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Hux flux är det påsk. Jag~	 ~ 

startar den 19 maj.	 personligen är tagen på
~	 ~ säng, har missar varenda 
~ Samma tid och ~ ..... d.. kyckling, påskris och allt 

annat jag brukar ha.~ samma plats. ~ 
Det är inte just att ha 

~	 ~Lycka till med	 påsk så här tidigt.
dffi	 ~ ~ 

Blir det vår 
och sommar i . 

•
år??
 
Ju längre året
 
går, desto mer
 
snö tror jag det
 

kommer.
 

Jag läääängtar 
efter 

sommaren!!!!! 

~~~~~~~~~~~~
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ALLMAN INFORMATION 

NÄSTA TIDNING 
STOPP OCH UTSKICK IANNONSKOSTNADER för 2005 I 

Pris Exkl. moms Inkl. moms 
Nr3 6 maj 28 maj HelA4 600: 750:

Nr4 8 juli 30 juli 1/2 A4 300: 375:

Nr5 2 sept 24 sept 
1/4 A4 

Radannons 

150:

32:

187:50 

40:

ANNONSABONNEMANGSKOSTN 

ANNONSABONNEMANGSKOSTNADER 
FÖR LJUSTORPS FÖRENINGAR 

Pris Exkl. moms Inkl. moms 

HelA4 2.000: 2.500:

Pris Exkl. moms Inkl. moms 

HelA4 2.400: 3.000:

1/2 A4 1.200: 1.500:

1/4 A4 600: 750:

1/8A4 300: 375:

Radannons 128: 160:

I \ 

-~ 

O 
···~ ?'q.... ~ .•..~ 

Föreningens Postgiro 
86 11 24 - 6 

STOPPDATUMI I 
Är fortfarande tacksam om 

jag får in ERA bidrag lagomt till 
stoppdatumet. 

Hanteringen blir liksom mycket 

Prenumeration 
på "tidningen" kostar 150:-/år = 6 
nummer. 
OBS.. Alla Ljustorpsbor får den gratis, 
men känner ni någon "emigrant" som 
skulle vara intresserad så tipsa gärna. 

....------------_.. \' / 

1/2A4 1.000: 1.250:

1/4A4 500: 625:

ADRESSEN TILL "RED": OBS; nye-postadress: ljustorpsbladet@ljustorp.se 
Marianne Persson 
Björkom 130, 860 33 BERGEFORSEN FAX 060 - 823 23 
060 - 823 23, 82423,070 - 54 824 99. HIT SKICKAR NIALLTNI VILL HA MED I TIDNINGEN..... 



Ljustorps Byutveckling
 

Vårens och förändringens tid är här! Styrelsen 
Ordförande:året som kommer, kommer en interims

Ja, nu är vårens tid här. Då vintern 
styrelse att arbeta. Om medlemmarna Erland Nordström börjar försvinna och det är dags för att 
godtar förslaget. Det styrelsen skall un Vice ordförande göra plats för något nytt. Så är det ock der året jobba fram hur det nya ska se ut. 

Helene Söderlund så för oss i Ljustorps Byutveckling. Vi 
har under det år som varit, tillsammans Det vi med säkerhet vet är att det måste Sekreterare: 
med delar av övrigt föreningsliv på or vara en struktur där man har föreningsii  Björn Andersson 
ten, arbetat med att se över hur vår vet med sig. Där fåreningslivet är med 

,Kassör:
framtid skall se ut. och styr vad som händer i föreningen. 

Lena Liljemark 
Det förslag som kommer att läggas på Nuvarande medlemmarna i Byutveck Ordinarie: 
vår föreningsstämma i April är att göra lingen kommer att föras över till den nya 

Cecilia Englund en helt ny start. Vi tycker att byutveck föreningen och Ljustorpsbladet kommer 
Tauno Sampala ling har gjort sitt under de 10 år som också att leva kvar.
 

den funnits och att det är dags att släp Suppleanter:

Tack för alla år jag fått förmånen att arpa fram nya tankar och strukturer. beta med er alla för vår vackra bygd. Pernilla Sjöström 

Vi kommer på stämman att fåreslå en Jag avslutar nu min tid som ordförande Anna Nygren 
total omstrukturering av föreningen, och önskar den nya föreningen lycka till ILena Sellstedt 
där det enda vi behållit är organisa i framtiden. Marie-Louise Edström 
tionsnumret och medlemmarna. Under krland';;{;mCström Asa Magnusson 

Vi tackar för åren med affären! 
Nu har vår kära affår slagit igen till slut. Vi var många som hoppades att man 

Ljustorps portalen!
trots allt skulle fortsätta ett tag till. Vi vill från föreningen och från hela bygden 
tacka för alla år som familjen Sjöström drivit affår här i bygden. Vi inser att det Ljustorps Bygdeportal 
har inneburit mycket av både arbete och glädje. Att driva en affår i glesbygd är börjar nu att få sin form. 

Här ska företag, förenmgmed säkerhet inte lätt. Det kräver uppoffringar av fritiden och att man istället är 
ar och privatpersoner med beredd att vara till hands får bygden i affåren. 
en hemsida finnas med. Lycka till i framtiden! 
Kom gärna med synpunkMedlemsavgifter för 2005 Syftet med föreningen ter kompletteringar och 

Enskild 50 :- / år Vi vill initiera och stödja och påverka ideer till Inga Englevid 
Familj/Företag/förening 75:- / år utvecklingen inom Ljustorp. Vi vill telefon 822 60 eller e
Insatsmedlemskap 100: vara en röst får både privatpersoner, fö posthemsida@ljustorp.se 
Insatsmedlemskapet är personligt och reningar och företag i Ljustorp kring 
betalas en gång, sen tillkommer med www.ljustorp.seövergripande frågor som berör oss alla. 
lemsavgiften varje år. 

Ljustorps Byutveckling 
PG 86 11 24-6 
Org nr: 76 96 00-9476 

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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Under webbadressen www.ljustorp.se hittar du 
Ljustorps egen portal mot omvärlden. Här finns 
det länkar till alla företag, föreningar och privat
personer som vi känner till hemsidor till. Finns 
du inte med på portalen och vill vara med, kon
takta "portal@ljustorp.se". 

Du har också möjlighet att köpa plats på vårt 
webbhotell och adress under ljustorp.se till 
självkostnadspris om du bor eller verkar i Ljus
torp. Din webbadress blir då "ljustorp.sel 
dittnamn" och din e-post blir 
"dittnamn@ljustorp.se" 

Pris: 200 kronor/år ink! moms 

Hör av dig för frågor till: portal@Jjustorp.se 

Under vintern har aktionsgruppen som tillsattes på 
ett stormöte här i bygden arbetat med att bevara 
skolan på ett ypperligt sätt. Inom Ljustorps Byut
veckling har vi gjort vad vi kan för att stödja detta 
arbete. 

Vi kommer att delta på Barn- och utbildnings
nämndens möte den 23 mars, för att stötta upp och 
försvara det som är viktigt för oss i bygden. 

Vi har även skickat en skrivelse till Barn- och ut
bildningsnämnden där vi protesterar mot den ut
redning som pågår. Vi accepterar varken att man 
flyttar ihop förskola och skola eller att man flyttar 
årskurs 6 till Ala skola. 

Ställ upp och fortsätt protestera 
alla ljustorpare! 

Bredband i Lj ustorp
 

Kontaktpersoner i byarna 

Stavre: Vakant 
Asäng/Sanna: Vakant 
Mjällådalen: Margareta Sandblom 
Edsåker: Fredrik Wänglund 
Frötuna: Georg Philström 
Hamre/Skäljom: Anita 
Öppom: Marga Ahlin 
Mellberg: Torbjörn Carlsson 
Prästsvedjan: Magnus Elfström 
Björkom/Lövberg: Erland Nordström 
TunalEdsta: Olof Ulander 
Fuske: Vakant 
Lagfors: Lars Sjögren 
BredsjönJSlättmon: Raine Dahlberg 
Högland: Charlotte Lindgren 

Information till kontaktpersoner (och andra) 

Just nu är det fortfarande stiltje i informationen kring Bred
band, se artikel. Förhandlingar pågår fortfarande mellan Te
lia, Sydkraft, Servanet och Telia.. Det verkar som om något 
eller någon ställer till problem, eftersom det drar ut på tiden. 

Vi planerar just nu att återigen försöka få ett möte med kom
munen och eventuellt med Servanet får att framfåra våra syn
punkter. 

Ni byar som har vakanser på listan här bredvid. Hör av 
er och tala om vem som ska representera er. 

Läs aktuell information på hemsidan: 

www.ljustorp.se/bredband 

Ljustorps Byutveckling
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L ... 
ra 

Nu är våra växthus i full gång ~ vi planter'ar" 
pelargonior" penseer' & andr'G roliga vil)<ter < 

GÖf~ ett besök hos oss. känn doften av 
~ ~ L.. d °f·~varm Jora OCn se om srna 'rona gro. 

Of, "I' .31 IS.' -\1»;"'1"_' . ...,..., ~,.~ 

En br'o jord ör det viktlgaste fär vthderna • Sticklingar I 
.Vi anvtirider bara HasseJfors proffs-Jord med ov pelargonior lI 

! j I.. l ' ~I ' I 
L-:__.:-.:=~ ~r;~- fuchsior mm I
 

Vi säljer Hasselfors jord, planterade i I 
såjord( odUngsjord f kruka 

50liter 69kr 
am.peljord 20kr 

Mini livs! 
......--.. ... ,~ 

r~u har vi på
 
Trädgården
 

mjölk l fil,brödjkaffe,~ 

dricka I godis dvs 
lite av varje som 

kan tänkas fattas. 
Välkomna! 

Ö.2~t, vartdag_9 .. 18 lördC!<!2:J4 
h!!. 820 49 

~~ 
\....J 



Bredband i Ljustorp
 
Bredbandsfrågan har nu 
stötts och blötts i närma
re ett halvår och tyvärr 
så har vi inga slutliga be
sked att ge i Ljustorpsbla
det den här gången hel
ler. 

För att få reda på hur läget 
ligger till just nu, så har 
Ljustorpsbladets utsände in
tervjuat Krister Persson an
svarig på Timrå Kommun 
och Göran Hamlund, affårs
områdesansvarig och får
handlare får Servanet. 

Krister Persson berättar att 
kommunen fortfarande arbe
tar får och har som ambition 
att alla telestationer i Ljus
torp skall nås av ADSL, får
utsatt att det är ekonomiskt 
och tekniskt möjligt 

Förhandlingarna med Synd
kraft om att dra den optiska 
fibern på deras luftledningar 
är klar, men stormen i Syd
sverige har gjort att det inte 
har varit prioriterat arbete. 
Förhandlingarna med Telia 
om att kunna nyttja varand
ras kapacitet pågår får fullt. 
Tidplanen är fortfarande 
2005 och just nu håller Tim
rå kommun, Servanet och 
Telia på att slutfårhandla 
kring ADSL och fiber. Kris
ter Persson avslutar med att 
upprepa att alla telestatio
ner är med i beräkningen, 
men det är ekonomin och 
tekniken som styr i sista 
hand. 

Göran Hamlund som får
handlar med Telia och arbe
tar nå Servanet berättar att 
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man efter påsk ska fårsöka 
att komma till en slutlig av
stämning. -Förhoppningen 
sen är att det skall bli posi
tivt, så att Servanet kan göra 
en bättre lösning får Ljus
torp. 

Ett problem får oss är att vi 
nu avser att göra en större 
insats, än vad vi ursprungli
gen offererade till Timrå 
Kommun, vilket måste redas 
ut. 

Att det tar tid har delvis med 
stormen i södra Sverige att 

göra. Den påverkar insatser
na från både Telia och Sund
kraft. Båda de fåretagen mås
te prioritera sina krafter på 
att lösa akuta problem i mel
lan Sverige och då hamnar 
den här frågan lite i bakvatt
net. 

Just nu eftersträvar vi en 
bred lösning, med så bra ka
pacitet och täckning som möj
ligt i Ljustorp. Det ska fortfa
rande ske inom 2005, så 
snart borde vi kunna ge bätt
re besked, avslutar han. Läs 
mer på: ljustorp.sefbredband 

Krister Persson på Timrå Kommun 



ÅRSMÖTET 2005 
Det framkom av verksamhetsberättelsen att det har varit ett hek'iiskt år men allt 

har rullat på som det ska och alla sektioner är nöjda med det gångna året. 
Huvudstyreisen ser ut som följer: 
Christer Nyman, Björn Andersson, Staffan Eriksson, 

Torsten Byström, Marlene Lindström, Lisa Höglund, Tord Bånnan. 
Medlemsavgiften är oförändrad: 50 kr. för enskild, 200 kr. för familj med barn 

under 18 år och 150 kr. för aktiva över 18 år. 

Om pimpeltävlingen på Röj esj ön den 12/3 
Strålande sol, ett glatt humör och satt man på läsidan av sjön mådde man hur gott som helst. 

Många hade gjort upp eld att värma fingrarna vid och för att grilla korv över. Den traditionella 
skoterburna hamburgeriet var på plats och visst gick det ner en hamburgare fast man stoppat i 
sig en grillad korv innan. Det enda som fattades var fisken som inte ville nappa. 

Hemmamatcher för divA herrar, våromgången. 

9 maj kl. 19.00 bortalag, Fagerviks BK 
20 maj kl. 19.00 bortalag, Svartviks IF 
3 juni kl. 19.00 bortalag, Lucksta IF 
17 juni kl. 19.00 bortalag Essviks AlF 
28 juni kl. 19.00 bortalag Sidsjö-Böle IF 
program för ungdomslagen ej klar när detta skrivs. 

BILBINGON 
Ljustorps Bygdegård 

startar torsdagen den 19 maj 
kl.18.45 

kassan öppnar 17.3 O .. 
VALKOMNA
 

Ljustotps LEs Minmsfotul. 
Gåvor som skänks tf[[ denna fond går 

tiC!jOreningens ungdomsverlisamfict. 
När Ni vif( anvämfa E r av denna fom! 
så ring tf[[ IF-R.ansfi 060 82186. 

Sätt in vagTitt 6efopp på 
postgiro 374020-6 

Ljustorps IF 
Mellberg 3 JO? 86033 BERGEFORSEN 

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

www.svenskidrott.selY/ljustorpsif 
ljustorpsif@telia.com 



BYGDEGÅRDS SIDAN
 
ÄNTLIGEN! . 

.. .är det dags att starta byggandet av livsmedelsbutiken vid 
Bygdegården. 

Efter flera veckors tragglande med ritningar, tillstånd och diverse 
annat tråkigt pappersarbete, är det nu klart för att sätta spaden i jorden. 

Torsdagen den 31 mars börjar förberedelserna för grävmaskinen 
SOln kommer 4 april för att ta dom första skoporna på bygget. 

Tillsammans med arbetsförmedlingen har vi funnit en lösning på 
vilka som skall jobba på bygget. 
Det blir 6 st. Ljustorpsbor sonl får äran att bygga butiken. Vi tror att en 
lokal förankring av projektet är en nödvändighet för ett lyckat resultat 
när affären väl startat. 

Jag förstår att många undrar, när blir bygget klart? 
Att exakt svara på detta är inte möjligt, men låt oss jobba på 

projektet i 3 lnånader så får vi se hur nära en invigning vi är. 

Med vänliga hälsningar 

Christer Nyman 
Proj ektledare 

W~D~@[jj]j)[)iji)®[jj) 

~[}U~ 

~@]@®~@J@[ru 

Ljustorps Bygdegård ek. förening 
Mellberg 3107 
86033 Bergeforsen 
Postgiro 17 65 03 - 1 
BOIOHNGSTELEFONER: 
060 82186, 060 82403 ,
 
0702983184
 
anläggning 070 34 00 117
 

Vaktmästare 070 2883 147 



(])etta är inget aprils/{{imt! ~ Återförsäljare för: 

I •q)t'lt :?\nandu~o®~.~ rl • butikI 

DU FÅR 
I ~-----------------------~ 

: 20% rabatt på alla vårnyheter : 
I tom 2 april I 
I I
 
I I
I I
 
I Namn (ta med kupongen) I
1._- .I 

Välkommen! 
Glöm ej! 

InJämningsställe för kemtvätt 
Pensionärsrabatt 

Öppet:
 
vardagar 10 - 18, lördagar 10 - 14
 

Köpmangatan 47
 
Tel & Fax 58 07 80
 

~HOBBY 

...........VÄRDEKUPONG·············
 
på köpet 

&ii>
==

c 

~;::=--::o~,(~,~ OCEAN Batvätt 
"b'. ,~f 

OCEAN;; Hink ca 220 tvättar 

l~st~~:~ 305kr
;,_. "h , 

Värde
Namn . 69kr 

Bläckpatroner
 

från 19kr
 

o 

"--------------------!L Per Uddens väg 1 TIMRA 

CENTERN OCH CENTERKVINNORNA 
ILJUSTORP 

'»j
~,.'i)...... ~ 

J. ___-tcl 

Centern och Centerkvinnorna har haft årsmöten. Styrelserna är dessa: 

Centern 
Ordförande Lennart Tjärnberg 
V ordf Niclas Eden 
Sekreterare Arne Ögren 
Kassör Björn Andersson 
Övriga Per Malmsberg 

Johan Sjöström 

Centerkvinnorna 
Ordförande Ulla-Britt Ulander 
V ordf & v sekreterare 

Inger Andersson 
Sekreterare Åsa Magnusson 
Kassör Karin Höglund 
Övriga Britt Nylander 

Marie Sjöström 

Monicas damkläder från Timrå visar det nya vårmodet på månadsmötet den 26 april på Bygdegår
den. Alla hälsas välkomna! 

L.. ---------7
 



DDDDDDDDDDDDDDDDD 
D DAGENS ROS D8" Till Kjell Kerttu, som hållit 9 8 
tJ ~ vägarna framkomliga för 1:.. tJ 

Vet du vad som är på gång i
 
Ljustorp?
 

En hemsida som visar
 
kommande evenemang
 

i Ljustorp.
 

http://www.ulander.com/
 
ljustorp
 

'----- -----.J 

;-- --, tJ 
DKunskapsbanken. 
DDDDDDDDDDDDDDDDD
Missa inte att vara
 

med i årets utgåva.
 
Ring, skriv eller maila till:
 

Erland Nordström
 
823 19, 070-63 823 19,
 

erlandnordstrom@hotmail.
 
eom
 

GRATTIS 
Leif Forslund 

på födelsedagen. 

Grattis, grattis 
Vivianne 

Vår synålskompis 

Grattis 

L
 

i efterskott på födelsedagen
 
önskar
 

trådrullarna...
 

K som i kärlek till varandra 
Ä som i älska 
R som i raring, säg det ofta 
L som i leva, låt det dofta 
E som i evig lycka tillsammans 
K som i kärlek mellan oss båda. 

UNDERLIGA KOMENTARER UR 
LÄKARJOURNALER! ! 

Femårig flicka med öroninflammation två gånger 
årligen sedan urminnes tider. 
Patienten måste sova högt under kudden.
 
Har varit och fjällvandrat. Nedkom med helikopter
 
igår.
 
Patient röker 1 cigarett i veckan. Uppmanar honom
 
att dra in på rökningen.
 
Har ramlat två gånger utan att slå sig speciellt
 
mycket på toaletten.
 

Räcker ut tungan och är grinig. 

Glöm inte bort att låta bli att släng ert gamla "skrot" när ni höst/vinter/ 
vår-städar. Tänk på loppiset på Fisken. 
Ring om ni vill bli av med prylarna genast. 

Marianne 823 23, LJ lP 821 86,82403 

tJ 
D

tJ 

oss .morgonpigga denna konstiga tJ 
vmter. Vi har haft dom bästa tJ 

vägarna i kommunen. tJ 
.. .från Vivianne medflera.. tJ 

D

KYCKLINGPAJ MED LOCK
 
Pajdeg: 
150 g margarin 
3 1/2 dl vetem;61 
3 msk kallt vatten 

Fyllning: 
2 förp färskost med 
vitlök il 80 g 
3 msk C((3ime fraiche 
1 färdiggrillad kyckling 
salt, peppar 

. 1 burk kronärtskocksbottnar 
1 liten burk hela champinjoner 
ca 5 cocktailtomater eller 
1 stor tomat 
2 hårdkokta ägg 
uppvispat ägg till pensling 

1. Rör samman vitlöksost 
och creme fraiche. 
2. Rensa kycklingen från 
skinn och ben. Skär den i 
mindre bitar och blanda med 
ostkrämen. Salta och peppra 
lätt. 

RÖDA KORSET
 
BLOMSTERFONDEN
 

PG 56 96 55 - 4
 
Tel 823 64
 

Tack Hasse F för att 
ungdomarna får åka med dig 
Mp 

3. Låt kronärtskocksbottnar
na och champinjonerna 
rinna av väl. Skär tomaterna i 
mindre bitar och skala och 
klyfta äggen. Lägg de krämi
ga kycklingbitarna på botten 
i en låg pajform, helst av 
porslin. Fördela de övriga 
ingredienserna ovanpå och 
se till att de inte når över 
kanten. 
4. Bered degen och kavla ut 
den till en 3-4 mm tjock 
platta.. Pensla pajformens 
kant med uppvispat ägg och 
tryck dit degplattan. Skär 
bort överflödig deg och gar
nera locket med blad, kulor 
eller andra figurer av. den 
överblivna degen. 
5. Pensla alltsammans med 
uppvispat ägg och grädda 
mitt i ugnen i 2000 i 15-20 
min eller tills pajen har fått 
vacker färg. 

8 



VälkoDlmen 

FRITIDscARDEN! ! 

Har vi kris eller??
 
Vart finns alla Ni som varit entusiastisk för vår
 

"Gård"
 
Istället för att öka vår verksamhet som var
 

planerat, har det bara blivit svårare och
 
svårare att få Er
 till ett trevligt

föräldrar och andra intresserade att ställa upp,
 
ens till de ordinarie fredagskvällarna.
 Musikcafe 

Vad har hänt? med
 
Vi kallar nu till ett "kris-möte"
 Ljustorps Rödakors
 

Onsdagen 6 APRIL kl. 19.00
 i Bygdegården.
 
I vår lokal i Bygdegården.
 

Dit hoppas vi att ALLA, oberoende om ni kan
 
vara aktiva eller ej, kommer.
 Söndagen den 10 april 

Vi måste alltså reda ut om vi har problem eller kl. 17.00 - 20.00inte.
 
Vi har också önskemål att utöka styrelsen med
 

några sektioner, för speciella aktiviteter.
 Underhållning av lokala musiker. 
Det är ju faktiskt inte för vår (styrelsens) skull vi 

Lotterierefterlyser ER, utan det är ju för allas våra barn
 
och ungdomar
 
NI BEHÖVS!!
 Inträde 60:- inkl. fika 

@Vill även upplysa om vårt 
"Cafe Drop In" GS')~___(som är öppet alla ordinarie
 
fredagsträffar)
 ~ 

som hälsar alla Er
 
föräldrar och andra välkomna till ett fika
 

och en pratstund
 

Styrelsen: 
Ordf. Sari Kankaanoja 811 05
 

Kassör Marianne Persson 823 23
 
AnnaCarin Högstedt 823 43
 

Ulrika Moberg 831 21
 
0..821 64 · 070..376 70 41 

- Jag hade en fantastisk dröm i natt. Jag sprängde banken 
i Monte Carlo och stack med 15 miljoner på fickan. 
- Fantastiskt. Men jag drömde att jag var ensam på ett ho Tapetsera eller måla?tellrum med Dolly Parton och Cindy Crawford. 
- Milde himmel, varför ringde du inte efter mig? 
- Det gjorde jag, men din fru sa att du var i Monte Carlo. 

Alla typer av målnings
"Härifrån till enigheten" eller "vem f.. är Egon". 
Jag var på teater den 8 mars på Bygdegården. Och efter arbeten utföres. 
det lever jag och alla andra som var där, några år extra 
efter allt skratt. Mycket skickliga skådespelare som själva 
hade skrivit manus om ett egentligen ganska allvarligt 
ämne (personal - och lokal nedskärning) i komisk förpack Vänd er med förtroende till 
ning. I pausen blev det benstäckning, kaffe och mazarin. 
Det var fullsatt i salongen och alla verkade nöjda när vi ortens målare 
lämnade Bygdegården. Vi teaterälskare är glada att 
Hembygds- och Teaterföreningen arbetar med att få teater 
till Bygdegården i Ljustorp. 
VLN~ 
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Föreningsstämma Ljustorps Byutveckling
 
13 April klockan 19.00
 
Lj ustorps Bygdegård
 

=> Årsmötes förhandliI1gar 

=> Ljustorps byutveckling 

=> Ljustorps sockenråd (förslag på namn) 

=> Underhållning 

=> Fika 

Viktigt! 
På årets föreningsstämma kommer vi att diskutera omformandet av föreningen till att istället 
blir en ny förening som föreslås heta Ljustorps sockemåd. Det innebär att vi kommer att rös
ta om helt nya stadgar. Stadgeändringen innebär bIa annat: 
=> Byte av namn 
=> Ökning av insats för föreningar och ökning av deras röstandel 
=> Införande av ett föreningsråd 

Ni som vill läsa de nya stadgarna kan komma till Ljustorps IF's kansli och hämta ett exem
plar. Kom gärna in med synpunkter på verksamhet, namn och stadgar. 

Motioner skall vara styrelsen 
tillhanda senast en vecka före 

stämman och skickas till 
ordförande Erland Nordström, 

Lövberg 3630, 860 33 
" 

Bergeforsen 

10 



Ny förening i bygden - Ljustorps sockenråd 

Vi vill skapa en ny förening i bygden vars syfte är att vara ett språkrör i övergripande frågor. Tanken är 
att föreningen skall ledas av de andra föreningarna på orten och arbeta på deras uppdrag. Detta görs i 
samband med att Ljustorps Byutveckling lägger ner sin verksamhet. 

Föreningen kan t ex: 
• Vara en kontaktlänk mot myndigheter i övergripande frågor 
• Backa upp och stödja medlemsfåreningar i enskilda frågor 
• Vara ett forum för diskussion av övergripande frågor typ skola, affår, vägar mm 
• Driva tidning och bygdeportal 
• Driva bygdekontoret på den nya affären 
• Avlasta befintligt föreningsliv genom att stötta och hjälpa vid behov och önskemål 

Alla individer, föreningar, företag och organisationer inom Ljustorp ska kunna vara medlemmar. For
merna är dels stormöten dit hela bygden bjuds, föreningsråd som består av l representant från alla före
ningar som är med och en styrelse som verkställer de beslut som medlemmarna fattar. 

Föreningen skall inte jobba med detaljfrågor som hör hemma i någon av våra traditionella Iöre
ningar, om den inte får det uppdraget av den föreningen. Den här föreningen skall inte ersätta någon el
ler något i dagens föreningsliv, utan ska enbart fungera som ett komplement och stöd till de verksamhe
ter som finns. Huvudsyftet är att den ska hantera övergripande frågor som idag inte har någon naturlig 
hemvist i föreningslivet. Förutom övergripande frågor kan man också vara en instans dit man lyfter frå
gor eller en instans där frågor väcks som sedan förflyttas till en idag befintlig förening i bygden. 

Typiska exempel som vi sett den senaste tiden på frågor som kräver den här typen av samarbete är af
farsnedläggningen, hotet mot skolan och bredbandsfrågan. Det kommer hela tiden att finnas den här ty
pen av frågor där vi tillsammans måste bevaka Ljustorps intresse får att bevara och utveckla bygden till
sammans. 

Föreningen är tänkt att driva det Bygdekontor som ska skapas i den nya affårslokalen och där kommer 
den att fungera som en träffpunkt och ett nav i bygden. Föreningen skall också driva Ljustorpsbladet och 
portalen ..www.ljustorp.se... vilka båda är olika medel att nå ut inom och utom bygden. Verksamheter 
som är möjliga att utveckla vidare för att anpassas till bygdens behov. 

Om vi vill genomföra det här tillsammans skall vi komma överens om stadgar, styrelse, verksamhet och 
budget. Vi i samrådsgruppen har jobbat fram förslag som ni alla får ha synpunkter och invändningar på. 
Vi tar välkommen emot alla era ideer på hur vi kan få den här verksamheten att fungera på ett så bra sätt 
som möjligt för oss alla. Det är allas vår verksamhet och förening, om vi väljer att genomföra det. 

Ljustorps har ett fantastiskt Iöreningsliv med många starka, duktiga och livskraftiga Iöreningar 
som jobbar inom sina områden. Tillsammans kan vi göra underverk! 

f /' Samrådsgruppen: Christer Nyman, Lena Liljemark, Arne Bergfors, 

. -'-.='"'. ~ - GUlmar Wiström 
..- ~ ~ ~[~ \ 

':.;"~'r/;3(2) 



April/ 1\1aj BIBLIOTEKET öppet mån. och ons. 17.00-19.00
 

OBS! Jag har nytt telefonnulnmer till biblioteket. 
Tel. 070 191 65 10 

Boktips 1.
 
Nu finns dom i Ljustorp , DIANA GABALDONS böcker.
 
nr. l Främlingen
 
nr. 2 Slända i bärnsten
 
nr. 3 Sjöfararna
 
nr. 4 Trummornas dån
 
nr. 5 Det flanunande korset
 

Denna serie av böcker börjar när andra världskriget är över och Claire Randall, som 
är läkare, och hennes man reser till Skottland för att lära känna varandra igen efter 
krigsårens påtvingade separation. 

Vid en utflykt till häxringen Craigh na Dun hemsöks Claire av magiska krafter
som ett offer dras hon in i en klyfta i stenformationerna. 

Tidsresan har börjat. Aret är nu 1734. 
Claire är en främling i en oförsonlig tid. De skotska klanerna kämpar ett blodigt 

frihetskrig mot den engelska kungamakten. Claire mistänks vara engelsk spion och tas till 
fånga av klanen tvIacKenzie. Hon möter nu Jamie Fraser som blir hennes beskyddare och 
älskare. 

Mellan dem växer en passion som är starkare än tid och rum. Claire inser att Jamie är 
mannen hon väntat på i hela sitt liv. Med fruktan ser hon fram mot den stund då hon måste 
välja mellan honom och att återvända till sin egen tid. 

Jag har läst dom alla fem (mellan 700 och 1040 sidor per bok)
 
och rekommenderar dom starkt.
 

Det är en resa i historia, spänning, romantik, kärlek och passion, glädje, sorg, ja allt
 
du vill finns med, man lever med Claire, var så säker.
 

Det kommer att bli kö på dessa böcker så skynda att skriva upp Er på dom. Väntetiden blir 
nog inte så lång fuldå, för dom här böckerna sträck -läser man. 

Boktipps 2 
Viveka Lärns böcker "Midsommarvals" och "Hummerfesten" som nu går som 

serie "SALTÖN" på TV, måndagar kl. 20.00, finns här på biblioteket + två böcker till i 
samJna serie" En fröjdefull jul" och "Sol och vår" . 

Vivecas böcker är otroligt roliga att läsa, där alla personer är så speciella, ingenting är 
förutsägbmt i hennes böcker. 

Jag har även fler titlar av henne, som myllrar av härliga karaktärer. Viveka Läm har 
en fantastisk fönnåga att fånga vardagens glädje och sorger med både värme och komik. 

Boktipps från Vivianne, som hälsar Er VÄLKOMNA in i bokvänl1en. 

'\2
 



Fotbollsintresserade! !
 

Ung eller gammal.
 

Ljustorps P12
 
saknar tränare.
 

Dom tränar 2 ggr / veckan
 

Har DU / NI tid och lust att
 
hjälpa grabbarna,
 

ring Håkan Paln1 831 55.
 

Vi borrar och spräcker sten! 

Vi monterar jordankare! 

Ring och hör! 
Geonorr Jordallkartjällst 
Bredsjöll 155 
86033 BERGEFORSEN ? (Ljustorp) 
Håkan Josephsson 070-5306050 Bredsjön 
Stefan Edström 070-631 7000 Åsäng 13 



-----

I Det kan ~~f~~/!!tidigl alt 
planera inför årets säsong. 

Utan tänner va du ju,
 
Sä du gatt doppe
 
Ä dän knallbröbita
 
Häri Röåern.
 
Flo vara
 
Ä dän åre.
 

Sä groddrommen
 
Å pelargrenern
 
Å na gräss
 
Feck du väl ti däg.
 

Na särskilt sölt'n
 
Va du aldri.
 

Å'n jävel å kut på timre.
 

"Nicke Sjödin 's" 

Sen är det som vanligt ett 
stort behov av helgjobbare. 
6 timmar med omväxlande 
arbete, .. ?fint väder?, 
massor med trevliga gäster. .. 
vad kan man mer begära? 
Ring Marianne 823 23, 
070-54 824 99 

Tydligen är alla j ättenöj da med I 

hur det är på fisken för ingen 
har kommit med nåt förslag 
Då rullar vi väl på som vanligt.. 

Edvin dej 6 

Du bar himm pappa din 
På röggen 
Då ji högg timre 
Här i Krangeberge, 
Å han hadd kurka. 

Svarthöst'n -38 
Dödde pappa 
Ti lungsot'n. 
Pärern frös för däg 
Å dä va ovanlit ont om linbära. 

Då sa du som sanninga va 
Åt prästfruern 
Som beskärme säg 
Över lungsot'n å elände: 

»Ja, dä ha jävles hele'n hän 
höst'n.« 

Sen gick ji åt vär sett håll. 

Här i Röåflytt 
Vell int du syn ut 
Att du va smörlös, 
Sä du la ihop två knallbröbita 
- ålldeles som om du 
Hadd hadd 
Smör 
Å fläske 
Emella. 

IL=============-=========;l På systemet kan 
r- man få kartonger 

Erik är ute och åker skidor i backen. I mit

ten av backen ramlar han. Då kommer en
 
dam fram till honom och frågar:
 
- Kan jag hjälpa dig upp?
 
- Nej tack, jag ska ner.
 

Fröken:
 
- är det någon i klassen som kan nämna ett
 
djur man bör se upp med i trafiken?
 
- Vägrenen.
 

En liten poj ke till sin kompis:
 
- Det var den bästa julen jag haft, jag fick
 
inte en enda sak jag behövde.
 

- Vet du vad en nyckelring är för något? Jo, 
en liten smart sak som gör att man tappar 
alla sina nycklar på en gång. 

Den arga pappan till sonen:
 
- Skratta mig inte rakt upp i ansiktet så fort
 
jag vänder ryggen till.
 

II naturskyddsjöreningens 
medlemsblad < Naturlikt, > 
kan Ni få Er naturupplevelse 
publicerad. 
Har ni sett eller hört nåt 
spännande i, ur, av naturen, 
hör av er till Berry Johansson, 
805 30 eller 
riibomannen@hotmail.com 

'3 

Flytthjälp 

Tack 
Pernilla S.
 
Dig kan man alltid lita på när barnens tider
 
spårar ur ibland.
 
Vi känner oss alltid trygga med transporten
 
till och från skolan när du kör.
 

J Krulle 

med fack gratis. 
Perfekta att pack 
ex glas och vaser 

I i vid flytt. 

Blank koppar 
Koppar och mäs
sing behåller 
glansen längre 
om man gnider in 
föremålet med 

I lite möbelpolityr. 
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Medborgargatan 41, Sundsvall 
Tel 060 - 430 66 Tel 060 - 430 20 

RAMGOBB Ii lGALLERI KICKI 

Inramade litografier 20 - 40% RAMGUBBEN
Diplomramar 25:-/st, finns i fyra olika färger 

InramningarOriginal & litografier rJ 
Jöran Nyberg Nick Sarazan
 
Anna Moa Nordström Anna Toresdotter
 
Yrjö Edelman Ulf Göthman
 

Lennart Lannfjäll 

Öppettider fredagar 10.00 - 18.00,
 
lördagar 10.00 - 14.00
 

Ramverksta 'n Hässjö
 
måndag - torsdag 12 - 19,
 
fredag - lördag STÄNGT
 

Kicki & Tord
 

I rrimrå:%;a=tu~r.=;sRy~th~asfi~Öll~~~nl=·n~tJe=nl'~~iiiiii~~~~~~~~
 
1(ommande program 

Torsdag 14/4 18.30
 
Måste alla börja kompostera?
 

Lillemor Göransson berättar om
 
källsortering 1kompostering
 

Vi får bl.a. höra om den nya lagen som trädde.
 
ikraft vid årsskiftet 2004/2005, som innebär att
 

organiskt avfall ej får skickas till Blåberget.
 
Hyresgästföreningens lokal, Rörvägen 9 i Tallnäs
 

Fika finns att köpa
 
Ansvarig: Ingela Dahlin tel 410 19
 

Måndag 9/5 18.00
 
Fagning av Torsbodaängen
 

Vi tittar på vårblommor och städar av ängen. Timråortens
 
Ta med kratta och fika.
 .. Försäkringsbolag

Ansvariga: Olof Svensson och Gudrun Frenden
 
tel 57 94 44
 Vivstavägen 17, Telefon 060-416 56 

www.sockenbolagen.se 
Alla intresserade är välkomna

!En önsk.,an. ..l.. Besök vår hems id" www.timm'_Sl1_f._se _ Pinns :Ni sam viee fia Cättgympaför 50+? 
'l(antaRJ;a (]3irgitta OCssan 81035 

jlven engeCsk.,a ny6öljare acfi ev stra:{över. 
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LmSTORPS FÖRSAMLING 
www.ljustorp.just.nu 

Mars 
20/3 Gudstjänst i Ljustorps kyrka kl 11.00 Körgrupp. KKF serverar kaffe i 

församlingshemmet 

24/3 Mässa i Ljustorps kyrka kl 19.00 

27/3 Gudstjänst i Ljustorps kyrka kl 11.00 Ljustorps kyrkokör 

28/3 Gudstjänst i Riibodarna kl 15.00. Sång 

Vår kyrkoherde David Fällman är sjukskriven. Från och med nästa vecka kommer Stig Falk 
före detta kyrkoherde i Sveg att vikariera på tjänsten. Komminister Torsten Berglund tjänstgör 
även han i pastoratet på timtid. Benny Runsten fortsätter naturligtvis som pastorsadjunkt. 

Vissa förändringar kan ske i planeringen varför jag ber er följa Predikoturerna tills vidare. 

Kantor Agneta Granlöf finns numera på heltid inom pastoratet - hon 
arbetar således med körerna både i Ljustorp och Hässjö. Förutom detta 
deltar hon även i konfirmandundervisningen. 

Mats Ingvar Perälä är nu tillbaka i 
tjänst. Han börjar stegvis med ett 
mindre antal timmar per dag. 
Välkommen tillbaka Mats Ingvar. 

Den traditionella surströmmingen i 
församlingshemmet avnjuter vi år den 
15 augusti. 

KYRKOVALET sker den 18 
september. 

Det är viktigt att vi alla känner ett 
engagemang för vår kyrka. Vi förväntar 
oss att den alltid skall finnas där vi är 
vana att se den och att församlingen 
skall ha en livaktig verksamhet och då 
krävs det också att vi alla deltar och 
påverkar. 



Sjöströms Busstrafik
 
i Lagfors
 

Glöm inte bort att vi numera har 
2 bussar att erbjuda 

l11ed 19 platser vardera 

Förmedlar även större sällskap från 
20 - 71 personer 

Dygnet runt 
För bättre tillgänglighet 

Välkommen att ringa för prisuppgift 

Lage Sjöström 
060 - 810 25 
070 - 325 76 90 

Strandbo, Söråker 060-416 73 

Mariedal, T~mrå 060-57 10 07 

Mobiltel. 070-533 1792 

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

~ Så spara era skott och märk dom gärna. !t. 

~ Vi kör en !t 
~ blom/plantbytardag ~ 
~ i vår igen, ~ 

~ Lördag den 4 juni ~ 
~ kl. 14.00  16.00 på lP ~ 

1l1 1 1 

r--___ _'I_~\_ ....... tt!'t!l~~;;;~;i;!:!t~t!'tt
\ ~_,;_mj!!@_j!jjj!!!!j_'ij;;i" 

I Distributionslista för Ljustorps-bladet 
I Vet ni med er att ni blivit utan något nr. av tidningen, ring eran "utkörare" enl nedan. 
Slättrnon, Västansjön, Bredsjön, Uddefors
 

Lagfors bruksgatan, Lagfors, Åsbacken
 

Fuske (Inga Forsbergs - Fröbergs)
 

Lövbergsvägen (inkl Lövberg), Edsta 

Jällvik - Björkom
 

Från Skäljornskorsningen - Edsåker-Aspån
 

Lögdö, Ribodarna - Masugnarna
 

Prästsvedjan, Höglandsvägen, Mellberg
 
Kyrkberget
 

Från ICA, Öppomsvägen, Hamrevägen,
 

I Skäljom, Åsäng, Stavreviken, Rotenvägen 

I Åsäng, mot Viksjögränsen 

Göran Andersson 

Lea Hörnström 

Fuskbäckens byalag 

Kjell Sjödin 

Hans Öberg 

Björn Andersson 

Pernilla Sjöström 

Erland Nordström 

Herbert Svedlund 

Mjällådalcns Byalag 

845 12 

81050 

82031 

575626 

82074 

82434 

82319 

83079 
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samlarserie i Svenska Journalen illustrerad av Kalle Berglund 63 



VERKSAMHET PÅ BETEL
 

AKTIVITETSKALENDER 
2/4 kl 18.00 Favoritpsalmen 

3/4 kl 9.30 Söndagsskola 

3/4 kl 19.00 Bön på kapellet 

10/4 kl 11.00 Något för alla 

17/4 kl 9.30 Söndagsskola 

17/4 kl 19.00 Bön hos Morgan och Britt 

24/4 kl 9.30 Söndagsskola 

24/4 kl 11.00 Något för alla med nattvard 

30/4 kl 19.00 Valborgsmässofirande 

1/5 kl 9.30 Söndagsskola
 

5/5 kl 9.00 Gökotta Lövbergsberget
 

7/5 kl 18.00 Favoritpsalmen
 

6/5 kl 11.00 Något för alla
 

15/5 kl 11.00 Familjegudstjänst 

20-22/5 "Bike by night", se separat annons 

29/5 kl 19.00 Bön på kapellet 

Ungdomsmöten / W 

1/4 Spontan påsklovssamling i Timrå 

9/4 Paradisbadet, tid mm annonseras 

15/4 Ljustorp 

22/4 Timrå 

29/4 "Fyren" i Timrå 

7/5 Se predikoturer 

14/5 Se predikoturer 

21/5 "Bike by night", se separat annons 

29/5 Se predikoturer 

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 predikoturer för eventuella förändringar 

Ljustorps Baptistförsamling 
Tfn David von Ahn: 060-57 5752 
Tfn Leif Nygren: 060-8 l 1 19 
PG 269356-2 BG 5355-1 123 
www·Uustorp.sejbetele-post:betel@Uustorp.se 

SlSTA APRIL! 
Välkommen att fira sista April med oss på Betel. Vi 

erbjuder ett blandat program under kvällen. Nytt för i 

år är att man inte får ha med egna smällare eller 

rakter. Vi ber er vänligen att respektera detta. 

19.00 Gospelmöte med Sun Mountain 

21.00 Vi tänder brasan och har fyrverkeri 

22.00 Lovsångsmöte med Haga sångarna 

OBS! OBS! 

På grund av nya lagar och säkerhetsrisk får ni inte ta 

med och smälla egna smällare eller raketer till oss. 

FAVORITPSALMEN 
Lördagen den 2 April klockan 18.00 är det dags för 

nästa Favoritpsalm. Kom, ha kul och rösta fram just 

din favorit. 

Du får gärna ta med eget instrument och hjälpa till att 

spela, vi tränar 1 timme innan publiken kommer. 

väLkomna tiLL 055 ! 
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Eu sidan, här kommer de olika projekten att rapportera vad som hänt sen sist 

Projektledare: Staffan Eriksson 

o; 

,,~. ,. "c' . ,,.~ '"'1 o~;' n"'o .- "o' .-_.:: d'o·-······· (f':, 

Takstolarna till bastun är under tillverkning. 

BREDSJÖN / SLÄTTMON Styrelsen arbetar intensivt med att få igång olika 
arbetsgrupper, så att det är klart när kung Bore 

. <'J! .. '.'.,g,.,.,,(! ,....",~,'.,g,."J!,'O.f ..·,."J! "."'.'; ....,.....:.,," ..., .....,g ...."..... ,,~ ",...."."g....., ...~".,',:.: har tagit semester.
 

Projektledare: Jan Blomqvist / Mats Jonsson
 

Vi har kommit till det stadiet att allt förarbete i 
BYGDEGÅRDEN stort sett är klart, ritningar av alla de slag, 

o" byggarbetare, kontrollanter, erforderliga utbild
.'. 00""6' 0(!, o.o······"6· .. 0~ ,'; ,,(! .. :';' "."6' o~."g ningar är utstakade mmmm. 

Den 31 mars startar förberedelserna på plats för att grävmaskinen som ska ta det första 
"spad"taget kommer den 4 april, och fortsätter därefter med grundarbetet. 

Projektledane: Christer Nyman 

Projektledare: Stefan Grundström / Anders Mattsson 

Läggning av storsten i ån, är utförd på en sträcka förbi Tuna. Men mer 
återstår. 

Projektledare: Börje Lindström 

Ligger fortfarande lite i vintervila. 

~J Nivåmätningsutrustningen är nu på 
.) plats vid Lagforsdammen.LJUSTORPS FVO 

..._.: .. "2 ._.'j.!; o;} o.. . ,,~j :..... '.Jr: ";". ::_,~, . 02 fJ~.::::.::::.f)~' .::.::::. ,c",o. ::::.-";:" . oJ' 

FUSKBÄCKENSBYALAG 



Välkommen till 

~ Ljustorp 

Vi inbjuder till 

60-års jubileum
 
Fredag 13 maj kl. 16.00
 
Bygdegården i Lj ustorp
 

Underhållning av J:son Trio
 
Middag med dans till J:son Trio
 

Lotterier mm
 

Välkolnmen 

Anmälan till Ordf. Kjell Forsström tel 830 51 

~ 
/'" J 

"-----_:~.:;::~:: / 

FLODVÅGSKATASTROFEN 

Ljustorps RödaKors vill tacka alla
 
som genom penninggåvor och
 Furu-list
 

insamlingsarbete bidragit till att
 Laminatgolv 
Ljustorpskretsen kunnat skicka 69 

Spånskivor059 kronor till RödaKors

insamlingen för Flodvågsoffren.
 

Totalt har RödaKorsinsamlingen i
 
vårt land fått in 412 miljoner.
 

Vi är en stor stark organisation
 
som behöver bli större.
 

Vi bifogar en broschyr som gör det
 
Infåstningarmöjligt att på ett enkelt sätt bli
 

medlem.
 
Vi behöver fler medlemmar i vår
 

krets.
 
Än en gång ett varmt tack för din
 

medverkan.
 

Ljustorps RK 
~ Pellets Igenom Birgit Bergfors, ordförande. 

L- _ 

\ 

LENNART "KASPER'~' 
ERIKSSdf:J'ik'''' 

r-MACKIRIA 

Slnörgåsar
 
Smörgåstårtor
 

Sallader
 
Buffeer
 

Födelsedag, bröllop, dop, fest.. Julfesten.. 
Du önskar, vi fixar 

Banergatan 1, Timrå 
5681 70 

070 - 66 914 62 

Byggbutiken 
f.d. Galins 

i Timrå
 
Vi har det Du behöver inom bygg.
 

Vitmålad-list Trävaror Paneler 
Innertak Bänkskivor 

Gipsskivor Board 
Plywood 

Inner- och ytterdörrar Fönster 
Isolering 

Plast och papp 
Beslag Skruv Spik Lim 

El-artiklar 

Beckers färg 

Sågade och hyvlade trävaror 
Låna gärna vår släpvagn 

Terminalvägen 6, Timrå 
Tel 060-57 10 50 

Öppettider vardagar 7.30 - 18.00 21 



Hembygdsföreningen publicerar 2 bilder i varje nurmner av Ljustorps bladet. 

Bild 1, till vänster 
Bild nr 11472. Bilden är tagen 1946 av 
John Thunström och visar Laxsjöns 
sydöstra del. Laxsjön är full av tinmler 
och på bildens vänstra sida finns en an
ordning för att vinscha timmer brötar 
över sjön. Sådana vinschar fanns på 
flera ställen på bl a flottar som var för
ankrade till botten. Genom dessa vin
schar kunde virket föras fram i etapper 
över sjön. Från vänster syns Elon 
Eden, Valter Eden och Torsten Forzeli
us, alla från Tuna, som förbereder en 
fård till Laxsjöholmen där Elon hade 
får över sommaren. 

Bild 2, nedan 
Bild nr 10121. I bakgrunden syns en komhässja och framför den det t1yttbara tröskverket Gevalia och 
längst till höger en stor tändkulemotor. Bilden är tagen på 1920-talet och den maskinella tröskningen är en 
stor händelse som samlat från vänster: Johan Sandström Sanna, ägare till motorn, Erik Norberg Höglands
bodarna, Artur Johansson Höglandsbodarna, Otto Norberg Höglandsbodarna, Ragnar Thunström Hög
landsbodarna , Karl Thunström HöglandsbodarnaJFrötuna, Ester EdlundJThunström Frötuna, Berta Thun
strömILodin Höglandsbodama, Rut JohanssonJNorberg Höglandsbodarna och Söderkvist med smörjkan
nan. Mannen som står bakom de uppräknade torde vara Karl Johan Thunström, torpare i Höglandsbodarna. 
Bilden togs av John Thunström. 
Läs mer om tröskning under Månadens föremål mars 2005 på Hembygdsföreningens hemsida. 
De första motorerna är spännande eftersom de avviker så mycket från det vi är vana vid idag. Till vänster 
ryker det ur ett avgasrör. Det väldiga svänghjulet och remskivan finns i mitten och kylaren till höger. Det 
vanna vattnet steg upp i tornet och sedan fick vatten rinna ned finfördelat och kylas av. Tändkulemotorn 
var en encylindrig Bolinder-Munktel på 8 hästkrafter. Motorn var från 1912. 
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SENIOR 
SHOP 

new;;;under 
·'·:'.~adies underwear 

Klädbutiken 
New Under 

Välsittande Dam och Herrkläder för vuxna. 
Vi har också damunderkläder med bra passform. 

Storlekar från 36 - 52, även 20-serien 

Uppläggning av dam- & herrbyxor ingår 

Åk förbi Söråker mot Tynderö, vid Skäggsta tag 
vänster 100 m mot Rosböle. 

OBS. 
Bra servicemöjligheter genom att 

butiken kommer hem till Dig. 
Ring och boka. 

Öppet 
Lördagar 11.00 - 14.00 

New Under 
Annelie Johansson 
Skäggsta 2924 
86035 SÖRÅKER 

Tel/Fax: 060-416 94 
Mobil 073-778 65 26 

Hasse' s Rekond 

Rekonditionering av bilar. 
Klädseltvätt, invändig rekond, rubbing/ 

vaxning, stenskottsilägg. mm 
Till bra pris. 

Jag tvättar din bil 
för 100:

Tar emot mattor för tvätt från 50:-/m2 

Gör även hembesök för tvätt av möbler 

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. 

Välkommen 

Ur Medelpads Folkskoleväsend intill år 1952 Sidorna är många så detta blir en följetong. Del3 
LJUSTORP 
Från kyrktornet i Ljustorp ser man närmast kyrkan 1910 1911 års skolbyggnad - Kyrkskolan eller Mellbergs 
skola - och litet längre ner i backen det gamla skolhuset. Dessa byggnader kunna betraktas som symboler för de 
eta pper i skolväsendets utveckling, som i det följande komma att skildras. 

1. Historik, tiden intill 1910 
Nya skolbyggnader 
Skolhuset vid kyrkan, i Mellberg, var länge socknens enda, men i samband med att nya skolor inrättades, gör 

sig ock behovet av särskilda skolbyggnader i andra delar av socknen alltmer gällande. Som ovan nämnts, 
skulle ett skolhus byggas i Lagfors. På grund av delade meningar om platsen kunde beslutet sättas i verket 
först 1878, men då bygges skolhuset i ÅS, Lagfors 'grannby. 1886 beslutades om skolhus i Mjällå, vilket står 
fårdigt 1892. Samma år begära Bredsjö byamän skolhus i sin rote. Här låter J. A. Enhörnings AB, söm är 
ägare till största delen av byn, uppföra ett skolhus, å vilket gåvobrev utfårdas 1901. Vid samma tid bygges ett 
skolhus i Åsäng av liknande typ som det i Bredsjö. Det var kostnadsberäknat till 4.628 kronor. Sedan skol
huset i Mellberg 1906 rapporterats såsom förfallet, beslutar kyrkostämman 1908, att ett nytt skolhus ska 
byggas där. Det står fårdigt 1911. 
Några skolledare och lärare 
Som tidigare nämnts, voro W. S. Huss och Esbjörn Bergman kyrkoherdar i Ljustorp under den obligatoriska 

folkskolans första tid och sålunda i kraft av sitt ämbete självskrivna ledare av skolväsendet. Båda hade ju 
lärdomsmeriter utöver det vanliga och synas även ha varit nitiska främjare av skolans angelägenheter. 
År 1881 kommo kyrkoherde Lars Widell, folkskolläraren och organisten Johan Wilhelm Lundblad samt små
skollärarinnan Emma Olivia Nordqvist till Ljustorp. Dessa tre fingo sedan ägna den bästa delen av sina liv åt 
socknen, inte minst i vad det gällde skolan. 
Kyrkoherde Widell var i aktiv tjänsteutövning till 1915. Såsom skolrådsordförande var han en intresserad och 
målmedveten ledare av skolväsendet, när han beaktade församlingens ekonomiska bärkraft, när det var fråga 
om utgifter för något nytt ändamål. Ofta kom han på besök till skolorna. 
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20-21-22 maj 2005 i 

med i 

I 

IRichy Sanchez 
och CC l 

ta· r 

Kom till Ljustorp 
med 3 av Dina polare 

, tävla om första platsen 
SS! från & med årskurs 7 

Anmälan & info: 
tel 060-81000, 81119 
e-mail info@eabnorr!and.se 

Kostnad för denna superhelg 
endast 200 kr/pers 
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Kommande evenemang under 2005 
BREDSJÖN - SLÄTTMON 

BREDSJÖANGELN.. 2 april

~~~~~~~~~~~~~~~~@]kl. 10.00 - 13.00, se sep. annons
 
Majbrasa 30 april
 
Skälsjönatta prel. 2 - 3 juli, med paddling, övernattning och äventyr
 
Inbjudan kommer att skickas ut till samtliga evenemang.
 

Närmare information om evenemangen kommer att skickas ut till våra medlemmar senare. 

Kommande möten blir 31 mars och 2 juni. 

Besök gärna vår fina hemsida: www.bredsjon-slattmon.nu 

Styrelsen 

1V 

b [ ]J I början på april månad börjar planeringen av vin;:::'~~~'@'~ 
MJÄLLÅDALEN 'detvid rökkåtan samt 

~~~~~~~~~~~~~~ förberedelser för årets valborgsmässoafton (Majbrasa). 

Alla är välkomna att medverka och deltaga i aktiviteterna. 

Styrelsen 

~1'[' ] Datum för kommande årsmöte är ej bestämt, tid "'l.!! 

, ÅS - LAGFORS kommer att meddelas j hörjan av April. 

~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!! Tankar finns att på försommaren anordna en ny
börjarkurs i tunnbrödbakning, i bagarstugan. 

I första hand inom byalaget men i mån av plats kan även utomstående komma ifråga. Återkommer 
senare angående anmälan. 

Nya styrelsen ser ut som följer: 
Ordförande: Christer Nyman 
Sekreterare: Vivianne Nyman 
Kassör: Göran Nordin 
Övriga: Ulla-Britt Forsberg, Sture Forsberg och Eva Nyman. 

Vid pennan Vivianne I 



"
[~~~~~~~~~~~~~~~~~]J Vi hade möte hemma hos Lena och Magnus den 27 LÖVBERGSVÄGEN ,februari. Då diskuterade vi vilka frågor som inte var 
~ avslutade och var dom låg. Vi kan konstatera att 

frågan om vägbelysning vid vägskälen har fått avslag 
i alla instanser som vi pratat med. Det går för få bilar efter vår väg, för att det ska vara en möjlighet. 
Vi började också diskutera att tillsammans ligga på och försöka få telefonlinjerna att fungera bättre. 
Vi kom överens om att som steg 1 bli noggranna med att felanmäla till Telia, så att situationen upp
märksammas. 
Nästa möte blir hemma hos Cecilia och Mats i Lövberg den 8 maj, kl. 13.00. Då ska vi ha knytis
grillning. Alla tar med vad man vill äta och vi mumsar och grillar på plats, förhoppningsvis i fint 
väder. 
Vid pennan 
Lena 

Vill först och främst skicka ett JÄTTE grattis till vår 
SKINNEN "stugfogde" Leif Forslund, som passat på att fylla 60 år. 

[ ]
~~~~~~~~~~~~~~ Grattis, grattis i efterskott. 

Hoppas att stugan har och blir ordentligt utnyttjad i år som tidigare år.
 
Antar samtidigt att Ni som vanligt sköter om den på bästa sätt
 

BLOMMOR 
Smaksätta smör 
Något som kan vara roligt att prova med sina blommor är att smaksätta smör. Lägg en bit smör i silduk och stoppa ner det 
i en skål med blomblad. Fyll på med mer blommor så att där är blommor fUnt om. Täck över och ställ det sedan svalt 
över natten. På morgonen är det fardigt att använda på nybakta bullar eller rostat bröd. Inte så dumt en fin sommarmor
gon. 
Ringblommor 
Kronbladen på ringblommorna gör sig bra som dekoration i salladen. De är även fina att blanda i kokt ris och pasta. 
Rosenbladen är vackra och doftar gott. De kan man med förde] krydda sin vitvinsvinäger med, eller varför inte blanda 
den i salladen. 
Andra ätliga blommor är: indiankrasse, pelargon, malva, stockros, violer, penseer och daglilja. Ett tips är att blanda en del 
fina blomblad med två delar socker och mala dem i en mortel. Sockret kan man sen använda när man äter lite sura bär 
eller varför inte till morgonfilen. 
Squash och pumpa 
Blommorna från squash och pumpa är inte bara vackra utan de kan också ätas. I Sydeuropa är de uppskattade och där 
säljs de vackra blommorna på torgmarknaden. Man kan fritera blommorna som de är, eller fylla dem med fars eller 
svamp. Det gula på blommorna har en söt, knäckliknande smak. Det gröna är däremot beskt och smaken blir därför bäst 
om man kan skära bort en del av det. 

Medelpad Classic Ski
 
Vill på detta sätt rikta ett STORT TACK! Till alla er frivilliga och ideella människor som
 
ställer upp varje år för vinterns höjdpunkt i Ljustorp. Nämligen detta långlopp på skidor.
 
Utan Ert engagemang skulle det nog vara ogenomförbart.
 
Återigen ett stort TACK
 

Medelpad Classic Ski
 
Gn Lennart Persson, ansvarig för Mellbergs starten
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KALENDERN!! Konl gärna med inslag.
 

datum aktivitetkl arrangör plats 

2.4 10.00 Bredsj öangeln Bredsjön-Slättmons byalag Bredsjön 

Ljustorps Baptistförsamling 2.4 18.00 Favoritpsalmen Betel 

6.4 19.00 Stormöte Ljustorps Fritidsgård Bygdegården 

17.0010.4 Musikcafe Ljustorps Rödakors Bygdegården 
- 20.00 I 

19.0012.4 Möte Ljustorps S-Förening Bygdegården 

13.4 19.00 Föreningsstämma Ljustorps Byutveckling Bygdegården 

Föreningsstämma Ljustorps socken råd13.4 19.00 Bygdegården 

Ljustorps HembygdsfOrening Berättarkväll19.4 18.00 Hembygsdgården 
l 

PRO Ljustorp Bygdegården13.00 PRO-Träff19.4 

Ljustorps Baptistförsamling Majbrasa Betel30.4 19.00 

Bredsjön-Slättmons byalag BredsjönMajbrasa30.4 

Mjällådalens byalagMajbrasa30.4 

Ljustorps Baptistförsamling LövbergetGökotta5.5 9.00 

STOPPDATUM NR 3 / 056.5 

BygdegårdenLjustorps S-FöreningMöte19.0010.5 

BygdegårdenPRO LjustorpPRO 60-jubileum16.0013.5 

Ljustorps Hembygdsförening HembygdsgårdenBerättarkväll18.0017.5 

BygdegårdenLjustorps IFBilbingo19.5 

Ljustorps Baptistförsamling Betel"Bike by night"20-22.5 

UTSKICK 3/0528.5 

STOPPDATUM NR 4 / 05 8.7 

UTSKICK 4 / 0530.7 

Ta väg 705 från Ljustorp eller DAGS FÖR BREDSJÖANGELN från Liden,skyltar visar vägen i
 
Bredsjön. Välkommen till Bredsjöangeln en tävling för hela familjen!
 
Välkommen till Bortom Bråttom
 Startskottet går Lördagen den 2 april klockan 10:00 

.P' "'" 

Samling senast kl 9.30 på badstranden Bredsjön §:- )(
Tävlingen genomförs lagvis (minst två och max 6 personer per lag) ....• ;~ / ..Prispengar till vinnande lag, prisbord till övriga placerade lag t., ~<\ 

.... ;;;~'..:>Jt. <"'\ 

Varmkorv, kaffe samt te mm kommer att säljas på plats 
.......~
 

Anmälningsavgift 150 kr/lag betalas in på pg 632411-5 senast den 27 mars 
Efteranmälan vid start 200:-/Iag 

För mer info. Ring Lars Karlstrand 070-322 37 99 
,.~-",- -- eller besök vår hemsida www.bredsjon-slattmon.nu 

Arr. Bredsjön/Slättmons byalag Välkommen till en härlig dag i Bredsjön 27 



Skolan mitt i byn-manifestation
 

Under tiden som har gått 
sedan det förra numret 
av Ljustorpsbladet har 
auktionsgruppen för be
varandet av Ljustorps 
skola haft full upp. 

Manifestation 

Dem 29 januari samlades 
traktes vuxna och barn till 
demonstration i Timrå. Det 
blev fulla torget! 

Ljustorpsborna stod samlade 
på torget i Timrå mitt på lör
dagen. Dels så informerade 
man om vad som skulle hän

da, man ropade slagord och 
sjöng ramsor och dels så vi
sade man upp sina plakat. 

Barnen deltog med liv och 
lust och hade själva gjort 
sina plakat. Ett tag mar
scherade barnen runt och 
ropade "rör inte vår skola". 
Barnen avslutade sin del av 
programmen med att över
räcka två av sina plakat till 
kommunalrådet och opposi
tionsrådet som var på plats 
och tittade. Tyvärr syntes 

Kommunalrådet Eva Lindstrand och oppositionsråd Lars-Erik Nordin 

ingen politiker från barn- och 
utbildningsnämnden där och 
inte heller några tjänstemän 
från det norra rektorsområdet. 

Paneldebatt 

Den 8 februari fortsatte aktio
nen med en paneldebatt om 
skolans och förskolan framtid 
på bygdegården i Ljustorp. 
Deltog gjorde Eva Lindstrand, 
Lars- Erik Nordin, Maria 
Elofsson från Barn- och utbild
ningsnämnden, Arne Perming, 
Jeanette Martinsson och Mari

._------~~------------~~ 



Skolan mitt i byn - manifestation
 
anne Ersson från Norra rek
torsområdet. Dessutom del
tog representanter från tek
niska kontoret genom Lars 
Zätterqvist och Ronny Sö
derlund. Debattledare var 
vår egen Christer Nyman. 

Paneldebatten blev en 
genomgång och diskussion 
kring de förlag som ska läg
gas på skolstyrelsen i mars. 
En framgång var att man åt
minstone kom överens om 
hur mycket barn det skulle 
bli i skolan i framtiden. 
Även rektorsområdet accep
terade idag de siffror som 
Ljustorp hade presenterat 
tidigare i tidningen. 

Tina Tjärnberg Forslund 
som är ledare för föräldraak
tioner berättar att det vikti
gaste vid debatten var just 
att komma överens om vilket 
framtida barnantal som gäll
er, så hon är nöjd med kväl
len. Dessutom tycker jag att 

vi gjorde ett galant jobb, till
lägger Tina. Vi var mycket 
bra förberedda. Alla ljustor
pare är värda massor med 
rosor för sitt engagemang i 
den här frågan, avslutar 
hon. 

En fråga som också diskute
rades var antalet barn på 
olika avdelningar i försko
lan. Ljustorpsborna visade 
där upp att Ljustorp hade 
den klart största förskoleav
delningen på Norra rektors
området och dessutom minst 
yta per barn. 

På paneldebatten lämnas 
också protestlistor över till 
barn- och utbildningsnämn
dens representant Maria Eli
asson. Bygden hade samlat 
ca 700 namn som motsätter 
den förändrade planeringen 
av skola och förskola. Listor
na lämnades över av Tina 
Tjärnberg Forslund. 

Egen utredning 

I slutet av februari skickade 
gruppen in en egen utred
ning till Barn- och utbild
ningsnämnden. Där man re
dovisar bygdens argument 
och krav. 

Utredningen tar upp elevan
tal, lokalytor, landsbygdspo
litik, barnens arbetsmiljö, 
barn med särskilda behov, 
besparing, hyran på storstu
gan och organisation / led
mng. 

Värt att notera är att man 
anser att Ljustorp har blivit 
missgynnat av det Norra 
skolornrådet. Ett problem 
som man delvis tror beror på 
den organisation och ledning 
som finns idag i Norra skol
området. 

Utredningen kan hämtas på 
Ljustorps trädgård eller lad
da ner den från: www. 
ljustorp.se/manifestation 
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Hemsändning
 

Affären i Ljustorp har stängt och hemsänd
ningen sköts av ICA Nära i Bergeforsen. 

Telefon 57 82 38
 
Ansvarig Lisette Antsig
 

Leverans sker torsdag efter klockan 12.00
 
Beställning skall ske senast onsdag klockan
 

12.00
 

Betala helst med ICA kort
 

Utkörning ombesörjs av Ljustorps IF
 

\ I 
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