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ANNONSKOSTNAD ER för 20041
Pris

Nr5

10 sept

Nr6
Nr 1 I 05

25 sept

Inkl. moms

600:

750:

1/2A4

300:

375:

150:

187:50

32:

40:

20 nov

1/4A4

12 jan

xx jan

Radannons

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.

Exkl. moms

HelA4

5 nov

Prenumeration

~
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ANNONSABONNEMANGs KOSTNAD
Exkl. moms

Pris

Inkl. moms

HelA4

2.400:

3.000:

1/2 A4

1.200:

1.500:

1/4A4

600:

750:

Radannons

128:

160:

j

Föreningens Postgiro

861124 - 6

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

ANNONSABONNEMANGSKOSTNADER
FÖR LJUSTORPS FÖRENINGAR

Exkl moms

Pris

Inkl moms

HelA4

2.000:-

2.500:-

1/2A4

1.000:-

1.250:-

1/4A4

~

500:-

625:-
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ADRESSEN TlLL "RED":
Marianne Persson
Björkom 130, 860 33 BERGEFORSEN
060 - 823 23, 824 23, 070 - 54 824 99.

(e-post: bjorkom@mail.bip.net) kaos ror tillfället
FAX 060 - 823 23
HIT SKICKAR NI ALLT NI VILL HA MED I TIDNlNGEN.....
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Ljustorps Byutveckling och Ljustorpsbladet 10 år
Hösten har kommit igång, älgjakten
har börjat, lingonplockning pågår
samtidigt som foreningslivet, utveck
lingsarbeten och övriga verksamhet
snurrar för fullt.
Jag hade den stora äran att få delta i
en diskussion om byablad i Radio
Västernorrland i augusti. Det var an
svarig utgivare för Själevadsposten
och Ljustorpsbladet som diskuterade
med Tulla Maja Fågelström om förut
sättningar och fran1tid. Återigen så
påminns man om hur viktig tidningen
är for vår bygd och jag vill återigen
sända ett stort tack till Marianne Pers
son som lägger ner mycket ideell tid
och stort engagemang for att tidning
en skall komma ut varje gång.
Det som ligger framfor oss under hös
ten är annars att vi måste börja arbeta
med bredbandsutbyggnaden som
kommer att starta under 2005 här i
Ljustorp. Vi börjar med ett informa
tionsmöte den 25 oktober kl 19.

Ordförande:
Erland Nordström
Vice ordförande
I det här numret av tidningen har vi ock
Helene Söderlund
så ett reportage om skolan och det går
inte nog att framhålla hur viktig skolan Sekreterare:
är får vår bygd. Vi kan skatta oss lyckli Björn Andersson
ga att våra barn får växa upp i en lugn
Kassör:
och trygg miljö, men små klasser. Där
Lena Liljemark
alla lärare vet vilka barnen är. Ska vi
Ordinarie:
kunna öka inflyttningen i framtiden är
naturligtvis också skolan oerhört viktig Cecilia Englund
Tauno Sampala
Sen vill vi naturligtvis gratulera och
tacka Fuskbäckensbyalag till att vi åter Suppleanter:
igen fått upp Högåstornet. Jag har redan Pernilla Sjöström
varit till Högåsen och klättrat upp och
Anna Nygren
jag kan tala om att utsikten var fantas
Lena Sellstedt
tisk.
Marie-Louise Edström
God Jakt på er!
Asa Magnusson
Elvy Dahlin
krlana'i}Y';JTlutröm
stänga igen. Vi är glada för varje dag vi
får respit med stängningen.
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Affären finns till vår stora glädje kvar
ännu och vi får hoppas att det tar ett
tag innan man beslutar sig för att

Medlemsavgifter för 2004
Enskild 50 :- / år
Familj/Företag/forening 75:- / år
Insatsmedlemsskap 100:
Insatsmedlemsskapet är personligt och
betalas en gång, sen tillkommer med
lemsavgiften varje år.
Ljustorps Byutveckling
PG 86 11 24-6
Org nr: 76 96 00-9476

Styrelsen
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Hemsidan !
Vi har nu flyttat vår hem
sida till den nya adressen.
Undan får undan kommer
vi att anpassa den nya si
dan får bygdens behov.

Vi vill initiera och stödja och påverka Ring Inga Englevid för
I mer synpunkter 82260
utvecklingen inom Ljustorp. Vi vill
vara en röst får både privatpersoner, fö
http://www.ljustorp.se
reningar och foretag i Ljustorp kring
övergripande frågor som berör oss alla.

Kontaktperson Erland Nordström 060-823 19
Mail: byutveckling@ljustorp.se
Hemsida: http://www.ljustorp.se/byutveckling

Adress:
Lövberg 124
860 33 Bergeforsen
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Ljustorp.se

Vår egen Ljustorpsportal
Webbplatsen och e-posten ljustorp.se: kommer att vara tillgängligt för alla som bor och verkar i Ljus
torp. Här kommer det dels att finnas allmän information om Ljustorp och sen kommer det att finnas län
kar till all iöretag, röreningar och privatpersoner som vill länka in sig. Dessutom erbjuder vi också
webbhotell plats så att du kan lägga in din sida rent fysiskt här hos oss. För att bara länka till din sida
kommer vi naturligtvis inte att ta betalt, men om du vill ligga på vårt webbhotell och ha ljustorp.se som
din adress och e-post då kommer vi att erbjuda detta till själkostnadspris för privatpersoner, företag och
föreningar i Ljustorp. Din webbadress blir då t ex www.ljustorp.selbyutveckling eller www.ljustorp.
se/lena och din e-post blir t ex. byutveckling@ljustorp.se eller lena@ljustorp.se
Årsavgift iör webbplats med max 2 mb med en e-postadress: 200 kronor/år inkl moms
Du gör din sida färdig och skickar materialet till oss och vi publicerar det. Max 1 uppdatering/månad.
Begränsat antal.
Egen FTP access och tillgång till 10 mb: 450 kronor/år inkl moms
Du kan uppdatera din sida så ofta du vill med egen anslutning.
När du tecknar abonnemang hos oss så får du först skriva på ett kontrakt där det som vanligt finns en del
finstilt information som du bör läsa igenom. Vi köper tjänsten aven leverantör och är i vår tur bundna
av avtal både med dem, kommunen och till att hålla Svenska lagar på sajten.

Alla byalag i Ljustorp kommer att
få publicera material med max 1
mb gratis på ljustorp.se. Hör bara
av er!

Intresserad skriv tiU: portal@ljustorp.se
Ansvarig utgivare: Ljustorps Byutveckling
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eenkas Cykel & Sport Eftr A8
Bergeforsen Tfn: 578268

Vi säljer skidor av märket Ficher, Salomon bindningar och
pjäxor.

STOR SKIDMÄ·SSA Lördag 2/10 på BSK
Allt för ett lyckat fiskeäventyr finner Du i vår
välsorterade butik, stor sortering av AB U, Shimano.
Fiskekort till ÄOlven & Ljustorpsån, Gussjö, Lögdö.

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

Hos oss köper Du Rieju Dracc, ATV 4-hjulingar
från TWS, vespor från Hyosung.
Höstpriser på fordon i lager.
För modeller besök: www.tws-motor.se

Komplett serviceverkstad till DIN tjänst.
Hämtning o Leverans ordnas efter ök.

NU I BUTIKEN, TOTAL UTFÖRSÄLJNING AV -03
SKIDOR, HOCKEY, SKOR OCH KLÄDER.
ÖPPETTIDER:
Måndag - Fredag: 09:00 - 18:00
Lördag: 09:00 - 13:00

Ev. finansiering ordnas gm. SHB finans.
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Surströrnmin

å församlin

För tredje året i rad bjöd
Ljustorps församling och
idrottsföreningen på sur
strömming den 17 augusti.
Arrangemanget har växt mer
och mer för varje år och i år
var det 150 besökare som kom
och njöt och umgicks i forsam
lingshemmet. Doften går inte
att ta fel på, men besökarna
verkar inte bli avskräckta.
Det är en blandad publik med
allt från barn till pensionärer.
Det handlar om att idrottsfö
reningen och Ljustorps för
samling bjuder alla som vill
på surströmming mellan
klockan 14 till 19. Folk kan
komma när dom vill under
den tiden och arrangörerna
dukar om och ser till att :fYlla
på buffebordet, så att det
finns till alla.
De två arrangörerna betalar
hälften var av kostnaderna
och hjälps åt med arbetsin
satserna. För dom som inte
äter surströmming finns korv,
köttbullar och sill. För under
hållningen under maten sva
rade Ljustorps egna virtuoser
"Lövbergarna"
Christer Nyman från idrotts
föreningen är väldigt nöjd
mer samarbetet och hur det
har gått. Han berättar att
han tycker att det är ett kul

4

och udda arrangemang. Kan
man hitta nya saker och dom
går hem, så är det alltid kul.
Dessutom är det ovanligt att
en idrottsforening samarbetar
med kyrkan, så det har även
väckt intresse på andra håll,
avslutar han.
Freja Tjärnberg ordförande i
kyrkorådet berättar glatt om
stora kittlar med potatis, duk
byten och disk långt in på
kvällen. Hon säger att det här
är ett jättekul arrangemang,
det är helt enkelt fantastiskt.
Den största glädjen är att folk
ser ut att uppskatta det ock
så. Hon tillägger att det är ex
tra roligt att det kom så
många barn i år. För vi har ju

faktiskt annat än surström
tillägger hon.

.~g också,

Samarbetet med idrottsföre
ningen fungerar mycket bra.,
berättar hon. Vi hjälps åt med
det praktiska. Idrottsföre
ningen är ju som en "spindel"
i nätet så här på landsbygden
och därfor är det perfekt att
samarbeta med dem. Sen är
ju Krister som person så oer
hört kreativ, fortsätter hon. 
Det var han som kom till mig
med iden om att vi skulle bju
da på surströmming tillsam
mans och jag tyckte att det
var en kanon ide, avslutar
hon och hälsar oss välkomna
till nästa år.
Bilder: David Fällman
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FOTBOLL
Ljustorps IF s A-lag kOlnmer att med 98 % säkerhet att spela i divA nästa år, till
det behövs endast en poäng till. Dom har två ospelade matcher kvar, den första är -----
mot Söråker den 25/9 och sista matchen mot Medskogsbron går den 3/10.
Vi törs väl inte hurra riktigt än , så vi önskar grabbarna lycka till.

succen fortsätter!
Stämningen var på topp även i år vid surströmmingsfesten, som
Idrottsföreningen och Kyrkan bjöd alla Ljustorpare på, den 17 augusti.
Drygt 150 personer kom för att avnjuta denna läckerhet.
Ett stort tack till alla som hjälpte till i köket.

TOMTELAND
söV\,Gl Gl g eV\, GleV\, 2f? V\, oV.

~J.1-5.00-1-3.00

LjlAS,tor--p.s bkjgGlegthrr;;{
ANMÄLAN: TSL. f?21-f?b, 07-0 ~f?31-f?4
AV\,VlittlL Sr L gOGl tLGl s,~ vL f~r -pLGlV\,erGl -pLGlcerLV\,gGlr OVlit NL
VlGl r eg V\,Gl öV\,s,~eV1A~ L,
s,~ L~v\'gt Glet tlr VlitöjLLgt.
SOV1A VGlv\'LLgt ~os,tGlr Glet LV\,te v\'~got Gltt VGlrGl VliteGl.
clULB~D Rn

:J{u f:gn du GestäffajufEord i Ljustorp.
'Det är Ljustorps 1!f och Ljustorps !församCing som har arGetatfram
denna mäjCig!iet ti{{att få äta ju{Gord i dom vacl(za Cof:gCerna i
Ljustorps !församCingsgård.
'Det /(gmmer att vara öppet wrAJ sön.~ wr.ll och sön.12 decemGerJ
två sittningar/dagJ I(J. 14.00 och I(J. 17.00 med möj{ig!iet att ta emot upp
ti[{ 60 personer/sittning. !Ring för prisuppgift och igod tidför att Gof:g Gord.
!för servering och Gof::!Jing står ,J Ladys with 1{eedCes JI
'IeL 070-2983184, 070-5482499J 060-82188 e!ler 06082323.
0/.9tL!J(O!Jv{9\(JL
Ljustotps IFs MinnesfotuC.
Gåvor som skänks till denna forn! går
tif[ föreningens ungdOmsverksamfiet.
När Ni viff använda Er av denna jOrn!
så ring tifC IF-kansa. 060 82186.
Sätt in valfritt 6efopp på

postgiro

Ljustorps IF
Mellberg 3107 86033 BERGEFORSEN

TeL 060821 86, 82403,
0703400 117, 0702983184

www.svenskidrottse/Y/ljustorpsif

lj ustorpsif@telia.com

374020-6

5

BYGDEG

S SIDAN

5emestern överstökad.
50mmaren har tagit slut.
Hösten kommit och med den kanske tör många
bärp!ockning) svamp!ockning och tör en del också ä!~aktstider.
Få D~gdegården har de utvändiga isolerings
arbetena tortsatt.
Över entrebron har Östen ~ort n~tt tak som täcker in
hela broplanet.

l lokalerna under har tritidsgården startat upp
verksamheten igen etter sommaruppehållet.
Antalet uth~rningstilltällenser ut att vara ungetär som
~olåret. Många arrangemang avlöser varandra under de kom

mande månaderna)

KOLLA KALENDERN.

e.u. Ult Nilsson

W~(I~@lM)IM)@[ID

@ffiGuW!J'@
rIDw®@]d[J'@]@lIi)

Ljustorps Bygdegård ek. förening
Mellberg 3107
86033 Bergeforsen
Postgiro 17 65 03 - 1
BOKJ\TINGSTELEFOJ\TER:
060 82186, 060 824 03 ,
070 29 83 184
anläggning 070 34 00 117
Vaktmästare 070 28 83 147

Letar Du efter en allroundrnusikant som~

HÖSTERBJUDANDE

30 Oh.
på valfri tröja eller blus
vid köp av byxa eller kjol

Sätter fart på kalaset. Rockar igång bröllopsfesten. Skap~~ I
stämning på puben. Fixar öset på festen. Får kunderna att l
minnas Er kundfest som en höjdare. Danskväll? Blandad musik
med midikompade låtar. Drar en Uggla eller en rockig Elvis.
Snubblar över 1Dec. Plockar fram låtar av Barbados, Streap
lers eller Tom Jones och slutligen toppar det hela med en
och annan klassiker som garanteras känns igen!
Inte spelar så högt att öronen trillar av.
Alltid är glad och trevlig.

Kontakta då

Gäller t.o.m. 2 oktober
Allväderstövlar och kängor har kommit

~

Välkommen in!

Glöm ej!
Inlämningsställe för kemtvätt
Pensionärsrabatt

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

För bokning ring.
Stig Arvidsson

070-3279982
060-80686
Eller via epost: stig@stiffe.com
Besök gärna min hemsida www.stiffe.com
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CENTERN OCH CENTERKVINNORNA
I LJUSTORP

,~~
~



Ljustorps Centerkvinnor hälsar alla välkomna tillnedanstående aktiviteter!
Söndagen den 10 oktober firas Tacksägelsegudstjänst i kyrkan, då koret
dekoreras med olika skördeprodukter dessa alster auktioneras sedan ut på
det efteriöljande kaffet.
Söndagen den 21 nov är det åter dags iör den populära Höstauktionen på
Bygdegården.
Tunnbröd, mjukkakor, julprydnader, trasmattor, sylt och råmjölk är
exempel på produkter, som auktioneras ut. Dessutom finns lotterier och
gratis fika.
Söndagen den 28 nov firas l:a advent. Efter gudstjänsten inbjuder
Centerkvinnorna traditionellt till kyrkkaffe.

....- -------------------------7

ISIlIllJtJIS11tl IlIlIlISIJIl""Il';'
" . c ' c , •.,~,~., ..,~..•~.. ~.~, .•.,•.,
Ljustorp?
IS
PERIODENS ROSER II,
RÖDA KORSET
En hemsida som visar
II
IS BLOMSTERFONDEN
"
Till alla ideellt
• IS:
PG 56 96 55 - 4
kommande evenemang
i Ljustorp.
arbetande för
~ ~:.'.:.
Tel 823 64
http://www.ulander.com/...
,.,
ljustorp
II
bilbingon
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Kunskapsbanken.
Missa inte att vara med i
årets utgåva.

Gammal bleckhink, vit med blå kant,
gärna med lock.
Marianne Westin 831 55

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

"Kvällsmamma"
Finns Du som kan vara vår dagmamma på
kvällstid, ca 16.00 - 20.00 några kvällar i må
naden. pga att jag studerar i Östersund och
pendlar dagligen.
2 glada tjejer 3 och 7 år, vilka är på dagis/fritids
till 16.00.
Behöver hämtning och passning fram till 20.00.

KÖPES!!

Vi hälsar våra nya grannar
Fia, Kalle och Robin
Välkomna till Björkom.
Och tillbaka till Ljustorp
Perssons på Moria.

~

GRATTIS

~,

Pappa Persson
Önskar Knatte, Fnatte
och Tjatte

~
I ~==---===-~~,--------,
_
Grattis
::==================================: Synålsguben Evert
Pernilla 070-3523116
Hasse
073-801 68 44
Bostaden 060-404 11

OBS!!
Loppisen i Lövberg
(26 sept) är tyvärr
inställd, uppskjuten till
o
varen.

Önskar... och .....och...
Vill med denna ruta inbegripa ALLA nyinflyttade
och nyf"ödda, nygifta....
Välkomna och grattis.
Red.

Hästfdreningen inbj uder till studiecirkel i HÄSTKÖRKORTET.
Ta't lugnt, det är inte så allvarligt som det låter. Men är Du ung eller gammal, är
förälder till hästintresserade barn eller inte, är Du bara intresserad av häst och att
lära dig mer om viktiga grundkunskaper i hästhållning, då är detta nåt för Dig.
Studiematerialet är utarbetat av mycket kunnigt häst - rid - och travsport människor,
veterinärer m.fl.
Det är Studieförbundet Vuxenskolan som håller i cirkeln, 5 - 10 tillfällen, ev studie
besök och föreläsare. Startar när antalet är fyllt, ca 10 - 12 personer. Först till kvarn...
Anmälan sker till hästföreningens
ordförande Anneli Engman 820 95, 070-25 30 501 eller
kassör Marianne Persson 823 23, 070-54 824 99
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Säljes.
2 st
Undulat
ungar

Anneli
070
2530501

FRITIDSGÅRDEN! !

Äta ute??
Möjligheten att göra det ligger inte långt borta.
I lunchrestaurangen

kan Ni äta dagens rätt 9.00 - 14.00
Restaurangen
öppen vardagar 11.00 - 20.00

Helger endast bokning
Fullständiga rättigheter

Zon l & 2 bokas fram till sista oktober,
endast på sportfiskekontoret: Hotell Laxen

Ring lör info och beställning

060 - 57 06 23
Fax 060-57 80 33

Har som sagt startat upp inför denna
termin
Skööönt med egen lokal
Något som är kul, det är att problemet
med att få tag på "frivilliga" föräldrar
har minskat. Fler har visat intresse för
gården nu när vi "bor för oss själva"
Allt är ännu inte på plats men det
kommer, det kommer.
Biljardbordet bör vara på plats nu
under hösten, tillika pianot som vi fått
oss till skänks.
Vår egen ingång får vi nog
tyvärr vänta lite på, men även den
ligger inom nära framtid.
Som en liten "kick off" var ett gäng
ungdomar i väg till Skule / Rövarbor
gen i Rövarbyn, lördagen den 18/9. En
helt igenom kanonlyckad dag, alla
hade otroligt skoj, en del själva, en del
åt andra..• se sep. reportage.
Ungdomarna fick mycket beröm för
att de var en väldigt trevlig grupp.
Detta kommer det troligtvis bli en
uppföljare på, framåt våren.
Styrelsen:
Sari Kankaanoja 811 05
Marianne Persson 823 23
Anna-Karin Wallgren 831 55
AnnaCarin Högstedt 823 43
Ulrika Moberg 831 21

H Altal1
Dahlil1
0-821 64 · 070-376 70 41

Tapetsera eller måla?
Håll plåten på plats.
Ska Ni
bygga nåt till
våren/sommaren?
Utan ritningar?
Ring Marianne
82323,82423,
070-54 824 99

Att kavla ut något direkt
på plåten ex. pizza, kan
vara bökigt ibland tör
plåten vill glida omkring.
Lägg en våt disktrasa
under så ligger den still.

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

-----~ -
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Ett litet bildkollage från "kick offen" med Fritidsgården.
Vissa grejor är tydligen svårare än andra, eller beror det på vem som gör vad??
Kul var det i alla fall, för både barn och vuxen.
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GAFFELPÄRMAR

19kr

rabatt på Hobby· &
KonsnärsmaterIei

Namn

/

.

Namn

..

HÄFTAPPARATER

19kr

(ord. 29kr)

HALSLAG

35kr

den större 29kr

(ord. 49kr)

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

Namn.................................................................

Namn

..

Alla priser Inkl moms. Gäller till 30110·04 mot kupong.

Köpes
Snöblad till traktor Ferguson -65
Lotta Forsberg, Fuske
81093

Öppettider Mån 08.15·18.00 Tis· Fre 08.15·16.30

Ett mycket trevligt initiativ har tagits av Mjällådalens Byalag i att bygga en
rök, varm - och kallrök.
Lessen gott folk,
Pga datatrassel så ville det sig inte riktigt med fotona.
Dom kommer nästa nummer.
Den som väntar på nåt gott....

Här står 2 av byalagets eldsjälar; Jim
Marcusson och Kjell Smedman och klurar
med vattpasset. Detta är eldstaden för
kallröken, lock ska på sedan är den klar.

Här står formen för den kommande gjutna betongsu
lan, på vilken en knuttimrad "stuga" ska placeras, samt
ett tak, typen aven kåta. Detta är ju själva röken, där
man hänger in sina objekt, fisk eller kött.
Herrar Jim och Kjell är flitiga byggare i föreningen,
men det är naturligtvis många fler som bidragit med
sin tid, speciellt då i detta projekt. Ingen nämnd, ingen
glömd

Fortsättning följer i nästa nummer, då vi presenterar den färdiga röken.
Tanken är att alla Ljustorpare ska kunna nyttja anläggningen för en symbolisk
summa i vilken även ved ingår.
En vedbod samt sittgrupp kommer att byggas på platsen.
Närmare info kommer när det är dags för invigning, nån gång i slutet av oktober.
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oktober / nov. - 04

Författare:

BIBLIOTEKET

öppet mån. ans. kl.17 - 19
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Nu harviinfe bara korv!
Pytfi Panna
39:
Köttbullar m.mos39:Hambqrg are
35:
Pizza
35:"
AUapnserlnkt ttSl Läsk
Tor~bodaSåKfart!

Öf)nef 111124

.

Vi borrar och spräcker sten!
Vi monterar jordankare! .
Även mark och miljögeoteknik!
Ring och hör!
Geonorr .Jo rdankartj änst
Bredsjön 155
860 33 BERGEFORSEN ? (Ljustorp)
Håkan Josephsson
070-5306050 Bredsjön
Stefan Edström
070-631 70 00 Åsäng

I

_
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Friteatern på Kung Gärs loge
En kväll i början på juli var vi, Ulla-Britt och OlofUlander och Margareta och Arnold
Thunström inbjudna av Friteatern på urpremiär av deras senaste föreställning "Tänk om".
Vi hade fatt i uppgift att spelplatsen var Kung Gärs loge "någon liten lada i Kramfors
kommun". Mycket riktigt, alldeles bortom gamla Ytterlännas kyrka ner mot vattnet var det.
Ett idogt arbetande byalag hade åtagit sig urpremiären. Logen fylldes med förväntansfull
premiärpublik. Författare, regissör och producent var naturligtvis på plats. Dessutom var
journalister och fotografer där från flera tidningar.
Pjäsen handlar om en vägförening, som har ekonomiska problem. Man har skrivit till
Vägverket fyra gånger, men inte fatt svar. Vad göra? Här är goda ideer välkomna! Man
driver friskt med föreningslivet och ideer och förvecklingar blir stundtals våldsamma. Var och
en som är medlem i någon förening och allra helst en vägförening känner igen sig. Två av
skådespelarna har spelat i Ljustorp tidigare: Mary Stoor och Jonas Granström. Jan Holmquist
(från Göteborg) var en ny angenäm bekantskap.
Vi tyckte att detta var en trevlig föreställning med skratt, humor, tokigheter, igenkännandets
glädje och kanske lite allvar. ..
Redan i november har Friteatern möjlighet att komma till oss i Ljustorp! Att kunna se en
föreställning i förväg är ett bra sätt att förvissa oss om att vi kommer att erbjuda vår [ma
teaterpublik en bra föreställning. Välkomna!
Tisdag 9 nov kl 19 (- ca 21.15) på Ljustorps Bygdegård Biljetter: tel 83053 el 82240

En dramatisk scen från föreställningen med Jan (ordförande i vägföreningen), Jonas
och Mary.
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Ramar in litografier, oljor, sydda, posters, akvareller,
etsningar, brudfoton & lådinramningar

Inramningar 30% rabatt

+1

I
I

iDI

Lager på litografier på ett 70-tal kända konstnärer
Original av
Jöran Nyberg, Arvo Luik,
Sofia Rustan, Lennart Lannfjäll m.fl.
Öppet:
måndag - fredag 12 - 19
lördag 10 - 13

- 1::

Tel 060 - 430 20

Veckans tanke

7'ack.

jlffa guf[1fja grannar ocn om~1lfJ60emfe Ljustorps6or

Iförgoaa {akJt; 6Commor etc. som Vtfått av P.r som
väi{omstgåvor
vU[ vår återJfytt tif[Ljustorp / CBjör{om

Att bekymra sig rör framtiden är
som att gunga en gungstol. Man får
något att göra, men det leder inte
.till något.
Karaktär - det är det du har när ingen
ser dig....

Blom - busk - plant bytardagen...

7(ram tiff P.r affesammansfrån
)Inne-Christine (Pia) 7(p/le och CRg6in

Raka ljus i

Har även Ni drabbats av
den fruktansvärda
"strumpätaren"?
Botemedlet mot alla
ensamma stackars strumpor
är:
Färga dem mörkblå eller
svarta och para sedan ihop
dem efter
JI~storlek.
"---

-

~

micTOn!

1'11.

Har dina Ij us
blivit krokiga?
o
o
Lägg dem da pa
en bit hushållspapper i
micron och värm dem
några minuter på halv
effekt. Sedan går det
lätt att räta ut dem.

_ _---I '

-

I
-----l
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Till skillnad från i våras, hade vi både
regn och rusk denna gång. Inte många
vågade sig ut denna dag.
Men ett STORT tack till er som tordes.
Men skam den som ger sig, vi kör en vår
träff igen nästa år. Så tänk på det när ni
rensar i era växligheter.
Det kommer påminnelser i nästa års
"blad"
Med andra ord släng inget, utan spar till
vårens bytardag.
Tack igen ni som kom och förgyllde dagen
med och för oss.

~ivianne och Marianne

-15
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LmSTORPS FÖRSAlVILING INFOR1\1ERAR
www.ljustorp.just.nu
GbDSTJÄNSTER
29 sept :MITT PÅ DAGEN kl 12.00 Åke Berglund, Agneta Granlöf
3 sept
lOokt

Kl. 18.00 Gudstjänst David Fällman, Seth Hägglöf
Kl.ll.OO Tacksägelsegudstjänst, Åke Berglund, Agneta Granlöf
Kören medverkar. Auktion med kaffe i församlingshemmet

13 okt
Kl 19.00 Cafekväll Kören och Lövbergarna , rebusar, sånger
och musik.

!' f

17 okt

Farniljegudstjänst Linda Solem, Agneta Granlöf

24 okt

Sammanlyst till TYnderö kyrka kl.ll.00

27 okt

:MITT PÅ DAGEN kl.12.00

31 okt
Kl. 11.00 Lekmannaledd gudstjänst - Gideoniterna berättar om
bibelutdelning
Kyrkan öppen kl. 13.00 -17.00 Minnesgudstjänst kl.18.00 Åke
6 nov
Berglund, Agneta Granlöf. Kören medverkar.
14 nov

Bordssamtal i församIingshemmet kl 18.00 Kaffe

17 nov
i byn.

Cafekväll kl.19.00 Christer Nyman informerar om utvecklingen

21 nov

Sammanlyst till Tynderö kyrka kl.ll.OO

24 nov

:MITT PÅ DAGEN kl.12.00

28 nov

Gudstjänst första advent Åke Berglund, Agneta Granlöf
Centerkvinnorna bjuder på kaffe i församlingshemmet.

Komminister Linda Solem har tillträtt
sin tjänst i pastoratet den 1 september.
Hon efterträder Bruce Bringerud som
fått en nyanställning i stiftet.
Vi hälsar henne VÄLKOMNffiN.
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Staketet kring församlingshemmet har tagits bort och
skall ersättas av ett nytt. De gamla träden har flillts
och nya träd kommer att planteras under hösten.
Den gamla trappan på den nedre kyrkogården har
reparerats och är nu i skick som ny. Avsikten är att
så småningom få alla plattgångarna åtgärdade.

Sjöströms Busstrafik
i Lagfors
Glöm inte bort att vi numera har
2 bussar att erbjuda
med 19 platser vardera
Tynderö Svamp och Kryddbod
Centrumvägen 35
Söråker, tel 425 39

Förmedlar även större sällskap från
20 - 71 personer

Dygnet runt

Vi har ett bra sortiment på

För bättre tillgänglighet

presenter och roliga prylar

Välkommen att ringa rör prisuppgift

Välkommen

Lage Sjöström
rll I I I II \ \

060 - 810 25
070 - 325 76 90

- -

~~~~~~
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Öppettider
Tis - fre 13.00 - 17.30
Lörd
11.00 - 14.00

I

- !

-------------------~

Distributionslista rör 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

Björn Andersson

82074

Pernilla Sjöström

82434

Från ICA, Öppomsvägen, Hamrevägen,

Erland Nordström

82319

Skäljom, Åsäng, Stavreviken, Rotenvägen

Herbert Svedlund

83079

Åsäng, mot Viksjögränsen

Mj ällådalens Byalag

---------------------------------------17

Högåstornet på plats
Som vi skrev i förra num
ret arbetade Fuskbäckens
byalag med ett projekt att
återuppföra Högåstornet.
Nu står det på plats för oss
Ljustorpsbor igen.
Under slutet av sommaren
har byalaget med Sture Fors
berg i spetsen arbetat frene
tiskt med att få tornet färdigt.
Arbetet har flutit på bra och
idag står tornet uppe på
Högåsen igen för er som vill
besöka det och beundra utsik
ten.
I förra numret skrev vi en fel
aktighet om finansieringen av
tornet. Det är inte ett EU pro
jekt, utan partnerskaps peng
ar som ligger bakom uppfö
randet av tornet.
Sture berättar att nu ska man

Utsikt från det nya Högåstornet

Förutom tornet så är stugan
vid foten målad och tillfixad,
men även här är det fler de
taljer som får lösas längre
fram. Eldstaden behöver by
tas för att man ska kunna
elda i stugan. Stugan kommer
att var öppen för besökare.
Totalt höll sig projektet inom
budgeten på 20 000 kronor,
avslutar en nöjd Sture Fors
berg.
Foto: Walter Forsberg

Högåstornet i sin nya skepnad

Sture Forsberg under arbetet med att forsla upp tornet

VERKSAMHET PÅ BETEL

ÄKTIVITETSKALENDER
26/9 Något för alla kl 18, tema utbränd het
3/10 Start Söndagsskola kl 9.30, tema Noaks Ark
3/10 Familjegudstjänst kl 11.00
10/10 Söndagsskola 9.30, tema förlåtelse
10/10 Bön kl 18.30
17/10 Söndagsskola 9.30 tema avundsjuka
17/10 Något för alla kl11.00, nattvard
23/10 Favoritpsalmen kl 18,00
24/10 Söndagsskola 9.30 tema "glad att vara jag"
24/10 Bön kl 18.30 hos Håkan och Anna Nygren
31/10 Söndagsskola 9.30 tema "matsäck åt alla"
31/10 Något för alla kl 18, David Axelsson
7/11 Söndagsskola kl 9.30 tema kärlek/omsorg
7/11 Bön kl 18.30
11/11 Bibelsamtal kl 18.30
14/11 Söndagsskola 9.30 tema Farsdag
14/11 Familjegudstjänst kl 11, tema Farsdag
21/11 Söndagsskola 9.30 tema "rätt och fel"
21/11 Bön kl 18.30 hos Eskil och Helene

UNGDOMSMÖTEN /

W

1/10 Hemma hos Markus och Charlotte
8/10 Betel Edsta
15/10 Konsert Pingstkyrkan i Timrå
22/10 Badhuset
29/10 Betel Edsta
5/11 "Hälsa på en annan församling" träff
12/11 Hemma hos Eskil och Helene Söderlund
19/11 Fyren i Härnösand
Vid alla W möten sker samling vid kapellet i
Edsta klockan 19.00, för möte eller för
samåkning till möte. Medtag 10:- för fikat
Se predikoturerför eventuellajdrändringar
Ljustarps Baptistförsamling
Tfn David von Ahn: 060-57 57 52
Tfn Leif Nygren: 060-81 1 19
PG 269356-2 BG 5355-1123
www·Uustorp.se/betele-post:betel@Uustorp.se

. Bild från årets tältmöte

FAVORITPSALMEN
Vi har startat en ny verksamhet där vi träffas, um
gås, fikar och sjunger tillsammans 3 gånger under
hösten. Under kvällen röstar vi fram en topplista ut
ifrån publikens tycke och smak. Vi har lokala musi
ker som spelar och du får gärna ta med ditt instru
ment och hjälpa till.
Listtoppen just nu: 1:a Stad ovan molnen 2:a Var
jag går i skogar berg och dalar 3:a Blott en dag.
Du kan höra av dig om du behöver skjuts till kapellet
eller om du har frågor, till Gullwie på 811 19

SÖNDAGS SKOLA
Den 3 oktober kör vi igång vår Söndagsskola. Den
riktar sig till alla barn från 4 års ålder. Vi kommer att
förmedla och diskutera enkla konkreta kristna etiska/
moraliska frågor som t ex "hur man beter sig mot
varandra" och "att trivas med sig själv". Vi kommer att
träffas 1Ogånger under hösten. Vi kan hämta barn
inom centrala Ljustorp, ring Lena på 822 22.

varmt väLkomna tiU
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E u - sidan, här kommer de olika projekten att rapportera vad som hänt sen sist
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:1Invallningsduken är inköpt och ligger bara
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samt borttransportering sker fortlöpande. Bottnen är nästan fårdigröjd.

i

I

Projektledare: Staffan Eriksson
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l' Den stora kåtan 15 - 20 platser, har placerats i di

~;

rekt anslutning till badplatsen i Bredsjön. Den
:~ tredje kåtan är nu komplett och färdig för resning.
.c=-="~~'=ccS_~~~O;c~c';c=.=.~;,c·,,"'=='.;~~,o_=,! Informationstavlor om EV-projektet och naturtu
rism har uppforts framför kåtan vid badplatsen. Placeringen av den vedeldade bastun är ändrad
och vi har fått positivt svar från kommunen att det är ok. Ramkonstruktion, stolpar och tak samt
landgång har prefabricerats till Flotten.

BREDSJÖN I SLÄTTMON

Projektledare: Jan Blomqvist
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Färdigställande sker under 2006.
eV 0; =";_ o;
".'
·c
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.
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! Projektledane: Östen Wiksell
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FUSKBÄCKENSBYALAG

2/3 delar av vägen är grusad samt
;i även informationsplatsen.
I'

:'

Projektledare: Börje Lindström

.Biotopvård, inventering av stånd
~ och lekplatser i Ljustorpsån.
'c
'c oc
,~ ,~,; '~_'C=';"S.3~~~':Detalj projektering samt rivning av
bäverdammar i Hamrebäcken.
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Projektledare: Anders Mattsson I Stefan GrundstTöm
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LENNART ;'KASPER'~'

. ERIKSSa~-\f,:r·

Förgyll Din
höstkväll
med något
lj ust från oss

Välkomna

~::MACJ{ERJA
Smörgåsar
Smörgåstårtor
Sallader
Buffeer

~

Födelsedag, bröllop, dop, fest..
Du önskar, vi luar

Köpmangatan 23, Timrå
Tel 58 0619

Banergatan 1, Timrå
5681 70
070 - 66 914 62

Öppettider
Mån - fredag
11 - 17
Lördag
11 - 14
~.~
l

Byggbutiken
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i Timrå
Vi har det Du behöver inom bygg.

gamla träröremål,
Furu-list
Vitmålad-list Trävaror
Paneler
trämöbler
Laminatgolv
Innertak
Bänkskivor
oc h
Gipsskivor
Board
Spånskivor
enstaka röremål,
Plywood
även gamla gubbmopeder '
mm.
Inner- och ytterdörrar
Fönster
Samt åtar vi oss
stora och små
auktionsuppdrag.

j

f.d. Galins

11.00 - 16.00.
Mogatan 14 i Sörherge vid

I
II

Isolering

j

Iniåstningar
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Sågade och hyvlade trävaror
Låna gärna vår släpvagn
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Nu med Beckers färg

ICAAndersson

.•

Plast och papp
Beslag Skruv Spik
El-artiklar

~

Ter~~~;~e;~~ ~~mrå
Öppettider vardagar 7.30 - 18.00
~

_
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Premiär för Favoritpsalmen
Baptistförsamlingen i Ljus
torp har kört igång med ett
nytt arrangemang som he
ter Favoritpsalmen.
Det är en variant på den mer
kända "Psalmtoppen" som
finns på många håll. Man träf
fas och sjunger ett antal psal
mer och röstar fram en topplis
ta bland dem.
Sången ackompanjerades vari
erande till dragspel, piano, gi
tarr och bas. Efter sångerna be
rättades det också lite bak
grund om sången. I pausen
bjöd man på fika och sedan pre
senterades resultatet av kväl
lens röstning. Låt nummer 1
3 spelades upp igen, övriga re
sultat lästes upp.
Det blev en trivsam kväll med
många gamla godingar som
man sjungit både i skolan och i
kyrkan.
David von Ahn en av de ansva
riga för arrangemanget berät
tar att han är nöjd med premi
ären. Det är ju första gången
som församlingen gör något
sånt här, så det finns alltid lite
fel och brister som kan korrige
ras till nästa gång, säger han.
Man har dragit igång det här
arrangemanget med "mogen
ungdom" som målgrupp. David

GuJlwie Nygren och David von Ahn spelar till sångerna

berättar att bakgrunden är
tron att sång och musik bety
der mycket för oss människor
och kristna sånger ger en at
mosfär av frid och ro som
människor idag behöver.
Samtidigt är det en fördel att
dom som lyssnar blir engage
rade eftersom dom själva ska
rösta, säger han eftertänk
samt.

Han vill också framhålla att
det är bra med lokala förmå
gor som spelar
till sångerna. Vi
. måste kunna
lyfta fram våra
egna talanger.
Han betonar att
han hoppas att
fler intressera
de skall ta med
sig sina instru
ment och delta
också som mu
siker. Sångerna
finns ju i
psalmboken
Publiken funderar över röstningen!
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med noter och allt, så alla kan ju
träna och hänga på.
Avslutningsvis svarar han på
frågan om sin favoritpsalm in
nan han rusar ut i kvällsmörk
ret: Svaret kommer snabbt och
blir "Blott en dag" av Lina San
dell.
Topplistan
1. J ag har hört om en stad

2. Var jag går i skogar berg ...
3. Blott en dag
4. Bred dina vida vingar
5. De komma från öst och väst
6. N u är det morgon
7. Som en härlig gudomskälla
8. Guds kärlek är som ...
9. J ag lyfter ögat mot himlen
10. Jag kan inte räkna ...

Nästa gång är den 23 oktober
klockan 18.00

Hasse
new .• under

S

Rekond

Rekonditionering av bilar.
Klädseltvätt, invändig rekond, rubbingI
vaxning, stenskottsilägg.mm
Till bra pris.

ladies underwear

Klädbutiken
New Under
Välsittande Dam och Herrkläder för vuxna.
Vi har också damunderkläder med bra passform.
Vi fyller på med höstnyheter vaIje vecka.

Åk förbi Söråker mot Tynderö, vid Skäggsa tag
vänster 100 m mot Rosböle.
OBS.
Servicemöjligheter.
Butiken som kommer hem till Dig.
Ring och boka.

J ag tvättar din bil
jOr 90:
Hör av er till Hasse på
Tel. 060-58 09 60
073-8055011
Eller kom in.
Håller till mitt emot Careta i Timrå,
bakom papperskungen.

Öppet
Lördagar 11.00 - 14.00
New Under
A.m1elie Johansson
Skäggsta 2924
860 35 SÖRÅKER

T

Välkommen
TellFax: 060-416 94
Mobil 073-778 65 26

RödaKorset
Modevisning
4 oktober 19.00
Vi har knappt hunnit stänga firren för
säsongen, så börjar planeringen inför nästa
sommar. Ni som har ideer om nya
verksamheter som kan drivas där,
eller andra ideer, lämna dom till oss och vi
kanske kan göra nåt utav dom.
Alla ideer tas emot med glädje,
inget är så tokigt att vi inte kan kika på't.

Bygdegården

Monicas
New Fashion
Petterssons
dam, herr och skor

Hus som helst så hade vi ca 1200 besökare i
år, en ökning med ca 400 från 2003.
Inte illa för en fisk.
Det har varit folk från: Nya Zeeland,
Holland, Tyskland och England.

Inträde 60:- inkl kaffe.

Välkomna
'--

Marianne
----l

~~
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Hund från Ljustorp vann!
Lördagen den 18 septeIll
ber hade Svenska New
foundlandshundklubben
nedre norra en inofficiell
hundutställning på id
rottsplatsen i Ljustorp.
En strålande sol lyser över ar
rangemanget som besöktes av
massor av hundar och hund
entusiaster. Trots antalet
hundar är det inte mycket
skällande på idrottsplatsen,
det märks att det här är hun
dar som är mer dresserade än
vanligt. Hussar och mattar
står och putsar på sina hun
dar. Dessutom finns några
försäljare av hundartiklar på
plats.
Det är 4 hundar från Ljustorp
anmälda, men annars kom
mer hundarna från hela di
striktet. Mest långväga är väl
hundar från Östersund och
Umeå.
På plats för bedömning finns
41 hundar av olika raser.
Thomas Söderström som är
ordförande i arrangörsföre
ningen säger att han är nöjd
med antalet hundar. Just
idag är det en utställning i
Matfors också och vi har ju
vår utställning för första
gången, berättar han.

Han berättar lite
om de olika klas
serna och säger att
han själv kommer
att bedöma en
klass som heter
"Barn med hund"
där man gör en
enklare bedömning
och tittar på sam
spelet mellan hun
den och barnet.
Han berättar att
föreningen säkert
kommer att vilja
köra utställningen
fler gånger. Det är
en perfekt plats,
avslutar han.
Bredvid planen
Votstehn Nilla från Lövberg med utställare Linda Broman
står Sonja Tunfors
Best in show Veteran:
från Söråker och borstar sin
storpudel Rambo på ett bord.
1. Spårlyckans Acapella, lång
Hon berättar att det här för
hårig dvärgtax. Ägare Inge
sta gången som hon är i Ljus
borg Bohlin från Söråker
torp på utställning. Hon tyck
er att det är bra, generellt så
Best in show Valp:
är ~indre utställningar trev
1. Whisborne Poseidon, Lhasa
ligare, säger hon.
apso. Ägare Anna Tommila
Under utställningen koras lö
från H udiksvall
pande ett antal "Bäst i ras"
Best in show Vuxen:
hundar. Dessa går sedan vi
dare till en slutbedömning där
man avgör vilka hundar som
är "Best in show".

Arrangör Thomas Söderström med domare Charina Fäldth

Z4

1. Nunnesikens Nilla, Vorser
teh. Ägare Mats och Cecila
Englund från Lövberg

Deltagarna i kategorin barn med hund
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Lt: ] Styrelsen tackar ALLA som ställde upp när
BREDSJON - SLATTMON
Byalaget på uppdrag av Länsstyrelsen
!:I,
rf.. utrörde ängsslåtten på Rigåsen vecka 31,
J
ingen nämnd och ingen glömd!
Vi hoppas att Byalaget får förtroendet för detta även nästa år!
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Lördagen den 21 augusti träffades vi vid lokalen ("kapellet") för lekar och
surströmming! Som det verkade så hade alla en MYCKET trevlig dag och kväll.
Det lektes, dansades och åts långt in på natten...
T ACK
till
I

.•

I

I
I
I

alla som kom och gjorde det ännu en kanondag kväll.

Vi hälsar våra nyinflyttade grannar mycket välkomna till byn!
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MJÄLLÅDALEN

Mjällådalens rökeriprojekt
gårmed
framåt
planerna.
Markberedning
och utfyllnad
grusenligt
och sand
är
utförd. Rökens timmerstomme är snart på plats, varefter
brädslagning av rökkåtans toppdel enligt jämtsamisk

~,

modell sker.
För övrigt planerar vi en studiecirkel med temat "bygdens historia" med tonvikt på Mjällådalen,
under ledning av historieforskaren Arnold Thunström från Ljustorp.
Styrelsen
gn Kjell Rastberg
ordförande
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Ett 40-tal personer kunde njuta aven
; , välsmakande buffe, som kryddades av ElIas goda mjukkakor.
t Ossian Eriksson och Roland Nordin bjöd på smäktande dragspelsmusik.
~ Och dammen lystes upp av strålande ljus....
~
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; En lyckad afton!
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Tottes vikarie
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SKINNEN

.

men som
Intet
nyttvanligt:solen

Ta med er ERA sopor.
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Den 20 augusti hade vi n trevlig surströmmings
skiva hos Kjell och Gudrun Sjödin. Då tog vi
beslut om inköp av vägskyltar till de fastigheter
~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~]
som var med. nästa möte blir på Bygdegården
~~ den 17 oktober kl. 19.00 (annonseras endast på detta sätt) Erland Nordström står rör fikat.
l
~
Glöm inte bort att kolla vår hemsida: www.ljustorp.se/lovbergsvagendärkanniläsaomvåra
aktuella aktiviteter och lite info om byarna. Kom gärna med ideer.
II Loppisen den 26 september är inställd och skjuts upp fram emot våren. Dessutom vill v passa på
i att gratulera Cecilia oh Mats Englinds hund Nilla som blev "Best in show" på hundutställningen i
I Lj ustorp den 18 september

~

LÖVBERGSVÄGEN
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FUSKBÄCKENSBYALAG

Lt

~Välkommen

~q,~~~~~~~~~~~~~~~~~
rF] till Häre-Högåsens utsiktstorn.

fl
L.=

Beläget ca 400 m över havet.
Med en vidunderlig utsikt.
Tornet har uppförts under 2004 av Fuskbäckens byalag. Höjden är 18 m.
Obs!!! Tornet bestigs på egen risk, byalaget fråntar sig allt ansvar rör ev. olyckor.

.Christer Nyman

KALENDERN!!

Kom gärna med inslag.

kl

aktivitet

arrangör

plats

2.10

10 -15

Stor skidmässa

Benkas IBSK

BSK

3.10

9.30

Söndagsskolestart

Betel

Kapellet

4.10

19.00

Modevisning

RödaKorset

Bygdegården

10.10

11.00

Tacksägelsegudstjänst/auktion

Kyrkan/Centerkvinnoma

Kyrkan

17.10

19.00

Byalagsmöte Lövberg

Lövbergsvägens byalag

Bygdegården

25.10

19.00

Info. bredband

Ljustorps Byutveckling

Bygdegården

30.10

18.00

Favoritpsalmen

Baptistförsamlingen

Kapellet Edsta

9.11

19.00

Teater

Lj. Hembygds fören.!
Timrå teaterförening

Bygdegården

Stoppdatum 6/04

Ljustorpsbladet

datum

21.11

18.00

Höstauktion

Centerkvinnorna

Bygdegården

28.11

11.00

l:a advent

Kyrkan/Centerkvinnorna

Kyrkan

28.11

15.00 - 19.00

Tomteland

Lj ustorps IF

Bygdegården

4.12

18.00

Favoritpsalmen

Baptistförsamlingen

Kapellet Edsta

4 - 5.12

14.00,17.00

Julbord

Lj. IF / Kyrkan II NEEDLES

Prästgården

11 - 12.12

14.00,17.00

Julbord

Lj. IF / Kyrkan II NEEDLES

Prästgården
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Folke
Vänsterback
på 40-tale,
skot sä ickorrn föll bort i träa
på Taråskogen
å ända åt Lillterrsjöhålle.
Då de va bjudningsbal
på föreningshuse
satt dosa löst
här i gabardinkostymen
om de va nan
som tordes fålj däg
bort i grustage.

L

Jäg höll vä däg
va gla
Att du hadd hjälpt mäg.

Reflexer, reflexer åter reflexer ...
Som vanligt är det tjat vid denna tid på
året. Men det är faktiskt så att går man
efter vägen och inte har nån reflex då
syns man bara INTE. Även en liten
reflex syns dåligt, så "spöka" gärna ut
dig. Du kan inte synas för

Jäg feckjussom bestäm.
Än idag vet jäg inte va dä va.
Men dä va no fan'n strannstrit.

A nu sätt du opp hålka

mycket.

I hundretai värt år.

Blommern som väx si du tell,
A djura som kräll å kryp.
Då du komm oppät järnvägen
Vä kikarn
Vet jäg att du ha sett na nytt
Nanting som du lev på å som lev på däg.
Hur sko e gå
För flugsnappara
A ännern
Då du int örk.
Ommafållt bli e nog
Fördom.

A tomt
"Nicke Sjödin 's"

i

Så här svart är Du i mörkret
om du inte har reflex....
.

Jesus skull nog tyck om däg
A hålka dine.
Du ömma ju för dom minstern
- å de gjorl väl han å.

Högg timre,
slet ont,
frosenbärken jävlas vä däg
tells roggen tog slut.
1956 komme du vä'n fogelong
- n lit'n grå'n tuss 
Här i hänna
A fråge mäg:
»Du som ha gått i skola
Hele live
No tö du väl veta
Va ä hänne för fögel?«
Int visst jäg,
Men du hadd e förslag:
»No ärä värn strannstrit.«

Då var det dax igen!!

-I A

Ett gift par sitter i bilen, på väg
ut till den nyköpta
sommarstugan och semestern
där.
Hustrun:
- Nu vill jag ha ändring på
kokvrån. Den är så rysligt illa
planerad.
Maken anar genast en massa
oönskat arbete och säger
tämligen vresigt:
- Här sitter du och bestämmer
som den värsta drottning.
Hustrun genast och mycket
soligt:
- Självklart, jag är ju gift meden
"kung"!
Kokvrån blev ändrad..
Kan detta vara ett litet tips kanske??

~L

,- Varför har korna bjällror runt I~ ITänkvärt
Plikter uppfyller man
Ihalsen?
1- De kan inte tuta med hornen..
bäst genom att göra

Samtalsregler

I

- Ni behöver mycket motion och
frisk luft, sa doktorn, Ut och pro
menera eller cykla en timme per
dag!
_Anä, då tror grannarna att jag
blivit av med körkortet...

1. Avbryt inte den som talar, låt alla tala till

dem till nöjen.
punkt
1 ~=======-=-=--==~ 2. Acceptera andras åsikter och känslor, även om
~tt lyssna

är vi~tigare
1an att tala, det ar
därför man har två
öron - och en mun.

IGillar du smide?

IDessa produkter samt många andra finns til försäljning.
De går att beställa hos ELLPE-Smide 824 23

du tycker annorlunda.
3. Var vänlig mot den som talar, även om du har
en annan åsikt.
4. Kritisera inte den som ändrar sig. Det kan vara
ett tecken på utveckling och styrka att ändra sig.

Olsson hade lockat med sin fästmö på fotboll,
men tröttnade snart på att försöka förklara
spelets förutsättningar för henne.
Så när hon frågade:
- Vad ska burarna vara till? brast tålamodet
för Olsson.
- Dom är där för att inte måsarna ska anfalla
målvakten.
1...

_
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Skolan mitt i byn
Ljustorps skola, en föråld
rad idyll på landet eller en
bra och fungerande modern
skola. Det här är starten på
en reportageserie som be
rättar om vår fantastiska
skola från lite olika syn
vinklar.
Den skolbyggnad där skolan
finns idag byggdes kring 57/58
och man firade 40 års jubileum
för ett par år sedan. Skolan in
rymmer idag verksamhet från
klass 0--6 dvs från 6 år och
upp till och med mellanstadiet.
Idag går det 81 barn på skolan
och minskningen har varit
mindre än förväntat, dessutom
tillkommer ytterligare inflytt
ning. Klasserna är åldersinteg
rerade och man har en 6 års
verksamhet, en integrerad 1-3:
a, 1 integrerad 4-5:a och en
årskurs 6. Dom integrerade
klasserna är oftast delade i två
grupper med varsin lärare,
med ca 12 barn i varje.
Skolan ligger som ni alla redan
vet mitt i byn, därav namnet
på våra reportage.
Rektorn på skolan:
Per-Olov Björk som är rektor
på skolan berättar att han va
rit rektor här i Ljustorp i 2 år,

Rektor Per-Olov Björk

ZB

tidigare var han rektor på Ala
i Söråker. Han berättar att
man i Ljustorps skola har sat
sat på att ha mindre klasser.
Det innebär att man har lagt
alla speciallärareresurser
inom klassens ram. Det funge
rar bra tack vare att det finns
ett mycket kompetent lärarlag
på skolan, betonar han.
Som rektor upplever han skill
nader mellan att jobba i tätort
och på landet. - Byskolan har
sin begränsning, men den ger
en helt annan närhet och ge
menskap. Det är en närmare
kontakt mellan skola och för
äldrar. På det stora hela arbe
tar man med barn som oftast
har en mer avslappnad och
lugn hemmamiljö, än i tätor
ten. Det finns mindre aktivite
ter på fritiden för barnen och
det är på gott och ont, men vi
märker att barnen är mindre
stressade, berättar han.
Den filosofi som Ljustorpssko
lan försöker betona är att man
jobbar med närsamhället och
naturen. Vi promenerar med
barnen och räknar promenad-

kilometer för att komma jorden
runt, berättar Per-Olov.
Det Per-Olov tycker är bäst med
Ljustorps skola är att det är en
personlig skola: det finns öppen
het och arbetsglädje, en villig
het att lösa problem som upp
står och man känner sig alltid
välkommen här. Föräldrarna
vet att barnen är trygga här och
att dom befinner sig i en skola
"mitt i byn". Här finns trevliga,
tillmötesgående, hyggliga och
frimodiga barn och här finns lä
rare som engagerar och bryr
SIg.

Avslutningsvis säger Per-Olov
att här är alla barn verkligen
synliga, eftersom skolan är så
liten.
Förälder till barn på skolan
Per Malmsberg har två döttrar i
Ljustorpsskola. En som går i 6
års verksamheten och en som
går i årskurs 2.
Per tycker att det är bra att
barnen får gå i en skola på lan
det när dom är små, tids nog får
dom flytta på sig och se mer av

Skolan mitt i byn
världen. Just som liten är trygg
heten viktig, säger han. Han
tycker också att det är en stor
fördel med en liten skola. Det är
tryggt att känna varandra. Man
blir nog mer anonym på en stor
skola, både som barn och som
förälder. Som förälder är det
skönt att kunna ringa till en lä
rare som vet vem man är.
Det är klart att en liten skola är
säkert inte förskonad från pro
blem, tillägger han. Mobbing och
andra problem finns nog över
allt, men jag tror att närheten
till varandra gör att det är lätta
re att lösa här.
Ett önskemål som förälder är att
vi skulle få en bättre och mer
ändamålsenlig skolgård. Sen
vore det nog bra att ha en rektor
som fanns på plats hela tiden,
men det är väl svårt i dagens
ekonomiska situation, säger han
och skrattar.
Representant i skolstyrelsen

Tina Tjärnberg är ordförande i
lokala skolstyrelsen och hon är
dessutom förälder till en son
som går i klass 3.

Hon tycker att det är en stor
förmån att ha en liten skola där
alla barnen faktiskt blir sedda.
Satsningen på mindre klasser
är också en stor fördel framför
allt för barnen, som får en lug
nare skolmiljö, men även för
föräldrar som får barn som trivs
bättre i skolan.
Sedan tycker hon att det är vik
tigt att skolan ligger centralt
och naturnära. Allt finns inom
räckhåll från skolan: idrotts
plats, elljusspår, bygdegård, is
hockeyplan, skog, åker, vatten
dragmm.
Som extra bonus finns dessut
om ett lärarlag som är otroligt
tajta och som ställer upp och
hjälper varandra. -Jag tycker
att vi som Ljustorpsbor är lyck
ligt lottade för att vi har den
här skolan, säger hon med ef
tertryck.
Tina upplever att man, som i
alla skolor, naturligtvis har en
strikt budget att jobba efter och
hon tycker att skolan är duktig
på att få så hög kvalite som
möjligt inom den ramen. Man

Tina Tjärnberg

lyssnar och är dessutom flexib
la för barnens synpunkter och
deras reaktioner på förändring
ar.
Ska man lyfta upp något som
behöver utvecklas mer så är
det i så fall skolgården. Den
borde kommunen satsa på, sä
ger hon. Visserligen har man
förbättrat en hel del. Vi har le
gat på och fått ett bollplank,
en basketkorg och staket runt
gungorna. Problemet är bara
att skolgården är så eftersatt
att det fortfarande behövs gö
ras mycket mer.
En nackdel med att vara en lite
byskola är naturligtvis att
verksamheten blir mer sårbar,
fortsätter Tina. Om en lärare
blir sjuk eller något annat in
träffar, så finns det mindre re
server. Fast fördelarna uppvä
ger, säger hon bestämt.
Tina avslutar med att säga att
som förälder är hon jättenöjd.
Jag uppskattar morgonprome
naderna som barnen gör. Bar
nen får komma ut och det blir
också lättare för dem att ta till
sig undervisningen, otroligt pe
dagogiskt helt enkelt.
Nästa nununer

Glada barn från 4-5:an i Ljustorpsskolan

I nästa nummer kommer vi att
få läsa om hur lärare och barn
upplever vår skola.

I
o

Samlarserie i Svenska Journalen illustrerad av Kalle Berglund·
fll~
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Missa inte bredbandståget !

Informationsmöte 25 oktober klockan 19.00 Bygdegården
Efter ett par års diskussion i kulisserna är det äntligen
dags att komma till skott i bredbandsfrågan. Vi måste ta
reda på hur det ska se ut ? Vad kommer det att kosta?
Hur når vi ut till alla? Vilka kommer att vilja ansluta
sig? Och sist men inte minst: Vad ska man ha bredban
det till ?
Vi startar upp med ett lokalt möte som alla intresserade
inbjuds till. Vi behöver hitta kontaktpersoner rår varje by.
Det gäller att komma ihåg att det finns ingen annan, som
kommer att göra det här jobbet åt oss.
Det är viktigt att det kommer representanter för
alla byar. Det är ingen annan som kommer att ta ansvar
rår er by, än ni själva. Vi kan bara informera.

Viktiga punkter:

•
•

Allmänna frågor kring bredband
Ansvariga i respektive by ?
Vad vill företagen i byn?
Vad kan/ska man göra i byarna

Ljllstorps Byutveckling
31

Nu går bredbandståget ?
Efter ett par års prat är det nu
dags för bredband utbyggnad
här hos oss. Frågor som fortfa
rande många har är dock:
Varför behöver vi bredband ?

En enkel fråga som inte är lätt
att svara på. Det är lätt att
säga att idag krävs det ... eller
i framtiden är det självklart...
Ingen av dessa svar är tydliga,
men det ger en indikation på
att vi inte vet, men att vi tror.
Man tror att bredband kommer
att bli oumbärligt för en majo
ritet av befolkningen. Bred
band bedöms vara en lika själ
klar del a v de fram tida samhäl
let som el och telefon är idag.

Fördelen med fiberkabel?
Optisk fiber har den i särklass
högsta överföringskapaciteten
för fram tida behov. Ingen an
nan teknik kan rimligen slå
ljusets hastighet. Alternativ·
tekniker räcker till att klara
behovet för de flesta tjänster,
var och en för sig, men skall
tjänsterna utnyttjas samtidigt
(TV, telefon, surfning) så räck
er inte kapaciteten till.
Varför bredband i Ljustorp ?

Ljustorp behöver behålla in at
traktionskraft som bostadsort
och får företag i framtiden.
Ljustorp är en ort med stor
livskvalite och relativt nära till
flera pendlingsorter (Sundsvall,
Härnösand och Stockholm). Det
finns stora möjligheter att at
trahera framtida inflyttare, om
vi har rätt förutsättningar. En
sådan förutsättning är att kun
na jobba effektivt uppkopplad
mot sitt arbete från hemmet.
Vi vill att byn ska överleva, öka
i antalet boende och bli en plats
där man satsar på service. I det
sammanhanget är bredband ett
måste om vi vill utvecklas i

takt med resten av världen.

per månad

Önskvärd utveckling?

Hemtjänstkontakt: Många
projekt har gjorts för att för
bättra servicen via hemvår
den med hjälp av bredband.
Det kan vara allt från journa
ler, provtagning, taltidning
arm analys, recepskrivning,
övervakningslarm mm

Borde inte samhället och indivi
den lägga pengarna på något an
nat istället? Tyvärr ställs inte
frågorna på det sättet. Samhället
är idag planerat får bredband.
Den som bli utan, blir utanför
samhållets service, information
och annat. Då kommer man att
måsta anstränga sig mer själv
för att få samma information
som serveras enklare via bred
band.

Vilka tekniker finns idag?
Det finns tekniker för bredband
via laseroptik, utan fiber. Det
finns fiberoptik, telekabel, satel
lit, radio och Kabel TV. Dom har
alla olika kapacitet och det över
lägset bästa bredbandet erbjuds i
laser, antingen med eller utan
fibertrådar som bärare. De andra
teknikerna har hyfsad eller till
och med bra kapacitet och de ut
vecklas hela tiden. Men det finns
en fysisk gräns när elektroderna
i kopparledningen inte kan gå
fortare eller när radiovågorna
inte får plats längre.

Bredband används till ?
Uppkoppling via dator: Det här
används både för att kunna skö
ta sitt jobb hemifrån, för företag
eller för nöjen
TV: Analoga nätet skall ju släcka
som vi alla känner till och här
kommer bl a TV via bredband att
erbjuda en ersättning. Sen pra
tas det mycket om "Video om de
mand" som är en databas med
videofilmer där du beställer hem
det du vill se och kan titta på det
direkt.
Telefon: Telefon via bredband
gör att samtalsavgifterna för
svinner, oavsett var du ringar.
Du betalar istället en fast avgift

Skattereduktion
Den som installerar bredband
och tar det i installation före
31/12 år 2005 kan få skattere
duktion. 50 % av den del av
utgiften som överstiger 8000
konor per bostad berättigar
till skattereduktion.

Anslutningskostnad

Är idag svårt att säga. Vi
måste börja med att få in in
tresseanmälningar och sedan
utifrån det kan man beräkna
fram en kostnadsbild för varje
fastighet. Det vi vet är att bil
ligare än 8000 kronor lär an
slutningen inte bli. Därutöver
kan det bli dyrare beroende
på hur långa grävningar som
behövs. I vissa fall kanske
man kan göra grävningar ide
ellt i byarna, för att få ner an
slutningskostnaderna. Men
inte vara grävningen kostar,
även kabel kostar vid längre
grävningar.
Månadsabonnemang
149 kronor i månaden i nätav
gift och sedan tillkommer
tjänste abonnemang, se sidan
om Servanet.

Informationsmöte
Om du har fler frågor kom på
informationsmötet den 25 ok
tober på Bygdegården. Det är
viktigt att ni som är engage
rade och intresserade dyker
upp då, för här måste man
dra en del av lasset själva.

Servanet bred bands utbyggnad
Under 2005 kOIllITler Ljus
torp att hamna på kartan
vad gäller bredband. Då
startar Servanet sin ut
byggnad av fibernät hos
oss.
Servanet är en affärsenhet
inom Sundsvalls Energi som
bygger och förvaltar fibernät
inom Sundsvall, Timrå och
Ånge. Kommun/stat och EU
står för 75 % av kostnaden för
utbyggnaden och Servanet
står för 25 % av kostnaderna.
Så får du bredband
Steg 1: Anslut dig till fibernä
tet till en kostnad av 6500
kronor + kabel (om nätet går
utanför dig). Du måste alltid
gräva på egen tomt, göra hål
tagning i huset och eventuellt
också gräva fram till stamnä
tet på egen bekostnad.
Steg 2: Teckna ett nätavtal
med Servanet för 149 kronor i
månaden och 295 kronor i
startavgift.
Steg 3: Teckna avtal med
tjänsteleverantör för internet,
TV eller telefoni. Telefon fritt
i Sverige från 75 kronor/
månad (gäller fast telefoni),
Internet från 76 kronor/
månad. TV inte klart än.

Hur gör vi i byarna

Varför måste vi gå ihop?

1. Utse en kontaktperson i byn

Servanet drar ett stamnät till
Mellberg. Och därifrån måste i
motivera med ett visst antal in
tressenter för att man ska bygga
vidare alternativt får vi gräva
hela sträckan från stamnätet
själva. Dessutom måste flera fas
tigheter gå ihop för att bli in
kopplade på fibernätet, även om
det går forbi utanfor tomten.

2. Ta kontakt med Servanet
och få forutsättningarna för
byn
3. Inventera intresset i er by,
gör en intresse anmälan med
fastighetsbeteckningar / namn
4. Håll ett informationsmöte
om det finns behov

Hur ser Servanet på Ljustorp
5. Ge ett kontraktsförslag till
alla som anmält intresse
6. Avvakta och se hur många
slutliga beställningar det kom
mer In.
7. Ta ställning till start eller ej
8. Servanet kör ut slang och
kabel till området
9. Ni gräver på era egna tom
ter och eventuell extra sträcka
till stamkabel 2 dm djupt, lägg
i slang
10. Gör hål i husväggarna.

Bengt Forslund från Servanet
berättar att man kommer att ha
ett informationsmöte i Ljustorp
under vintern. Däremot vill
man så fort som möjligt ha in in
tresseanmälningar från byarna
for att se hur stort intresset är.
Han berättar att det också finns
optionspengar som kan använ
das till att dra fiberkabellängre,
än till Mellberg om tillräckigt
många intressenter finns. Dom
pengarna styrs från Timrå kom
mun och diskuteras utifrån be
hov och intresseanmälningar.
Bengt Forslund betonar att byar
nas individuella engagemang är
oerhört viktigt för hur långt man
kommer att dra fiberkabel.
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Exemplet ovan visar en normal vil1ainstallation

Det har också diskuterats andra
lösningar för att kunna dra fi
bern längre, som luftdragning
och radioteknik. Fram över hös
ten kommer ett forslag att finnas
klart från Servanet kring den
planerade dragningen i Ljustorp.
Se mer information på : www.serva.net
Bilder: Servanet
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