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STOPPDATUM

Tidningens nästa
nr

ö
ä

A4
ö inkl. 25% moms
ö
ö
ä

i§
ä

5 januari

V 4 ( 25 januari

ö
)

600:750:-

112

A4 300:375:-

114

A4 150:- radannons 25:187:50
31 :2S

5 nr är planerade för -98 (går det bra ekonomiskt kan det bti 6 nr)
Annons abonnemang: Att ha en annons i varje nummer under året, blir
billigare med ett abb. Priser: Hel A4 2.400:- 112 A4 1.200:- 1t4 A4 600:lnkl moms
3.000:1.500:750:Som företag på orten så syns ni trots allt utåt även i Ljustorps-btadet för den
distribueras lite var stans, centralt i Timrå, bibliotek, banker samt en del utanför
kommungränsen också. Det tål att tänka på, kanske en annons i alla fatt. Ni är alta
välkomna att annonsera, både företagare, föreningar och privata. Har ni vänner och
bekanta utanför Ljustorp är även dom hjärtligt välkomna att bidra med sina annonser.

Prata med dom!
Tidningen kanske överlever tack vare ER och DOM....
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iä Att bli insatsmedlem kostar 100:-/person (en engångssumma, * att den är persontig) ä
gäller årlig medlemsavgift.
i5 Du kan
även vara stödmedlem och endast betala årsavgift
ö
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50:-/familj

ä

iä

"

ö
ö

SPONSORER..

ä
ä

ä

och åter igen kom med id6er om inslag och "reportage". ALLT är

välkommet
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Apropå stoppdatum, respektera gärna dom. Det tar lite tid att förbereda ett ö
"blad", så för att planeringen ska flyta lite jämnare så.. snälta.
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Ett mycket positivt informationsmöte om ny väg från Stavreviken till Lagfors hölls på
bygdegården 97-11-04.
Från Vägverket: Björn Sandgren, Mats Lögdahl (bördig från Lagfors), samt Uno Arebratt
och Annika Westman från VUAB (som även jobbar med de mätningar och projektering som
pågått under sommaren och hösten, de tackade fiir gott bemötande och gav beröm tilt alla
trevliga Ljustorpare som de mött efter vägen)
Till mötet kom vi ca 30 mycket intresserade Ljustorpare och fick bra information och stältde
många vettiga frågor.

Nya vägen
Väg 681 från Stavreviken över Lögdö till Lagfors (strax ovanfiir Uddefors-vägskälet) ca23
km, är Iiirsta etappen som högprioriteras och kommer att påbörjas under våren 1998. Vägen
från Lagforsbodarna till Liden, ligger längre fram i tidsprioriteringen men vi hoppas tiden
hinner i fatt denna dålig del också.
Det blir en helt ny väg ovanpå den gamla med vissa urgrävningar där tjälskotten är som
värst. Vägen kommer att höjas och breddas, den blir ca 7 m bred och fullgod bärighet med
riktig asfalt ovanpå.
Det kan också bli några p-platser efter vägen kombinerade framftirallt ftir den tunga
trafikens behov och framtida turistutveckling.
Vi bör också se till att alla bvnamn kommer upp i samband med nya vägen blir klar.

"Frivillig markrätt"
Eftersom vägen på vissa ställen blir både högre och bredare krävs ett samarbete s.k "frivillig
markrätt" som berör en del markägare utefter vägen. För att inte hindra eller fiirsena
vägstarten hoppas vi att alla medverkar positivt till detta. Om någon krånglar, kan hela
vägstarten bli ftirdröjd minst ett år och vägpengarna kan omdisponeras tilt någon annan väg
som står på tur och då orsaka ännu längre ftirdröjning.
Det är viktigt att vi får igång detta vägbygge.
Alltså en vädjan från oss alla som vill ha ny väg, fiirsök att samarbeta med Vägverket så
vägbygget kan påbörjas till våren 98.

Ni som missade vägmötet och har viktig information eller frågor som kan underlätta
vägbygget, kan ringa Mats Lögdahl, Vägverket, tel A6fl-440 39 eller Uno Arebratt, YUAB,
tel 06ll-105 70.

vanligt när det händer stora saker i Ljustorp, så syntes inte någon Kommunansvarig,
inte heller Press, Radio eller TV var på plats vid detta viktiga och högtidliga tittfiitle när
Ljustorpsborna fick informationen om den nya vägen, som troligen blir det största, och
framftirallt det längsta vägbygget i Kommunen.
Därfiir skriver jag nu om detta i vår lokala tidning, så att åtminstone vi alla i Ljustorp får
veta vad som händer.
Som

Vi får hoppas att Vägverket gör en bra och trafiksäker framtidsväg med alla finesser och
framfiirallt, busshållplatser, parkeringsfickor, Iiirlängning av gång- och cykelbanan m.m.
EAla,$,I NoulÅna,n
Lj ustorps Byutvecklin g

Llustorys Träbgårb
Vi har Blommar till din

Är,sraDEI
Roliga

krukväxter

Spännande snittblommor

Välkommen!
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820 49
En utbildning i tiden!
Upp dr ag s u tb ildnin g e n Kv alitets data e r bj u d e r
dig som salmarfullstdndig 3-årigt gtmnasium
en två terminers distansutbildning i dota i
s aru arb et e m e d Komvux/ Kun skap s lyft et.
Kursstarter sker under vårterminen 1998.

Distansutbildning

i distansarbete
från hemoften med modem IT (informationsteknologi)

Du studerar på heltid från din bostad och lar dig om

I!

Internet,
Register, Bokforing,

Distansarbete, Windows 95, Ordbehandling, Kal§I,
Småföretagande, Desktop Publishing och Multimedia.
Kurssammandragningar en gång per månad.
Möjlighet att låna persondator med faxmodem om du inte har egen.

Utbildningen är kostnadsfri för dig exkl. kurslitteratur.
Du kan söka Särskilt Utbildningsbidrag, SVUXA eller Studiemedel.

Ring och beställ kursbroschyr
och ansökningsblankett dygnet runt.

020 - 63 00 10
Fax: 026 - 51 81 01
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Studiecirktar i höst
Timrå - Sdråker - Ljustorp
Platser larur
Bokföring infor fortsättning pä data
Bokforing på data
Engelska - Spanska
nybörj arc och fortsattning
Akvarell I olja och Korgmålning
Jägarskola
Sjung Folkvisor med Anita

Kolla med era bekanta om det är något ämne
ni skulle vilja utveckla
Kontakta oss på ABF
Sundsvallsorten / Timrå
Viola tel 5 80466
Ingrid 581125

&*mryt
d.iosk

& Gonsin

Nyhet?
Motorex Olja fiir skotern 30:-/l
säljes på lösvikt, så ta med dig dunk eller
liknande.

EXTRA-pris

29,90 U2l<g
14,90 I 1/2 t

Guld kaffe
Julmust

2-pack Coca-Cola 1 l/21, se anslag
6-pack Falcon 50,00 3r5o/o, inkl pant
Och mycket annat.
Först till kv arn.............
GIöm inte att vi har en Cashladdare
Skoterdelar mm
Bestrill i tid!!
Ett antol snöskotrar till salu.

Ni som är ute och åker på helgerna kan väl titta efter
tidningarna som ligger vid järnvägen i Stavreviken, och ta med
dom upp till macken. Som tack ftir hjälpen får ni ett ex.
Tack på fiirhand.
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Lucia-kaffe ftirstås den 13.e dec.
passm pt att tacka ,!
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OPPET:
Mån - Fred
Lörd

8.00 - 19.00
9.00 - 19.00
Sönd
10.00 - 18.00
J Öppethållande under jul och
,tl nyår, se anslag på dörren
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FOTBOLLSRESULTAT 1997
Division 5 herrar

Laq

Ljustorps

S V O F

Lucksta
Holms SK

Nedansjö IK
Söråkers IF
Östavalls IF
Söröje IF

F'ageniks BK
Haga Boys IF'
Eassels IF'
Söders

M+l-

22 t4 5 3 57-23 34
22 t4 3 5 67-24 43
22 t2 5 5 5t-24 27
22 12 4 6 57-32 25
2295844-484
22 10 2 10 29-59 -30
2286848-50-2
22 8 4 10 42-50 -8
22 8 2 t2 43-56 -13
22 8 I
13 37-54 -17
22 3 6 13 3242 -18
22 3 3 t6 2s42 -37

IF
ff

BK

Torpshammars IF'

Ett grattis till A-laget som vann sin

47

Den

45

årets

4t

S

Sidsj&Böle IF

16

15

t2

seie HURM, HURM

IF
Ljustorps IF
Njumnda IK
Fagerviks BK
Söders BK

t6
t6

Söriije IF'

16

Ileffners-Ortvikens IF

16

Söråkers IF
Medskogsbrons BK utgått

t6

Hassels

16
16
16

M +l-

1024
934
916
817
745
745
528
438
2212

Ett grattis iiven till BJaget som kom 3:a
HURRA, HURRA

i

53-39

55-J:!
37-28
56-41
59-49

5s-48

3344
23-39
25-73

P

t4 32
20 30
928
15 25
10 25
725
-11 t7
-16 15
488

Terrä n g Trä n in gs Tä ulin g

Ljustorps HastFörening

PG569655-4

sin serte

BG 7831-28-01723

Tel 822 32

KURSER..

GLÖM INTE!!
Alla som kan något, in med det i

Har vi, ni något intresse ftir kurser av alla de slag, inftir våren?
Som vanligt, kom med ftirslag, anmiil ER och vi ftirsöker ordna det
mesta.

KUNSKAPS-BANKEN, den fylls
på hela tiden.

Ring Marianne, 823 23,E24 23
Det fattas bara några till kursen i teckensprå&, är Ni
intresserad, ta chansen nu så att den blir i Ljustorp.
Kalligrafi är också på G, anmäl NU så är det lättare att
planera in kurserna.

BIBLIOTET(ET HAR

s€ptGmber hade vi

Fint vader, glada ekipage och en
tapper personal.
Resultatet blev detta:
I: a Marina Engman
Maggan
2-a Therese BringståI Yanja
3:a Kristin Forsberg Nikolina
4:a Åsa Dahlin
Rana
Grattis alla till era firra ritter.
Speciellt då Marina som tog hem den
vackra ljustaken i pris.
Yi gör faktiskt en hel
del roliga saker i
föreningen, synd bara
att uppslutningen är Iite
kIen.

40
32
32
30
28
26
25
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BOK.TIPS FRÅN STNA
nov - dec
Anita Salomonsson Vackrast var ändå mamma En ny stor roman om livet i en liten by i
norra Sverige

Henning

Mankell

Steget efter

Kurt Wallander tvingas gräva i en
arbetskamrats innersta hemligheter

Edith

Wharton

Oskuldens

tid

§

En klassisk kärteksroman

B
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PUBAFTOI\i
Ljustorps iP
Fre.28 nov

Musikavgift 40 kr
Medlemsavgift 50 kr

21.00 -- 02.00

(om avgiften ej är betald för 1997)
ö

OBSI Aldersgräns 18 år
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TOVITELAI§D
Ljustorps IP
Son 30 nov

Kl 15.30--18.30
-l'r,mteu

komrner med
juibock, iräst och siäde.
,\lla bam får åka medl

julklapp till aIIa - 20 kr"

* Tombola

*

Skinklotteri
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Tidigt i våras, då snön och isen fortfarande låg kvar, kallade vi ihop alla boende i byarna
Höglandsbodarna, Gällviksbodarna och Tunbodarna till en träfffiir att diskutera
om vi skulle bilda ett
byalag. Uppslutningen blev god och efter ytterligare ett möte bildades byalaget.
Vi antog namnet
Mjällådalens byalag, som ett gemensamt namn liir alla tre byarna
Till ordfiirande valdes Berndt Laggren, Tunbodarna. De övriga som ingår i styrelsen är Kjelt
Stenman, Höglandsbodarna, Stig Nitsson, Gällvitsbodarna, Sven-Erik Nordströ-m,Inger
Nylerg, Heidi
Evhammar och Anita Lundgren, alla Tunbodarna.
Högst upp på byalagets prioriteringslista står restaurering av tre gamla broar som
tidigare funnits
ver Mjällån, en vid Hallerdals, en vid petter Norbergs och en uppe vid Bohms, vid gränsen
mot

nland.
Under det dryga halvår som byalaget varit i verksamhet har det rått en febril aktivitet.
Inte mindre
än 14 styrelsemöten, 4 arbetsgruppmöten och 4 stormöten har vi hunnit med. Dessutom
har byalaget
haft en hel del kontakter med tjänstemän och politiker i Timrå kommun och med Länsstyielsen,
attt
fiir att få fram pengar till vårt broprojekt.
Vi tror på att vårt broprojekt, fiirutom att skapa sysselsättning, även kan bidra till att gynna
turismen,
men också öka tillgängligheten ftir oss bybor, ftir fiskare, skoteråkare och
andra som vistas i den fina
naturen runt Mjällån.
r skrivandes stund har vi får ett positivt gensvar från kommunalråden Kenneth Westberg
och LarsErik Nordin samt miljöchefen christer persson, att delta vid vårt nästa stormöte den 20 november.

Vid pennan, Berndt Laggren, ordf.

BREDS.TÖX
Vi har väl mest "grejat,, med badstranden i sommar.
Vägen ner har vi fyllt på med grus, (lite saknas men det blir till våren) runt själva
stranden är det
dikåt och mera skog är röjd. Stranden är planerad (även där ska mera sand pa tiff våren) Det är
fixat2 flytbryggor i trä, en ti[ är på G, även en "lös" ute på djupt vatten finns. En räddningsboj
finns på plats. Uppe på "solstranden" finns en sandlåda nir Ua.ren. Bryggorna är nu upplockade
ftir vintern.
Skidstugan är vänd ll2 varv och står nu med dörren mot sjön. Det är sand ditkört, dränerat
och
planerat. Vi har tjärat yttertaket och, fixat en vedkamin så att vi får varmt och skönt inne.
Bord
och stolar är inköpta fiir ca 16 personer, så vi kan ha möten och liknande där. Till våren
ska vi

bygga en altan.
Vi hade den 27 september en surströmmingsfest i stugan. Väldigt lyckad, ca 30 personer deltog.
vi blev så många att några fick sitta ute. Men alla var nöjda.

PLANERAT: LUCIA-FEST - GLÖGGFEST ftir byborna och Medetpad

hand om (här uppe alltså)

Classic tar vi även l99g
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Stugan är nu räddad m" framtiaen, vilket var vårt måI. Taket är pålagt, ett vackert
tak av
Arbete,t
fortsätter
med
invändiga
snickerier
så
länge
ga"r
Oåt
att fortsätta fiir
äry..-rp:iel.
Om Ni har tid någon dag, ta en promenad till stugan, din är otroligt vacker
goväderleken.
att se
Elltl - o
Det vackra taket och snickarglädjen på vindskivorna är en fröjd ftir ögat.
äTi,1
loiden.i..väster.
Elu Enligt
uppgift måste det gå att arbeta ett tag till, eftersom grabbarna har byggt en bod med
ffivärme i det ena rummet.
äEtt stort tack till Karl-Göran, Sören och Anders och lycka till framåt i vinter med arbetet.
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KLUBBVTÖrr

BOKSLUTET NÅRMAR SIG\!
Redovisning - Bokslut -

Kalkylering
Jag hjälper Dig (Er) med din

bokföring

Plats

Tid

Ljustorps Bygdegård
Måndag I december kl.
19.00
Information från

Lennart Hallin Administration
Edsta 3186
860 33 BERGEFORSEN
060 - 823 77
010 - 642 94 9t

poliskommissarie Gunnar
Rohdin, Sundsvall.
Information från Kultur o
Fritidsftirvaltningen gm Sune
Lind6n.
Information om led-arbetet.
Rapporter från
länskommittemötet
Övriga frågor.

vÅt xouNn
Styrelsen

Soopfest
Jaha.. Nu har årets sista

tidning kommit ut. Vårt
tredje år till ända, men....
hoppas på en

frisk

framåtanda under 1998.
Vi hoppas att Ni alla vill
på ett eller annat sätt
bidra till tidningens
fortlevnad, då väldigt
gärna med tips om
reportage, fips-tips,
berättelser, hänt på byn,
SKA hända på byn, tips
om Dagens Rosare,
annonser och vad ni
tycker kan vara läsvärt.
ALLA bidrag tages emot
tacksamt En id6 om att

Jägarfesten som Timrå Jaktvårdskrets årligen har,
den L4 februari -98.
Det blir som vanligt hemkokt köttsoppa av älg.
Levande musik och dans, samt en massa trevliga
människor som vill dansa och ha roligt.
Utfiirligare annons kommer i nästa nummer, med
upplysning om anmälning.
Alla hjärtligt välkomna, jägare eller inte.

blir

ha återkommande sidor såsom ex sport, familje, nöje,
barn- och ungdom, korsord, tävlingar osv. finns, det är
"bara" att fylla dom. Hemskt gärna med ER hjälp.
Hur som helst så ska ni ha ett stort tack som läst detta
blad ett år tilt. Vi önskar att ni vill fortsätta med det
Till sist: en JÄTTE GOD

IVL

& ett
GOTT NYTTÅN
önskar styrelsen Ljustorps Byutveckting

vi i LJUSTORPS S-FORENIIYG)

är stotta och

glada, ftir att få verka och bo i den vackraste delen av
kommunen.

Men tyvärr, även solen har fläckar och ftir
närvarande känner vi en stor oro ftir vad de
kostnadskrävande investeringar som giorts i
CENTRALORTEN, kommer att fä ftir inverkan på
den kommunala servicen, skolan och biblioteket, samt
våra idrottsanläggningar.

Ett ljus i mörkret finns dock, nämligen; LJUSTORPS
BYUTVECKLIF{G, som på ett ftirtjänstfullt sätt
håller i gång oss.
Detta vill vi i S-ftireningen manifestera genom att
skänka en symbolisk summa ftir fortsatt verksamhet.
Beträffande verksamhet, vår egen ftirening behöver
ftirnyas! med nya samt gamla medlemmar.
Vi träffas 2:a tisdagen i varje ny månad kl. 19.00 på
Bygdegården, där ftirutom aktuella frågor ventileras,
även bjuds på lekamlig spisning.
Medlemsavgiften är ej högre än 90 kr per år.
Känner Du ftir oss!? Ta då kontakt med:

Karl-Erik
Kjell
Hans

820 12
830 51
823 31

Hälsningar

Vi i LJUSTORPS S-FÖRENING
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Näfv-erk ftir EU-information till landsbvsden
--cARREFouR är franska och betyJ.. "

I

CARREFOUR

på Nordvik

e]l-er vägkorsni"g:
Kontoret i Västernorrland är placerat på
lmötesRlats
^__.
Europeiska Kommissionen (DGX)
Naturbruksgymnasiets enhet Nordvikskolan. Med
etablerat ett nätverk av ca
itt läge på tandsbygden och sina utbildningar inom
Carrefourkontor i Europa. Av dessa finns 10 st tandsbygdsområOåiar det en passande lokalisering.
i Sverige från Luleå i norr till Ystad i söder. Med den nya sträckningen
b;t;;iuöga xusten
"; att ligga ,,länets
Västernorrland, Dalarna och Norrbotten är de bron kommer skolan dessutom
tre senaste kontoren i
viktigaste vägknutpunkter. Man kan ".,
säga att
kontoret kommer att ligga vid ett vägskiil.

100

-har

Sverige.

Viktiga uppgifter

*

Landsbygdsutveckling och regional
utveckling
* Informationsspridning om Europeiska
Unionen
* fnformation om EU:s program och
fonder
* Samordning och initiering av
projektverksamhet
* Arrangemang av kurser och konferenser
* Återkoppting till Europeiska
Kommissionen i aktuella frågor
CARREFOUR Västernorrland
Varje Carrefourkontor har sin egen profil och
sin egen organisation. Vissa kontor har en
samling av kommuner som huvudman. Andra
kontor har Kooperativ utveckling som
huvudman. För sex av kontoren i Sverige är
det Hushållningssällskapet som är huvudman.
I Västernorrland är det Hushållningssällskapet
tillsammans med Landstinget som står fiir
huvudmannaskapet.
Finansieringen är till största delen lokal.
Europeiska Kommissionen ger ett driftsbidrag
och sedan finns det möjlighet att söka
proj ektpen gar ftir olika informationsinsatser. f
Västernorrland är det Landstinget och
Länsstyrelsen som står fiir huvuddelen av
finansieringen under de fiirsta åren.

Adress och telefon
Carrefour Västernorrland

Nordvik
872 98 Noraström

Tel
Fax
Mobir

0613 - 7112 50
070 - 618 l0 44
lto - 224 42
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CARREFOUR

e-postgrut@com.itv.se

ansvarig Hans-Olof Stålgren

VÄSTERNORRLAND

I en sak är Sverige fortfarande ett
ftiredöme ftir världen: Det är hur vi
vårdar och tar hand om våra sjuka och
gam1a..........,r........ ....bilar!!

EN FT]NDERING
Jag sitter och läser i landsbygdsprogrammet, EN LEVANDE LANDSBYGD. Här står det att
"Landsbygdens utvecklingsmöjligheter är beroende av tätortens utveckling,,.
Ja, visst är det så............. och vår tätort är Timrå.
Jag har varit ute i Vivsta och ftirsökt at sälja annonsplatser i Ljustorpsbladet (vi behöver ju det
fiir att finansiera tidningen). Jag har tyckats med några ftiretag, nästa gång skall det bli fler.
Jag har mött en viss uppgivenhet hos affärsidkare och fiiretag. Man ,.na. att vi inte är köptrogna
i kommunen. Och när jag tänker efter, så visst har de rätt!
Varliir åker jag tilt Birsta eller Sundsvall och handlar saker jag skulle kunna köpa i Ljustorp,
Vivsta, Söråker, Sörberge osv. Självklart så finns inte allt, men det mesta. Jag fick en tankestlllare
och kommer mycket mer att planera mina inköp till de affärer som finns inom Timrå kommun.
För en levande landsbygd behöver vi en välmående kommun och tiil syvende och sist så är det
människorna§ egna tankar,värderingar, initiativ och beslut som är avgörande ftir landsbygdsutvecklingen.
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Kommunstyrelsen
Revisiorer
Byalagsstyrelser

Arende: Landsbygdsprogram för Västernorrlands län.

Inledning: Nedanstående textmaterial är hämtade från godkänt program
vid iunisammanträdet på länstyrelsen.
Beslut: Länstyrelsens styrelse godkände vid sitt junisammanträde det förslag till landsbygdsprogram som utarbetats av den tillsatta ledningsgrupp.
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MåIsättning:
vända den negativa befolkningsutvecklingen genom ökad inflyttning.
Skapa nya arbetstiilfällen och företag som ger större differensieringSätta miijön i fokus för att nå en god närmiljö och uthålligt samhälle.
vidareutveckla ett väl fungerande sammhälle genom god service.
Bereda Iänets ungdomar utbildning och arbete.
Förslagna ätgärder:
En tydlig organisation för lokal utveckling
Länstyrelsen tar initiativ till ett treårigt tokalt utvecklingsarbete
Initiera utbildningar i lokalt utvecklingsarbete både för lokala grupper

och för tjänstemän och politiker.
Bygdepeng även till lokala grupper verksamma utanför mål.6

Ekonomi: Profektet drivs tillsammans med fyra berörda kommuner i
mål.6. Kommunerna samordnar projektet. En bygdepenning på 25.000
kronor utgår till grupperna innom må1.6. I övriga delar av länet utgår
bygdepenning dock med maximalt 15.000 kronor.
Grupperna skall uppfylla krav på organisation- och verksamhetsform.
Lokal moblisering: I programrapporten står följande. "Verksamheten har
exemplifierats av Timrå kommun. Den kraft och de resurser som många
lokala utvecklingsgrupper och intressegrupper besitter måste tas tillvara,,.
#
#

Kostnader som är beräknade och antagna i juni 1996 står föliande.
Kostnaderna för bygdepengen delas lika mellan kommun och länstyrelse.
I ett inledningsskede beräknas kostnaderna uppgå till 150.000 kronor
för var och en av de berörda kommunerna sundsvall,Timrå, Härnösand,
Kramfors och Ornsköldsvik.
Länstyrelsen har av satt 500/o av 750.000 kronor d.v s. 37s.000 kronor.

