

Bo Andersson Lagfors 81053 
Björn Persson Bredsjön 84540 

Sandstöms Snickeri Bert-Ola Sandström Asäng 83083 
TAXI Ljustorps Taxi AB Marie Sjöström Mellberg 82037 070-2471414 
TELEMARKETING Lodema Sälj HB Leif Loden Höglandsbodarna 84049 
TIDSKRIFTER Ljustorpsbladet Marianne Persson Björkom 82423 Ijustorpsbladet@ljustorp.se 
TOMATER Tomat-As HB Uno Hörnström As 81050 hornstrom.tomat-as@telia.com 
TRANSPORTER S Nilssons Akeri AB Jan o Leif Nilsson Björkom 82018 

Sanna Grus Kenth Sandström Öppom 82135 
L Nyman Timmertransport AB Leif Nyman Mellberg 82425 
K M Transport Kjell Kerttu Prästsvedjan 82360 
B LSjöströms Akeri Lage Sjöström Lagfors 81025 

TRÄDGARD Tomat-As HB Uno Hörnström As 81050 hornstrom.tomat-as@telia.com 
Ljustorps Handelsträdgård Per Malmsberg Skäljom 82049 g.skallin@telia.com 

TUNNBRÖDSBAGARE Ella Dahlin 0611 30404 
Ulla Laggren Tunbodarna 84048 
Ingrid Staaf Öppom 82185 

VILTFAGELUPPFÖDARE Lars Forslöf Lögdö 80562 
WS-INST.lSERVICE Martins Service K.F. WS Martin Sjögren Skäljom 82333 
VÄGAR I GRUS Nilssons Akeri Jan o Leif Nilsson Björkom 82018 

Sanna Grus Kenth Sandström Öppom 82135 
Stavre Grus & Makadam Roland Uhlander Stavre 80214 

VÄVNING I STICKNING Ulla Laggren Tunbodarna 84048 
Mait Hären Frötuna 83029 

WEBBHOTELL Ljustorps byuteckling Lena Liljemark Lövberg 82222 portal@ljustorp.se 
WEBBPORTAL Ljustorps byuteckling Lena Liljemark 82222 portal@liustorp.se 
WEBBADRESS Ljustorps byuteckling Lena Liljemark 82222 portal@ljustorp.se 
E-POSTADRESS Ljustorps byuteckling Lena Liljemark 82222 portal@ljustorp.se 

''Kunskapsbanken'' j Ljustorp 

-Vårt eget nätverk av det kunnande som finns i bygden-

Kunskapsbanken är skapad för att vi ska veta var vi ska vända oss i olika sammanhang inom Ljustorp. 
Här kan du hitta företag, föreningar och privatpersoner med specifik kunskap om du behöver hjälp. 

Om du som företag, förening eller privatperson till lägga till, ändra eller ta bort något hör av dig, 
så ändrar vi uppgifterna till nästa utgåva av kunskapsbanken. Du kan även lägga till mobiltelefon och 
e-postadress. Som privatperson kan du skriva upp kunskap som du har, det kan vara ett yrke, en 
utbildning eller en hobby. Som företag står du under den verksamhet som du säljer eller den kunskap 
som du förmedlar. Kunskapsbanken publiceras varje år i Ljustorpsbladet. 

Ljustarps enda bank 

Kontaktperson: Erland Nordstäm tel 82319 070-638213 19 erlandnordstrom@hotmail.com 






