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Åfsgång 6
JANUARI- FEBRUARI 2000

Nummer

1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Sid
SNÖÖÖÖÖÖ
inför

.MedelPad
CUzssic sEi
Vi hoppas väl alla
på att det
kommer lite till
och att den får
ligga kvar där
den ska vara.

ARSMÖTENII
Ni vet väl att det inte är
nån "fara" med att gå på
ett årsmöte?
Många tror att dom kan
ske blir invalda i nån sty
relse mot deras vilja, men
det är ju helt fel. Har val
beredningen gjort sitt jobb
så är alla posterna redan
tillsatta när man kommer
till mötet, så den risken
uteblir. Så är ni nyfiken,
kom och besök våra års
stämmor, se vad som hän
der i diverse föreningar.
Oftast är det mycket trev
ligt på "våra träffar"
UTGIVARE:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ALLMÄN INFORMATION
FÖRENINGENS SIDA
FÖRENINGENS SIDA
FÖRENINGENS SIDA
IDROTTSFÖRENINGEN
INSÄNDARE
ANNONS
INSÄNDARE
ANNONS
ANNONS
INSÄNDARE / BOKTIPS
ANNONS
INSÄNDARE
ANNONS
ANNONS
BYALAG
BYALAG
MINERALJAKT
ANNONS, ÅRSMÖTEN
KOMMUNINFORMATION
KOMMUNINFORMATION
KOMMUNINFORMATION
KOMMUNINFORMATION
HÄXAN!!

LJUSTORPS BYUTVECKLlNG EKONOMISK FÖRENING
BJÖRKOM 31.54, 860 33 BE~GEFORSEN
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GLÖM INTE
SPELMANS
STÄoMMAN
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ALLMÄN INFORMATION

I

STOPP OCH UTSKICK

NÄSTA TIDNING

3 mars
5 maj
7 juli

Nr2
Nr3
Nr4

26 mars
28 maj
30 juli

Gör din stämn1a
(eller penna) hörd i "bladet"

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

Föreningens Postgiro

ANNONSKOSTNADER för 2000

86 11 24 - 6
I INTERNET..

Pris:
exkl. moms
I Ljustorps hemsida:
Hel A4
600:
300:
http://www.geocities.comNosemitelRapids/6009 1/2 A4
\Tips om ändringar och länkar, hör av dig till:
~4dA4
150:
Lena
Liljemark,
822
22
a
annons
25:
I
I e-mail: lovberg@algonet.se
<ii%b ~~

inkl. moms
750:375:
187:50
31:25
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STOPPDATIJM!!
Är fortfarande tacksam om jag får
in ERA bidrag lagomt till
t
d t
t
S opp a ume .
Hanteringen blir liksom mycket
~

Hel A4
1/2 A4
1/4 A4

2.400:1.200:600:-
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ANNONSABONNEMAGSKOSTNADER

.•

3.000:
1.500:
750:

~rC?h

ANNONSABONNEMANGSKOSTNADER
FÖR LJUSTORPS FÖRENINGAR
HelA4
1/2 A4
1/4 A4

2.000:
1.000:
500:-

2.500:
1.250:
625:

ADRESSEN TILL "RED":
Marianne Persson
Björkom 3154, 860 33 BERGEFORSEN
060 - 823 23, 824 23, 070 - 5482499.
FAX 060 - 823 23 (RING FÖRE!)
HIT SKICKAR NI ALLT NI VILL HA MED I TIDNINGEN
.
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Ljustorps Byutveckling
Ekonomisk förening
Ljustorps Byutveckling Ekonomisk förening är ett kooperativ med syfte att
initiera och bedriva utveckling i Ljustorps socken och byar. Såväl privatpersoner
som företag, föreningar och andra organisationer är välkomna som medlemmar.
Insatsen är 100 kronor.
Årliga medlemsavgiften är 50 kronor för enskild och 75 kronor för familj, företag
och föreningar per år.
Ändamålet är att främja medlemmarnas allmänna intressen genom:
• att arbeta fOr landsbygdsutveckling. småskaligt fOretagande. kultur, miljö och
samhällsutveckling.
• att verka fOr byns utveckling genom olika arrangemang, aktiviteter och utvecklingsprojekt
som även främjar den sociala gemenskapen.
• att stödja och i vissa fall bedriva barn och ungdomsverksamhet.
• att bedriva eller påverka utbildnings och informationsverksamhet för landsbygden samt att
kartlägga och skapa en kunskapsbank för utveckling av bygden.
• att utgöra ett nätverk för medlemmarna med ömsesidigt stöd, rådgivning och information.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.
Medlemmarna deltar genom att själva verka i föreningens anda, deltar i verksamheter och
använder sig av de tjänster som föreningen erbjuder sina medlemmar.
Ljustorpsbladet ges ut 5 - 6 ggr. per år till alla hushåll i Ljustorp.
Under 1999 bekostades detta till stor del av annons- och medlemsavgifter samt ideellt
arbete.
Om du är intresserad av att bli medlem kan du sätta in insats- samt den årliga
medlemsavgiften på vårt Pg. 86 Il 24 - 6, skriv även upp familjemedlemmars namn.
Om du vill veta mer om vår verksamhet är du välkommen att kontakta föreningens
ordförande Erland Nordström 060-82319, du kan också kontakta redaktören för vår
tidning Ljustorpsbladet. Marianne Persson tel. 060-82323.
Din medlemsinsats kan vara avgörande för bl.a. Ljustorpsbladets framtida överlevnad.
Du som är intresserad av bygdens utveckling kan också stödja detta med att vara medlem i
föreningen.
Viktiga uppgifter för inbetalningskortet
Namn
Familjemedlemmar
Adress, Tel.
Insatsavgift (personlig och betalas en gång)

D

Arets medlemsavgifter
Enskild
Familj
Företag / förening

D

2,

~

.
.
.
100:
50:
75:
75:

Året som gått, och lite framtidstro i Timrå o Ljustorp 2000 - 2007
Ja vad säger man om 1999, ja inte lika bra som 1998 men utvecklingen går ju framåt så det är väl
bara å följa med eller? Stopp! Nu måste vi göra något i hela kommunen' Det dör fler än det föds,
det flyttar ut fler än det flyttar in och unga har svårt att få jobb, men så är det ju i hela Norrland, så
"vem bryr sig"?

Vi måste bry oss och förändra:

"Timrå är inte längre mållös"
E U-pengar har kommit för hela Timrå kommun, (även Ljustorp, Söråker och Tynderö
landsbygd och tätorter) för att stanna i sju år. Dina ideer kan nu göras till ett så kallade Mål. 1
projekt.
Det är nu möjligt för alla föreningar, företag och kommunen att göra något bra med EU-pengar som
kommer. Rita ned ideerna till ett projekt och sök pengar.

Mål.1 mellersta Norrland ( Är benämning på EU-programmet / bidraget)
Länsstyrelsen har delat in programmet i sex olika ämnesområden.

1.

Näringslivsutveckling

-Utveckling av företag och företagande
-Områden med särskilda förutsättningar
-Jord och skogsbruksutveckling
-Fiske och vattenbruk

2.

Livslångt lärande samt FoU

-Stärkt infrastruktur för kompetensutveckling samt forskning
-Utveckling av mänskliga resurser för arbetslivet
-Kompetensutveckling för näringslivet

3.

Livsmiljö

-Attraktiva regioner och skydd för miljön
-Riktade jämställdhetsinsatser
-Landsbygdsutveckling

4.

Utveckling av infrastruktur

-Information stekni sk infrastruktur
-Transportinfrastruh.1:ur

5.
6.

Samiskt program
Tekniskt stöd för att genomföra programmet

Hela programmet skall genomsyras av ett antal kriterier såsom jämställdhet, miljö, IT, konkurrens
och internationalisering och målet är att skapa arbetstillfällen.
En stor del kommer att gå till näringslivsutveckling med särskild betoning på små och medelstora
företag. Man kan ta med kompetensutveckling i varje projektplan.

Mycket pengar blir det
Det kommer att flöda så mycket pengar i Mellannorrland, så att två miljoner kronor skulle kunna
utbetalas till projekt varje vardag i sju år.
Men de vill helst inte ha små projekt, utan stora på flera miljoner så att de slipper små utbetalningar
och onödig administration. Vi tror att det kommer att finnas någon samordnare i kommunen så att
även små projekten kan bli möjliga, så ge inte upp.

Börja fundera och projektera redan nu
-Fundera i din förening, företag eller organisation vad ni kan göra?
-För EU-information. eller fundering, kontakta Ragnhild Andersson, planeringskont. Timrå
Kommun eller underteckn, som kanske kan hjälpa något, tills vidare.

Ljustorps Byutveckling Ekonomisk förening, ordf.

Erland Nordström
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LJUSTORP
l

2000 -talets första dagar

Utveckling kan vara både positiv och negativ
Utvecklingen i Ljustorp under senaste 1000 åren har varit både positiv och negativ
ur befolkningssynpunkt. Fram till slutet av 1800 -talet var här en mycket positiv
utveckling. Då vi var som mest fanns.ca 3500 invånare i Ljustorp, på 1940-talet var
det ca 2500, sedan har det gått ned till ca 1100 invånare i dag.
Vi drabbades av järnbruksnedläggning i slutet av 1800 -talet, vårfloden som tog allt
i sin framfart 1919, jord- och skogsbruksrationaliseringarna under senare delen av
1900 -talet, har nästan utarmat resten av arbetstillfällena.
Om hela Ljustorps befolkning hade kunnat bo kvar och normalt förökat sig i
Ljustorp, så hade vi förmodligen varit mer än 10 000 invånare i dag.
Ljustorpare finns det, men inte bara i Ljustorp längre. Det kanske är så att halva
Timrås befolkning är f.d. ljustorpare eller har varannan timråbo, påbrå från
Ljustorp?

Ljustorp. Riksintressant jordbruksbygd, men ändå svårt att marknadsföra:
• Ljustorp som postadress är fortfarande svårt att få tillbaka
• Ljustorp på skyltar vid nya E4 är lika omöjligt.
• Fortfarande dåliga vägar.
Jag kan räkna upp många negativa faktorer, men vi måste se ljusglimtarna för att
kunna gå vidare.
Vänd planeringsperspektivet:

Positiv utveckling
I Ljustorp finns en god grund för en positiv utveckling,
och vi är många, Iuen kan bli fler som hi älps åt.
Massor av EU-pengar kommer att finnas några år, för utvecklingsproj ekt.
Vi hoppas på ännu mera "gnosöanda", med fler utvecklingsintresserade
företagare, och vilda fantasier i föreningslivet, då kanske vi även kan
vända den negativa trenden.
EU - mål. I information
Tills vidare finns information att få från Ragnhild Andersson, planerings
kontoret, Timrå Kommun. Vi förmodar att Länsstyrelsen kommer med mer
allmän information i alla delar av detta nytillkomna MAL. I-område, där
Sundsvall och Timrå Kommuner ingår.
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Ljustorps Byutveckling önskar bygden och alla invånare en bra
utveckling under kommande århundrade.
Några rader av E~t~~~#-(J~"-f.t~-(J-""

Det ryker på lP!
Varför?
Jo, vi värmer nu upp
dom 450 kvadratm.
med vedeldad vatten
buren välme.
Med det räknar vi att
få en energibesparing
på c;a 30 OOOkr.lår.
Pannan är en Dansk
Passatpam1a på 0,8
kubikm. vedvolym,
kopplat till akumu
latortank med en
volym på 4000 1.
Systemet är utprovat
sedan före jul och
fungerar utmärkt.

Söndagen den 6 februari 2000 kt 10,,00
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Lj.I.F. ÅRSMÖTE
7 -2-2000
KL 19.00

på

itfrottspfattsen.
VÄLKOMNA

SK

Är Du intresserad av att köpa
En andel i Lj.LF;s V-75 system

ring 82186
eller 82035
för mer information
senast 11 /2

SPELMANSSTÄMMA i Bygdegården, Ljustorp
Söndagen 27 februari med start kL 14.00.
Planeringen av programmet pågåR' nu mr fullt. Det konuuer att som vanligt innehålla aH
speU, scenuppträdanden, lite buskspel ror dom som så önskar. En ny grej för året är att vi
tänkte oss ett "uruppförande aven eller ett par kända melodier'\ som någon lite vårdslöst
uttryckte det, aven för kvällen bildad GEHÖRSORKESTER Orkestem skulle ledas aven
utsedd dirigent.
Melodin eller melodierna skall vara typ Drömmen om Elin eHer Kostervalsen, någonting
som alla kan. Det är meningen att det ska bli en mäktig historia. :l\1en för att nå dit EFTER
LYSER vi utom de vanliga melodiinstrumenten dragspel och fiol, gitarr akustisk eHer el,
blås av olika slag, munspel, nyckelharpa.
Du som sitter hemma och spelar gitarr och kan "tre ackord" kom med, vi behöver dig.
Det vore trevligt med en stor gitarrsektion. Bekymra dig inte för att spela fel för det gör vi
alla. Vi ska ha kul, det är det saken gäller.

U nder stämman kommer det att finnas tillgång till viss förplägnad.
Stämmotaxi för publik kommer att ordnas från Ljustorps nädiggande oB'ter. Intresse
anmälan senast 26 februari till Lj ustorps taxi.
Planeringen fortsätter med detaljerna. Affischerna kommer upp cirka 14 dagar före
stämman.
Ni som läser detta Ljustorpsblad, gör slag i saken och kom till spelmansstämman och
lyssna eller spela med oss. Ta med era bekanta.
Ni är hjärtinnerligt VÄLKOMNA.
Lennart Tjärnberg

UTVANDRARE
Född och uppväxt på Rundbacken som under vår uppväxt var en livlig plats. Vi
hade många fina kamrater i byarna närmast, även som cykelavstånden kunde
vara några km, men det tänkte vi aldrig på, utan cykeln var det enda färdmedlet
på den tiden. En cykeltur ned till Björkvallen och de andra festplatserna var inga
problem, och det finns många fina minnen från den tiden som man med glädje
vill behålla. Jag har bott i Sandviken sedan 1946 men säger alltid hem då jag
pratar om Ljustorp. Ett måste är att varje sommar tillsammans med min syster
Ruth vara en vecka i Sundsvall och då dagligen göra utflykter upp till Ljustorp,
Lagfors, Rundbacken, Laxsjön och de övriga platser som vi besökte då vi var
unga. Jag är mycket tacksam att jag kom i kontakt med Marianne så att jag
kunde prenumerera på Ljustorpsbladet. Jag tror det betyder mycket för oss ut
vandrare att få se hur mycket ideellt arbete som läggs ned för att hålla bygden
levande. Lycka till även under 2000 talet och tack för denna fina tidning
önskar utvandraren..

Sven Gälldin
6 Sandviken

RödaKorset
60 år har gått sedan Ljustorpskretsen bildades. Andra världskriget hade brutit ut. Då som nu
fyller RödaKorset en viktig uppgift med hjälpinsatser i samband med krig och andra katastrofer.
Vid årsmötet vill vi blicka tillbaka på kretsens verksamhet under de gångna åren. Greta Forsberg
hjälper oss med återblicken och säkert är det flera som kan bidraga med minnen.

Årsmöte Söndagen den 20 febe kl .16.00 i Församlingshemmet
Musikalisk underhållning av Tage Melin.

Årsmötesförhandlingar

Vi bjuder på kaffe och smörgås.
Av de som drabbas av dagens krig är nio av tio civila. I krig bränns byar ner, människor drivs på
flykt och familjer splittras.
RödaKorset lindrar det mänskliga lidandet genom att vårda sårade, besöka krigsfångar, återförena
familjer och förmedla meddelanden mellan de som kommit ifrån varandra.
Genevekonventionerna - krigets lagar - antogs i sin nuvarande form för 50 år sedan. De
ger RK ett unikt mandat att skydda människor mot krigets övergrepp.
När krigets akutskede är över finns RödaKorset kvar för att hjälpa de drabbade med det
nödvändigaste och bekämpa sjukdomar i konfliktens spår.
Naturkatastrofer, kyla, svält, ensamhet och olyckor är några fler exempel på områden där Röda
Korset lindrar och hjälper.
Varmt tack till alla som hjälpt Ljustorpskretsen hjälpa genom att på många olika
sätt deltaga i aktiviteter med praktiskt och teoretiskt arbete, av alla slag, t ex : sjunga, spela,
diska, baka "mannekänga", skänka gåvor, köpa lotter, osv. Ca 22.000 kr har sänts till
internationell hjälp och här i Ljustorp har RK givit eleverna i klass 6 den återkommande Första
hjälpen-utbildningen, bidrag till RK- lägerverksamhet, Barnolycksfallskurs och
Hjärt/lungräddning för vuxna. Klädinsamlingen i maj resulterade i 72 säckar skor och kläder.
Under våren blir det Babysömnad på torsdagar jämna veckor kl 18.30 i Bygdegården. 27/1,
10/2,24/2, 913, 23/3,6/4, 4/5. Detta är en social samlingspunkt. Du kan titta in för en pratstund,
fika, hämta garn eller dyl. för att t ex sticka t ex koftor och sy skjortor. Under tre år har nära 50 st
babypaket skickats från Ljustorps RödaKors krets. Frågor ring Paula tel: 82319.

Sön 12 mars 17.00-20.00 Musikcafe Bygdegården
Lör 1 april
9.00-16.00 Barnolycksfallskurs (steg 2) Församlingsh.
Anmälan:

Lillian tel: 83015

Lör 19 aug 19.00-01.00
Mån 18 sept 19.00

Surströmmingsdans t. MED WIND Bygdeg.
Modevisning
Bygdegården

Oktober

Första hjälpen /Hjärtlungräddning

planeras

(T ex olyckor ffi skoter, häst, lantbruk) Bilda gärna en grupp och välj själv inriktning.

l: a advent

Julmarknad
Ljustorpskretsens Blomster/ond

Ombud Elisabeth (Bitte) Edström tel 82364 Postgiro 569655-4
Förmedlar minnes-och hyllningsadresser

Varmt välkommen till våra aktiviteter
Styrelsen Ljustorps RödaKors krets
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HUMANITET

RÖDAKORSETS GRUNDPRINCIPER
OPARTISKHET NEUTRALITET SJÄLVSTÄNDIGHET
FRIVILLIGHET ENHET UN IVERSALlTET

REA! lf)j~~ MITT DJUR
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I Minst 50% på allt I
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Tillbehörsbutik för smådjur
Foder och tillbehör till
hund, katt, gnagare, fågel och fisk

Massor av plagg för
100 - 200:-/st

AKVARIEPAKET

Många plagg i stora storlekar
(46 - 52)

25% på Vita Kraft fiskfoder

Välkommen in och fynda!

Klass hundfoder

Glöm ej!!!
Inlämningsställe för kemtvätt

Pensionärsrabatt

Kvarvarande fleecejackor
Canadaskj ortor
I Bälten
Utförsäljning Essenser

135:
130:
80:
10:

I

l

öppettider:

vardagar
!örd
10.00 - 18.00
11000 - 14.00
Bölevägen
tel 060-57 00 91

GOLV TILL BRA PRISER!
on~ARVR:ot1
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Alla typer av golvmaterial:
o

Linoleunl
Plast
Textil
Trägolv
Cork-O-Plast
Våtrumsväggar

Golvslipning utföres
Uthyrning av golvslip
Gångmattor
Balkonglaltanmattor

•

'::.~o
.
.0

. 0:::::: i::: '.:' ::0' . o::

'...=:;
. '.

'te"

.

~::;".: /':0:;::::.:'::

o • ;:.:

Givetvis hjälper vi till med inläggningen!
Hör med oss om offert!
Terminalvägen 6, 86136 TI~IRÅ
Tel. 57 50 88, 010-333 91 84, Fax 57 31 60

Öppet månd - fred 9.30 - 18.00
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}lnitas Jfunavåra
NYTT ÅRTUSENDE .

ETT OSKRIVET BLAD

V

ad tycker just DU skulle vara intres
sant och viktigt att utveckla eller lära, i
början av 2000?

Kan vi som studieförbund vara till
hjälp?
I så fall hör av Dig till oss, med Dina
förslag och önskemål!
GOTT NYTT STUDIEÅR 2000!
Önskar ABF SUNDSVALLSORTEN
Elsie Dahl
Timråkontoret Tel: 060 - 58 04 66

10 - - - - - - - - - - - - 

Trimning, klippning
och tillbehör och godis
Hund, katt, gnagare, fågel och fisk
Prisex.
Ren Pellets, Svenskt foder för gnagare, 25:-/kg
Undulatfröblandning 24:-/kg
Papegojpellets 1/2 kg = 45:
Papegojblandning 40:-/kg
Lite fiskfoder, Tubefix, Mygglarver ex

Hundfoder
Sportsman 's Pride, amerikanskt helfoder 18 kg,
från 305:
Katt/oder
Golden Blend 6,3 kg, 215:-, veterinärkvalitet
Även andra amerikanska sorter
Shampo
Cardinal serien + andra sorter
Öppettider: Alla dagar 13.00 - 19.00
Telefontid: Från kl. 11.00
Duvvägen 3, 861 34 Timrå
Tel 060-57 59 18, 070-333 1433

...... ..- - - - - - - - - - - - -..
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Glöm inte bOl"t att det går
att sätta in radannonser om ni vill
sälja "småsaker" Uneler "LoPIlis"
Och NI, glöm inte att detta blad
faktiskt går ut lite överallt i
kommunen vid vissa tillfällen, så
era annonser sJns faktiskt ävcn
utanfOr Ljustorp,
,x.

BÖNDER!
Mjölk kvot säljes.
Till rimligt pris.
Ring
Berit Lindbäck

..säljes, ev. hemkörning
kan ordnas om så önskas.

82298

vm ni vara med och skriva i
.
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DAGENS ROS.

Tilldelas
t:I
Er som har
t1
fått upp
~ ögonen för att det går
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KANINER!!
[I
---J \C:7~~
Vill Du ha en eller flera kaniner.
,
~..
'\
2 hanar, liten vädur, 1 hona
I
\,~
Med stora burar
i
fl/: . DU som är intresserad av att
Vi m ste göra oss av med dom J"r;'Q'
a
Q:~
lära Dig teckenspråk hör av
fl tt h II
,.,(tJi)
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Hus till salu i
centrala Ljustorp.
Bostad ca 200 m2 I
4 R&K + gillestuga·/
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g IRing Marianne Persson,
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eJ i 82323,
Som bara förmedlar vidare
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BIBLIOTEKET HAR ÖPPET l\ifÅNDAG OCH ONSDAG 17.00 -19.00
tel 821 47

BOK-TIPS FRÅN STINA

'"

FEBRUARI - MARS
David Baldacci

Sanningen

Rufus Harms, en av många
livstidsfångar som envist
bedyrar sin oskuld

Torgny Lindgren

I Brokiga Blads vatten

en samling berättelser

Ewa Christina Johansson

Häxjägaren

en ungdomsbok om Hedda
som blir anklagad att vara
häxa

'I

Några rader om Julskyltningen i Sörbergee
Ni som ev. missade julskyltningen i Sörberge 2:0 advent i fjol
gör inte om det

o

D

o

Den bästa skyltningen tycker många som varit både I Timrå
! Sundsvall och Sörberge.
Bra arr. mycket att titta på' + att handla, även barnen hade dom
tänkt på.
Bara det hade funnits lite snö också, skulle julkänslan varit på
topp.
Bra jobbat av Er alla, hoppas entusiasmen finns kvar inför
kommande år.
Ser fram emot att komma och kika nästa jul.
Marianne
D

Flera radel" om...

Barnens Dag på Bygdegården

..

Ett jättefint engagemang av lVIalin och Linda, att fixa lite "inte ror något speciellt" kul för barnen i :
Ljustorp. Tyvärr, måste jag säga, så var det otroligt dålig uppslutning. Ett IS-tal barn (som hade det I
desto roligare och fick äta VÄLDIGT mycket glass) dök upp.
;
Man blir förvånad över att så lite intresse visas när någon på eget intiativ fixar och ställer för andras i
barn!!!!!!!!!!!!
Jag ger tjejerna dagens andra ~ ros

a

och hoppas för de barn som var där, att dom inte "kastar in handduken" pga denna första gång.
Första gång.. jo jag tror och hoppas att dom försöker igen, till trots.
Tusen tack Malin Wiksell och Linda Wallin

Marianne Persson
I

Grattis Paula ..

FINA GARDINER

på födelsedagen
önskar Malin med
familj.

Har man gamla lakan
med fin spets
liggande i lådor och
skåp, kan man sy
gardiner av dem, det
blir jättesnyggt

~--------

Ha knappen kvar..
Knappar i
konfektionssydda plagg
brukar lätt lossna. Stryk
ofärgat nagellack över
knapparna på det
nyköpta plagget, så sitter
knapparna kvar bättre.

12

DAMMFRITT
Att damma sina
lampskärmar i tyg
går jättebra med en
självhäftande
kläd rulle

Värst vad din hund ser skabbig ut!
- Ja, jag har köpt den i en Second Hund
aff.1r! !

Grattis på födelsedagen
ROBIN

ocb SOFIe

Den 7februari blir ni 11 år
Vi hoppas på en
JÄTTEBRA dag.
Grattis önskar
mamma, pappa
Jim, Erica och Simon

,""""""""""""""""'"
'
,
,
'-

Orlando 13 december 1999

'

' Hej Ljustorp!

'

'-Det är Linda Dahlin från Öppom som skriver.
'-Jag befinner mig i Orlando, Florida och tillbringar året här i USA som utbytesstudent. Halva
'diden har nu gått (alldeles för fort dessutom) och det var över fem månader sen jag såg Ljustorps
'vackra vyer, 613-bussen, min familj och mina vänner samt er, alla Ljustorpsbor.

"
'\,
~'l;\.
'

'-

'

'-

'

' -Här är allt bara bra. Min värdfamilj är toppen och består av mamma Shirley, pappa John, syster ' 
' -Zuzka 20 år och två hundar. Jag har även 3 "bröder" och en till "syster" men de bor inte hemma ' 
, längre. Det är en stor familj med andra ord.
(>,~
' - Jag antar att ni inte är alltför intresserade av vädret nu när det är januari i Ljustorp och
,~
,skillnaden är minst sagt STOR. Det är minst +20* varje dag och snön finns bara i mina drömmar. ~'\\.

~När jag inte går i skolan, Cypress Creek High School, så tränar ja g fotboll i skolans tjejlag, gör ~
,~ läxor, är med kompisar eHer funderar.

':

~Skolan är enorm, med ca 3.500 studenter från världens alla hörn. Det är en av de bästa skolorna, ~~;\.

"

~'

' - men vi har ett dåligt Amerikanskt football-Iag- Alla går dock på matcherna och hejar fram laget!

\~

~ Tiden här har fått mig att inse hur bra Sverige är och framför allt min familj

:~~

"

,~
'!:~~

och mina vänner,
~även Ljustorp. Det finns nog ingen ort med liknande engagemang och stolthet.

'

'-Jag tycker om det här "Amerikanska livet", men jag ser redan fram emot att återvända, se alla
' - förändringar och vara "hemma" igen.

"'

'

'-

'Jag tänker på er alla, och jag vill passa på att tacka min familj!

'

' - STORA HÄLSNINGAR FRÅN
' - Linda

'

skriv gärna:
piffpuff@juno.com

'\\..
'

''

''

' - Linda med
, vänner, firar
' -Amerikansk
' -Halloween.
' - Linda i
,mitten

,

"
'
'

"
'
'
'
"'
"
'

'"
-~

-~

'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'13
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PETERS EL-MONTAGE
Bredsjön
Erbjuder dessa produkter till försäljning (och evo montage)

~1jukviirmefr/m L VI
Vegetabiliskt oljefyllda
elradiatorer och hand
dukstorkar.

Ger en jämn och skön
värme, som både blom
mor och människor
trivs i.
2 års garanti

Ring för information och pris
gärna kvällstid

Janne Yängman..
En nyuppsättning är på gång:
"Janne Vängman's hädanfärd och
återkomst"
den ha r kvällsfd reställning den 30 juni och
dagIdreställning 1 & 2 juli.
Endast!

Boka Er biljett i tid.
Ring
Folke Ahlberg
0611-40104

84503
010-246 64 90
010-662 0422

Köpes!
Vagn till shetlandsponny.
Typen spelar ingen roll
Anneli
l~
();;;Rt~t::;4·
82095
·;:::;:;i:::i:::::·

Ett äldre par skulle ut och gå. Nere i
porten ser de at det regnar. I porten
står en pojke.
- Har det regnat länge, lille vän?
- Jag vet inte, jag är bara fem år.
Det är skidtävling i skolan. Lille
Kalle kommer sist, en hel timme
efter de andra.
Läraren frågar:
- Tycker du inte om att skida?
- Jovisst, annars hade jag inte ski
dat så länge.

Fritidsgården! !
Nystart Idr året
.
Fredagen den 4 februari drar vi igång igen.
Alla
-ligt välkomna, både stora och"små"

Föräldraträff kommer till stånd nån gång under våren
Vad får det lov att vara? sa expe
(feb - mars)
diten.
Datum meddelas senare
- En gräddkanna.
Styrelsen.
För tillfället består styrelsen av Anneli Engman, ordf
Marianne Persson, kassör

14

82095
82323

- M.ed pip?
- Nej, den ska vara tyst.

RAMGUBBEtt
Ramverksta'n Hässjö k:a

Inramningar 30o~ rabatt
Littografier, original av

jöran nyberg
Öppet:
måndag - fredag 12- 19
lördag 10 - 13
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I butiken Hantverket
hittar Du:
• Presenten till
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l(Man eller
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den personliga presenten -
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det "lilla extra" .
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Här finns produkter som kan fylla Dina behov.
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Ring för information

.

:" Marianne Persson, fristående Herbalife-distributör
II" O,60~82~ 23, 82423~ O~O-54 82499
,
'"

~
~

~

~il ~~~!t~~!!~~~~~!i!\!i~!t!t~~!t~
Finns DU

... som är intresserad av Bygdegårdens framtid?

•II Kan du tänka Dig att hjälpa bygden att behålla "gården"
°il Ta kontakt med någon ur bygdegårdsgruppen:

Erland Nordström
II·
o~ Elvy Dahlin
Malin Wiksell
Il
Hantverket hittar Du på
JI
Christer Nyman
Köpmangatan 23, Timrå,
II
060-580619
II Inger Andersson
lL.o-=C'."==:,."="."==:,:=,,:=o•• jj Kjell Forsström

0

~

'II ~ battre an nagonsm.

1.
~
JI

I.

t'

~

)J Q... n:~r sj~.lv b~ivit a~ med en hel del onödiga kilon och mår

Ir ... e11efvarför inte unna Dig °il
0"

t~H'~~b'~l~~~~~~~~~~~~~~~~t

O'!t er a lIe.
)J !t Vill Du gå ner i vikt eller bara må bättre?

~...

°

Tel 060 - 430 20

0

0 0

823 19
58 1098
822 28
821 88
82074
83051

Ulrik Ahlin
820 96
Lena Gröning 820 38
Kjell Smedman 84016
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Varför skriver jag guldbyggden?
Det finns en spådom/berättelse om att det ska
finns guld och bly i Fuskgerget
och Stor-vitberget i Slättrnon,
Det sägs även att Slättrnon också ska bli en
stad.
Grattis! !!!
..
1111111.
a re vagar.
D o bl"Ir d e t sa"k e rtb"tt

SKOTERÄGARE
Visa hänsyn till dom som håller på med hästar när
ni kommer till Bredsjön,
Åk inte på travbanan som dom har plogat upp på
sjön,
För nu har dom flyttat banan, så att vi inte behöver
köra på den. Vi åker snöskoter inte banskoter.
Mvh
eam Wide Lake/Stefan Andersson

tt stort TACK till Göran Andersson och Peter
Persson
För att ni fixade och satte upp en julgran som
verkligen förgyller vår by.

Team Widelake (skoterklubben) har gått igenom och
rensat sina skoterleder inför den kommande vinter
säsongen, hjälpt till att byggt en ny bro över bredsjöån,
och nu ska det sättas upp skyltar så alla hittar.
Vi har också huggit ur för en skoterled
mellan Högstjärn och Gryttstjäm vid Mjösjön.
Så nu har vi fått ihop Indal- Bredsjön med skoterled.
Nyhet: nu finns det en parkering för skotersläp i
grusgropen före gamla affaren i Bredsjön.
Prova http://welcome.to/widelake Wide Lakes hemsida
Vi skriver vad som händer och hur skoterlederna är,
eller http://go.tolbredsion Ste/ans hemsida

Fundering! ! !
är man pratar om Ljustorps skola,
håller alla med om att det är väldigt viktigt att vi tar
behålla skolan, men allt beror på hur många barn som
går där.
I Bredsjön/Slättmon finns det ca 8-10 barn som
kommer eller går i skolan.
Det har blivet en generationsväxling här,
så vi har tatt hit väldigt mycket ungdomar med barn
och en del har inte hunnit skaffa barn än men vi
hoppas.
Men vad händer om det inte görs något åt vägen
Orkar alla bo kvar, ??????????
Vi kanske ska sträva efter att gå i skola i Liden?
Varför inte en sammanslagning av kommunerna
Timrå/Sundsvall, för då blir det Lidens skola
Varför ska barnen åka ca 8 mil (till Söråker när dom
börjar i 7:a) istället för 4 mil till Liden ???????
Vad händer då med Ljustorps skola ???????
Varför blev det väldigt lugnt om vägen sedan den
blev klar till Mellberg ?????"
Jag tror att vägen är det viktigaste för alla just nu.
Mvh
. Stefan Andersson

U pprop till byalagen
Kan inte byalagen till nästa år utlysa en tävling
om snyggaste juldekoration?
Företagen i Ljustorp kan säkert sponsra några
pnser.
Det finns redan i dag många som lägger ned mycket
arbete på sina juldekorationer, speciellt i
LagforslBredsjön
Vi har här i Bredsjön säkert Västernorrlands största
julklocka och i Lagfors den snyggaste
granen. (tycker jag)
Tänk vad trevligt det skulle vara om Ljustorp med
omnejd kunde bli kända för sina juldekorationer.
Mvh
Stefan Andersson

..
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1\'IJÄLLÅDALENS BYALAG

stormöte i l\1jällå Gårdh på
R -,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~rf
Västanå söndagen den 23
~januarL
Uppslutning var ganska
god med ca 20 personer närvarande- Särskilt inbjuden gäst var Ljustorps fiskefOrenings
ordförande Lars Anders Bergfors.
OrdfOrande Bernt Laggren redogjorde fOr vad som hittills utfOrts i projektet av röjning av
stigar och vandringsleder. Det återstår nu bara en kortare sträcka ca 500 meter fram till
Angermanlandsgränsen. Den sammanlagda sträckan av röjda stigar mellan Rödmyrdalen
och gränsen är ca 10 km. På flera ställen har man måst göra spångar över bäckar och
raviner. En kompletteringsröjning sker till våren.
Härnösands kommun har tagit på sig att i samarbete med byalaget bygga den tredje bron
(Gruvbron) alldeles ovanfOr Medelpadsgränsen. Efter samråd med Timrå kommun och
Ljustorps fiskevårdsforening kommer byalaget att använda de återstående bropengarna till
den nya bron.
Stormötet tog beslut om att köpa in en röjsåg och motorsåg att användas till röjningarna.
Stormötet tog även beslut om att i fortsättningen också fOrsöka satsa på en bättre
gemenskap och fOrsöka skapa förutsättningar fOr att vi som bor här ska lära känna
varandra bättre.
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Mjällådalens byalag
L
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FUSKBÄCKENS BYALAG
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JJLördagen den 27/11 återupplivade vi en
gammal tradition i Fuske, nämligen att
l resa en större julgran på "torget".

~

~

Glögg och pepparkakor inmundigades av dom ca 25 personer som var närvarande.
Efter att beskådat den vackra granen bjöd Rubina och Martin dom lorsamlade hem
till sig på kaffekalas med mycket gott doppa.
En väldigt trevlig dag tyckte aHa som samlats runt kaffebordet.
Den 10/1 började vi den studiecirkel om byarna som sedan länge varit planerad.
14 st deltagare infann sig på Hembygdsgården lor att ta del av det som cirkelledare
Arnold Thunström hade att redovisa.
Det stora antalet deltagare gladde Arnold och oss andra, vi ser med spänning fram
emot fortsättningen

Ordförande
Christer Nyman
L
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Mineraljakten 1999
Mineralj akten
som årligen arrangeras av SGU Sveriges geologiska undersökningar hade prisutdelning för
Västernorrland, på Västanå i december där bl.a en grupp ur Ljustorps skola klass 3 - 5 fick mottaga
diplom och bokpris för mycket intressanta inskickade fynd, som innehöll både koppar och svavelkis men
tyvärr var det för lite metallhalt för att det skulle ge ett penningpris, men det var nära. Vi hoppas ändå att
detta ger mersmak och att alla skolor i kommunen anordnar mineraldagar under kommande
barmarksperiod.
Intressant diamantfynd i Ljustorp.
Det kan löna sig att knacka sten och vara med i mineraljakten, ett enkelt och billigt nöje.
Diamantbärande Kimberlit eller Alnöit är fyndet som gjorts i Bergtjärn i Ljustorp, strax intill
kommungränsen mot Viksjö ovanför Tunbodarna.
Fyndet anses vara det mest intressanta i Sverige någonsin, så vi hoppas på resultat vid provborrningarna
som snart sätter igång.
Tänk om det ger de efterlängtade lyftet i bygden!
Gläds åt dessa tankar och framgångar som kan ge oanade utvecklings-möjligheter.

UT OCH LETA STEN, men vänta tills det blir barmark
Kommunen har många outforskade områden där det kan finnas fler intressanta fynd, "det är spännande att
gå på mineralj akt".
Om du, skolan eller föreningar har frågor eller funderingar, så står jag gärna till tjänst i detta nu aktuella
ämne, jag kan dessutom tillsammans med SGU hjälpa till med en mineraljaktsdag om det finns intresse.
Kontaktperson i Timrå Kommun
Jag är SGU:s kontaktperson i kommunen, och står gärna till tjänst informationsmateriaL förmedling av
fynd eller andra funderingar.

En glad Mineralj ägare
Erland Nordström tel 82319
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Nyast på byn?
Sjöströms Åkeri i Lagfors~
med Lage Sjöström vid ratten,
erbjuder busstrafik, med 19 platser i sin stora 66 skolbuss"
Mycket lämplig för större sällskap, föreningar,
idrottsgäng och liknande.

Välkommen att
ringa för prisuppgift
Lage Sjöström
060 - 810 25
070 - 325 76 90

ARSMÖTEN INOM KORT.
Centern och Center-kvinnorna
Ljustorps IdrottsfOrening
Hem bygdsfOreningen
Ljustorps Byutveckling

31 januari
7 februari
19 mars
9 april

kl. 19.00 Församlingsgården
kl. 19.00 Idrottsplan
kl. 18.00 Hembygdsgården
Bygdegården
-~I

I

Distributionslista för Ljustorps-bladet
Vet ni med er att ni blivit utan något nr. av tidningen, ring eran "utkörare" enlnedan.
Slättmon, Västansjön, Bredsjön,
Lagfors bruksgatan, Lagfors

Stefan Andersson

84580

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

Lennart Tjärnberg

82405

Kyrkberget, Höglandsvägen, Prästsvedjan

Erland Nordström

82319

Mellberg, Öppomsvägen, Hamrevägen,
Skäljom, Lögdö, Ribodarna

Elvy Dahlin

581098

Skäljom, Åsäng, Stavreviken, Rotenvägen

Hasse Bouvin

83080

Börje Albertsson

84044

I Å,äng,

mol Viksjögrän,cn
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Landsbygdsutvecklillg i Tirnrå under tiden 1995

1999
Från början fanns en tidig och samstämmiga uppfattningen om att det i vår
kommun inte finns någon landsbygd. Vid uppstarten fanns 5000 kronor per år,
sedermera fanns 150 000 kronor per år att fördela på de tio byalagsgruppernas
olika aktiviteter. Vi kan konstatera att både summan pengar och intensiteten i
arbetet ökat runt om i kommunen.
Inledningsfas och uppstart av landsbygdsprojeketet ägde rum i Ljustorp. Under
ett års tid fanns en projektavlönad tjänst för att skapa underlag för den framtida
byalagssatsningen. De boende i Ljustorp med omnejd diskuterade och utbytte
information vilket resulterade i tillkomsten av "Ljustorpsbladet'l. Ett
informationsblad med varierat innehåll som distribueras till hushållen 6 gånger
per år.
När det första projektåret var till ända fanns många funderingar kring "hur går
vi vidare för att genomföra alla goda ideer som kommit fram?" Frågan till de
styrande i kommunen handlade om Ilhur vi kan ta tillvara de positiva krafterna
ute i byarna och skapa en god och hållbar utveckling"? Det var också under
detta första år som Ljustorps ekonomiska förening bildades.
Efter samråd mellan länsstyrelse och kommun beslutades om en årlig"byapeng"
att utbetalas under tre år. Några EU-medel har inte varit möjligt att få under
aktivitetsperioden för de tio byalag som bildats.
Utgångspunkt för byalagsbegreppet bestämdes i det här skedet till "att det i byns
historia ska ha funnits en skola och en affär som varit byns medelpunkt".
Information och dialog med de boende var de viktigaste insatserna 1996. Det
handlade om vad de boende önskade göra för att öka samvaron i bygden och hur
utvecklingen kunde leda till ett ökat boende och en möjlighet för nya företag att
etablera sig runt om i bygderna. För intresserade företag fanns möjlighet att söka
landsbygds- eller glesbygdsstöd hos länsstyrelsen.
Under de fem år landsbygdsprojektet pågått har väg- och vägskyltning samt
lokaler för byaktiviteter varit mest efterfrågat. Önskemål om upprustning av
gamla stugor eller nybyggnation liksom byggande av broar har samlat flest
intresserade bybor. Kostsamma aktiviteter som genomförts tack vare många
deltagare, samverkan, engagemang och mycket ideellt arbete.
I stora objekt har både arbetsförmedling och kommunen utökat sitt engagemang
genom insatser i form av timringsutbildning och snickeriverksamhet.
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Hur ser det ut idag?
Byalagens insatser är värda allt beröm. Fyra år av allehanda aktiviteter har
resulterat i både nya arbetstiJlfjllen! företagsetableringar och ökad samverkan i
och mellan byarna. Därmed inte sagt att en hel del av insatserna och resultaten
kan ha skett utan byalagens fromma.

Bredsjön
Byalagsprojektet har bland annat inneburit att en ny stuga byggts vid sjön för
möten och trivsam samvaro. Stugan är dessutom startplats för kommunens
längsta långlopp på skidor - "Medelpad Classic Ski". Ett samarrangemang mellan
flera föreningar för att göra det sex mil långa skidloppet mellan Bredsjön och
Bergeforsens skidstadium möj ligt!
Upprustning av nedfarten till badet har krävt mycket tid och tålamod liksom
restaureringen av badplatsen. Tack vare bybornas engagemang finns det idag
fräscha och praktiska flytbryggor, toalett- och omklädningshyttar,
gungställningar och några fikabord .

Lagfors
En gammal bak- och tvättstuga är den enda byggnad som bleev kvar efter den
stora vårfloden 1919. SCA som äger stugan och tecknat ett nyttjanderättsavtal
med Lagfors byalag. Odes:] här i Lagfors är det bybornas personligt engagemang,
samverkan och idoga arbete som gjort clet möjligt att färdigställa "projekt
bagarstugan". Flera väggstockar har bytts ut, nya fönster och golvåsar har satts
in, därtill har stugan fått nytt golv och ny skorsten. Bakugnen i stugan är kvar
sedan tidigare och nedfarten har gjorts säkrare genom att ytterområdet
avdränerats på vatten. Åttio iiI' efter flodvågen står där nu en lysande röd
nygammal bagarstuga, renoverad och klar till vårens tunnbrödsbak.
Upprustning av badplatsen är nästa projekt, uppstart har skett allteftersom det
varit möjligt att införskaffa utrustning. Gungställning för barnen samt bord och
bänkar för fikasugna är vad som hittills kommit på plats.

Ljustorp ek.förening
Närservicen för de boende är vad föreningen i första hand stridit för och
kommunen har fått många brev från styrelsen under åren. Vägens beskaffenhet,
hyreskostnader för bygdegården, bankens nedläggning, bensinstation,
vägskyltar, turistinformation och egen postadress till Ljustorp, är andra viktiga
,frågor som byutvecklingsgruppen varit engagerad i.
I dag är vägen breddad och rätad med tre nya broar över åarna som medger en
bättre kommunikation med bygden utefter Ljustorpsdalen.
Byggande och iordningsställande aven turistinformation i form aven jättelik
öring intill festplatsen Björkängen är ytterligare en viktig satsning för en levande
landsbygd. Den uppseenc1evJckande fisken under årens lopp lockat många
besökare till bygden. När sedan området kompletterades med en våffelstuga var
succen ett faktum. Under 10 sommarveckor pågår en mängd olika
turistaktiviteterna med hjälp av såväl unga som äldre bybor.
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Vid sjön Skinnen i Lögdö vildmark står en timmerhuggarstuga från början av
1900-talet som nu rustats upp invändigt med ny korssten} nya tak och väggar.
Vid sjöstranden ligger en bClstustUgCl för uppmuntering nästa sommar. Det finns
ett nyttjandeavtal med SCA som äger marken.
Många ungdomar i Ljustorp är hästentusiaster! Genom tillgång till en egen
barack som upprustas utifrån egna behov har bygdens ungdomar nu ett alldeles
eget aktivitetsställe.
Ljustorps byutveckling är även Clnsvarig utgivare för "Ljustorpsbladet" som
trycks i 600 exemplar. En gång om året uppdateras och bifogas
"Kunskapsbanken" en förteckning med namn och telefonnummer till
användbara kontakter, och omfattClr ett laO-tal adresser!

Åsäng
Byalaget i Åsäng har avverkat skog och kantsågat virke för byalagsstugan. Virket
har transporterats till Fagervik där eIl timringsutbildning under ledning av
Stefan Nilsson tillverkat den färdiga stugan. Efter utbildningen nedmonterades
stugan och transporterades åter till Asäng för uppmontering på plats vid
Ljustorpsån. De flesta aktiviteter och arrangemang sker i samarbete med Timrå
Snöskoterklubb.

Mjällådalen
De boende intresse kretsar ti l1 stor clel kring fisket i Mjällån och en viktig
målsättning för byalagsgruppen har varit uppförande av de broar som vårisen
tog med sig på 1960-talet.
Idag finns två nybyggda bro:l:' mecl överfart för gående, hästar och skotrar. Vid
åkanten har rastplats gjorts iordning med skärmskydd samt bord och bänkar.
Uppröjning av stigar längs ;ln pågår och förhoppningen är att den tredje bron,
nedströms Västanåfallet, ska (jrdigstiillas med stöd av Härnösands kommun. När
så blir fallet har bybyrona i fvijällådalen varit med om att skapa ett attraktivt
område som en naturlig förLingning av aktiviteterna kring Västanå Naturum.

Stavre
Boende i Stavre arbetar mycket på egen hand och med egna medel. Med
gemensamma satsningar färdigställde byborna tidigt en livskraftig
samlingspunkt för allehanda :1ktiviteter utefter Ljustorpsån. Nästa projekt för
byborna blev "Stavreboa", en bedårande liten stuga där ortens hantverk och
produkter säljs till turister och andra besökare som åker vägen mellan
Bergeforsen och Sollefteå. En bagarstuga har de flitiga Stavreborna också
färdigställt. Grundplåt för by;;gandet klarades via gemensamma ekonomiska
insatser knutna till de boenc!es fastigheter i byn. Alla kan hyra stugan för en
symboliska summa och på s:\ sätt klaras drift och underhåll.

Hässjö
Brunnäset är Hässjö byalags stolthet. Ett stort aktivitetsområde som arrendaras
av kyrkan som äger marken. rå området finns en större loge och ett
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strandområde som används itigt av barn och vuxna under sommarhalvåret.
Mycket hålligång med läger::1gar och badaktiviteter från både brygga och
hopptorn. För att bevara orr; (,Idet från avverkning har marken undersökts och
visar på många unika växtart:::'r i de orörda skogsdelarm:. Byalaget har
kompletterat Brunäsets utbud med en större barack för servering samt grillplats
och gungor. Uppröjning av mzuk och kringliggande skogspartier fortsätter,
liksom en ihärdig ombyggnc1tion av bastun.
,~

Västansjö
Byggnadsföreningen och byalaget är ett och samma vilket innebär att de kan
genomföra många av sina aUiviteter i huset. Under perioden har kök och scen
rustats upp, två rum har färdigställts på övre våningen. Här hålls olika möten,
spelas schack och läses studiecirklar. Ytterområdena planeras för en utökad
bilparkering. Under ett antal veckor på sommaren driver bygdens ungdomar
sommarcafe med försäljning av produkter från ortens hantverkare och
utställning av konstverk. Västimsjö:s revyamatörer uppskattar och använder
lokalerna ofta, framför allt med träning och repetition av nyårsrevyn som de
sedan turnerar med i närom clenCl.

Tynderö
Bygdegården på Tynderö är centrum för byalaget. Bygdegården driver en
affärsmässig verksamhet me(l utrymme för dagis, hemtjänst och bibliotek,
motionsrum för idrottsföreningen samt lokal för uthyrning. Det gamla stallet
har byggts om för hantverksJ ktiviteter och utrustats med maskiner, samtidigt
som det finns möjlighet att :: nvändCl loftet för utställningar eller som danslokal.
Seglarskola vid Holmö bryggJ är sommarens stora aktivitet, uppstart för
studiecentra med datastuga rör utbildning planeras för kommande ED-period.

Summering
Sammantaget har ett skiftande resultatet uppnåtts för alla pågående och
avslutade verksamheter ute i byarna. Geografiskt läge, personella resurser och
omgivande faktorer har haft betydelse för utvecklingen. Vad som kan
konstateras är en stor samve,-kan mellan boende på bygden och att stora saker
har kunnat skapas med mycket små ekonomiska medel.
Totalt har kommunen och Linsstyrelsen utbetalat cirka 800 000 kronor till
projekt landsbygdsutvecklin\; som pi1gått i fem år. Inflyttning till landsbygden
där byalag finns representer:lcle är cirka 6 00 personer under aktuell period, då
har ingen hänsyn tagits till utflyttning eller avlidna. Företagsetableringar har
skett genom 38 stycken nystJrtade företag som tillsammans skapat ungefär 45
nya arbetstillfällen. Därtill tre inflyttade företag från tätortsområdet som bidragit
med 9 t j änster.
Ovanstående redogörelse bör ligga till grund för framtida beslutsunderlag som
ska visa vilken inriktning kornmunens politiker bör ta i samband med
landsbygdens utveckling och tillväxt under kommande EU-period, åren 2000 
2006.
~
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häxan intIm dig!'

Lllckafram den t~ffa! glada!
Yllfitiva fidan av dig Jjälv!
En

kaxa 'är en kviltna

fllm vågar vara fig Jjälv.
Hmt vet vad kmt vill

llek låter aldrig någl!1l tramya yå fig.
En käxa vet fitt v'ärde

lleTt Ttdn vet att 11juta av livet!
En Ttäxaär enfriTtetffJ1fl&lll.
·Kallar.någlTll dig}ijr käxa
taekafilr hmJ'limangen.
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