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..när blir det?
'
...det har jag inte hört ' 
något om!!?
'
...jag visste inte att det ' - . O
' - har varit!!? mm. mm. ' 
1
' - Sånt hör jag gång på gång ' 
2
'
3
' - från alla möjliga och
' - omöjliga jag pratar med. ' 
4
' - Men det har ju stått i ' 
' - Ljustorps-bladet säger ' 
5
6
' - jag då. Jasså där, får man ' 
' - till svar. Då har man inte ' 
7
8
' - läst den så noga eller inte ' 
'sparat den. Men här
'
9
' - annonserar ju många ' 
' - företag, och alla förening- ' - 10
' - ar talar om vilka arrange- ' - 11
' - mang som kommer, det ' - 12
' - är ju här telefonnummer ' - 13
' - och mailadresser finns, ' - 14
' - grattishälsningar och ' 
'inbjudningar.
' - 15
' - Missa inte tillgången till ' - 16
'allt detta. Spara
' - 17
' - tidningen, informationen ' - 18
'finns i den.
'
' - Jag skriver tre sidor i ' - 19
'tidningen och det är
' - 20
' - Lj IF:s sida, Bygdegårds- ' - 21
' - sidan och Boktipsen. Jag ' - 22
' - skriver för att Ni ska få ' - 23
' - information, precis som ' 
' - alla andra annonsörer i ' - 24
'tidningen.
' - 25
' - Så k~.ra Ljustorpare,
' - 26
'LAS OCH BLI
' - 27
'UPPL YSTA
' - 28
'Mvh Vivianne
'

~I

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'- 29
UTGIVARE:

ALLMÄN INFORMATION
FÖRENINGENS SIDA
FÖRENINGENS SIDA
FÖRENINGENS SIDA, INBJUDAN
FÖRENINGENS SIDA, JAK
IDROTTSFÖRENINGEN
BYGDEGÅRDSSIDAN
ANNONS
INSÄNDARE
ANNONS
BOKTIPS
Tänk vad tiden går,
ANNONS
vi har 10 - års
INSÄNDARE
jubileum i år
ANNONS
ANNONS
ANNONS
LJUSTORPS FÖRSAMLING
ANNONS
INSÄNDARE
ANNONS
EU-PROJEKT
ANNONS
INSÄNDARE
INSÄNDARE
DIVERSE
BYALAG
KALENDERN/BYALAG
TIMRÅ KOMMUN
ORDSPRÅK
KORSORD

LJUSTORPS BYUTVECKLlNG EKONOMISK FÖRENING
BJÖRKOM 130, 860 33 BERGEFORSEN

ALLMÄN INFORMATION
NÄSTA TIDNING
STOPP OCH UTSKICK
Nr3

10 maj

29 maj

Nr4

12 juli

31 juli

Nr5

10 sept

25 sept

(ANNONSKOSTNADER för 20041
Pris

Exkl. moms

Inkl. moms

HelA4

600:

750:

1/2 A4

300:-

375:-

1/4 A4

150:-

187:50

32:-

40:-

Radannons

!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.

ANNONSABONNEMANGSKOSTNAD
Pris

Exkl. moms

Inkl. moms

Het·A4

. 2.400:

3.000:

Föreningens Postgiro

1/2 A4

1.200:

1.500:

86 11 24 - 6

1/4A4

600:

750:

Radannons

128:

160:

~"'\
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STOPPDATUM!!
Är fortfarande tacksam om jag får in
ERA bidrag lagomt till stoppdatumet.
Hanteringen blir liksom mycket
enklare då...

~~~~~~
ANNONSABONNEMANGSKOSTNADER
FÖR LJUSTORPS FÖRENINGAR
Pris

Inkl. moms
~ ~ - -

HelA4

2.500:
2.000:

1/2A4

1.250:
1. 000:

1/4A4

ADRESSEN TILL "RED":
Marianne Persson
Björkom 130,86033 BERGEFORSEN
060 - 823 23, 82423, 070 - 54 824 99.

Exkl. moms

625:
500:

e-post: bjorkom@mail.bip.net
FAX 060 - 823 23
HIT SKICKAR NIALLTNI VILL HA MED I TIDNINGEN=Jro;
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Ljustorps Byutveckling 10 år

Styrelsen
Ordförande:
Erland Nordström
Vice ordförande
Cecilia Englund
Sekreterare:
Björn Andersson
Kassör:
Sverige och kommunen har idag enligt mitt
Byutvecklingen befinner sig mitt i sitt 10 tycke ingen genomtänkt regionalpolitik som Elvy Dahlin
Ordinarie:
års firande och till vår glädje fick vi också gynnar oss små orter på landsbygden. Det
handlar ofta om att stötta och hjälpa central Helen Söderlund
vara med i Sundsvall Tidning. Den 6:e
orter och dit kanju inte vi räkna oss. Det är
mars var den nästan en hel sida om Ljus
Pernilla Sjöström
något
som vi måste påverka och förändra.
torp och om att föreningen firade 10 år.
Tauno Sampala
Den 18:e mars var det Fritidsgården som
hade ett stort reportage. Sånt är kul. Vi vill Det är dags för årsmöte i Byutvecklingen.
Suppleanter:
också gratulera Ljustarpsfrivilliga brand Kom var med och lyssna och på- .G> e e
Lena Liljemark
kår som fyller 10 år. Vi vill dessutom gra
verka den 28/4
'"
Henrik Selander
Det känns verkligen som att vi Ljustorpare
är stolta och glada över att vara just Ljus
torpare. Jag träffar allt fler människor som
känner att dom bor på den "bästa av alla
platser". Det tycker jag är roligt och att det
har blivit så, är något som vi alla kan ta till
oss av. Vi har ju alla bidragit till att göra
vår hembygd till vad den är.

Vi behöver stöd och hjälp får att utveckla
och bibehålla landsbygden. Förutom hjälp
utifrån behöver vi också engagemang in
ifrån. Hur mycket stöd vi än får så hänger
det i slutändan på oss själva. Vi måste själva
engagera oss och arbeta för att bibehålla en
levande landsbygd.
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tulera Bygdegårdsföreningen som med en
stor insats ideellt arbete har fått klart loka Alla är välkomna !
lerna fOr fritidsgården. En viktig satsning
~
c ....7"
Lrland U'\' ordStröm
för våra ungdomar.

Lena Sellstedt
Marie-Louise Edström

----------1

Asa Magnusson

Ljustorp.se
På kommunstyrelsen den 9:e mars togs beslutet att överlåta domännamnsadressen
ljustorp.se till Ljustorps Byutveckling från den l:a April. Adressen kommer att
kunna nyttjas av alla inom Ljustorp: föreningar, företag och enskilda till själv
kostnadspris. Till adressen kommer man också att kunna få mailadress. Redan i
nästa nummer hoppas vi kunna presentera priser och villkor för er som är intres
serade av att använda vår nya Portal. Vi kommer då också att flytta vår hemsida.

Medlemsavgifter för 2004
Enskild 50 :- / år
Familj/Företag/förening 75:-/ år
IInsatsmedlemsskap 100:
·· personl'19t och
Insatsmedlemsskapet ar
I
betalas en gång, sen tillkommer med
lemsavgiften varje år.
Ljustorps Byutveckling
PG 86 11 24-6
Org nr: 769600-9476

Glöm inte bort vår
\ fina Hemsida !!!
Vi vill utöka och förbättra
vår hemsida. Vi vill göra
en sida med gamla skol-

Syftet med föreningen ---] kort. Hör av dig om du
Vi vill initiera och stödja och påverka
utvecklingen inom Ljustorp. Vi vill
vara en röst för både privatpersoner, fö
.
.
renmgar
oc h.c..
loret ag 1. L'Justorp k nng
övergripande frågor som berör oss alla,

Kontaktperson Erland Nordström 060-823 19
Mail: lenlil@tiscali.se
Hemsida: http://medlem.spray.se/ljustorp

har ett som vi kan få låna.
Ring Inga Englevid får
nk 8 2 60
mer synpu eter 2
\http://medlem.spray.se/ljustorp

~

Adress:
Lövberg 124
86033 Bergeforsen

Kallelse till
Ljustorps Byutveckling
ekonomisk förening
o

••

arsstamma

Onsdagen den 28 April kl 19.00 på Bygdegården i Ljustorp

r

.

I

Årsmöte

•

Lokal underhållning av Ljustorpsbälgarna

•

Vi bjuder på kaffe/ läsk och smörgåstårta

J

- 

Motioner skall vara styrelsen
tillhanda senast en veclw före
stämman och skickas till ordförande
Erland Nordström Lövberg 3630,
860 33 Bergeforsen

10 år med Byutvecklingen och Ljustorpsbladet

2

INBJUDAN
Till
alla lokala utvecklingsgrupper i Timrå Kommun
Sambvgd-Västernorrlands Länsbvgderåd i samarbete med Timrå Kommun inbjuder till
samråds möte !

Plats: Fullmäktigesalen Alliancen i Timrå kommunhus
Tid: Onsdag den 31 mars år 2004, kl: 18.30- 21.30
Vad vill vi skapa för framtid i Timrå kommun? Vilka möjligheter till företagsamhet och
utveckling finns? Vilket stöd kan behövas? Hur kan vi hjälpa varandra? Vilka nätverk kan
skapas? Vilka finns redan?

PROGRAl\1
Kl: 18.30-18.45

* Kommunens visioll- 20 l O
-

18.45- 19.00

Kommunalråd Ewa Lindstrand

* Hur jobbar kommunen med tillväxt-och utveck1ingsfrågorna ?
- Näringslivschef Bill Bengtsson

19.00- 19.15

* Vad kan Entreprenör Timrå bidra med?
- Näringslivssekreterare Håkan Strömqvist

19.15-19.30

*

Sambygds roll och vad kan de bidra med?
Ordförande Nils Erik Wigren

19.30- 20.30

*

Kaffe med Workshop

20.30- 21.15

*

SUll11nering av Workshopsarbetet

21.15-21.30

*

Avrundning och avslutning
- KOlmnunalrådet Ewa Lindstrand
Sambygd Nils Erik Wigren

Varmt välkomna till en givande kväll! !!

Vi tror på en levande dialog for att skapa framtiden tillsammans!

RÄTTVIS EKONOMI

Inbjudan till informationskväll

RÄNTEFRIA LÅN

www.jak.se
Tel: 0652-16180

JAK Medlemsbank:s informatör Lennart Andersson,
kornmer att presentera det räntefria sparlånesystemet
som är lämpligt för privatpersoner och organisationer av
olika slag.
Han informerar också om bygdeutvecklingskapital d.v.s.
hur man i en bygd själv kan ordna pengar så att bygden
kan fortleva.
Tillfälle till diskussion.
Kaffe serveras.

Tid: Torsdagen den 1 april 2004 k1.19:00
Lokal: Bygdegården

Välkomna
Arrangör: Ljustorps Byutveckling Ek. Förening

Ljustorps Idrottsförening

,--------------------,

Huvudstyreisens samansättning
efter årsmötet den 8/2-04.
Ordf. Christer Nyman
v.ordf. Karl-Erik Lindgren
Sekr. Ingrid Wiström
Kassör Ulf Nilsson
Torsten Byström
Suppleanter: Staffan Eriksson
Marianne Persson
TordBårman

!Ä!ONcnART
.11.INCO
11M&I

!IYIDARI
ANNON!IRINC

Medlemsavgift: 50:-/person.
150:-/aktiv
200:- för fam. om 4
Dersoner eller fler.

För Er som vill paddla kanot i Ljustorp , även grill och
övemattningsplats kan ordnas. Vi hyr ut Canadensaremed
uttustning och ordnar med transporter.

~l HYR UT TILL BRA PRISEIf
LJUSTQRPS IDROTISFÖRENJNG

Ring oss för merinfonnation
060 82186, 070 34 00 117~ 060 82403
Ijustolpsif@telia.colll

Ljusto-rps IFs Mi:JmesjOtuL
Gåvor som skänfts till denna. Joruf qår
tiC[förenitlyens

tm.9dOmsverksamJiet.

När Ni vif[ anvä:Ju:f« Er av denna.Joruf så.
ritJ9 tiLL JF-lUmsfi 06082186.
Sätt in valfritt 6efopp på.
postqiro 374020-6

Ljustorps IF
Mellberg 3107 86033 BERGEFORSEN

Tel. 060 821 86,82403,
0703400 117,0702983184

seNIljustorpsif
ljustorpsif@telia.com

W\VW. svenskidrott.
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BYGDEGÅRDS SIDAN
Rapport från föreningsstämman
Den 8/2 hölls ordinarie föreningsstämma i
LjustorpsBygdegårdsEkonomiskaFörening med Christer Nyman som
ordförande vid stämman.
Sedvanlig årsredovisningshandlingar föredrogs. Revisorernas berättelser över
den gjorda granskningen av styrelsens förvaltning framlades.
Balans och resultaträkning fastställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för
det gångna verksamhetsåret.
I de val som företogs vid stämman och vid konstituerande styrelsemöte, kom
styrelsen att få följande utseende.
Styrelseordförande: Jan-Olof Nilsson
Sekreterare-Kassör: Ulf Nilsson
Övriga ledamöter: Karl-Erik Lindgren, Gunnar Höglund, lJlrik Ahlin.
Till styrelsen suppleanter utsågs: Sture Stafverin, Mikael Forslund och
Lasse Lindblom.
Till Föreningens revisorer valdes: Arne Bergfors och Lennart Tjämberg.
e.u. "LnfNilsson

Styrelserna för Bygdegården och Idrottsföreningen vill här
skicka ett
.
stort tack
till alla föreningar, organisationer, företag och enskilda
personer för allt arbete som Ni lagt ned på bygdegårdens
renoveringar och den nya ungdomslokalen som nu är
klar för invigning,
( se annan annonsering i denna tidning ).
Ljustorps Bygdegård ek. förening
Mellberg 3107
86033 Bergeforsen
Postgiro 17 65 03 - l
BOKNINGSTELEFONER:
06082186, 060 824 03 ,
0702983 184
anläggning 070 34 00 117
Vaktmästare 07028 83 147

Århundradets snöstorm
Aldrig har väl en stad så snabbt blivit inbäddad i så mycket snö som Gävle blev den 4 - 7 december
1998.
De närmare 1.5 meter som då föll omöjliggjorde privat biltrafik i stadens centrum under drygt en
vecka... situationen blev fullständigt kaotisk den 6 december då staden isolerades helt... snöfallet var
ett av de värsta som någonsin dokumenterats i Sverige. 3 miljoner kubm snö föll och drivor på 4.5 m
mättes upp på vissa ställen.
Självupplevde händelsen eftersom jag vid tillfå Ilet vart på besök hos barn och barnbarn i stadsdelen
Bomhus i Gävles utkant.
E·fyran blev stängd i båda riktningarna. Samtidigt stopp i all tåg-trafik. 3 helikoptrar samt 21
bandvagnar rekvirerades och tillsammans med snöskotrar blev de transportmedel som fungerade
närmaste dygnen. Smala snöstigar bildades för gående och skidburna i hela staden. Affärer tömdes
snabbt på färskvaror. Skolor stängdes i likhet med många andra inrättningar. Sjuktransporter
utfördes av bandvagnar- snön hotade hustaken och parkerade bilar var helst gömda under den vita
varan. Allt insnöat med andra ord.
EI- och telenätet fungerade faktiskt delvis.
I Min hemväg till Timrå (E-4) öppnades temporärt efter 4 dygn och isoleringen kunde brytas. Då har
170 snöröjningsfordon varit sysselsatt dygnet runt och det dröjde länge innan staden blev sig lik igen.
Detta kaos har förevigats av VIDEA FILM AB i Gävle och finns följaktligen på videokassett.
Reportrar från Gävle tidningar medverkar även på dokumentationen
"snö-man"
Totte B

Vet du vad som är på gång i
Ljustarp?
En hemsida som visar
kommande evenemang
i Ljustarp.

http://www.ulander.com/
ljustorp
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RODA KORSET
.
BLOMSTERFONDEN .'
PG 56 96 55 - 4
Tel 823 64
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Kunskaps banken.
Missa inte att vara med i årets utgåva.

Ouskas
hyra!!

Ring, skriv eller maila till:
Erland Nordström
823 19, 070-63 823 19,
erlandnordstrom@hotmail.com

Förråd/
förrådsplats

Föräldrar till barn på Ljustorps skola, vi
behöver förstärka Lokala Skolstyrelsen med några
platser inför nästa år, vi som kliver av har barn som
då blivit för gamla och slutat i Ljustorp..

Torbjörn Carlsson
82058
070-39 03 486

Hör av Er till valberedningen:
Åsa Magnusson 820 59
Annika Wedin 805 28
Nina Andersson 073-057 62 40

G rattis i efterskott
Vivianne
Önskar synålarna

OCH

Henry
Som ska fylla en del år...
Grattis
Önskar all nålar som invade
rar ert hus lite nu och då.

Blom / busk / plant-bytardag på lP.
~uni,

kl. 13.00 - 16.00

Vill härmed be PRO om en STOR ursäkt för att jag missade
deras införande i fårra numret. Det ska inte upprepas.
Marianne.

Om än något senkommet,
skulle jag vilja framföra
ett hjärtligt tack till
Ljustorps Centern för Eran,
av mig helt oväntade, ihågkomst,
i samband med julbordet på
Bygdegården i december månad,
vilket gjorde dagen till ett minne
för livet.
Hjärtligt Tack

fira Sveriges nationaldag med ett nytt
skott...
Köp en lott för 10:-, lämna, byt, ta plantor.
Du har då även chans att vinna en fin vinst,
i blommans tecken.
Märk Era plantor med: art, färg, höjd, läge,
skötsel.. I den mån du kan förståss.
Servering.
Frågor??
Vivianne 821 86, & Marianne 070-54 824 99

Christer Nyman

Tjejmekamedbilen-cirkel! !
Finns det fler än jag som är intresserad av
detta? Trött på att fråga "grabbarna" om
hjälp jämt??
Ring och vi fixar 2 - 3 träffar nu under
våren och sen 2 - 3 träffar till hösten.

Vill återigen nämna att nån gång 
ibland kan faktiskt Tryckfelsnisse
hälsa på. Försöker så gott jag kan
att mota honom i dörren, men som
sagt ibland slinker han igenom. Ber
då i efterskott och i förskott om
Lotta Forsberg 810 93, 070-266 89 81
ursäkt utifall att detta har, och, eller
kommer att inträffa.
I Grattis Åsa, på födelsedagen.
Önskar Hans, Marie och lille Carl.
Red.
II
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Ata ute??

FRITIDSGARDEN! !

Möjligheten att göra det ligger inte långt borta.
Vi öppnar igen 1 mars då ni i lunchrestaurangen
kan äta dagens rätt 9.00 - 14.00

Första kvällen i nya lokalen
är avverkad.
Enbart positiva reaktioner,
både från barn och vuxna.
Det är nu det stora jobbet
börjar med att fylla lokalen
med vettig och rolig
verksamhet.

Restaurangen öppen vardagar 11.00 - 20.00
Helger endast bokning
Fullständiga rättigheter

STOR
invigning kommer att ske
(preliminärt) 7 maj
12.00 - 22.00
Se kommande affischering.
Strömfisket startar igen 1 maj
Och Zon 1 & 2 bokas
endast på sportfiskekontoret: Hotell Laxen
Ring för info och beställning

060 - 57 0623
Fax 060-57 80 33

Kaffe och tårta bjuder vi på.
Alla hj ärtligt välkomna.
Styrelsen:
Sari Kankaanoja 811 05
Marianne Persson 823 23
Anna-Karin Wallgren 831 55
AnnaCarin Högstedt 823 43
Ulrika Moberg 83121

Information från Hässjö Byalag
Konstutställning
Dagbladets vårsalong
17 - 18 april
(lämna in 3 tavlor 5-8 april till
11.00 - 16.00
Dagbladet och var med i uttagningen till utställningen)

Stefan Groth
Brita Markström

24 - 25 april
11.00 - 16.00

0-821 64 · 070..376 70 41

Sista april har vi majbrasa

Alla hjärtligt välkomna!!

Tapetsera eller Dlåla?

Funderingar? Ring Tord 430 20

Ska Ni
bygga nåt till
våren/sommaren?
Utan ritningar?
Ring Marianne
823 23,82423,
070-54 824 99

En djurskötare med vatten
kanna, tvål och handduk går
in i lejonburen, tvättar
lejonet i synen och torkar
honom omsorgsfullt.
- Fantastiskt, sa en man som
sett det hela, jag såg inte ett
spår av rädsla.
- Åjo, sa skötaren. Rädd var
han nog, men tvättas det
ska han.

Alla typer av målnings
arbeten utföres.
Vänd er med förtroende till
ortens målare
9

April/maj

BIBLIOTEKET

öppet mån. ons. kl. 17-19

8Zi.47

Biblioteket kommer att vara stängt den 5 april, då är jag på studiedag i
Östersund. Mellan den 25 april och den 4 maj har jag semester

Boktips l

Boktips

2

~

~
~:
~.~.~,;~~
...

Kvickt, osentimentalt och mycket under
hållande skildrar Victoria Clintonen ung
kvinna på jakt efter den rätta, som i detta
brokiga persongalleri visar finna sig där hon
minst anar det Dans med förhinder är ett
högst charmfullt prov på det engelsmännen
Kallar" social comedy"

Boktips 3

... detta är både en spännande kriminalroman
och en vacker kärlekshistoria.
" .....den är inte bara höstens bästa norska
deckare, den är enligt min mening bland de
bästa norska kriminalromaner som någonsin
skrivits". Dagbladet.

10

Fyra miljoner dollar är priset för den
berömda iranska författaren Sara
Santana. Det är vad mullorna är villiga
att betala den som utför deras "fatwa"
dödsdomen.
Tillfallet kommer när hon inbjuds
till Köpenhamn.

Boklips

4

Tory återvänder hem efter många år för
att försöka försonas med sina hemska
minnen då hennes bästa vän Hope
mördades brutalt.

Fisken

(i repris)

NU BÖRJAR ÅRETS PLANERING FÖR
"FISKE" SÄSONGEN.

Loppis

som de allra flesta besökarna tycker är spännande att besöka, vilket är toppen, men
tyvärr håller stugan på att sina. Vinds- källare- och förråds- röjning? Det du inte behöver eller bara
vill bli av med, lämna på lP eller Fisken (så här innan öppnandet, ring Marianne Persson, 823 23) vi
kan även ev. ombesörja hämtning.

Hantverk stort som smått (höll jag på skriva) i mindre format menar jag, är hjärtligt välkom
met. Det saknas ögonfågring när besökarna kikar in i fisken, turistbroschyrer i all ära, men
hantverk är roligare och snyggare. Men nytta med nöje är väl bäst..
Åter i år igen .... frivilliga

helgjobbare??

Som vanligt behöver vi positiva människor för lördagar och söndagar. Det kan tyckas att man
"offrar" en hel dag på sånt där, men faktum är att det är riktigt skoj. Många trevliga människor
kommer och går, inte så många lata stunder under dagen, så tiden bara rusar iväg.
Tänk på saken och hör väldigt gärna av Dig.

www.dannero.com

HÄSTSPORTENS DAG
..med något för alfa!

Lördagen den 17 apri I kl 11.00-15.00
•B-travlopp
. MonwuppyisnkJgslopp
• Ponnyltavlopp
•JIppoIopp - trav!
. Marknadsstiild
•Riduppyisningar • PiI'allellhoppstafett • Åk hlist &vagn
•Bytardag Ihästloppis . Provapåkörauav - tandemkörning!
• TIpstävling
. Dirkeltspel VIS (lV-sändningar från Aby) • Restaurangen öppen! •Med mera!
Ta med hela familjen på en heldag i hästsportens tecken!
Har du fragor kring arrangemanget ring 0612-50500 eller för mer g8 in på

www.dannero.com.
VÄLKOMMEN!

Fri entre
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Ljustorps frivilliga brandkår
10 års Jubileum
Den 1 Juli 1993 lades den dåvarande deltidsbrandkåren ned, men redan då böljade några att
arbeta med ideer om att bilda en frivillig brandkår i Ljustorp.
Efter många kontakter med kommun ,räddningstjänstförbundet samt försäkringsbolag, så
bildades Ljustorps frivilliga brandkår den 2 maj 1994.
Brandkåren har idag 21 medlemmar , av dom så är 15 st aktiva som brandmälL
Vår verksamhet bygger helt på ideellt arbete från medlemmarna för att brandkåren skall
fungera på ett bra sätt. För att kunna göra ett så bra arbete som möjligt så övar vi första
måndagen i månaden och detta på 1-rvällstid, det händer även ibland att vi övar med personal
vid Timrå brandstation.
För utlannning så har vi oss tilldelade personsökare som vi bär med oss eller har stående i
hemmet, UtlfulllIring sker från SOS-SundsvalL Eftersom vi är en frivillig organisation så finns
det inga krav på att vi skall ha någon form av beredskap, men på alla dessa tio år så har det
alltid varit medlemmar från kåren som har åkt ut vid utlannning.
Ersättning utgår till medlemmar som deltar vid ett larm om räddningstjänstförbundets
räddningsledare anser att vi behövs vid ett larm, vilket ofta händer.
Vid larm i Ljustorp åker alltid heltidsbrandkåren från Timrå mot Ljustorp, vi som frivillig
brandkår är en ytterligare resurs som kan vara snabbt på plats och hjälpa till om så behövs.
Antalet larm under dessa 10 år är 80 st
Frivilligt arbete är något som ökar i Sverige, även inom räddningstjänst. Vi blev redan år 1997
medlemmar i Förbundet Sveriges frivilliga brandkårer vilket i dag har ca 50 st
medlemmar och ökar hela tiden, brandkårer över hela Sverige som arbetar under liknande
villkor som oss.
Vi vill passa på att tacka alla som under åren har bidragit med arbete och ekonomiskt bidrag,
vilket har gjort det möjligt att vi i Ljustorp har en frivillig brandkår.
Styrelsen för Ljustorps frivilliga brankår
gm Eskil Söderlund

Kallelse till Årsmöte ror Ljustorps frivilliga brandkår
Tid:
Plats:
Ärenden:

Måndagen den 5/4 -4 kl 19
Hembygdsgården Hamre
Dagordning enligt stadgarna
Fika efter årsmötet
Välkomna
Styrelsen för Ljustorps frivilliga brandkår

HUNGRIG???
Nu har vllnfe bara korv!
39:.

Pytt I Panna

Köttbullar m. mos 39:.
·5-......
Hamburgare
Pizza
35:"
~

Alla pri!jer ink!. 0.51 Läsk

torsboda Så Klart!ö""ef fl1l24

Du såg väl Tlmell '~I äntligen'hemma " när han byggde
alltan med jordan.l(are. Gör det Du också !
ProFo~

i+

I

U

Ett utmärkt grundläggningssätt som

dessutom är schak1fri o('.h-passar
för nästan all lätt grundläggning
från enkla skyltar till alltaner,cärportar,
inglasningar ,bullerplank; flaggstänger,
staket m.m. m.m. Särskilt lämpligt på
asfalt då detlnte blir någon skada.
Ring och hör!
Geonorr Jordankartjänst
Bredsjön 155
86033 BERGEFORSEN ? (Ljustorp)
I Håkan Josephsson
070-5306050 Bredsjön
Stefan Edström
070-631 7000 Åsäng
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Letar Du efter en allroundmusikant som ..

JIpriCsRjimt? :Nej!

DU FÅR

~-----------------------~
I
I
I
J

20%

I
II
I .Namn
1
-

rabatt på alla vårnyheter
tom 3 april

(ta med kupongen)

Sätter fart på kalaset. Rockar igång bröllopsfesten. Skapar
stämning på puben. Fixar öset på festen. Får kunderna att
minnas Er kundfest som en höjdare. Danskväll? Blandad musik
med midikompade låtar. Drar en Uggla eller en rockig Elvis.
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.

I
I
I
II
.II

Kontakta då

Passa på när det finns som mest att välja på.
Många snygga vårjackor till bra priser.

Välkommen in!
Glöm ej!
Inlämningsställe för kemtvätt
Pensionärsrabatt

*~

Öppet:

vardagar 10 - 18 lördagar 10 - 14
r\,';'>
~ 1,"iIiJ Köpmangatan 47
- ~{f ~
t·~;;~.::i;)
Tel & Fax 5807 80
(-:)~ 2~t.~~ '---

:/'

För bokning ring.
Stig Ar:vidsson
070-3279982
060-80686
Eller via epost: stig@stiffe.com
Besök gärna min hemsida www.stiffe.com
D_å._·r_k_a_n_d_u_ly~ss_n_a_p_å._S_T_IF_F_E_o_ch_lä_sa_m_er_. _ _

J

CENTERN OCH CENTERKVINNORNA
I LJUSTORP
Centerkvinnorna har haft årsmöte. Styrelsen för 2004 är denna:
Ordförande
Ulla-Britt Ulander
Kassör
Karin Höglund
V ordfoch v sekr
Inger Andersson
Sekreterare
Åsa Magnusson
Anne-Marie Byström
Britt Nylander
Marie Sjöström
Monicas damkläder från Timrå visar det nya vårmodet på
månadsmötet den 20 april på Bygdegården.

Alla hälsas välkomna!
Ljustorps Centeravdelning hade den 28 januari sitt årsmöte.
Styrelsen fick därvid följande sammansättning:
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Ordj:
Vice ordf
Kassör
Sekreterare
Ledamot

Lennart Tjärnberg
Niclas Eden
Björn Andersson
Arne Öhgren
Per Malms berg

..

M

u

Ii

Ramverksta'll Hässjö k:a
Ramar in litografier, oljor, sydda, posters, akvareller,
etsningar, brudfoton & lådinramningar

Inramningar 30% rabatt

).).uF.[l!

)l....... . . ~

Lager på litografier på ett 70-tal kända konstnärer
Original av
Jöran Nyberg, Arvo Luik,
Vivianne Larsson, Anna-Moa Nordström nl.fl.
Öppet:
måndag - fredag 12- 19
lördag 10 - 13
Tel 060 - 430 20
Har du nålfiltsmatta som du inte vet vad
du ska göra med?
Spara mycket pengar på att göra hela fa
miljens sulor till stövlar och skor.
Slitstarkt och billigt

~--Istället för etiketter på saftflaskor,
använd tomma hushållsrullar.
Skär i lämpliga höjder och skriv, trä sen
över flaskhalsen.
Lätt att diska och inga kladdiga
etiketter.

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

1- Om inte direktören ger mig påökt så går jag
ut på kontoret och säger att jag har fått
löneförhöjning.!!

_

Tips.
Vita blusar!
Gulnande näsdukar,
smådukar och blusar
av vit bomull kan läggas i salt
vatten över natten, så blir dom
vackert vita igen.

I L-~

~
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Infonnation från
LJUSTORPS FÖRSAMLING
1't'WW.!illS10rp, ju~

Detta h1inder under april och maj 2004

Gudstjänst i kyrkan kl 11,00, Palmsöndagen
Torsten Berglund, Agneta Granlöf. KKF bjuder
på kaffe i fursamtingshemrnel

20 ma.j Gökotta kl 08.00

8 april

Ljustorps kYTka Skärtorsdag kl 19.00 -rv1ässa
Åke Berglund, Agneta Granlöf

23 maj

9 april

Ungfredagsgudstjälliit i Lagfors kJTka kl Il ,00
Åke Berglund, Agneta Granlöfoch
liten kör.

4 april

vid sockenstugan. Frukost

30 maj

Sammanlyst

.Pingstdage~

Konfirma..'1dgudstjänst
Bruce Bringerud, Agneta
Granlöf ~ kören

Il april

Påskdagen Gudstjänst i Ljustorps kyrka
kIll.GO, Åke Berglund, Agneta GnmlOf och
Kyrkokören

12 april

Gudstjäm'1 i Riibodarna kl 15,00
Åke Berglund och Agneta Granlöf

18 april

Gudstjänsten fu' sa:mmanlyst till

STIFTSG.!.RDENS KA.PELL
avlyses söndagen den 16 maj kl
17.00.

Lögdö kyrka kl 11.00

25 april

Gudstjlll1st i Ljustorp kl 11.00

30 april

Valborgsmässoafton, Hembygdsgården,
),:120.00 Agneta Granlöf och kören.

2 maj

Fmniljegudstjänst med tJfu"11kören
kl l 1.00

9 maj
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Fram till dess kOUlIner två
lIlusikkvällar att ~mordl1as samt
påskvandring fOr barnen.

. Samrnanlyst tiil Tynderö

12 IllCJj

Mitt på dagen kl J2.00 på
t(Jl'samlingshemrnet, lunch

16 maj

Gudstjilnst j Ljustorp kl 11.00

I

En ny dopkl~nning har
inköpts till rorsamlingen.
Ring Pastorseh.'Peditionen
om ni önskar låna den.

L

,.<0;>

Sjöströms Busstrafik
i Lagfors
Göln inte bort att vi numera har
2 bussar att erbjuda
med 19 platser vardera

i'~

U',.<0;> fL' fL' fl' tt' ([~,.<0;> ~~,.<0;> fl~ n' fL' {f~ ~~ fl' ~, tt~
,.~ ,.~

i'q,

",<O;>

"'~

i·q,.

"'~ i·~·

,.q,

"'~ "'~

i'''''l.
i'~

fL' Herbalife!
~~
~~ Vill Du gå ner i vikt, bli piggare eller bara må n~
i~ bättre?
j'''''l.
~~ Här finns produkter som kan fylla Dina
~~
~.~ behov.
~.~
~, Ring för information
fL'
~~ Marianne Persson, fristående Herbalife~\
4~ distributör
i~

i'~ 060-823 23, 824 23, 070-54 824 99

~,~

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tynderö Svamp och Kryddbod
Centrumvägen 35
Söråker, tel 425 39

Förmedlar även större sällskap från
20 - 71 personer

Snart är det påsk,
Kom och köp era påskägg hos oss
Nyinkommet påskgodis

Dygnet runt
För bättre tillgänglighet

Vi har ett bra sortiment på
presenter och roliga prylar
Välkommen

Välkommen att ringa för prisuppgift

Lage Sjöström
060 - 810 25
070 - 325 76 90

",<O;>

f~ fl'

!TIIIIIJ]

~

~k---------------_--1

Öppettider
Tis - fre 13.00 - 17.30
Lörd
11.00 - 14.00

I

I

Distributionslista för Ljustorps-bladet

Vet ni med er att ni blivit utan något nr. av tidningen, ring eran "utkörare" enl nedan.
Slättmon, Västansjön, Bredsjön, Uddefors

Göran Andersson

845 12

Lagfors bruksgatan, Lagfors, Åsbacken

Lea Hörnström

81050

Fuske (Inga Forsbergs - Fröbergs)

Fuskbäckens byalag

Lövbergsvägen (inkl Lövberg), Edsta 
Jällvik - Björkom

Kjell Sjödin

82031

Från Skäljom-korsningen - Aspån

Birgit Bergfors

83037

Lögdö, Ribodarna - Masugnarna

Björn Andersson

82074

Prästsvedjan, Höglandsvägen, Mellberg
Kyrkberget

Pernilla Dovermyr

82434

Från IeA, Öppomsvägen, Hamrevägen,

Erland Nordström

82319

Skäljom, Åsäng, Stavreviken, Rotenvägen

Herbert Svedlund

83079

Åsäng, mot Viksjögränsen

Mjällådalens Byalag

I

1----17

Dragspelskursen i Ljustorp
Hösten 2002 annonserades
det i Ljustorpsbladet efter
intresserade till en drag
spelskurs.
Det anmälde sig 9 intressera
de personer. Nybörjarkursen
körde igång med en blandning
av nybörjare och duktiga ge
hörsspelare som ville lära sig
efter noter.
Nu är man inne på den 2:e
året och några personer har
bytts ut sedan starten. Stig
Bergqvist är ledare får kursen
sedan starten. Han berättar
att det är en roligt jobb och
att gruppen har gjort stora
framsteg under tiden som
gått. Stig håller 3 olika drag
spelskurser i SundsvaliJTimrå
och brinner för dragspelsmu
siken. Han började spela
dragspel i 12 års åldern då
brorsan fick ett dragspel i jul
klapp. Stig bytte då bort sin
lådkamera mot spelet och ef
ter det har det varit dragspel
för hela slanten.

Tore Dahlin

Deltagarna
på kursen är
entusiastis
ka och trivs
uppenbarli
gen. Tore
Dahlin, som
är gehörs
spelare och

/

,/

I

Ledaren stig Bergqvist instruerar Mait Hären och Ossian Eriksson.i dragspelandets sköna konst

även komponerar låtar själv,
säger han har lärt sig oerhört
mycket på kursen. Mait Hä
rEm håller med och säger att
även om hon spelade som
barn, så har det varit ett stort
lyft att börja igen. Jag lever
upp är vi träffas, säger hon
skrattande. Ulla Britt och
Gun Forsberg betonar att det
är aldrig för sent att börja.
Båda började som helt nybör
jare och idag spelar de får
fullt och njuter. Ossian Eriks
son inskjuter att det förutom
allt spelande även är oerhört
trevligt, det är en bra sam
manhållning och ett oerhört
roligt gäng. Lena Liljemark
instämmer med Ossian och

säger att dragspelet har till
fört något nytt i livet. Erland
Nordström som både spelar
och är vokalist i gruppen
tycker att dragspelet är ett
underskattat instrument som
är oerhört mångsidigt.
Nya i gruppen är Roland Nor
din och Lennart Jonsson,
båda kom med genom ledaren
Stig Bergqvist, som rekom
menderade dem till kursen.
Gruppen säger att man tän
ker fortsätta att gå fler kurser
och att man i framtiden ser
möjligheten att bilda ett spel
mansgille i Ljustorp. Man pla
nerar också att börja uppträ
da på mindre arrangemang.

Första uppträdandet på Röda korsets årsmöte
Den 29:e februari hade grup
pen sitt fårsta uppträdande
på Röda Korsets årsmöte i
församlingshemmet.
Man framförde en blandning
av dragspelslåtar som man
har tränat på under året. Pu
bliken verkade tycka om det
dom hörde och dom applåde

16

rade glatt och sjöng med.
Gruppen själv var nöjda med
framträdandet. Det var klart
godkänt för att vara vårt för
sta framträdande, säger Er
land Nordström och får med
håll från dom andra i grup
pen. Det här måste vi göra
igen, det var fantastiskt ro
ligt, tillägger Mait Hären.

Uppspelning i församlingshemmet

VERKSAMHET PÅ BETEL

ÄKTlVITETSKALENDER
4/4 Något för alla kl 11, David von Ahn
8/4 Getsemaneafton med nattvard kl 19
10/4 Påskfest med pyssel kl 18
14/4 Bibelstudium kl19
18/4
21/4
25/4
30/4

Gudstjänst Timrå Pingstkyrka kl 17
Bön kl19
Något för alla kl 14, Rickardo Sanchez
Sista April:

BlKE'N FLY

kl 19 Gospelmöte med Sun Mountain
kl 21 Majbrasa med sång och fyrverkerier
kl 23 Nattmöte, Emanuel Bylund
2/5 Bön kl19
16/5 Något för alla kl 11, David von Ahn
20/5 Gökotta kl 9 samling nedanför Lövberget
30/5 Något för alla kl 11, med Ukrainahjälpen
6/6 Bön kl19
12/6 Musikafton kl 19, logen i Lövberg
13/6 Logmöte kl 11, i Lövberg

UNGDOMSMÖTEN /

Under Kristi Himmelsfärds helgen kommer årets
Bike'n Fly att gå av stapeln. Vi börjar torsdagen den
20 Maj med registrering och cykeltävling. Tävlingen
är en cykelorientering där det gäller att lösa diverse
problem efter vägen, gärna utklädda. På kvällen täl
tar vi nedanför Ljustorps skola. Fredagen den 21
Maj har vi olika utomhusaktiviteter och en inneban
dyturnering. Samling under dagen kommer att hålls
av Rickardo Sanchez från Gävle. Fredagen avslutas

W

2/4 Bad Timrå badhus, 50:- + eget fika
23/4 Innebandy i Ljustorp

med en avslutningskonsert.

30/4 Sista april firande se ovan
7/5 Tårttävling i Timrå Pingstkyrka
14/5 Fyren i Timrå Pingstkyrka

Beställning av info och anmälningsblankett 810 00
I

L

20/5-21/5 Bike'n Fly i Ljustorp, föranmälan

Anmälan senast 5 Maj

----I

SISTA ÄPRlL PÅ KAPELLET

28/5 Möte i lndal

Fredagen den 30:e April har vi vårt populära sista
april firande med samtidig återinvigning av stora
salen. Vi kommer att börja med ett möte där Sun
Mountain Gospels underhåller oss. Sedan är det

5/6 Sommaravslutning med paddling
Vid alla W möten sker samling vid kapellet i
Edsta klockan 19,00, för möte eller för
samåkning till möte. Medtag 10:- för fikat

V ~ Lk>,o VVlVVle II\., liltt besö k>,lil oss

dags för brasa, fyrverkerier, vårta I och vårsånger.
Kvällen avslutas med kvällsmöte för ungdomar och
andra kvällspigga,

Se predikoturer för ev. förändringar
yustorps Baptistförsamling
David von Ahn 57 57 52, david.ahn@bredband.net
Leif Nygren 811 J 9, leif.nygren@eabnorr/and.se

2004

varmt välkomna aUa tju5torpare
L
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En sidan, här kommer de olika projekten att rapportera vad som hänt sen sist
.;-"

BJÖRKÄNGEN

Tid för avtalsskrivning med markägare.
Så snart markförhållandena tillåter
kommer röjning att ske.

Projektledare: Staffan Eriksson

I

Skidstugan flyttad till badplatsen och
byggnadslovet för den planerade bastun är
beviljat.

I
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Projektledare: Jan Blomqvist

~J

::=:::=:=:::'::::~:==::::==:==::::::==::=::=::::::=:::==::=::=.===:=::=::=b'1I~
En utbyggnad ska till. Under den senare delen av
BYGDEGÅRDEN
2005 kommer denna projektdel att börja ta form.
Färdigställande sker under 2006.
":' .... ,.':., ".o~.",.,':'."""",.~;".".,.,Y·"".",S,,,,,,,~~.,,,,,.": '",.oL".,~; "".,;",,';
Så det kommer inte att ske särskilt mycket under
detta år. Förhandsförfrågan ska inlämnas till kommunen, så ritningsarbetet fortlöper.
1200 m2 kommer möjlighet för företag att flytta till lokalerna, vi kan erbjuda konferenser, och
inrätta ett servicekontor för samhällsservice. Ev kan studier på distans kunna genomföras.

Projektledane: Östen Wiksell

FUSKBÄCKENSBYALAG

;, 1/3:e del av naturstigen är röjd.

Ansökan om ny utfart till informationsplatsen har skickats till vägverket
och 'den är beviljad.

I. ,"', ',', . '" .
I

I
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··o~ .".,. o~"';,o, ,···o~ """~'''",;,~ ·"'·"O~."'·"·,,~ """0'; .". ',,~"
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Hemsidan är påbörjad och det arbetet
LJUSTORPS FVO
kommer att fortlöpa under hela
'.,~ .".f".V.·."; '. ,,,~ ".,'i· ...,."'; ."",.·.",~, ..,,"i·,,~.f "".", ":i " .. ,,,~ ,'''',' og ",."~ .,,,,";
p roj ekttid en.
Planering och utredning av Lagforsdammen pågår med fiskeriverket och extern
konsult.

I

I
I
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Projektledare: Anders Mattsson / Stefan Grundström

,
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Nu slår vi upp dörrarna till
vår nyrenoverade lokal
Oppningserbjudande
20% på stickade
Ylletröjor & Ponchos
från Estland
barn och vuxenstorlekar

~ 1I...w.

r - MACKERIA

Snlörgåsar
Smörgåstårtor
Sallader
Buffeer
Födelsedag, bröllop, dop, fest..
Du önskar, vi fixar

Oppettider
mån - fred 11 - 17
lörd 11 - 14

Banergatan 1, Timrå
5681 70
070 - 66 914 62

Välkomna.

Vi köper
dödsbon, sterbhus, flyttbon,
gamla träföremål,
trämöbler
och
enstaka föremål,
även gamla gubbmopeder
mm.
Samt åtar vi oss
stora och små
auktionsuppdrag.

Byggbutiken
f.d. Galins

i Timrå
Vi har det Du behöver inom bygg.
Furu-list
Vitmålad-list Trävaror
Paneler
Laminatgolv
Innertak
Bänkskivor
Spånskivor

Inner- och ytterdörrar
Isolering

Infåstningar

Vi har öppet antik-loppis
alla lördagar och söndagar
11.00 - 16.00.
Mogatan 14 i Sörberge vid
ICA Andersson
Timrå Auktionskammare
Sven-Erik Persson
070-6623958,
060-578402

Board

Gipsskivor
Plywood

Fönster

Plast och papp
Beslag Skruv Spik
El-artiklar

Lim

Nu med Beckersfärg
Sågade och hyvlade trävaror
Låna gärna vår släpvagn

NU...
Pellets..

Terminalvägen 6, Timrå
Tel 060-57 10 50
Öppettider vardagar 7.30 - 18.00
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Skidskola vid elljusspåret
Vad är det som drar fullt
med barn och föräldrar en
mörk vinterkväll i Ljus
torp? J o, det är Idrottsfö
reningens välbesökta skid
skola.
Varje torsdagskväll under
vintern är det skidskola vid
elljusspåret i Ljustorp. Skid
träningen riktar sig till barn
från 4 år och uppåt. De flesta
barnen är dock mellan 4-9
år, i alla fall den dagen Ljus
torpsbladet var på plats. Det
vimlar av barn och föräldrar
och de tre ledarna Anette
Wicksell, Gun-Marie Forsberg
och Katarina Bergfors har
fullt upp.
Barnen kastar sig ut i spåren
med sina olika åkfärdigheter
och alla har lika roligt. Dom
stora barnen åker själva i el
ljusspåret och mellanbarnen
åker runt i banan med en le
dare. Dom små barnen tränar
på skidteknik och backåkning
runt raststugan och i backen
bredvid. Dit kommer även de
andra barnen sedan och trä
nar sig i att åka under portar.
Det är en populär aktivitet
och det är kö vid starten hela
tiden. Mellan varven är det
något som ramlar för mycket
och ledsnar. Två av dom
minsta går efter ett tag över

Efter skidträningen bjuder ledarna på saft och kakor i den lilla flkastugan vid elljusspåret.

till att äta snö istället rår att
åka skidor på den.
Tina Tjärnberg Forslund,
mamma till William 9 år,
tycker att det är jättebra att
det finns ledare som ställer
upp och håller i träningen,
dom är värda allt beröm, sä
ger hon entusiastiskt. Barnen
gillar ju att röra på sig, Willi
am ser fram emot skidträ
ningen varje vecka. Det är en
lysande koordinationsträning
samtidigt som barnen är ute i
friska luften. Det är fantas
tiskt bra, avslutar Tina.
J ag pratar en stund med två
av barnen som heter Jesper
Mattsson och Olle Liljemark,
och är 7 respektive 8 år gamla
och går i La klass. Båda tyck
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Johanna Bergfors tränar att åka under portar i backen

Z2

er att det är kul att gå på
skidskola och roligast är att
åka nerför backarna. Tråki
gast är det när det är platt
och is för då får man ju ingen
fart, tycker Olle
Efter skidåkningen avslutas
träningen med saft och kakor
i värmestugan. Ett mycket po
pulärt inslag under kvällen.
Anette Wicksell, en av ledare
na tycker att det är oerhört
roligt att det är så många
barn med på träningen. Skid
åkning är en bra motion och
barnen lär sig att vara ute i
alla väder. Hellre för många
barn än för fåigruppen, säger
hon skrattande. Anette är
sj älven gammal skidåkerska
som vurmar för sporten.

~

Föräldrar och barn på väg in till fikat i raststugan

~--

Benjamin tar en paus

Medelpad Classic 2004
En kall söndag i februari gick
det årliga skidloppet genolll
Ljustorp av stapeln. I och
llled det kalla vädret så var
det trögt före och det blev
tungåkt för alla tappra skid
åkare.
I årets lopp gick 434 åkare i mål
inräknat alla klasser. Vinnare i
46 km dam blev Anna Elfors från
Bergeforsen SK, bästa Ljustorps
tjej blev Anna Bergfors på 10:e
plats. Vinnare i herrar 46 km
blev Lars Carlsson från IFK
Umeå, bästa Ljustorpskille blev
Henrik Forsberg på 37:e plats.
Damer 20 km vanns av Elena
Andersson från Bergeforsens SK.
Herrar 20 km vanns av Gustav
Olsson från Bergeforsens SK,
bästa Ljustorpare blev Kalle
Forsberg på 10:e plats. Damer 10
km vanns av Sandra Berglund
från Bergeforsens SK, bästa
Ljustorpare där blev Frida Berg
Öhlen på 16:e plats.
När jag pratar med Kalle Fors
berg som åkte i Herrar 20 km
säger han att det var roligt att

~.

åka, men kärvt före. Han berät
tar att han har tänkt att så små
ningom åka det långa loppet. Det
enda som Kalle tycker är tråkigt
är att det är så svårt att träna i
spåret före tävlingen, eftersom
skotrarna kör sönder skidspåren
så fort dom prepareras.
För oss åskådare var det en kall
dag att stå ute och heja fram
åkarna. Det var ca 15 minus gra
der ute och många fick gå in och
värma sig mellan varven.
Vi övergången i Lövberg stod
Kjell Sjödin som var en av funk
tionärerna. Han har sett alla
skidlopp genom åren och tycker
att spåret blivit allt bättre ge
nom Lövberg. Under några år
var det en lWft sämre dragning
genom Lövbergsravinen och åka
re ramlade som käglor. Han
tycker att det är spännande att
tävlingen blir allt större. Det är
ju roligt att hundtävlingen till
kommit och kan stödja arrange
manget ännu mer. Det är bra för
Ljustorp att det görs bra arran
gemang avslutar Kjell.

• I

Fall i den förrädiska backen i Lövberg

Åkare i full fart nedför backen

Premiär för Ljustorpsdraget
För första gången i år arran
gerades draghundstävlingen
Ljustorpsdraget.
Tävlingen arrangeras av Sunds
valIs Brukshundsklubb i samar
bete med Classic Ski organisatio
nen. Draghundstävlingen går
mellan Bredsjön och Ljustorps
lP, en sträcka på 26 km.
Det ställde upp 19 ekipage i täv
lingen, som även här blev kall
och trögåkt. För oss som åskåda

re blev det lite lång tid mellan
Medelpad Classic och Ljustorps
draget, det var en kall dag att
stå ute och vänta på. Ekipagen
var dock väl värda att vänta på.
Det var en rolig tävlingsform
med fart och fläkt. Tyvärr fick
många ekipage släppa hundarna
på grund av lösa spår och lite
otränade hundar. Det var en
testomgång för många deltagare.
17 ekipage gick i mål och vinnare

blev Thomas Henriksson från
Sundsvall med Vorsten Lilleman
på tiden 1.09.12.
Arrangören Mats Englund för
SUlldsvalls Brukshundsklubb
säger att man är nöjd med täv
lingen, det flöt på bättre än vän
tat och vi fick fin respons av del
tagarna. Han ser stora möjlighe
ter att utveckla tävlingen åren
framöver och tror på en tävling
igen, redan nästa år.

Bamse skidtävling

På PRO:s möte
20.4
kl. 13.00
Visar
Torsten Sundberg
bilder

Lördag den 13 mars gick årets upplaga av Bamse skid
tävling av stapel på Hamre hembygdgård i Ljustorp.
Bamse är en skidtävling för barn i alla åldrar.
Det var tre olika banlängder
för barn i olika åldrar. Sträck
an 300 meter åkte -4 till 6 år
ingar. Sträckan 600 meter
åkte 7-8 åringarna och 900
meter åkte de största barnen
13 år och över.
Det var hela 25 barn som
startade, trots krock med
årets Gussjöpimpel. Barnen
startade med 30 sekunder
mellanrum och sen bar det
iväg i full fart i spåret.
Efter tävlingen bjöds alla
barn på bullar och varm saft.

Därefter var det fika inne på
Hembygdsgården med saft
och smörgås.
Sen kom stunden som alla
barn väntade på: Prisutdel
ningen. Alla barn som deltog
fick varsitt bamsediplom och
en pokal. Det gick inte att ta
miste på stoltheten hos bar
nen, framförallt över de glän
sande pokalerna.

I
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Senior shop
modevisning
Efterlysning!
Alla ni som har gamla (även
nya) foton på allt ifrån bygg
nader, flottning, händelser el
ler nåt annat med historik,
hör av er. Maila eller skicka
bilderna och vi scannar in
dom själva och naturligtvis
skickar vi tillbaka Era bilder.
Vi vill gärna lägga in både
gammalt och nytt på hemsi
dan:
http://medlem.spray.se/
l,justorp
Den som vill ha Era inslag är
Inga Englevid, 822 60

Bamsetävlingen är årets av
slutning på skidskolan och ar
rangeras av Ljustorps IF och
Ljustorps Hembygdsgård.

Jättegod sallad
Tillsätt lite äppeljuice i grönsal
laden istället för ol,ja och vinä
ger - ,jättegott

Några av de deltagande barnen med sina prispokaler efter tävlingen på Hamre Hembygdsgård

Extra piff på vispgrädden, får du
med lite rivet apelsinskal. Gott till
syrliga efterrätter.

-===============;-;========~

I(;mle skräddare Lundin kom tillprovinsial
läkaren i Finspång med sin allt sämre syn.
Läkaren undersökte både länge och grundligt
men blev tvungen att skicka honom till
regionsjukhuset i Linköping för operation.
Lundin tackade och avlägsnade sig men
doktorn påpekade att han ville ha sitt arvode.
- Men doktorn har ju inget gjort!
- Men Lundin konsulterade ju mig.
- Det ska jag säga doktorn, att om folk
I kommer till mig med byxor som inte jag kan
laga så inte har jag mage att ta betalt för det.
- Det är väl ändå skillnad på mig och en
skräddare!
- Kan så vara, sa Lundin, men är man oduglig
så är man ...

'I

Skrapor för bilrutor ~ 1- Jag har blivit uppsagd som fyr
perfekt att ha vid baket,
vaktare, beklagar sig Gustav.
och dom ger inga repor.
- Varför det, undrar Ove.
- Jo, jag har ju alltid varit van att
Hör d u telefonsignalen
släcka ljuset när jag går och lägger
dåligt om du ex är ute,
mig på kvällen.
ställ den på en uppochner
vänd plåtburk. Signalen
blir då mycket högre.
Manne var inkallad på repmånad och
Använd glasskopan för att
en morgon ställde han upp orakad.
kärna ur melonen.
- Vad ska det här betyda? Skrek den
unge sprättige sergeanten.
Gör ren symaskinens
- Det ska du nog få veta när du blivit
skyttel med en tops,
stor, sa Manne lugnt och gned sin
enkelt och effektivt.
skäggstubb.
----
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Efter angeltävlingen som går av stapeln den
BREDSJÖN - SLÄTTMON
27 mars,
rf
har vi en sk After Angel för våra
medlemmar.
19.00 i våffelstugan stampar det igång.
Välkomna.
Valborgsmässofirande blir det även i år, men nytt är att brasan blir i Lycke.
Brasan tänds 20.00. Gå gärna in i våffelstugan och värm er...

i
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I övrigt så har vi flyttat skidstugan till badplatsen och byggnadslovet för den planerade bastun är
beviljat.
Styrelsen
.~

"[~~~~~~~~~~~~~]
MJÄLLADALEN

Efter
årets Rastberg
årsmöte har ny styrelse bildats;
Ordf Kjell
Sekr. Christina Nyberg
Kassör Majlis Smed man
Ledamot Jan Bengtsson, suppl Heide Evhammar, Sven-Erik Nordström, Revisor Elvy Dahlin
Nöjeskommitte Jan-Ivar och Britt Markusson, Kjell Smedman
Valberedning Kjell Smedman, Jan-Ivar Markusson, Bror Eriksson

Som tradition firar vi Valborg med brasa vid Klubbstugan. Samling 19.00
ALLA hjärtligt välkomna
Styrelsen

't

AS-LAGFORS

JPreliminärt årsmöte kommer att ske veckan efter påsk. Utskick kommer i era brev-

r~R,~~~~~~~~~~~~~~~rf,~~h lådor i god tid.
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Glöm inte vår traditionella Valborgsbrasa på Vargknösen!
Vid penseln
Totte

;
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Lövbergsvägens byalag jobbar på med bredLÖVBERGSVÄGEN
bandsfrågan. Vår målsättning är att alla som vill
byarna ska kunna få tillgång till bredband,
inom
]
[
~~~!!!~~~~~~~~~~~~ när arbetet väl dras igång. Vi har dessutom
jobbat med frågan om säkerheten för skolbarnen
som står ute vid vägen och väntar på skolbussen tidigt på mornarna. Dessutom har vi skrivit och
påtalat behovet av gatubelysning under den mörka delen av året. Det är dels där skolbarnen
väntar, men också vid infarten till Lövbergsvägen som ligger i mörker stora delar av året. Vi
jobbar också med att hitta gemensamma skyltar efter vägen, så att utryckningsfordon och andra
ska hitta rätt.
Nästa möte blir den 28/3 på Bygdegården kl. 19.00 och det är Söderlunds som bjuder på fika.
Välkomna!!

~[.~~~~~~~~S~K~I~N~N~E~N~~~~~~~~J ~ :t:~: s: ~ :rför
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Skinnenstugan att
lida mot sitt slut. Skoteråkare och övriga har som vanligt haft sitt tillhåll där lite nu och
då. Skötseln har väl varit ok, men det kommer att behövas en vårstädning, sen när nu
snön har gett upp.
Vi kommer kanske att ordna en gemensam familje I städ dag framemot
vårkanten. Är Ni intresserad att hänga på, ring Marianne (823 23) om
tidpunkt. Kan bli innan nästa tidning kommer ut, så det får bli
affischering när tiden närmar sig.

KALENDERN! !
Kom gärna med inslag.
kl

aktivitet

arrangör

plats

27.3

10.00

Ailgeltävling

Bredsjö/Slättmons Byalag

Bredsjön

27.3

19.00

After Angel

1.4

19.00

Informationskväll

Ljustorps Byutveckling

Bygdegården

20.4

13.00

Se separat inslag

PRO

Bygdegården

Modevisning på månadsmötet

Centerkvinnorna

Bygdegården

datum

20.4

Bredsjö/Slättmons Byalag Våffelstugan, Lycke

28.4

19.00

Årsmöte

Ljustorps Byutveckling

Bygdegården

30.4

20.00

Valborg med brasa

Bredsjö/Slättmons Byalag

Lycke, Bredsjön

30.4

19.00

Valborg med brasa

Mjällådalens Byalag

Klubbstugan, MjälIå

7.5

12 - 22 Invigning ungdomslokalen Ljustorps Fritidsgård

13.5
"["

Bilbingon börjar
]

Ljustorps IF

Bygdegården
Bygdegården

~.f~er årsmötet de 24 feb ser styrelsen ut som

_~F~U~S~KB~~Å~'~C~K~E~N~S~B~Y~A~L~A~G~!! ~~~f~hrister
Nyman, Kassör Göran Nordin
Sekr Vivianne Nyman

t:

Ledam Eva Nyman, Sture Forsberg, Ulla-Britt Forsberg,
Suppl Jonny Carlsson, Revisor Per Nygren, Morgan Grothage
Valberedning Leif Forslund, Börje Lindström.
.
Vid styrelsemöte som hölls direkt efter årsmötet, bestämdes ett färdigställande av rastplatsen mItt
i byn, röjning av fiskestig och att vägen till Nylandsforsen skall dikas och grusas.
Kallelse till nästa möte kommer i brevlådan.
Vid pennan Vivianne

g

TIMRÅ KOMMUN

Tyck till om din affär!
Konsumentverket har gett länsstyrelserna i uppdrag att kartlägga
glesbygdshandeln,
FLF t Föreningen Landsbygdshandelns Främjande, som är en intresseförening
"sponsrad" av bland annat Konsumentverket, leA, Axfood och KF, har fått
uppdraget att göra fältarbetet i projektet Affär på landet.
FLF för fram landsbygdshandelns frågor utan kommersiella partsintressen.
Verksamheten sker i nära samverkan med Konsumentverket, länsstyrelser
och. kommuner och bedrivs över hela landet. Arbetet sker på flera sätt. Till
exempel genom infonnationsverksamhet, genom riktade
utbildningsinsatser för landsbygdshandeln och genom en utbredd
mentorsverksamhet som innebär att duktiga f d handlare ställer upp som
bollplank och rådgivare för lanthandlare.
I Timrå kommun medverkar Ljustorps Handel AB i projektet. I en enkät som
delas ut i samband med Ljustorpsbladet erbjuds alla hushåll i Ljustol'p att
lämna synpunkter på butikens service, öppettider mm.

Kuvertet som innehåller enkäten fungerar som
svarskuvert (porto betalt).
Enkäten kan även lämnas direkt i kommunens
postlåda placerad utanför kommunens
huvudingång.
Med vänliga hälsningar
Timrå kommun
Komm,unledningskontoret
86182 Timrå

Kerstin Åkerlund
Tel. 163160

E-post: kerstin.akerlund@timra.se
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(~) ~ Samlarserie i Svenska Journalen illustrerad av Kalle Berglund

NÄR JAG SA ATT DU
FICK SLICKA SKÄLEN

MENADE JAG EFTER
ATT \II TAlTlT \lAD
\II BEHÖVDE
Tl~L T~RTAN!
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