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INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Start på Fisken
23 juni
12.00 - 18.00

Välkomna!!

UTGIVARE:
. "
; .... ,' ,'J

'.

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

ALLMÄN IN}'ORMATION
KORSORD
LJUSTORPS FVO
ANNONS
IDROTTSFÖRENINGEN
BYGDEGARDSSIDAN
ANNONS
MINERALJAKTEN
MINERALJAKTEN
ANNONS
BOKTIPS / ANNONS
BYALAG
ANNONS / KALENDERN
ANNONS
ANNONS
ANNONS
LJUSTORPS FÖRSA~ILING
INSÄNDARE
ANNONS
INSÄNDARE
INSÄNDARE

LJUSTORPS BYUTVECKlING EKONOMISK FÖRENING
BJÖRKOM 3154, 860,33'BERGEFORSEN '
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L'VN~,~~~~:~~~I::~::::IO:OppOCH
~1edlemsavgifter för

UTSKICK

år 2003

Enskild
50:- / år

Familj, företag, förening
75:- / år

Nr4

11 juli

27 juni

Nr5

12 sept

28 sept

Nr6

7 nov

23 nov

Insatsmedlem
100:-,
vilket är en engångssumma, + att den är
personlig,; sen tillkommer även den

~å=rl=ig=a=n=le=d=le=m=s=av=g=-i-=f=te=n=.=-====-=~I
Prenumeration
på "tidningen" kostar 150:-/år = 6

I

ANNONSKOSTNADER
Pris

I

Exkl. moms

rö r

2003 I

Inkl. moms

~~~~~·la Ljustorpsbor får den gratis,HeIÄ4></6CJQ::>' ''',>')~.-

·.··d

~~O:375:
skulle vara intresserad så tipsa gärna.~i;4'i~dir'~~~qj;i<i !rl~;'5'<"
men känner ni någon "emig.-ant" som

Föreningens Postgiro
86 11 24 - 6
INTERNET..
Vål' hemsida är värd att kika på.
http://medlem.spray.selljustorp/index.html
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saknar. Du nåt där, maila Inga som skötCI"
I .. ,.. >
:
:
.
del).
~ 1/4A4//'

Radannons

STOPPDATUM!!
Är fortfarande tacksam om jag får in
ERA bidrag lagom t till stoppdatumet.
Hanteringen blir liksom mycket
enklare då...

_-o

0--

8t

40:

i

I

128:

160:

ANNONSA B ONNEMANGSKOSTNADER
FÖR LJUSTORPS FÖRENINGAR

O

e-post: bjorkom@mail.bip.nct
ADRESSEN TILL "RED":
Marianne Persson
'<'.'~ ~.,
Björkom 3154, 860 33 BERGEFORSEN
. .•. . . . . (
060 - 823 23, 824 23, 070 - 54 824 99.
FAX 060 - 823 23
! I HIT SKICKAR NI ALLT NI VILL HA MED I TIDNINGEN.............
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DEN VI·

Lj ustropsåns fiskevårdsområde informerar.
Efter årsmötet 2003-03-27 i församlingshemmet sitter Anders Mattsson kvar
som ordförande. Övrig styrelsen består av Niklas Eden, Mats-Ingvar Perälä,
Fredrik Öhrling, Ingmar Sundin, Erik Bergfors och Cecilia Englund.
Precis som föregående år har fisk utplanterats i Burtjärn, Edstafåbotjärn,
Prästtjärn och Storsnägden. Under sommaren kommer vi att sätta ut mer fisk i
samtliga fyra tjärnar och dessutom kommer utsättningar att ske i Ljustorpsån
och dess biflöden nedanför Lagforsdammen. Vägbommen vid Edstafåbotjärn
sköts av privata markägare och de öppnar bommen då de anser att vägen är
farbar efter tjällossningen.
Sophämtning vid de olika fiskeplatserna är svårt att ordna med i en ideell
förening så vi hoppas att varje enskild fiskare håller rent efter sin fisketur.
Vi har satt upp en fiskkortsautomat på brandstationen i Ljustorp. Den kommer
att vara i bruk från slutet av maj. Nu har vi ett centralt, nattöppet
försäljningsställe. Dessutom fortsätter TomatÅs, Pelles ICA, Benkas, OK/Q8
Sörberge m.fl. att sälja fiskekort på sina öppettider. Lådan kommer enbart att
sälja dygnskort och har daglig tillsyn.
Efter höstens tillsynningsmanna utbildning då nio nya tillsyningsmän utbildades
har vårfisket i Ljustorpsån stått under ökad bevakning. Det är glädjande att möta
alla positiva fiskare som med giltiga fiskekort! Den ökade tillsynen kommer att
pågå året runt inom hela fiskeområdet.
Föreningen deltar i en diskussion om ett eventuellt EU-projekt i bygden. Vi
hoppas kunna återställa delar av ån efter flottningsrensningen. Som markägare
kan du gärna tänka på att lämna skog, sly och buskar närmast ån orörda då där
sitter mycket av de insekter som ramlar ner och blir fiskmat. Att däremot
använda ån att dumpa diverse skräp förstör för både fisk och fiskare.
Ljustorpsån är en fantastisk resurs för bygden som vi alla måste vårda!

Cecilia Englund för Ljustropsåns Fiskevårdsområde.
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FRITIDSGARDEN! !

Ata ute?
Du behöver inte åka så långt!
Dagens rätt serveras 9.00 - 14.00
Restaurangen öppen vardagar 11.00 - 20.00
Helger endast bokning
Ät i en lugn och stilfulJ miljö.
Med fullständiga rättigheter.

..

STROMFISKET

DELTAFISKET

Fixa upp en glad lax! ! ! !

~
Fiska i
Zon 1, 2 eller 3.
Zon 1 och 2, bokas endast på sportfiskekontoret:
Hotell Laxen, 060-57 06 23, fax 060-57 80 33
Ring för info.

~~Cr

Ljustorps Hästförening 'C4",.".,c~
~~"
Kommer att för
,~~;'illi
Ljustorp, Ala och Sörberges
klass 6 - 9 elever, hålla ett
..

Sari Kankaanoja 811 05
Marianne Pe.-sson 82323
Anna-Karin \VaJlgren 831 55

'.,

D/SCD
Lördagen den 7 juni kl.
20.00 - 24.00
I Ljustorps Bygdegård.
Detta är ett samarbete med
Ljustorps Fritidsgård och
Västernorrlands Vi Unga förening

Inträdet är 40:
Och DJ är MACKE från Kramfors!
Välkomna!!

4

Ater en termin till ända.
Fredagarna har förflutit
lugnt och städat (möjligen
nån mindre incident)
Styrelsens vill tacka ALLA
som gjort fritidsgården
möjlig.
Alla frivilliga föräldrar, ni är
toppen som kommer en
fredagskväll, det är ju trots
allt Er det hänger på att era
barn har nån stans att
träffas, åtminstone en kväll i
vecken.
(än så länge, vi hoppas ju på
mera till hösten)
Gene jornby är uppe på
tapeten igen, finns
intresserade att åka på en tur
(med Lage förhoppningsvis)
Hör av Er så vi kan boka tid.
Kostnad? Kanske!!

Vi håller även på med en studiecirkel i Häst!!
Innehåll efter önskemål, ex läderskötsel, Grönt
kort, mmmmmm
Vill DU vara med hör av dig till:
Anneli Engman 82095 el Marianne Persson 823 23

<>

D

ltal1

1111»

{)"'821 64 ~ 010"'3161041

Tapetsera eller måla?
Alla typer av målnings
arbeten utföres.
Vänd er med förtroende till
ortens målare

Ljustorps Idrottsförening
Hemmamatcher: Div.5 herrar: 28/5 mot Söders BK, 16/6 mot Ljunga IF,
25/6 mot Nedansjö IK.
Pojkar 15 : 4/6 mot GIF Sundsvall, 18/6 mot Söråkers FF.
Pojkar 13 : 25/5 mot Sund IF, 4/6 mot Essviks AIF.
Flickor 11 : har redan haft sitt sammandrag hemma ( den 10 maj )
Pojkar 11 : 25/5, sammandrag.

BILBINGO
Torsdagar kl. 18.45
Kassan öppnar kl. 17.30
OBS!
Kristi himmelsfärdsdag
Kl..16.45,
kassan öppnar kl.15 .15
Välkomna

HUND
UTSTÄLLNING
o

.ID!

"" kanot I LJ-~"

För Er som vill paddla kanot i Ljustorp , även grill och
överoattningsplats kan ordnas. Vi hyr ut Canadensare med
utrustning och ordnar med transporter .

Ljustorps lP ,
söndagen
den 3 augusti

---'.

IRLÄNDSK
RÖD SETTER

'" HYR UT TILL BRA PR1BtIt ·
LJUSTORPS IDROITSFÖRENING

Se vidare
annonsenng

Ring oss :för mer information
06082186. 0703400 117. 060 82403
ljnstorpsif@telia.com

Ljustotps lFs M~
Gåvor som skii:rtks till denna foruf gm- till
föreningens mtgdOmsverksamftet.
När Ni viII använda Er lW denna joruf så. ring
till IF-kansCi 060 82186.
Sätt in
6efopp på.
postgiro 374020-6

valfritt

Ljustorps IF
Mellberg 3107 86033 BERGEFORSEN

Tel. 060 821 86, 82403,
0703400117,0702983184

www.svenskidrott. seN/ljustorpsif

ljustorpsif@telia.com
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YGDEGÅRDS SIDAN
På utsidan Bygdegården har arbetena fortsatt och
fortsätter. Tak över köksingång och källarnedgång har
gjorts. Utvändig färdigmålning av stora salen och scen har
påbörj ats och kommer att färdigställas snarast.
I källarvåningen har gamla vattenledningsrör bytts ut
och omdragning ( flyttning) av värme och vattenledningar
utförts.
Som nämnts tidigare har Bygdegården i vinter värmts
upp av värmepumpanläggning ( bergvärme ) och med
tillskott från elkassetter. Med undantag av vissa smärre
inkörningsproblem kan vi konstatera att anläggningen
fungerar mycket tillfredsställande. Elförbrukningen har
februari till dags dato legat på ungefär fjolårets nivå. Att
observera är då att under fjolåret eldades med ved i en
förugn.

För begivenheter och arrangemang på Bygdegården:
Kolla annonsering och" kalendern".
e.u. Ulf Nilsson
Wl!ll]~UiJi)@lJI1

~IluWlMl

~@@~~fiil

Ljustorps Bygdegård ek. förening
Mellberg 3107
86033 Bergeforsen
Postgiro 17 65 03 - 1
BOKNINGSTELEFONER:
060 82186, 060 824 03 ,
0702983 184
anläggning 070 34 00 117
Vaktmästare 070 28 83 147

Historien om de små grodorna ...
livslektion nr 1

HOBBY
Det var en gång ett gäng grodungar...

~:{:i;f'§i4!
... som ville ordna en kapplöpning.
Deras mål var att nå toppen av ett högt torn.
Mycket folk hade samlats för att ta del av
kapplöpningen och heja på löparna...
Kapplöpningen kunde bÖI'ja...

Det vi inte har i lager -beställer vi hem åt Er!
'\\1

~let

Värdekupongerna

VARDEKUPONG
Vid köp av:
CD-R skivor SOmin lO-pack
Ord.pris 79 kr

Men ärligt talat;
Ingen av åskådarna tl'odde I'iktigt på att
grodorna skulle Idara av att nå toppen.
Från publiken hördes yttrande som:
Det måste vara jätteansträngande!!!
De kommer säkeli ALDRIG fram.
Och:
"De lyckas nog inte ta sig ända upp - tornet är
alldeles för högt!"

Och folket skrek vidare:
"Det är alldeles för svåli!!
Ingen kommer att klara det!"
Allt fler grodol' gav upp..
Men en av dem fOlisatte mot höjderna..
Han ville helt enkelt inte ge upp!

Utnyttja

••

+

Den ena grodungen efter den andra avbröt.. .
..Men några fOlisatte ändå klättringen...

tör llengarna\

••

VARDEKUPONG
Vid köp av:
Toabal 641'1 ii SSm + ord.pris 229kr
Köksba132rl ii SOm ord.pris 239kr

••

VARDEKUPONG

20

%
rabatt

Vid köp av:
Hobbyartiklar för minst 300kr

f

Till slut hade alla andra avbmtit utom en som
slutligen nådde 'uppen!

~fjjl
Alla medlöpare ville förstås veta hur grodan rik
ti1,,>1 bar sig åt för att klara strapatsen.
En av dem gick fram till grodan för att fl'åga
honom om hur han Iyclmts med lwnststycl,et att
komma ända fram till mål.
Då stod det klmi för alla...

Segraren var DÖV!!!
Vad lära vi härav??
Lyssna aldrig på miinniskor som ständigt är ne
gativa och pessimistiska...
..de fråntar dig dina finaste drömmar och önsk
ningar som du bär i ditt hjiiJia!
Tänk på viJJ{en kraft ord lom ha: allt vad du hör
påverkar det du gör.
Alltså:
Var alltid ...

POSITIV!!!
Och fraJ1~for allt:
Slå helt enkelt dövörat till 0111 du hör
någon stiga att du inte kan förverkliga
dina drömmar!
Tänk alltid:
I

L

Också JA G klarar av det!

~--------,

- Man förstår att samerna klagar över nedskräpningen i
fjällen.
- Hurså?
- Ja de har j u hand om renhållningen där..
- Bertram, pojken min, sa den rike mannen. Idag behöver
jag bilen och chauff6ren själv.
- Men hur ska jag då ta mig till skolan, far?
- Du får väl göra som andra barn ... ta en taxi.
Så var det grisen som fick se ett väggutag:
- Men käre vän, vem har murat in dig då?
Hos baI'beraren:
- Önskar ni ha polisonger kvar?
- Ja tack!
- Då stoppar jag dom i en påse.
Fadern undervisar sin lilla dotter:
- Nu har jag talat med dig om blommor och bin och
sådant, så nu f6rstår du nog varfOr kissekatten har fått
ungar.
- Ja, hon har blivit stucken av ett bi.
7

"------

_

Diamantfeber!
Var finns entreprenörerna i Ljustorp?
Inom Ljustorp och Viksjö -området sker i dagarna intressanta mineralfYnd,
kanske bygdens mest intressanta händelse är på gång. Om allt går enligt
planerna kOlllmer det att behövas entreprenörer i alla branscher.
Om du vill veta mer och har funderingar kring detta kan du kontakta:
Erland Nordström tel 060-82319 , 070-6382319.
(Kontaktperson för SGU:s Mineraljakten inom Timrå kommun).
(Bilden visar det enda området i Sverige där diamantundersökningar pågår.)
I

-

I ~-

r '.

Undersökningstillstånd

och
Inmutningar

IfAll

Ansökta tillstånd

;-----:

Ansökan om förlängning
samt Ansökan om överlåtei

11II

Beviljade tillstånd

1

I

Ansökta diamanter
Beviljade diamanter

8

Kalij2iltspat

NickelfOrande magnetkis i ultramaJit

Zinkblände

Kvarts

Kopparkis

Scheelit

BLI MINERALJAGARE .
Norrland behöver dina fynd. Genom din medverkan i Mineraljakten kan du komma att ge vår industri ett
värdefullt tillskott av malm- och industrimineral. Du kan därmed bidra till att skapa nya jobb i Norrland och själv
tjäna en rejäl penningsumma.
Skicka prover från dina fynd med uppgift om fyndplats till:
Georange Mineraljakt Norrland,
Svarspost, Kundnr. 900167101
Skolgatan 4,
93070 Malå
eller kom till någon av årets mineraldagar och lämna dina prover. Du
kan också kontakta länets resursperson alternativt kommunens kontakt
person för inlämning av prover.
Ytterligare information om Georange Mineraljakt Norrland får du från Sveriges geologiska undersökning i
Malå, tel. 0953-34 600 eller Uppsala, tel. 018-17 90 00.
ObC'

623!e;.
~ f

070'

63

62~ lO!
~

GEORANGE
MINERALJAKT NORRLAND
Georange Mineraljakt Norrland arrangeras av Georange, länsstyrelserna
i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, VäSterDorrlands och Gävleborgs

län samt Sveriges geologiska undersökning (SGU) med ekonomiskt stöd
från Europeiska unionens strukturfonder.

EUROPEISKA UNIONEN

Strukturfonderna

GU

Sveriges Geologiska Undersökning

9
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HOS

NyH ·

A Ila filmer, A Ila dagar, A Ila kunder!

Nu serverarvi inte bara korv!

I

U tan även H amburgare, Pizza, W ok m.m

Torsboda Så K lart!

Du såg väl Tlmell "I äntligen'hemma " när han byggde

alltan med j ordankare, Gör det Du också!

+

PrOFoU

Ett utmärkt grundläggningssätt som
dessutom är schaktfri oc.hpassar
ror nästan all lätt grundläggning
från enkla skyltar till alltaner,cärportar,
inglasningar ,bul1erplank flaggstänger,
staket m.m. m.m. Särskilt lämpligt på
asfalt då det inte blir någon skada.
j

(}eonOIT

. Ring och hör !
Jordankartjänst

Bredsjön ~580
860 3J Bt~rgefor~~n ?.lLjustorp !)
Håkan Josephs8on 070-5306050 Bredsjötl
Stdlm ~:Ciström
OiO-631 7000 Mellberg
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BIBLIOTEKET HAR ÖPPET J\tlÅNDAG OCH ONSDAG 17.00 - 19.00
: I

Tel 821 47

BOK-TIPS FRÅN VIVIANNE
Juni - Juli
Coldwater av Mardi Mc Connocllie
II: "Kapten Edward Wolf är fångelsedirektör på den karga klippön Coldwater utallfol- Australiens
kust. Året är 1847 och kaptenens döttrar Charlotta, Emily och Anne är i praktiken lika berövade
I. friheten som öns fångar. De tar sin tillflykt till drömmar om forfattande och om ett liv långt ifrån
fängelseöns otillgängliga klippor_
Kapten Wolfs drömmer om ett mönsterfängelse. Men under den skenbart ordnade ytan smids
djäl"Va planer och väcks starka känslor, som ska komma att utmana hela deras bräckligt
balanserade värld."
Detta är en roman som är laddad med undertryckt passion, kärlek och frihetslängtan och lika
andlöst spännande som en samtida thriller.

• I

i

Enligt Maria l\1agdalena av :Marianne Fredriksson
"Kvinnor och män som lämnat sina sysslor for att folja Jesus och hans lärjungar, hal' på en av sina
vandringar slagit läger i Kafarnaum vid Gennesaretsjön,
En dag kommer Jesus mor. Det är forsta gången Maria från Nasaret och Maria från Magdala
träffas och mötet blir dramatiskt.
:. - Är det du som är horan som min son lever i synd med?
l.·. - Ja. Men jag är ingen hora.
I Berättelsens huvudperson är Maria från Magdahl. Hennes familj utplånas av romare, själv lyckas
hon fly, blir placerad som fosterbarn i ett glädjehus, får studera språk och religioner, är medveten
om sin särart och blir avvaktande och kritisk, är vetgirig men ser och registl'erar mer än deltar.
En dag träffar hon Jesus"
Denna bok är en stor berättelse om kärlel{, som ger ett kvinnligt perspektiv på kristendomen.

j

i

[~F 1.1 ... L.. 1 ..1. JiffFffFEifFITf I .1 ... 1

Trädgårdsdax i Ljustorp
••

Oppet hus
Lördag 31/5 kl. 10.00 - 15.00
Rolig tipsslinga med fika mm
l/V1en in
.' h' 15.'
v a·'~/Jkom,''''
i våza vaXt

1'\ l

o

TOMlIT-lIS
a.-.

060-810 50

V'

••

o

LJUSTORPS TRADGlIRD
060-82049

www.fly.to/Jjustorp
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BREDSJÖN - SLÄTTMON
R-,

rf

jTrots snö och regn lyckades evenemangsgruppen mot

~

Rapport från Valborg.

alla odds få fyr på årets majbrasa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Byaföreningen bjöd på grillad korv, godispåsar till
barnen samt fyrverkeri. Ett trettiotal tappra bybor kom och huttrade i det kalla vårvädret. Vi tackar evene
mangsgruppen och alla inblandade för ett lyckat Valborgsmässofirande.

LÄGERELDEN
Lägerelden är namnet på en vildmarksdagikväll med paddling och en del andra äventyr.
Framåt kvällen äter vi middag som vi valt från vildmarksmenyn.
Samling kl. 13.00 den 14 juni uppe vid smedjan hos Lars-Ove Östlund.
Anmälningsavgift 50:-/person

Anmälan till Lars 070-3223799 senast den 9juni.

Övrigt
Vi tar emot ytterligare anmälningar till spelen om Bredsjö Ante.
Ring 070-322 37 99 Lars Karlstrand.
Bussen som avgår från Slättmon kan ta upp folk efter hela vägen ner till Bergeforsen.
Bredsjön I Slättmon 's egen hemsida;
~
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brasan och hälsade vårens ankomst med att gemensamt
sjunga "Vintern rasat ut". Sedan grillade vi korv, vi drack
gott kaffe och en härlig tårta som Heidi bakat, och hade en trevlig l{väll tillsammans.
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Den 5 maj var det dags för

medlemsmöte. 15 medlemmar infann sig. En inbjudan till ordf. för
Ljustorps Byutveckling, Erland Nordström, som informerade om "Bildande av lokalt partnerskap
för utvecklingsarbete på landsbygden". En diskussion följde. Dessutom var trafil{kommittens ordf.
Kjell Rastberg inbjuden. Han informerade oss om väg 331, angående sänkning av hastigheten. Ar
betet med Vägverket fortlöper. Övriga ärenden behandlades, och mötet avslutades med fika.

Den 31 maj gör vi en

utflykt till Skinnen. Vi tar med matlwrg och tl"äffas hos Jim Markusson kl.
10.00 för avfård, och hoppas på vackert väder.

Vid pennan M(~ilis Smedman,
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Tisdagen den 13 maj var styrelsen och tittade på
stället fOr den tilltänkta rastplatsen vid bäcken
,ACKENS BYALAG
FUSKB ~'-\.
mitt i Fuske. Tanken är att ha bord och bänkar
[
]
där, samt en informationstavla om Nylands
forsen som utflyldsmål och fiske, mm. Vi tittade
på vad som måste göras på platsen, men först ska vi prata med vägverket för att få förslaget
godkänt.
En "städdag" i Nyland med buskröjning mm. Blir den 30 maj kl. 18.00 alla är välkomna. Medtag
egen matsäck eller fika fOr ev. grillning.

On!f Christer Nyman
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Carina Melin
060-13 83 02
NU finns Folksam närmare Dig!
Varje tisdag finns Carina Melin hos Fonus i Timrå,
S:a Köpmangatan 9. Tel 57 34 06

Boka besök mr: * ekonomisk rådgivning, * gåvo- och arvsskatteplanering,
* försäkringar, * sparande mm
l\1åndag, onsdag - fredag endast tidsbokade besök

KALENDERN! !
Kom gärna med inslag.
kl

aktivitet

anangör

plats

31.5

10.00

Utflykt till Skinnen

l\1jällådalens byalag

Se sid 12

31.5

10-15

Öppet Hus

Tomat-Ås + Ljustorps Trädgård

Resp. växthus

7.6

20-24

DISCO

Lj. Hästfören. + Fritidsgål'den

Bygdegården

10.6

19.00

Informationsmöte

Centern

Bygdegården

14.6

13.00

LÄGERELDEN

Bredsöjn/SlättmoIls byalag

Se sid 12

28.6

21.00

Lottfest

Ljustorps IF

Björkängen

19.7

13.30

Bredsjö Ante

Bredsöjn/Slättmons byalag

Nona berget

20.7

18.00

Hemligt mål

Centern

Saml. Bygdegården

Hundutställning

Se kommande annonsering

Ljustorps lP

datum

3.8
Byxtips

Sy i ett par tryckknappar på avigsidan av barnens vida byxben. Knäpp dem när barnen ska ut och
cykla, så slipper du nedoljade och trasiga byxben som fåljd av att tyget dragits in i kedjan.

Ateranvändning
Utslitna tennissockor går alldeles utmärkt att använda som disktrasor. Klipp upp och ta bort färgrän
derna, tvätta med vittvätten.

Fryst kajalpenna
Kajalpennor kan vara svåra att vässa får stiftet är så mjukt. Lägg i frysen nån timme så går det lättare
Honungsvatten lär vara bra får blommorna.
1...-

_
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(]3[i våifin ti[[pingst!

Halva priset
På valfri överdel vid köp av
kjol eller byxor
(gäller t.o.m. Pingstafton)

40%
På vårens jackor

Välkommen in!
Glöm ej!

DIN sportaffär på orten! ..-~
Cykel, jogging, fiske, fotboll

Inlämningsställe för kemtvätt
Pensionärsrabatt

Öppet

Öppet:
vardagar 10 - 18 lördagar 10 - 14
Köpmangatan 47 * Tel & Fax 58 07 80

Vardagar 9.00 - 17.30
Lördagar 9.00 - 13.00

CENTERN OCH CENTERKVINNORNA
ILJUSTORP
Kommunkretsens INFORl\1ATIONSKOl\1MITTE' har beslutat att lägga ut årets
månatliga informationsmöten på avdelningarna.
Sålunda är det vår tur att vara värdar för informationsmötet den 10 juni i
Ljustorps Bygdegård kl. 19.00. Ärenden från fullmäktige och nämnder.
Välkomna!
Av olika skäl har vi beslutat att inställa årets Centerdans på Björkängen.

Traditionsenligt kommer vi söndagen den 20 juli att arrangera HEMLIGT MÅL.
Samling vid Bygdegården kl. 18.00 för färd mot hemligt mål. Medtag fikakorg/trunk.
Alla hälsas välkomna till en partipolitiskt neutral, trevlig familjekväll.

Mot XXX
14
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Ramverksta'n Hässjö k:a

000

:.

Ranlar in litografier, oljor, sydda, posters, akvareller,
etsningar, brudfoton & lådinramningar

Inramningar 30% rabatt
Lager på litografier på ett 70-tal kända konstnärer
Original av
Jöran Nyberg, Arvo Luik,
Vivianne Larsson, Anna-Moa Nordström m.fl.

':
+
00

:+

Öppet:
måndag - fredag 12- 19
lördag 10 - 13
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Tel 060 - 430 20

....
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SUNDSVAll

Vi organiserar cirklar och kulturprogram,
framforalIt i samarbete med medlems
organisationer men även med/for allmänheten.
Du är välkommen att besöka oss både personligen
och på telefon. Så berätta vad Du har for
önskemål och vi forsöker lösa det tillsammans.

FNlga efter ABF:s nya Hälsoskola "Livet är ditt",
Dra ihop ett gäng till en cirkel for bättre liv!
Blivande ledare utbildas torsdag 12/6 och
tisdag 17/6 i Sundsvall.
Mer information och ledarutbildningsanmälan till
Eivor på ABF tel: 64 10 64

Vi utför allt inom bygg,
nybyggnad, ombyggnad eller
tillbyggnad.
Snickeri, kakel & klinker, el,
vvs, byta ditt kök eller vad
Du önskar.
0~\\111/ I/;~ ~
Vi utgår från Söråker och har
vårt största arbetsområdet inom
Timrå kommun.

Välkommen att kontakta oss!
ABF Sundvallsorten
fax171020
fax 572543)

Patrik Lundman
420 88, 070-534 94 81

E-post abf(ll)sundsvall.abf.se

www.plbygg.se

'----

o

l:GG 8< INIUDNING

ABF Sundsvallsorten

Sundsvall tel 64 10 60
(Timrå
tel 58 04 66

::
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Hör med Lage!

FISKENS DAG
Är tyvärr inställd i år.

Som erbjuder 19 platser i sin buss.

Sjöströms Busstrafik
Lagfors
förmedlar även större sällskap
från 20 - 71 personer
Välkommen att ringa för prisuppgift

Hanssons Loge är ett populärt
dans111ål...

LOTTFEST
På
Björkängen
28 juni
Se kommande
affischering
~

Lage Sjöström

...

060 - 810 25
070 - 325 76 90

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

I Slättmon, Västansjön, Bredsjön, Uddefors

I

et J'

GÖI'an 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 rCA, ÖPPGmsvägen, Hamrevägen,

Erland Nordström

82319

Skäljom, Åsäng, Stavreviken, Rotenvägen

Hasse Bouvin

83080

Åsäng, mot Viksjögränsen
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Mjällådalens Byalag
-

LJUSTORPS FÖRSAMLING INFORl\1ERAR

Kommande gudstjänster
Söndagen den 25 maj konfirmationsmässa ikyrkan med konfirmander och kyrkokör
Torsdagen den 29 maj kl 8.00, Kristi himmelsfårds dag har vi
Gökotta vid eller i Sockenstugan,. Frukost efter gudstjänsten i församlingshemmet.
Lördag den 31 maj kl 18.00 invaderar Bike'n Fly Ljustorps kyrka då de har sin avslutning.
Kom och var med i en kyrka, som det svänger om mer än vanligt.
Fredagen den 6 juni har Ljustorps skola avslutning i kyrkan.
Pingstdagen den 8 juni kl 18.00, Musikgudstjänst i kyrkan med Agneta och kören.
Avtackning av Eva Broo.
Söndagen den 15 juni kl 11.00, När prästen är borta
.Lekmannaledd gudstjänst i kyrkan.
Våra politiker leder gudstjänsten och predikar. Agneta Granlöf ansvarar för musiken.
Midsommardagen den 21 juni k118.00, Gudstjänst i prästgårdsparken.
Söndagen den 29 juni kl 11.00 Gudstjänst i Lagfors
Söndagen den 6 juli kl 12.00 Gudstjänst på Hembygdsgården med sång av kören.
Eva Broo har sin sista predikan i sin tjänst som präst i Ljustorp.
Söndagen den 20 juli kl 18.00 Gudstjänst i kyrkan
Söndagen den 27 juli Id 15.00 Gudstjänst i Laxsjön. OBSI Kyrktaxi kan bokas.
Ring pastorsexpeditionen Söråker tel 408 20 vardagar kl 10.00-12.00 för bokning
Söndagen den 3 augusti kl 18.00 Gudstjänst i Lagfors

Övrigt
Lördagen den 24 maj blir det en
aktivitetseftermiddag i Lagfors
i samarbete mellan Lagfors byalag,
Ljustorps IF och församlingen.
Stad i kyrkan Id 14.00 med att
fiskebilj etter delas ut till
Fisketävlingen som IF arrangerar och
Ingolf Söderlind underhåller med sånger
från när och fjärran.
Under eftermiddagen: fisketävling med
fina priser, möjlighet att köpa
kaffe och tunnbröd i bagarstugan
och om vädret tillåter, blir det
gl'äddning av kolbullar.
Välkomna till Lagfors!

.l\1PD-utflykt tisdagen den 27 maj
Församlingen inbjuder. Samling kl 9.00 i
församlingshemmet för morgonkaffe och
avfärd till Stöde och Huberget. Där tittar vi
oss omkring, samt äter lunch. Sedan
besöker vi Stöde kyrka.
Förfrågningar och anmälan
senast onsdagen den 21 maj till
Pastorsexpeditionen i Söråker tel 408 20,
Freja Tjärnberg 824 05,
eller Maj ny Nilsson 820 18.
Båi"täcke Vårt bårtäcke är nu klart och
det visades i samband med gudstjänsten
den 18 maj. Har du frågor om bårtäcket
eller skulle vilja se det. Hör av dig till
expeditionen.

Flyttlasset gå r
i mitten juli för mig till Norrtälje. Jag flyttar från Härnösand och från Norrland efter drygt 20
år efte[ Norrlandskusten, för att som jag hoppas rota mig i Roslagen. Jag har fått en tjänst som
präst i Norrtälje stad och kommer där, precis som här i Pastoratet, att ha en inriktning på
arbetet att vara skolpräst. Dessutom kommer jag att arbeta med Sinnesrogudstjänster och
Heliga Danser, ha ansvar över verksamheten i församlingshemmet Ansgarsgården, samt
förstås arbeta med vanlig församlingsverksamhet, Gudstjänster och förrättningar. Mitt
skriftliga tack till denna underbara bygd och er underbara människor, som bor här kommer i
nästa Ljustorpsblad. Jag hinner nämligen skriva ett inlägg till innan jag slutar den 13 juli. Och
jag hoppas verkligen att vi ses på Hembygdsgården den 6 juli l
Eva Broo
Präst i Ljustorp
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FISKEN-DAXS
Fortfarande finns en och annan lördag eller söndag
obokad för frivillig insats.
Hantverk välkomnas stort. Det var efterfrågan i fjol.
Kom in och hämta Ert ex av Timrås första turisbroschyr!!
Loppisgrejor tas fortfarande emot med varm hand.

Startdatunl!ör i sonlmar är den 23 juni,
alla dagar nlellan 12.00 -18.00.
Sprid gärna till era nära och kära (även företag och föreningar) att möjligheten finns att
komma att äta eller fika på "Fisken".
Våfflor, toast, kaffe med bröd, paj, glass och dricka.
Har Ni tips och synpunlder hör GÄRNA av ER.
Madanne Persson 823 23, 824 23, 070-54 824 99

Postadressen

Ljustorp

Varje år i februari månad har vi upprepat vår begäran att återfå postortsnamnet Ljustorp,
så har även skett detta år.
Vi har redan hunnit få avslag i april men med möjlighet för yttrande.
Senaste motiveringen till avslaget löd: 900 hushåll i Bergeforsen som inte berörs av
förändringen drabbas.
Det har nämnts även andra orsaker som påverkar Postens negativa inställning som att
Lantmäteriet och Riksskatteverket berörs med extra arbete och stora manuella
dataregisterändringar.
Vi har nu i april månad yttrat oss, med hänvisning till den pågående adressändring som
berör hela kommunen och att vi anser att vi nu uppfyller deras förutsättningar och kriterier
för postortsändringen till Ljustorp.
Vi anser också att återinförande av postortsnamnet Ljustorp är viktigare än alla
adressändringar som nu pågår i hela kommunen.
Vi har ett mycket starkt stöd från Timrå Kommun i denna fråga och som varje gång vi
ansökt har medverkat mycket positivt till vår begäran.
Ljustorp kommer säkert tillbaka.
Ljustorps Byutveckling / ordf. Erland Nordström
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DEN ÄR FIN, MEN
JAG TROR INTE ATT
-----
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Furu-list
Vitmålad-list Trävaror
Paneler
Laminatgolv
Innertak
Bänkskivor
Gipsskivor
Plywood

Spånskivor

Inner- och ytterdörrar
Isolering

Infästningar

Board

Fönster

Plast och pa pp
Beslag Skruv Spik
El-artiklar

Lim

Alltid lågpris

Sågade och hyvlade trävaror
Låna gärna vår släpvagn
Terminalvägen 6, Tilm"å
Tel 060-57 1050
Öppettider vm'dagm" 7.30 - 18.00

Vi köper

I

dödsbon, sterbhus, flyttbon,
gamla träföremål,
trämöbler
och
enstaka föremål,
även gamla gubbnl0peder
mOl.
Samt åtar vi oss
stora och små
auktionsuppdrag.
Vi har öppet antik-loppis

alla lördagar och söndagar
il. 00 - i6. 00.
lJ1ogatani4 i Sörberge vid
[CA Andersson
Timrå Auktionskammare
Sven-Ed).: Persson
070-662 39 58,
060-578402
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Ska Ni bygga nåt till
våren/sommaren?
Vtan ritningar?
Ring Marianne
823 23, 824 23
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DAGENS ROS
~ Går till Vivianne sonl
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~ med bravur har axlat &1)

I vetduv~j~~:;~}l?ågångi
En hemsida som visar
kommande evenemang
i Ljustorp.
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Stinas nlantel som
vår "bibiotant"
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Åsa och Cecilia

tackar alla busiga barn för
en rolig gymnastiktermin.

Tack även till Ljustorps
Byutveckling som stödjer oss med
lokalhyran!

kommer att anordnas i
sommar, se upp efter
affischer ang. datum.

Sugen att gå kurs???????
Intresserade finns men några till behövs.
Hör ar DIG till Erland Nordström 823 19
eller red. 823 23

En uppmaning!!
Alla Ni som tycker att
Ljustorp borde få vara
Ljustorp ...
Notera det på kommunens
a d r essfö rsla gs h a nd Iing.
+ framhäv Er bys namn i
adressen.

860 34 Ljustorp

Hästens Dag

SPELA GITARR.

Ljustorps Byutveckling driver ett projekt
som undersöker möjligheten att bygga en
fiskvandring förbi Lagforsdammen. Vi
hoppas att få bygga ett så kallat om)öp,
som ger fisken tillgång till nya reproduk
tions och föd områden. Projektledare är
Cecilia Englund.

Typ Gossa 0000

PG 56 96 55 - 4 1 1
Tel 823 64
j:
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RODA KORSET
~
BLOMSTERFONDEN ~
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DU, NI, HÖÖÖR UPP.
Som under 2003 har betalat in 100:- till
INSATS-medlemskap i Byutvecklingen
HÖR AV DIG, några har glömt att ange
avsändare, så jag kan inte registrera Dig
som insatsmedlem.
Det kan ju vara just DU som gjort den lilla
missen.
Ring el faxa Marianne Persson 823 23 eller
E-post: bjorkom@mail.bip.net
När jag vid ett av mina årliga besök i Ljustorp,
fick se den nya miljöstationen, blev jag glatt
överraskad.
Ett antal tavlor målade av Ljustorpsbarnen på
Ljustorps skola, omgärdade stationen, dessa var
mycket vackra och jag tackar Er för det arbete
Ni lagt ner på dessa.
Diirutöver fanns två stycken tavlor av modern
are snitt, målade aven för mig okänd konstnär,
vid närmare studie av dessa måste jag erkänna
att en hel del talang finns i denna konstnärs
händer.
Ljustorpsborna är bara att gratulera till denna
vackra miljöstation.
Hälsningar från en före detta Ljustorpsbo.
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Av biblioteket i Vivsta, anordnad
sagotävIing, vanns av klass 3 på
Lj ustorps skola.

Livet leker fast det värker
Att bli gammal är förbannat,
man kan inte säga annat.
Ja, det är rent helvetiskt,
osympatiskt, oestetiskt.

Ett

JÄTTE

grattis!

Rapport från Lokala Skolstyrelsen
Lj ustorpselevernas trivselpellg

Allting hänger, torrt är skinnet,
trist är sinnet, svagt är minnet.
Munnen full av lånta tänder,
och bruna fläckar på händer.

Är ett mål att det ska finnas pengar som
används till ex. välkomstfika första skol
dagen, leksaker som ligger utanför skol
budgeten, plus annat
Finansieras av alla eller envar..
Vem som helst som känner för att skänka
en slant till eleverna kan göra det.
Föräldrar, mor-far-föräldrar, grannar
"ickefOrälder", ja vem som helst.
PG kommer till hösten.

Det är fel på hjärnkontoret,
fast man kanske själv ej tror et.
Själen gråter, tanken sinar,
hjärnans celler bortfortvinar.
Det är slut på erotiken,
ingen liten vän i viken.
Som ser på en, med lystna blickar,
kroppen värker, allting klickar.

SKOLPROMENADEN
Ni som sett Ljustorpseleverna ute på
vandring, kanske har undrat vart dom
varit på väg..
Dom har nästan nått till Sydafrika nu,
1000 MIL. ..
Målet är jorden runt.
En karta finns på skolan som matas
dagligen med metrar som för dom närmare
målet. Ska bli spännande att se hur långt
det hinns med innan skolavslutningen.

Reumatismen pinar låret,
rakt och stripigt hänger håret.
Ögonlocken hänger som gardiner
ådrorna ser ut som serpentiner
Huden är en hop av rynkor,
här och där syns stora skrynklor.
Tvi, man vill bara kräkas,
ingenting vill läkas.
Nu får man leva på minnen som var,
man ej längre på ömma ställen tar.
Man kan inte säga annat,
allting är j u rent förbannat.
Sign. Totte

Namnförslagstävlingen på väg 681,
genom Ljustorp,
fortsätter under sommaren.
På "Fisken" kan Ni lämna förslag.
Antalet som kommit in är få,
därför kör vi vidare ett tag till.

Vi uppmanar alla andra promenerare som
rör sig i Mellberg, att gärna ta en extra sväng
bakom skolan under kvällar och helger. Det
har förekommit skadegörelse på barnens
lekutrustning.
Om Ni ser ener hör något ta gärna kontakt
med skolan el nån i Lokala skolstyrelsen, se
nedan. Innan sommarlovet bÖljar går det
även att lämna meddelanden i brev
lådan vid ingången tin skolan.
Tack för ER medverkan.
Styrelsen:
Tina Tjärnberg, Helen Söderlund,
Liselott Forsberg, Sari Kankaanoja,
Birgitta Naapanki, Fredrik Wänglund.
L-
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