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SOMMAREN ÄR 
HÄRNU!!!! 
Vilket upp
vaknande jag fick 
häromdagen; det 
är 1 juni nästa 
vecka... 
Då är det ju

""''-'''-'-''


sommar ju eller..
Och jag som inte 
är klar med
våren än, suck.. 

~ Glöm inte att ~ 
'- "knipsa" på era ' 
~ blommor och ~ 
'- andra växter till ' 
~ den 6 juni. Sen ~ 
'- kommer ni till lP ' 
~ och byter av ~ 
'- hjärtans lust. ' 
'- ' 
'- ' 
'- ' 
'- ' """"""
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Tänk vad tiden går, 

vi har 10 - års 
j ubileum i år 

UTGIVARE: LJUSTORPS BYUTVECKLlNG EKONOMISK FÖRENING
 
BJÖRKOM 130, 860 33 BERGEFORSEN
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ALLMAN INFORMATION
 

IANNONSKOSTNADER för 2004 INÄSTA TIDNING 
STOPP OCH UTSKICK 

Nr4 12 juli 31 juli 

Nr5 10 sept 25 sept 

Nr6 5 nov 20 nov 

Pris 

HelA4 

1/2 A4 

Radannons 

Exkl. moms 

600'-.... 

300:
.... .. . 

150:

32:

Inkl. moms 

750:

375:

187:50 

40:

ANNONSABONNEMANGSKOSTNADER 
FÖR LJUSTORPS FÖRENINGAR 

Pris Exkl. moms Inkl. moms 
- 

HelA4 2.400: 3.000:

1/2 A4 1.200: 1.500:
..... 

1/4 A4 600: 750:

Radannons 128: 160:

Pris Exkl. moms Inkl. moms 

HelA4 2.000: 2.500:

1/2A4 1.000: 1.250:

1/4A4 500: 625:

Föreningens Postgiro 
86 11 24 - 6 

STOPPDATUM!! 
Är fortfarande tacksam om jag får in 
ERA bidrag lagomt till stoppdatumet. 

Hanteringen blir liksom mycket 
enklare då ... 

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

®~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::===================~®
 
ADRESSEN TILL "RED": e-post: bjorkom@mail.bip.net 
Marianne Persson 
Björkom 130, 860 33 BERGEFORSEN FAX 060 - 823 23 
060 - 823 23, 824 23, 070 - 54 824 99. HIT SKICKAR NI ALLT NI VILL HA MED I TIDNINGEN..... 



Ljustorps Byutveckling 10 år
 

Så går vi mot sommar och ljusare tider, 
med trädgårdsstress och allt vad våren in
nebär. I dessa tider både bokstavligt och 
generellt är det svårt att få människor att 
hinna med att engagera sig. Byutveckling
en hade sin årsstämma den 28 April och en 
av de frågor som vi diskuterade var hur vi 
ska arbeta framöver. Det blir allt svårare 
att få fram kvalificerad ledamöter till sty
relse och valberedning. Efter årsstämman 
sitter vi fortfarande utan valberedning, vil
ket är oroande får fåreningens framtid. 

I Byutvecklingen upplever vi att det finns 
ett behov aven övergripande förening i 
Ljustorp som driver gemensamma och 
större frågor får bygden. Vi har många 
tunga frågor att jobba med framöver får att 
säkra Ljustorps överlevand och utveckling 
bl a bredband, inflyttning, skolan och af
får/service. Frågan är bara vem!hur man 
ska arbeta med dessa frågor. Vi anser att 

Ljustorps Byuveckling bör ha en bättre re
presentation från bygdens fåreningsliv, får
utom från privatpersoner får att :ra mer tyngd 
som motpart i diskussioner med bl a länssty
relse, vägverk och kommun. 

Kan det vara så att Ljustorp idag har får 
många fåreningar och att vi som privatperso
ner helt enkelt inte orkar engagera oss över
allt. Vi har byalag som jobbar lokalt, politis
ka föreningar, intressefåreningar, bistånds
och hjälpfåreningar, skolstyrelse och åldere
laterade fåreningar. . 

Vi kommer att börja arbeta i en samråds
grupp mellan några fåreningar och privat
personer för att titta på hur vi kan '" .. e 

lösa föreningens framtid. : 
t> 

_ 5> 
Trevlig sommar ~ 
Er/anJ%rtUtröm 

Hem till Byn i lokalradion (fm.vasternorrland@sr.se) 
Ni vet väl om att just er by kan bli utvald/tipsad till veckans by i lokalradions sändning 
"Hem till byn" på torsdagar i P4. FMs reporter gömmer sig i en by och lyssnarna ska gis
sa var. Vi har ju gott om byar i Ljustorp så det finns ju att välja på: Slättmon, Bredsjön, 
Västansjö, Renåsen, Lycke, Uddefors, Lagfors, Lagforsbodarna, ÅS, Fuske, Häre, Ny
land, Mjölsätt, Edsta, Tuna, Björkom, Lövberg, Lövbergsåsen, Gossa, Hoxtra, Edsåker, 
Frötuna, Hamre, Skäljom, Öppom, Högland, Prästsvedjan, Rogsta, Mellberg, Sanna, ÅS
äng, Höglandsbodama, Tunbodama, Mjällå, Slätt, Stavre och Vargmyra mm. 

Medlemsavgifter för 2004 
Enskild 50 :- / år 
Familj/Företag/förening 75:- / år 
Insatsmedlemsskap 100:
Insatsmedlemsskapet är personligt och 
betalas en gång, sen tillkommer med
~emsavgiftenvarje år. 

Syftet med föreningen 
Vi vill.initier~ och s~ödja och ~å~erka 

utvecklmgen mom LJustorp. VI VIll 
vara en röst for både privatpersoner, fo

. h+;·· kr· 
renmgar oc 10retag l LJustorp mg 
övergripande frågor som berör oss alla. I http://www.ljustorp.se 

l 

Ordförande: 

Erland Nordström 

Vice ordförande 

Helene Söderlund 

Sekreterare: 

Björn Andersson 
Kassör: 

Lena Liljemark 

Ordinarie: 

Cecilia Englund 

Tauno Sampala 

Suppleanter: 

Pernilla Sjöström 

Anna Nygren 

Lena Sellstedt 

Marie-Louise Edström 

Asa Magnusson 

Elvy Dahlin 

Ny adress på 

Hemsida ! 

Vi har nu flyttat vår hem

sida till den nya adressen. 

Undan för undan kommer 

vi att anpassa den nya si-

I dan för bygdens behov. 

Ring Inga Englevid för
 
kt 82260
 

mer synpun er 

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

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

.Adress: 
Lövberg 124 
860 33 Bergefol-sen 
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ljustorp.se
 

Nu kör vi igång med vår egen ljustorpsportal 

ljustorp.se: kommer att vara tillgängligt för alla som bor och verkar i Ljustorp. Här kommer det dels
 
att finnas allmän information om Ljustorp och sen kommer det att finnas länkar till all företag, före

ningar och privatpersoner som vill länka in sig. Dessutom erbjuder vi också webbhotells plats så att
 
du kan lägga in din sida rent fysiskt här hos oss. För att bara länka till din sida konuner 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.se/byutveckling eller www.ljustorp.sellena och din e-post
 
blir t ex. byutveckling@ljustorp.se eller lena@ljustorp.se
 

Årsavgift för webbplats med max 2 mb med en e-postadress: 200 kronor/år inkl moms
 
Du gör din sida fårdig och skickar materialet till oss och vi publicerar det. Max l 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 och sel?tioner inom 

Byutuecklingen kommer att få 

publicera material med max 1 mb 

gratis på Ljustorp.se. Kontakta 

Lena Liljemark för 17wr information 

tel 822 22 eller portal@ljustorp.se 

Intresserad skriv tiU: portal@ljustorpese 
Ansvarig utgivare: Ljustarps Byutveckling 
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Blom / busk / plant-bytardag på lP.
 

6 juni, kl. 13.00 - 16.00
 

fira Sveriges nationaldag nled ett nytt
 
skott...
 

Köp en lott för 10:-, lämna, byt, ta plantor.
 

Du har då även chans att vinna en fin vinst,
 
i blommans tecken.
 

Märk Era plantor med: art, färg, höjd, läge,
 
skötsel.. I den mån du kan förståss.
 

Servering.
 

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA
 
L...--.__- _ 3 



JAK medlemsbank på besök
 
Den första April var Len
nart Andersson från JAK 
banken på besök i Ljus
torp och informerade om 
bankens verksamhet. 

JAK är en medlemsbank som 
arbetar för en räntefri ekono
mi. Det innebär rent konkret 
att medlemmarna får låna 
och låna ut pengar utan rän
ta. Den här kvällen skulle vi 
få information om hur det här 
egentligen går ihop. 

Lennart Anderson arbetar 
som informatör på JAK ban
ken i Medelpad. Han börjar 
med att berätta att ändamå
len med banken är att: 

•	 Främja medlemmarnas 
intresse genom att be
driva bankverksamhet 
på räntefri grund. 

•	 Sprida information om 
räntefri ekonomi. 

JAK har 25 000 medlemmar i 
Sverige och har funnits sedan 
1965. 1998 blev JAK officiell 
bank med statlig bankgaranti 
och underställd finansinspek
tionen som andra banker. 
JAK har 27 lokalavdelningar, 
30 anställda och 2 bankkon
tor. JAK är religiöst och parti 
politiskt obundet. 

Medlemmar i JAK är både 
sparare, låntagare och ägare i 
banken på en gång. Alla äger 
1 andel i banken oavsett hur 
mycket pengar dom har lånat 
ut eller lånat. 

Lennart berättar att det byg
ger på ett rättvist system. 

•	 Alla sparar lika mycket 
som dom lånat 

•	 Alla behandlas lika 
•	 Ingen kan leva på sitt 

ägande. 

Lennart Andersson informerar om JAK banken i Ljustorp 

Om vi tittar på vad det innebär nor (beroende på månadsav
att låna i eller till JAK och hur giften) och det innefattar 
det går till: amortering, sparande och lå

neavgift. Efter 10 år har du 
1.	 Du måste bli medlem betalt tillbaka lånet och spa
2.	 Börja spara för att få rat 100 000 som du får ca 3 

sparpoäng månader efter återbetalning. 
3.	 Gör överföringar via van Kraven för lånen är medlem

lig PG/BG. skap, betalningsförmåga och 
4.	 Uttag kan göras via tele vanlig banksäkerhet. 

fonbank. Internetbank 
JAK ger lån till privatpersokommer att finnas inom 
ner, småföretag och förening

kort. 
ar. Man ger gärna lån i lands

5.	 Istället för ränta betalar bygd där andra banker nekar. 
du en låneavgift som är Att man borlbefinner sig i en 
beroende av hur många landsbygd är aldrig skäl att 
sparpoäng du har. (Du be neka lån hos oss, säger Len
höver inte ha sparpoäng nart. 
för att"låna, men du får 
lägre låneavgift då.) Han berättar avslutningsvis 

6.	 Amortera och spara tills om lokal kapitalbindning som 

du återbetalat och sparat kan göras på orter där man 

lika mycket som du lånat. vill satsa på något speciellt. 

Det kan ske via förspa Det kallas att skapa ett 
"Bygdekonto" . rande, eftersparande eller
 

samtidigt som du amorte
 Vi som var där var nog gans
rar. ka imponerade, även om det 

Exempel: var svårt att förstå alla detal
jer, men det blir fler träffar.Du lånar 100000 på 10 år. Må

nadsbetalning blir ca 1800 kro- Hemsida: www.jak.se 



Ljustorps Idrottsförening
 

IllllNeo
 
TOR!DAeAR
 

Kl.11.4S
 
KA!!AN ÖPPNAR
 

Kl. 17.1G
 

VÄlKOMNA
 

Ljustorps IF har fått jobb med 
att n1åla återvinningscontainrar , 
så nu kommer dom att lysa i en 
fräsch klargrön färg. 

HE1'v1MAMATCHER 

31/5 
31/5 
2/6 
6/6 

Pojkar 11B 
Division 5 Herrar 
Division 5 Herrar 
Flickor I2A 

Sammandrag 

Sammandrag 

Som många har sett håller vi på med att fräscha upp
 
miljöstationen . Blon1-lådor och spaljeer har målats. Oljegrus har
 

lagts ut på planen där containrarna står.
 
Bara sommarvärmen kommer så ska det planteras
 

blommor i lådorna.
 

BLOM-BTTAR-DAG på Idrotts - Platsen 
Sveriges nationaldag 6/6 kl.•3.00 - .6.00 

Lotteri och servering 
fina vinster i blommans tecken 

VÄLKOMNA 

Ljustotps Ifs Minnesf~ Ljustorps IF 
Gåvor som skänks tif[ tknnaforn! 9år 

tiC!föreningens ungcfomsvernsamtirt. 
När Ni viI( anvämfa Er av denna forn! 

~ 

Mellberg 3107 86033 BERGEFORSEN 

Tel. 060 821 86, 82403, 
070 34 00 117, 070 2983184 

så ring tif[ IF-kansfi 06082186. . www.svenskidrott.selY/liustorpsif 
Sätt in valfritt 6efopp på Ijustorpsif@telia.com 

postgiro 374020-6 -'L- CD 



o. 

BVG.DEGARDS
 
Så har då lokalerna under stora salen tagits i bruk av
 
ungdomsgården.
 
Fredagen den 7/5 hölls öppet hus som invigning och visning av
 
lokalerna.
 

För ungdomarna finns nu möjligheter att öka antalet aktiviteter
 
och därmed förhoppningsvis locka fler besökare.
 

Ni som besökt Bygdegården har väl sett att köket fått mer
 
bänkyta och nya lådhurtsar mm
 

Vidare har en större och av myndigheterna godkänd
 
handikapptoalett iordningsställts.
 

På Bygdegårdens utvändiga sida fortsätter isoleringsarbetena på
 
den del som återstår.
 

E.u.
 
Ulf Nilsson
 

Ljustorps Bygdegård ek. förening 
Mellberg 3107 
860 33 BERGEFORSEN 

Postgiro 17 65 03 - 1 
BOKNINGSTELEFONER: 
060 - 821 86, 060 - 824 03, 
070 - 29 83 184 
Anläggning 070 - 34 00 117 
Vaktmästare 070 - 28 83 147 
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Besök av Estländare 
Onsdagen den 19 maj hade vi (Ljustorps IF) den stora äran att ta emot en delegation
 
från Estland bestående av kommun och länsstyrelsefolk.
 
De var mycket intresserade av vårat EV-projekt, men även av annat som utförts och
 
pågår här i bygden.
 
Vi for en rundtur och kikade på Björkängen med kommande Put and Take fiske,
 
Idrottsplatsen, miljöstationen och först som sist Bygdegården inklusive vår nya fina
 
fritidslokal. Vi visade tankarna med den utbyggnad som ska till under 2005-2006,
 
runt vilken dom hade en hel del frågor.
 
Dom verkade mycket nöjda och glada när dom sedan for vidare mot Matfors.
 
Förutom delegationen på 9 Estländare deltog en tolk, studerande på Ålsta,
 
N-G Johansson, Lars Gillberg Ist, Lars-Erik Nordin, Eva Lindstrand och
 
Entreprenör Timrås Monica Karlman.
 
Som tack fick vi en vacker vas från deras hemort med symboler typiska den platsen,
 
samt en kartong lokalt godis.
 
Vi bjöd naturligtvis på fika, kaffe med en härlig "macka" från Hotell Laxen.
 
(Lax och skagenröraoo)
 

"värdarna"
 
Karl-Erik Lindgren och Marianne Persson
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i 
Vet du vad som är på gång i
 

Ljustorp?
 
En hemsida som visar
 
kommande evenemang
 

i Ljustorp.
 

http://www.ulander.com/
 
ljustorp
 

~.-~fJf•....•....•.f-' . ~ ll-;
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fl DAGENS ROSOR fl(( RODA KORSET 
fl. . Till ALL~ som va~it • tJ;[ BLOMSTERF~NDEN 
tJ"1:. mblandade I avverknmgen '1:... tJ:.. PG 56 96 55 4 .'g .. ru~t Ljustorps ~Ujuosspår. g~ Tel 823 64 :,
tJ For visad respekt for bade kabel tJ°"'o~o"""o""o"""""~""o"""o~""o"""" "S~8 

'--------------- tJ o.~.h mark tJ En tröstens tanke sänder vi 
tJ Torb}orn Carlsson tJ till Hasse F med sin 

1JIJI111IJIJI1IJIJDI11111111111IJ skadade tumme. 
"------------------. Perssons 

I"'~issa inte~~n::;:~eadn~:~~ts utgåva. 
Ortsskyltar i LjustorpRing, skriv eller maila till: 
Byutvecklingen har ansökt om vägskyltar till ettErland Nordström 823 19, 070-63 823 19, 
antal byar i bygden som idag saknar skylt vid vägerlandnordstrom@hotmail.com 
eller avfart. Vi återkommer med vilket beslut vi får 
i frågan i ett senare nummer. 
Ni som själva vill ansöka om en skylt till enskild Ett jätte stort TACK till väg, kan ansöka om detta hos vägverket, eller via 
undertecknad. Så behöver man skicka med ett sty
relsebeslut på frågan från vägföreningen. Skylten 

Bagarstugan på Domus 
För deras sponsring till våra tårtor 

kostar ett par hundralappar om vägen saknar
inför invigningen. statsbidrag. 

För frågor kontakta Erland Nordström 
823 19, 070-63 823 19 

Enormt fina och för att inte tala
 
om.. Goda.
 
Tusen tack
 Våran Doris fyller år i år igen. 

Hipp hurra för henne, hipp, hipp ... 
Grattis önskar synålarna. 

Fritidsgården styrelse, barn 
och 

Vill bara gratulera oss, som har jubileum iungdomar. 
vår lilla grupp. Vi har träffats i 4 år, 
8 månader och ca 14 dar. Däää ni. 
Synålsgänget 

l''r."", 

""';~:-:';;'";:-":":"'-'::"~''::''':":':::':::'''7'''----'''''.~. Hy r kanoter hos oss ~ --"C-,:::-,::,,-::-:~:.-;:-::.~-:"'\ 
1 . ;-~""" .~:::::,",~- ""'.'.: ,....::"'0==:""-'-::: ',-, } 

\..~..~_ Aventyret finns hä r på nära håU ".. _:.:.;;:.~' 
~~-~~--"'~-'·"r.~"I!!W-=~'~'··'··=~·~"'=' ~~~~=-"~·r·-'~'1;\7I!f"';_.• __~--~-==~ 

li,':H fin ns i 2 ca nad ensa re. l.ranspOrl·.... a'] n OCfl 

nalurbg1vIs finns det i!}'t'.;js1ar. Du Kan hyra cer 
dag o'ilel' dY9J1. Spj~c!alpris. Oin alla kanoter l'iyl'S 
C:i1 IIi:!] vecka 

Kcrta 1r.;,msponer orndu ",dl pacj'::.lla I 

Logdö vllcmark.I::!1 UDS ;±r ~·'t1l pa::Jdl'l3 l 

SkaJsjc Ii rYlecJ SI na 52 02!r cch fl i'21 vi k:a I' 
Fra9·rJ osS;. 9fH:"l21 an; rlf;:;' sp;.:innan;JncJft 
pad 0\ i:1 1:fi'.'-i.-l Ue n 

R ,',·.. ·fJg· J r', .-''''' ~.' - l'~' • "I'"' ~'1 ".( -'l"' ' ... ...,J ...,?") ..,~ ~ ... 
...... ' UJd d'}.. L I~j '....,/,SUl)! le; QITl-C·f:5':lOJi .)tli...1 -,:)~ .~JI-.J l.) V.'(.' f!l S I/.f) r '~Ul~rJ i!) l ( - .JoL..G .) l ~j;:/ 

![j~iJ y'r;:lf"C S"'i(J fTSh:il SLY) l ~tlc~r!Jl}{7(to t 

8 



...

.. 
Ata 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
 

Strömfisket har startat igen!
 
Zon 1 & 2 bokas
 

endast på sportfiskekontoret: Hotell Laxen
 

Ring för info och beställning 

060 - 570623 
Fax 060-57 80 33 

Information från Hässjö Byalag
 

Se fram emot:
 

Hässjö - Ljustorp - Tynderö
 

Konstrunda 

Nån gång i mitten av augusti
 
Se kommande nr av "bladet" för mer information
 

Alla hjärtligt välkomna!!
 
Funderingar? Ring Tord 43020
 

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

Två nattvandrare stod 
och funderade på hur de 
skulle ta sig över bäcken. 
Till slut sa den ene: 
- Om jag tänder fick
lampan så kan du gå över 
på strålen. 
- Jag är väl inte dum 
heller. När jag kommer 
till mitten kanske du 
släcker.. 

...821 64" 070...376 '70 41 

Tapetsera eller måla? 

Alla typer av nlålnings
arbeten utföres. 

Vänd er med förtroende till 
ortens nlålare 
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_--------------- 

FRITIDSGARDEN! ! 
Vi vill tacka alla som besökte
 

oss på vår invigning den 7 maj.
 
Speciellt tack till Er som skänkt
 
både pengar och fina blommor.
 

Tack.
 
En minnestavla är uppsatt i
 
lokalen med alla våra med


finansiärer och ideella krafter.
 
Vi jobbar på att få till fler
 
verksamhetskvällar inför
 

Hösten, så alla med intressen
 
och arbetslust kan meddela er
 
med nån i styrelsen så får vi
 

lättare ihop det för
 
ungdomarna.
 

Det behöver nödvändigtvis inte
 
vara föräldrar till nu
 

verksamma barn, utan även
 
"äldre och yngre" föräldrar får
 

naturligtvis gärna hjälpa till.
 
Sen naturligtvis ett stort tack till alla 

frivilliga föräldrar som gjort 
verksamheten möjlig i år också. 

Styrelsen:
 
Sari Kankaanoja 811 05
 

Marianne Persson 823 23
 
Anna-Karin Wallgren 83155
 
AnnaCarin Högstedt 82343
 

Ulrika Moberg 83121
 

H 1( 11
 

Da 11"
 



Stormöte på Timrå Kommun
 
Onsdag den 31 mars kalla
de Sambygd och Timrå 
kommun till möte om Tim
rå kommuns framtid, före
tagsamhet och bygdeut
veckling. 

Eva Lindstrand började mötet 
med att berätta hur hon såg 
på Timrå och Timrås utveck
ling. Vi vill sträva efter att 
vara "Kommunen med livs
kvalite-det självklara valet". 
Hon lyfte också fram närhe
ten som finns till mycket i 
Timrå; hav, storstad, vild
mark, natur, kommunikatio
ner med framförallt Midlan
da. Hon betonade att kom
munhuset är till för invånar
na och inte för de anställda. 
Tillgängligheten är oerhört 
viktig. Hon lyfte också fram 
Timrå IK som någonting oer
hört positivt för kommunen 
vad gäller marknadsföring 
och PR. Hon berättade också 
att det finns efterfrågan på 
tomtmark i Timrå för närva
rande. Om ni har tomtmark, 
kan vi höra av er till kommu
nen och få den inplanerad. 

Efter Eva pratade Närings
livschef Bill Bengtsson och 
Näringslivssekreterare Hå
kan Strömqvist om arbetet 
med att förbättra företagskli 
matet i Timrå. Målet är att få 
Norrlands bästa företagskli 

mat. För att komma dit arbe
tar man mycket med företags
klimat, infrastruktur och olika 
projekt. Ett sånt projekt är 
Entreprenör Timrå som riktar 
sig till dels elever och lärare, 
dels företag och dels potentiel 
la inflyttare. Man jobbar 
mycket med företagsam skola 
för att stimulera företagsam
heten från förskolan. Man har 
också ett offensivt arbete för 
att stötta nyföretagandet i 
kommunen. Det senaste är att 
man också tillsatt en inflytt 
ningsledare som arbetar med 
att hjälpa potentiella inflytta
re i kommunen. Entreprenör 
Timrå har också en hemsida 
och företagen måste själva re
gistrera sig för att finnas med 
på den, så ta och anmäl er alla 
Ljustorpsföretag. 

Efter det informerade Sam
byggds ordförande Nils Erik 
Wigren om hur man arbetar 
med kommuner och grupper 
för att få till stånd samverkan. 
Efteråt säger han att han upp
fattade mötet positivt. Det var 
få människor här, men härlig 
stämning. Såna här "möten är 
viktiga för att skapa nätverk i 
bygden. 

Efter mötet pratade jag med 
Marianne Persson som tyckte 
att det varit en givande kväll, 
men mycket information från 
talarna. 

Synen på Ljustorp 

Efter mötet sätter jag mig med 
Ewa Lindstrand, oppositions
råd Lars-Erik Nordin, Bill 
Bengtsson och Håkan Ström
qvist och frågar h ur dom 
egentligen ser på Ljustorp. 

Lars-Erik berättar att för ho
nom är Ljustorp förknippat 
med jordbruk, det är en strak 
jordbruksbygd, men det finns 

,~.----,","'" ~,;.--.. _'~.,.'_"""""_-":";~'''''''--:" 

Kommunens ordförande och Åsängbon
 
Ewa lindstrand
 

också en företagsamhet och före
tag som flyttat från Timrå till 
Ljustorp. Med den nya vägen och 
bredbandet som kommer finns 
det bara möjligheter för Ljus
torp. Det är upp till Ljustorpar
na vad man gör, avslutar han. 
Ewa framhåller att det gäller att 
bygga på Ljustorps styrka som 
är en vacker bygd, fiske, natur 
och vildmark. För mig är Ljus
torp framförallt en pendlingsort 
med livskvalite i boende och fri
luftsliv säger hon. På min fråga 
om skolans framtid, säger hon 
att det finns ingen anledning för 
oro kring Ljustorpsskolan. Sko
lan är viktig för bygden och en 
faktor i marknadsföringen för 
inflyttning. 

Håkan som har kontakt med fö
retagen i Ljustorp framhåller 
styrkan i rationellt boende med 
företag hemma i vacker lands
bygd. Det är något som Ljustorp 
borde marknadsföra utåt. 

Till sist får vi tipset att hitta 
tomtalternativ. "-Ni Ljustorpsbor 
vet var det är attraktivt att bo i 
Ljustorp, skapa tomter där och 
marknadsför det för inflyttning." 

NäringslivschefBill Bengtsson 
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Ljustorps företagare tycker till!
 
Leif Nygren: EAB Norrland Lea Hörnström: TomatÅs Helene Söderlund: Mjölkproduktion 

r 
Leif är delägare i EAB Norr
land och Gullängens gård l'lleD 
köttproduktion. Båda belägna 
i Fuske där han också bor. 
Han har drivit eget företag i 
Timrå i 18 år och han tycker 
att kommunens företagskli
mat har blivit allt bättre. Hå
kan Strömqvist håller kon
takt och jobbar på bra för vår 
sak, säger han. 

Leif tycker också att det går 
bra att bedriva företag i Gles
bygd. EAB flyttade från Tim
rå industriområde till Ljus
torp för 8 år sedan och har 
vare sig fått mindre kunder 
eller mindre besök sedan 
dess. Däremot från man job
ba mer med mail och fax. Där
för är bredbandutbyggnaden 
oerhört viktig för företaget. 

Leif ser i stort sett positivt på 
Ljustorps framtid. Det är ju 
ingen spikrak utveckling, 
men sedan Byutvecklingen 
och Byalagen kom till, så 
kommer det mycket mer initi
ativ. Vad gäller företag är han 
försiktigt optimistisk även om 
han är bekymrad över en ne
gativ lönsamhetsutveckling 
på just jordbrukssidan. En 
stor del av Ljustorps företag 
är ju just jordbruk. 

För att få mer företag i Ljus
torp tror han att det krävs bIa 
bredband och framförallt före
tagsamma människor snarare 
än bidrag. 

Lea Hörnström driver tillsam
mans med sin man TomatÅs i 
Ås. Hon och hennes man har 
drivit företaget i 15 år. Hon 
tycker att det är svårt att ut
tala sig om kommunen före
tagsklimat, eftersom dom inte 
har haft speciellt mycket kon
takt vare sig med kommunen 
eller Entreprenör Timrå. Det 
stöd hon skulle önska sig, är 
nog att bli uppmärksammad 
och att någon höll kontakten. 

Lea, säger att man måste räk
na med svårigheter om man 
startar företag i glesbygd. Det 
är långa resor och transpor
ter. Dessutom är det svårt för 
transporter att hitta när post
adressen är Bergeforsen istäl
let för Ljustorp. Samtidigt 
tillägger hon att det är jobbigt 
att starta företag överallt, och 
det är klart att det går att be
driva företag i Ljustorp. Där
emot skulle det förenkla 
mycket om man hade tillgång 
till Bredband. 

Lea skrattar när jag frågor 
om Ljustorps framtid, hon 
hinner inte fundera så mycket 
på sånt. Sen säger hon att af
fären och skolan är viktiga. 
Både för oss boende och för 
att kunna attrahera till mer 
inflyttningen. 

För att f å mer företag i Ljus
torp krävs det att folk törs 
satsa. Bredband är nog också 
en viktig förutsättning. 

Helene Söderlund driver till
sammans med sin man ett 
jordbruk med mjölkproduk
tion i Björkom. Dom driver 
gården sedan 90/9lo 

Helene kring frågan om före
tagsklimatet i kommunen och 
näringslivskontoret.- Som 
jordbrukare har vi nästan 
inte alls någon kontakt med 
kommunen. Jag vet inte om 
dom ser oss som företag, sä
ger hon skrattande. Här i 
Ljustorp är visserligen dom 
flesta företag olika former av 
jordbruk, men jag är osäker 
på om kommunen vet hur ett 
jordbruk fungerar. Därför vet 
jag inte riktigt vad en kontakt 
eller eventuellt stöd skulle 
kunna ge, avslutar hon. 

Att driva företag i Glesbygd 
är inget problem för ett jord
bruk, snarare en förutsätt
ning, eftersom det krävs 
mycket mark kring gården. 

På frågan om Ljustorps fram
tid säger Helen att Ljustorp 
nog kommer att leva i framti
den. Däremot är det viktigt 
att öka inflyttningen för att 
inte bli en avfolkningsbygd. I 
det perspektivet är affären 
oerhört viktig. 

Mer mjölkbönder är nog svårt 
att få i Ljustorp, marken är 
en trång sektor. Däremot kan 
gårdar med köttproduktion 
säkert öka än. Jag tror också 
på hembaserade företag. 



Juni / juli - 04 BIBLIOTEKET öppet mån. ans. kl.17 - 19 

Tidningar tiU salu 5:-/st. 

Boktips: 
1. 

Vad har hänt med Norah? 
Hon var ju alltid det duktiga och plikttrogna barnet. 
Reta Winters lever ett behagligt liv i en förort tiII Toronto med man och tre 
döttrar. Den äldsta dottern, Norah, försvinner plötsligt hemifrån och återfinns 
så småningom sittande i ett gathörn med smutsiga kläder och en skylt med 
texten 5? godhet JJ om halsen. Hon är inte kontaktbar. 
Är det en reaktion på hel1~l1es uppfostr~l1 eller på det samhälle hon tvingats 
möta som vuxen kvinna. 
Gåtan får sin lösning. 
Författare: Carol Shields Titel: Om inte. 
2. 
Det kommer ett SMS, meddelandet är kort och koncist.
 
" Fågeltornet i morgon klockan två "
 
Det måste vara han. Jag ligger vaken till långt in i vargtimmen.
 
Viktor vinblad var svår att förstå sig på. Hans far var mördare, hans mor var ett
 
irrbloss. Han sjöng psalmer baklänges och som femtonåring var han på väg att
 
lösa Fermats gåta men föll ut genom ett fönster på tredje våningen i skolan.
 
Han miste inte livet, men talförmågan.
 
Han har varit spårlöst försvunnen i trettio år. Nu ryktas det att Viktor synts i
 
trakten.
 
Författare: Håkan Nesser Titel: Skuggorna och regnet.
 
3. 
Syskonen Nathalie och David har så länge de kan minnas vetat att de är 
adopterade. De befinner sig mitt i livet, båda har familj och barn, när Natalie 
bestämmer sig för att leta efter sin biologiska mor och uppmanar David att göra 
detsamma. 
Deras närmaste ser på med förtvivlan och förskräckelse, med ens känner dom 
sig inte tillräckliga. Äktenskap och band till adoptionsföräldrarna sätts under 
hård prövning och även barnen känner sig försummade. Detta ser Natalie och 
David först när det nästan är för sent. 
Författare: Joanna Trollope Titel: Syster och bror. 

Nu har det börjat komma in böcker från Sörberge, så det finns fler "nya" 
böcker i Ljustorp. VÄLKOMNA att titta in . m.v.h. Vivianne 
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HUN&RI&??? 
Nu har vllnfe bara korv!
 
Pytt I Panna 39:.


Köttbullar m. mo~ 39:.


Hamburgare 35:

Pizza 35:-
Alla priser inkt 0.51 läsk 

forsboda Så Klarf!Öf>Def f11l24·
 

Du såg väl Tlmell "I äntligen"hemma " när han byggde
 
alltan medjordankare. Gör det Du också! ,. ProFoU
 
Ett utmärkt grundläggningssätt som
 
dessutom är schaktfri och"passar
 
för nästan all lätt grundläggning
 
från enkla skyltar till alltaner,cärportar,
 
inglasningar ,bullerplank, flaggstänger,
 
staket m.m, m.m. Särskilt lämpligt på
 
asfalt då det inte blir någon skada.
 

I Ring och hör! 
Geonorr Jordankartjänst 
Bredsjön 155 
86033 BERGEFORSEN ? (Ljustorp) 
Håkan Josephsson 070-530 60 50 Bredsjön 
Stefan Edström 070-631 70 00 Åsäng 
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CENTERN OCH CENTERKVINNORNA
 
ILJUSTORP
 

Vet du om att det är
 
Europaval 13 juni?:,.'...::::Ja.>..
 

.._.. '. c:":: ... - -:-:,: .<,-::."-.

"\ ·l·d' . .. k······ .. ,.... ..IJ Tl BekäIIlpatfqfflc:kingoch···d··· 

~a ...:•..". tyceru.attBuIlark()Bka1:>f~t~Iighet.
 
ska ägna sig··· åt? :..: :::'...,....
 

...... ... ·.S~tta.lltsl~pps·~'. 

oegränsI1irigqrpåindustrin. 

.... -- - ''',. 

Förebyggadchlosa Mäta avståndet mellan 
. - - - ,-. 

konflikter iE4ropa, men gungorna isyenska
 
oCkså i anch-ä Helar av lekparker~
 

världen.
 

L4 -=====~~==iiiiiiiIii """ 

·Konttbn~favattenkvaliteh 
vidv.·.:.·åra.·b:adplats:er.:.. ... 

. "- -....- ,--- '.'--' . 

Halva priset på blus eller tröj a
 
vid köp av kj 01 eller byxa.
 

Gäller till 5 juni
 

30% på vårens jackor 

Välkommen in! 
Glöm ej! 

Inlämningsställe för kemtvätt 
Pensionärsrabatt 

Öppet: 
vardagar ~.O - 18 lördagar 10 - 14 ~~"", 

r ~ Kopmangatan 47 r,·' 

~~;;~~~\ Tel & Fax 58 07 80 0)S:~~( 

Letar Du efter en allroundmusikant som .. 

Sätter fart på kalaset. Rockar igång bröllopsfesten. Skapar
 
stämning på puben. Fixar öset på festen. Får kunderna att
 

minnas Er kundfest som en höjdare. Danskväll? Blandad musik
 
med midikompade låtar. Drar en Uggla eller en rockig Elvis.
 
Snubblar över 10cc. Plockar fram låtar av Barbadas, 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 

För bokning ring. 
Stig Arvidsson 
070-3279982 
060-80686 

Eller via epost: stig@stiffe.com 

Besök gärna min hemsida www.stiffe.com
 
Där kan du lyssna på STIFFE och läsa mer.
"----- ----='---------'- -----.J 



GU
R 
Ramverksta'n Hässjö k:a 

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

Inranlningar 30% rabatt 

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 

Tel 060 - 430 20 

Försäkringsbolag 

Riv smöret. 
Till bakverk där smöret ska smulas ner i 
mjölet, är det bra att ta fettet direkt ur 

I kylskåpet och riva det på råkostjärnets
lgrova sida. 

Hängare för hårklämmor. 
Häng upp ett skärp från en badkappa i 
badrummet med en tyngd i ena änden. 
En utmärkt hängare för alla slags 
hårklämmor. 

Stryk ofärgat nagellack över trådarna på 
knapparna i nya plagg, då sitter dom 
bättre. 

Har du provat att rengöra händerna i 
matolja och tvål när du använt ;:/1
oljebaserade målarfärger? Testa, ,/~ 

huden blir inte lika uttorkad '~7J ~ 
som av lacknafta. ' 

~ 

~
 

Timråortens
 -I,
 

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

~~~=~~=======::::::::::::::::::::==;I~======================~ 
I l Kan lyckas..
 
.Hållbara hängare. Gammal målarfärg som blivit grynig kan
 
Virka handdukshängare av oblekt bomullsgarn och man sila genom en strumpa. Då blir den 
luftmaskor. De håller mycket längre än band. slät och fin igen. 
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En hälsning från 

.. 
LJUSTORPS FORSAMLING 
W\vw.ljustorp.just.nu 

En liten vårterminsberättelse 
från körverksamheten i Ljustorp! 

Barnkörerna är nu två till antalet, den yngre kören har sjungit och lekt på 
onsdagskvällarna i församlingshemmet. Den äldre av barnkörerna har 
tiJlbringat sina måndagseftermiddagar hos mej, där vi både sjungit och spejat teater. 

Sedan har vi naturligtvis vuxenkören som sjungit på måndagkvällarna, 
också i församlingshemmet. Dessa tre körer förgyller verkl igen mitt arbete. 
Tänk er att ha förmånen att oftast gå och längta till arbetet, det är inte alla förunnat I 
Efter den 6 juni tar körerna en välförtjänt ledighet. Först ska dock barnkören 
åka på en utflykt till Bodaborg den 19 maj. Det blir kull 

Jag önska)" er alla en lång och skön sommar
körsångare som församlingsbor, och väl mött till hösten igen!
 
Med sommarhälsningar, er kantor Agneta.
 

Detta händer från Pingstdagen t o m juli månad: 

30-maj Pingstdagen 11.00 Konfirmationsgudstjänst Bruce Bringerud, Agneta Granlöf, kören 

02-jun 

OG-jun 

Onsdag 

Söndag 

8.30-17.00 Vårutflykt till Mellanfjärden "Mitt på dagen träffen". Avg. 100:
Anmälan till Pastorsexp. tel. 822 70 Välkommen med! 

18.00 Musik I sommarkväll. Ake Berglund, Agneta Granlöf och kören! 

11-jun Fredag Skolavslutning i Ljustorps kyrka 

20-jun Söndag 18.00 Kvällsmässa i Ljustorps kyrka, Ake Berglund, Agneta Granlöf 

2G-jun 

04-jul 

11-juI 

lVIidsommar- 18.00 
dagen 

Söndag 12.00 

Söndag 18.00 

Gudstjänst i Prästgårdsparken, Ljustorp. Bruce Bringerud, 
Agneta Granlöf, Sång 

Gudstjänst i Hembygdsgården, Ake Berglund, 
Agneta Granlöf, Kören 

Gudstjänst i Lagfors kyrka. Bruce Bringerud, Agneta Granlöf 

18-ju I 

25 juli 

Söndag 

Söndag 

18.00 

15.00 

Sommarkväll i Prästgårdsparken med Gudstjänst, servering, lekar, 
dragspelsmusik, Ake Berglund, Gösta Strömbom (Harmånger) m fl. 

Gudstjänst vid LAXSJÖN tillsammans med Viksjö församling. 
David Fällman 

Pastorsexpeditionen i Ljustorp har telefonnummer 060-82270, tel.tid torsd. 10.00-12.00 
Övriga tider hänvisas till tel. 060-40820, kh David Fällman 060-40821 Fax 060-821 10 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~.- .,
G~ Herbalife! ~\Sjöströms Busstrafik 
d'>f Vill Du gå ner i vikt, bli piggare eller bara må 4~ 
''>f bättre? !"'i Lagfors ~, Här finns produkter som kan fylla Dina ~:. 
~o_ behov. ~:. 
G' Ring för information.- n'.,Göln inte bort att vi nUlnera har G' Marianne Persson, fristående Herbalife- q~ 

4" distributör J\'2 bussar att erbjuda J'>f 060-823 23, 824 23, 070-54 824 99 ."~ 
"If q.
'>.'!::!' 8'~ 1-' 1-' 8'~ 1-- 8" '"::!' l" 8'~ 1-' 1-. 8'_ l'••_ 8" .,med 19 platser vardera q"" q.. n~ q' q"" q, q~ q"" ~~ q"" n' n' n~ !'i~ n~ ~~ !l~ 

Tynderö Svanlp och Kryddbod 
Centrumvägen 35Förmedlar även större sällskap från 
Söråker, tel 425 39 20 - 71 personer 

Många goda grillnyheter 
Dygnet runt 

Vi har ett bra sortinlellt på 
presenter och roliga prylar 

Välkommen att ringa för prisuppgift 

För bättre tillgänglighet 

Välkommen 

Öppettider
Lage Sjöström Tis - fre 13.00 - 17.30 

060 - 81025 Lörd 11.00 - 14.00 
070 - 325 76 90 

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

Slättmon, Västans.jön, Bredsjön, Uddefors Göran Andersson 845 12 

Lagfors bruksgatan, Lagfors, Åsbacken Lea Hörnström 81050 

Fuske (Inga Forsbergs - Fröbergs) Fuskbäckens byalag 

Lövbergsvägen (inkl Lövberg), Edsta  Kjell Sjödin 82031 
Jällvik - Björkom 

Från Skäljom-korsningen - Aspån Birgit Bergfors 83037 

Lögdö, Ribodarna - Masugnarna Björn Andersson 82074 

Prästsvedjan, Höglandsvägen, Mellberg Pernilla Sjöström 82434 
Kyrkberget 

Från IeA, Öppomsvägen, Hamrevägen, Erland Nordström 82319 

Skäljom, Åsäng, Stavreviken, Rotenvägen Herbert Svedlund 83079 

Åsäng, mot Viksjögränsen 
~ 

Mjällådalens Byalag 
~ 17 



TomatAs i vårstöket
 

En av de företag som väcker 
mycket intresse i och utanför 
vår Bygd är TomatÅs. Alla 
här i Ljustorp har nog ätit de
ras fantastiskt goda tomater, 
mer än en gång. 

Lea Hörström som driver fö
retaget med sin man berättar 
att dom hade sitt första od
lingsår 1990, men planering
en började långt tidigare. Jag 
har alltid varit intresserad av 
mat och trädgård och mitt lil
la växthus blev till slut över
fullt. Det ena ledde till det 
andra och till slut bestämde 
vi oss för att starta upp. J ag 
åkte till Närpes i Finland på 
1 månads praktik, där jag fick 
lära mig allt praktiskt kring 
tomatodling. 

Mycket har förändrats under 
dom här åren som vi drivit fö
retaget. Från början sålde vi 
till grossist, men idag säljer vi 
själva direkt till butik och 
konsument. Vi vill att kvali
ten skall vara bra och då fun

\8
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gerar det bäst så, berättar 
hon. Vi sitter och ringer runt 
till butiker och tar upp be
ställningar. Sen kör vi ut to
materna själva. 

Man använder sig av biolo
giskt växskydd dvs man sat
sar på nyttodjur istället för 
besprutning mot spinn. Man 
köper in gröna myggor som 
flyger runt och äter upp äggen 
för spinnen. Dessutom sker 
pollinering via humlor. Vi kö
per in humlor var 5:e vecka så 
länge som vi har blommor på 
plantorna, berättar Lea. 

Arbetsåret i trädgården bör
jar vecka 6 med förberedelse 
och vecka 8 sker plantering. 
Dom första tomaterna kom
mer i mitten av apriL Sen säl
jer man tomater till början av 
oktober, efter det följer en 
veckas städning. Sen får vi 
semester, skrattar Lea. Under 
säsongen kan vi aldrig ta ens 
en ledig dag tillsammans. 
Fast man har ju stor frihet 
som egen företagare ändå, 
tillägger hon. 

I år odlar och säljer man to
mater, gurka och fram emot 
hösten kommer man att ha 
lite paprika och chilifrukter. I 
sommar kommer man också 
att försöka öppna den otroligt 
vackra cafedelen, där man 
ska servera kaffe, smörgås 
och kaffebröd. Under Öp
pethus den 22 Maj visade 
man upp den nya lokalen för 
första gången och bjöd på To
matpizza. Alla tyckte att det 
var jättefint, avslutar Lea. 

Pollineringsarbetarnas bostad 
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VERKSAMHET PÅ BETEL
 

FRÅN BIKE T N FLY 2004 

i	 Under Kristihimmelsfärdshelgen gick 
"	 årets "Bike" helg av stapeln. Det var 

ca 40 deltagare som ivrigt deltog i 
alla aktiviteter och tältade utanför 
skolan i Ljustorp. Stämningen var på 
topp, trots kall nattemperatur. 

Arets cykeltävling genomfördes i 
hård vind, men deltagarna verkade 
knappt besväras av det faktumet. 
Mötena under helgen hölls av Ricky 
från Gävle och han fick högsta betyg 
av ungdomarna för sitt engagerade 
och medryckande sätt. 

Fredagens avslutningskonsert var 

med kristen rock av högsta klass. 

ÄKTIVITETSKALENDER 

;~"~[~~~~~~l~ med Sky Plugged från Bibelcentret i 
~r(p:c}:~'S:!T. Sundsvall. Det blev en kanonkonsert 

VANLIGA MÖTEN UNGDOMSMÖTEN / W 
30/5 Något för alla kl 11, med Ukrainahjälpen 5/6 Tio till tio: dvs kl 10-22 Avslutning 16/6 Bön kl19 Avfärd från Timrå Pingstkyrka eller Beteli Edsta mot 
12/6 Musikafton kl 19, logen i Lövberg , se skyltar okänt mål efter Indalsälvens strand. Hela familjen är 
13/6 Log möte kl 11, i Lövberg , se skyltar välkommen. Medtag eget fika och 20 :-/person, resten 
4/8-8/8 Tältmöte i Fuske med Lars Haraldsson fixar vi. Anmälan senast 2/6 på 811 16,574490 

Se predikoturer för ev. forändringar 

VÅR HEMSIDA 
Vi har öppnat en hemsida för att på ytter

ligare ett sätt informera om vår verksam

het till vår medlemmar och alla andra 

som är intresserade. 

Ni kan hitta sidan på adressen: 
www.ljustorp.se/betel 

LOGMÖTE I LÖVBERG 
Den 12 juni är det Musikkväll på Logen i Lövberg, då 

kommer Ljustorpsbälgarna att spela dragspel, vår 

kör att sjunga och lokala talanger att uppträda. Se 

affisch senare. Vi kommer att samla in pengar till 

Cocabambas barnhem i Brasilien. Vi bjuder på fika. 
På söndagen har vi vanligt möte på logen klockan 11 

k I t d k kk ff o.. o	 .
--------j som oc sa ar var sommaravs u nJng me yr a e. 

Ljustarps Baptistförsamling, betel@Uustorp.se I "/ I~ // / I 
David von Ahn 57 57 52, david.ahn@bredband.net I Vurmt 1/uu'Gomnu UL--L--U Ljus;torpure ! 
Leif Nygren 811 19, leif.nygren@eabnorrland.se L 

L 
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LJUSTORPS FVO 

Eu - sidan, här kommer de olika projekten att rapportera vad som hänt sen sist 

I
",: 

V,> 0"0' o',"" ,,00 .".·.··"OO'·,·'O~·"'" o, ....,~ 'o~ "",·,;:,·",~"",P"""'o~"" O~ .,.".,~" 'go',' 

~I g, En lätt röjning har pågått.

I ,~, BJÖRKÄNGEN Utsättning av vattenlinje kommer att ske

I ... ,o:!".,g ..o,~ , ..og"?~.,.o,,,.. o~.,...,.,,~.,.. o,~ .. o~ .. o~.".o~ .,.,.s·..·.·.,.·"."~·,.,, .. ·;?·.. '.' under kommande vecka (23),
 

I därefter påbörjas rensning av bottnen. 
I 
I
I 
~ Projektledare: Staffan Eriksson 

~~ 

BREDSJÖN / SLÄTTMON 

.""";··",.'~·",,.'!i""".o~"".,o~,,;,~og",.'"',,"~,,'o: ",.,,'~ '"""" "0 

0 

Uppstartsmöte har hållits och ansvariga för de 
olika aktiviteterna har utsetts. 
Placering av kåtor, vindskydd har planerats. Även 

.,": tänkta aktiviteter och teman har diskuterats. 

Tillstånd, markägares medgivande, grannes godkännande har sökt och delvis erhållits. 
Den vedeldade bastun har "timrats" och virke ligger i väntan på att bli sågat till övriga detaljer 
såsom tak, golv och inredning. Kåtor med tillbehör är inköpta. 
Projektledare: Jan Blomqvist 

En utbyggnad ska till. Under den senare delen av 
BYGDEGÅRDEN 2005 kommer denna projektdel att börja ta form. 

Färdigställande sker under 2006. 
,,~o; Så det kommer inte att ske särskilt mycket under 

detta år. Förhandsförfrågan ska inlämnas till kommunen, så ritningsarbetet fortlöper. 
1200 m2 kommer möjlighet för företag att flytta till lokalerna, vi kan erbjuda konferenser, och 
inrätta ett servicekontor för samhällsservice. Ev kan studier på distans kunna genomföras. 
Projektledane: Östen Wiksell 

Avverkning av timmer för sågning till bl.a. 
FUSKBÄCKENSBYALAG vindskydd och informationstavla 

Projektledare: Börje Lindström 

Administrativa förberedelser för mink
fångst samt utfiskning av gädda i 

. ".~ ."" ... O~.."~ ".:,,0 " ..o~",~o;",.,~",,:'~"".o~ ädelfiskvatten pågår. 
Samt även för skyltning inom FVO. Och arbetet med hemsidan fortlöper. 

Projektledare: Anders Mattsson / Stefan Grundström 

-_._--"----~-------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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I butiken HantVerket hittar du:
 

Presenter till
 
Man eller kvinna
 
Gammal eller ung
 

... eller varför inte unna Dig den
 
personliga presenten - det "lilla extra"
 

Inför EXAMEN - STUDENTEN
 
har vi LADDAT med både praktiskt
 

och annorlunda hantverk
 

Välkomna. 

Köpmangatan 23, Timrå 
Tel 58 06 19 

Öppettider 
Mån - fredag 11 - 17 
Lördag 11 - 14 

Vi köper
 

-..ll,.r -
LENNART uKASPER<~' 

ERIKSSOW' .#"". 

MACKERIA 

Smörgåsar
 
Smörgåstårtor
 

Sallader
 
Buffeer
 

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

Banergatan 1, Timrå
 
5681 70
 

070 - 66 914 62
 

Byggbutiken 
f.d. Galins 

dödsbon, sterbhus, flyttbon,
 
gamla träföremål,
 

trämöbler
 
och
 

enstaka föremål,
 
även ganlla gubbmopeder
 

mm.
 
Samt åtar vi oss
 
stora och små
 

auktionsuppdrag.
 

Vi har öppet antik-loppis
 
alla lördagar och söndagar
 

11.00 - 16.00. 
Mogatan 14 i Sörberge vid
 

ICA Andersson
 

Timrå Auktionskammare 
Sven-Erik Persson 070-6623958, 
060-578402 

Board 

Fönster 

Gipsskivor 
Plywood 

Nu med Beckersfärg 
Sågade och hyvlade trävaror 

Låna gärna vår släpvagn 

i Timrå 
Vi har det Du behöver inom bygg. 

Inner- och ytterdörrar 
Isolering 

Furu-list Vitmålad-list Trävaror Paneler 
Laminatgolv Innertak Bänkskivor 

Plast och papp 
Infåstningar Beslag Skruv Spik Lim 

El-artiklar 

Spånskivor 

NU... 
Pellets.. 

Terminalvägen 6, Timrå 
Tel 060-57 1050 

Öppettider vardagar 7.30 - 18.00 
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TRÄDGÅRDSDAX... 

Lördagen den 22 maj var den dags för dom stora inköpen till trädgården. Alla
 
(tror jag) besökte Ljustrops Handelsträdgård just den dagen. Det kändes i alla
 
fall så när jag kom och fick göra stopp redan vid infarten pga alla parkerade
 
bilar. Ordning och reda var det men ack så många, det löste sig till slut och lilla
 
bilen fick krypa in bland andra.
 

Oppet hus var det nämligen. Massor av plantor, perenner och annat.
 
Frågeslinga och fika.
 
Trädgården har funnits sedan 1937, närmare bestämt 15 mars. Den grundades av
 
Gunnar Skalin, far till nuvarande ägare Per. Mor Eva är också med i bilden.
 
Med andra ord ett familjeföretag ända från starten.
 
15 mars 2007 firar dom 70 år!!
 
Sortimentet har varierat genom åren. Perenner startade dom med 1999 och i dag
 
består dom av ca 50-tal arter. Blomsorterna är ca 100 olika.
 
Ett stort antal anställda har passerat genom åren, det har blivit ca 2 nya per år
 
dvs runt 100 arbetstillfällen har passerat via dessa växthus. Det är verkligen inte
 
illa. Idag finns det 5 anställda.
 
Personligen är det en passion med blommor, så jag kan bara gå och kika och
 

I tycka det är helt fantastiskt vackert. 
Marianne 

22 



Invigning av Fritidsgården
 
Den 7 Maj invigdes dom 
nya lokalerna för Fritids
gården och Ljustorpsbla
det var naturligtvis på 
plats. 

För ungefär två år sedan bör
jade man diskutera att Fri
tidsgården behövde andra lo
kaler. Man utredde olika al
ternativoch försökte hitta bra 
befintliga lösningar. Till slut 
kom man fram till att man 
skulle bygga ut Bygdegården 
med en källarvåning, som 
skulle bli den nya Fritidsgår
den. Sarri Kankaanoja berät· 
tar att det som gjorde att man 
tordes satsa på den här lös
ningen är en positiv syn på 
utvecklingen i byn och en tro 
på framtiden. Ungdomarna 
måste trivas i Ljustorp om 
dom ska stanna, avslutar hon. 

Hittills har man haft 5 träffar 
i den nya Fritidsgården, även 
om det fortsatt att färdigstäl. 
las under tiden. Ungdomarna 
tycker att den nya lokalen är 
kanon, även om dom vill ha 
mörkare och fler dörrar, säger 
Sarri skrattande. En Fritids
kväll är det mellan 20-45 
barn närvarande och det kom
mer även barn från Söråker 
och Sörberge. Helst ska det 
vara två föräldrar per kväll 
som ser till verksamheten, 
men det är svårt att få föräld

~. c1 

•.... i{·
Il '/ 

01 ~j 

"'~,:1 
.:.e... .~ 

" 

Sandra Forsgren. Jennifer Forsgren och Sofie Söderström sitter i fiket på Fritidsgården 

rarna att ställa upp. Samti
digt tycker Sarri att det ligger 
i föräldrarnas eget intresse 
att hjälpa tilL Om vi inte har 
Fritidsgården här i Ljustorp, 
så måste vi börja patrullera 
nere i Vivsta istället. Det 
måste väl ändå vara jobbiga
re. Då är det väl bättre att vi 
lägger vår tid på att tillsam
mans utveckla verksamheten 
här i Ljustorp. 

Fritidsgårdsföreningen vill 
också gärna hitta samarbets
former med andra föreningar 
för att kunna utvidga verk
samheten till t ex eftennid
dagscafe med läxhjälp, en 
trivselkväll för 6 års-2:an. 

Ska vi kunna ha mer verk
samhet gäller det att vi går i 
ihop i föreningarna och hjäl
per varandra för att det ska 
fungera med ideella krafter. 
Det kanske kan finnas intres
se hos Kyrkan, Betel, pensio
närsföreningen eller någon 
annan att samarbeta och hit
ta nya former, säger Sarri. 

Fritidsgården kommer att ha 
öppet mellan 18.30-21.30 
varje fredag f o m hösten. Ål
dersgränsen är från årskurs 
3. Det finns olika verksamhet 
att sysselsätta sig med i loka
len: musik, pingis, kareoki, 
biljard, pyssel, dator, myshör
na, sällskapsspel, DVDrrV 
och innebandy. 

Vad tycker ungdomarna! 
Först träffar jag tre flickor på 
ungdomsgården det är: Sand
ra och J ennifer Forsgren och 
Sofie Söderström. Dom tycker 
att det är kul att dom fått ny 
lokal att vara i. Fast det är 
mest killar som är där och 
spelar pingis. Det behövs mer 
tjejaktiviteter, tycker tjejerna. 
Dom är också helt överens om 
att killarna bestämmer för 
mycket i lokalen. 

Sedan träffar jag Alfred Oyo
la och Jonatan Hammarberg 
som berättar att dom brukar 
vara på Fritidsgården. Vi pra
tar, spelar pingis och tar det 
lugnt här, säger dom. Det 
finns mer att göra nu, fast det 
är mindre om plats, ett plus 
är att det är mörkare. Soffor
na är också viktiga avslutar 
dom, annars får man ont i 
rumpan. 
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TANKAR INFÖR DAGEN
 

Det är två dagar varje vecka vi inte ska oro oss för.
 
Två dagar ska hållas fria från onda aningar.
 
En av dessa dagar är gårdagen med dess misstag och
 
bekymmer, dess fel och brister, dess smärta och plåga.
 

Gårdagen är för alltid bortom vår kontroll. All världens
 
pengar kan inte skaffa tillbaka gårdagen.
 
Vi kan inte göra en enda utförd handling ogjord.
 
Vi kan inte ta tillbaka ett enda ord vi sa.
 

Gårdagen är oåterkalleligt borta.
 
Oroar jag mig fortfarande över vad som hände igår?
 

Den andra dagen vi inte ska oroa oss för är morgondagen
 
med sina eventuella motgångar, sina bördor, sina stora
 
löften och kanske sitt enkla genomförande.
 
Morgondagen är också utom vår omedelbara kontroll.
 
Morgondagens sol kommer att gå upp.
 
Strålande eller bakom en molnslöja, men den går upp.
 
Tills så sker har vi ingen del i morgondagen för den är
 
fortfarande ofödd.
 
Oroar jag mig fortfarande för mycket för morgondagen?
 

Det återstår endast en dag. IDAG!
 
Vem som helst kan utkämpa en dags prövningar.
 
Det är bara när du och jag adderar bördan med dagen och
 
morgondagen, som vi bryts ner.
 
Det är inte dagens upplevelser som driver oss till vansinne.
 
Det är samvetskvalen eller bitterheten över någonting som
 
hände igår eller fruktan för vad morgondagen kan medfö

ra. Låt oss därför göra vårt bästa för att leva en dag i taget.
 
Lever jag en dag i taget?
 

Ås-Lagfors Byalag 
Regler för bagarstugan. 

Efterlysning! 
Alla ni som har gamla (även nya) 
foton på allt ifrån byggnader, 
flottning, händelser eller nåt annat 
med historik, hör av er. Maila el
ler skicka bilderna och vi scannar 
in dom själva och naturligtvis 
skickar vi tillbaka Era bilder. Vi 
vill gärna lägga in både gammalt 
och nytt på hemsidan 

Den som vill ha Era inslag är Inga 
Englevid, 822 60 

Han: - Du blir vackrare för var dag 
som går, älskling. 

I Hon: - Det har du sagt mig var dag 
sen vi förlovade oss. Jag måtte ha 
sett hemsk ut när du träffade mig! 

1.	 Tidsbokning sker hos Tomat-Ås (060-810 50) eller hos Rättaren (060-811 23) 

2.	 Användning av bagarstugan är kostnadsfri för medlemmar inom Ås-Lagfors geografiska 
område. Övriga betalar 40:-/dag. 

3.	 De som använder bagarstugan svarar för att värma upp ugnen. Ved som finns vid 
bagarstugan kan användas. Kostnad 20:-/dag. 

4.	 För att bagarstugan ska kunna användas i många år, är det nödvändigt att den hålls ren 
och snygg. 

Den som använt stugan ansvarar för att 
•	 Sopa ihop skräp och överblivet mjöl 
•	 Skrapa bort degrester från bakbordet 
•	 Torka golvet med fuktig trasa 
•	 Vid behov torka väggar med fuktig trasa 
•	 Anmäla eventuella skador till Rättaren 
•	 Ekonomiskt ersätta uppkomna skador 

LVeKA TILL MED BAKNINGEN! 
24 



~';:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i~~'~~""~'-=~"'''~'''~~=-''$~=~~~= ~~~"~,~~"",_,m,~~~~""~~'~~"~~m"~'_~'_m'~"_,_~m"~,,,_,,,,,,,,,~~~z;

! ~'tV[' ] I
I år gick Bredsjöangeln 14 dagar tidigare än fjol, och 191ag
 
BREDSJÖN _SLÄTTMON kom till start med nästan 100 deltagare. Vädret kunde inte ~
 

till övriga placerade var moroten som gjorde att det borrades ,
 

vara bättre, solen sken över Bredsjön och badstranden dit vi ~
 
flyttat start och mål. prispengar till vinnande lag samt prisbord I


friskt på Bredsjöisen. Av 19 lag fick 13 fisk. Totalt drogs det upp ca 30 kilo gädda! 

I
i
 

l:a plats lag: Leif Jonsson, Ulf Jonsson, Almer Larsson. 4,7 kg	 I
 
2:a plats lag: Team Hamre; Robin, Kim, Mikael och Östen, samt Lag NeM med 4,2 kg vardera	 ~ 
3:e plats lag Rotenon: Jan Nordlander, AlfJonsson. 3,9 kg I
 
Övriga lag kämpade tappert och de som fått fisk fick också besöka prisbordet. ~
 
AFTER ANGEL i våffelstugan, Lycke blev inte så välbesökt som förra året, men TACK till Er som fixar denna kväll I
 
med eftersnack mm. Vi som var där kommer gärna tillbaka nästa år! I
 

REKO, SYDKRAFT, SAKAB, SERVANET, SUNDSVALLS JÄRN, KONDITORI CHARM, KONTORSFIXARNA, ; 
SUNDSVALLS ENGERI, SCA ÖSTRANDS MÄSSEN, EAB, TIMRÅ BETONG, BYGG BUTIKEN TIMRÅ, 

Vi tackar våra sponsorer och övriga som ställt upp för angeltävlingen. ~:"".~,,;:
 

SUNDSVALL VATTEN, PERMOBIL, SÖRBERGE FISKE & FRITID.	 I
i 
~:~:~~:: ~:~~ ::~t~::~e;~~~ei~ ~~i~~en~ ~~~:r~:~~t:~r:cä::~ ~nb~~~:ab::~~~:e: ~~~~s f~~hd:~~~ag~:g~affe, det såldes i
 
T/ictor I
ia	 ~ 

&il...~,~ ~ 

tl!''''[~~~~~~~~~~~~~~~] Vill beklaga att en styrelsemedlem blev "borttappad" i styrelse-MJÄLLÅDALEN	 presentationen i förra numret. I
i


Tage Bom är naturligtvis också med. ~
 
I 

Vi har en hel del aktiviteter på G.
 I
I
 m 

I 
~ 12/6 utflykt till Skinnen, samling 10.00 hos Jim i Tunbodarna. Medtag fika, Majlis håller med korv.
 

13/6 utflykt till Hemsö fästning, med proffs guidning från marinkommandot. Samling ca 9.00, ring Kjell R
 
för info; 070-7282508. Medtag fika till förmiddagen, lunch kan ordas i samband med besöket, till en
 
kostnad av ca 60:-/person. För övrigt har vi ett projekt på gång, ett rökeri med tillhörande vindskydd. Plats:
 I

WMjällå. Det blir både varm- och kall rök. Ej riktigt 100% fastställt än, men troligen blir det start under 
sommaren och färdigställt i slutet av året. Tanken är att även kunna hyra ut till "röksugna", runt om i 

~ 

,I ~Ljustorp ~ 
~Styrelsen 

&~I

:",,':::::::::::::::::::::::=:::::::=:::::===:::===:::=:::::::::::: ::=::::::::=::=:::::==:::::=::~t.:.\;>,",--m:_:'W>.."W:;~",:: 

, vår och nu slutfördes röj ningen. Endast bortförandet av ris 
1 återstår. En hel del ved till uppvärmningen av bakugnen
I tillfördes. Resultatet blev en öppen och utmärkt utsikt från väg och kyrka över Ljustorpsåns flöde i Lagfors. 
I Byalaget har även haft sitt årsmöte. Ny styrelse bildades enligt nedan:
I Orclförande: Christer Svensson Sekreterare: Margit Sjögren Kassör: Bert ForsbergI Ledamöter: Ella Dahlin, Lea Hörnström Suppleanter: Ossian Eriksson, Anne-Christine Gode 

Revisorer: Margareta Hedström, Uno Hörnström. Revisorsuppleant: Gun-Marie Forsberg I
 
~ T/alberedning: Sture Olsson (sk), Åke Hedström, Lars-Erik Sjögren I
 
I Ansvarig för badplatsen: Ossian Eriksson i
~ Festkommitte: Barbro Svensson (sk), Gun-Marie Forsberg, Margareta Hedström, Anne-Christine Gode ~
 

I~, 19 j uni har vi grillfesten vid Vargknösen. Ad
 

Å röjning av buskar och träd i sluttningen mellan kyrkan och

S - LAGFORS Lagforsdammen. En arbetsinsats har även utförts tidigare i
 

:1~	 Den 19 April samlades några eldsjälar vid Bagarstugan för1::,. W["~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~]	 ~ i 

~''''',*,',,<!';I'''''~'''''''''''''Th."<;''''''''''':';'''''''''1Ii_''!$.~''ii>.'''''''''>,.~~-''':'$&'<$i!i§...~,,,,,,,,*~ 1i&.~"ii'S>."""'''=-~~'''''''''''''''_~'''''~'%.''''''>.~'''''%'»'''=-''&.,*,_'»'' ..:,*,-'''''''''''''''1iJ>.".~~,;"t;,,'i>~-=-'<>.''''''''""""""~'i>."§o. ....,=-~""'>k""'>""'$,':"*":·;;''''''''''''''''>..~''''~'''''''''<$iI!!>.'<i!>.'%,.,*- ..",s,,:%.."W>i>.~''S>.'""'='=-"""IJ<'=-'I§':'i:!f! ..:w.."""">,'$<.*=....I$..!J<"•• ,1$.. 
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En ny fin gästbok finns 
SKINNEN nu på plats, så att Ni 

[ ] kan föreviga ert besök 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~Jmed en rolig liten rad. 

OCH enligt hörsägen så ser det inte lika bra som det brukat göra, i stugan och runt omkring..
 
Kan det vara minnessläpp hos besökarna som gjort att dom "glömt" sina sopor och plockat upp
 
efter sig?
 
För allas trevnad:
 

Ta med er ERA sopor. 

KALENDERN! !
 
Kom gärna med inslag. 

datum kl aktivitet arrangör plats 

30.5 Morsdag 
30.5 11.00 Konfirmation Ljustorps kyrka Ljustorps kyrka 

6.6 13.00 Blomskott-busk-plant-bytardag Ljustorps IF Ljustorps lP 

11.6 Skolavslutning Ljustorps skola Kyrkan/skolgården 

12.6 10.00 Utflykt till Skinnen Mjällådalens Byalag Samling hos Jim 

13.6 Ca 9.00 Utflykt till Hemsö fästning Mjällådalens Byalag Ring Kjell R 

19.6 Grillfesten Ås-Lagfors Byalag Vargknösen 

27.6 12.00 Fisken öppnar Ljustorps IF Björkängen 

l& 

" I 
~ 

I 
1 FUSKBÄCKENSBYALAGI ]ED-projektet rullar på, se äveu ED-sidau 
~ 

I Högås-projektet fortskrider under planering. 
w 
g 

I 
I 
I
II Vid pennan Vivianne 
m 



I detta och några kommande nummer av "bladet" kommer skildras några "gubbar" ur 
Nicke Sjödins bok "Byssfolke" som gavs ut 1981. Ni känner säkert igen dem ur Nickes 
karaktäristiska berättelsekonst från Röån. Abram, Anton, Folke, Nisse, Emil, Edvin, 
Sigvard, Abbe, Kjell, Jonas, Eskil, Manne, Arne, Hadar, Petrus, Rikard, Hjalmar, Sven, 
Helmer, Sigge, Daniel, Lars, Jon, Einar och Hilmar. 
Först något om språket. 
När jag 1947 började i realskolan var dialekt fortfarande något olämpligt - minst sagt.
 
Jag hade i hela mitt 13-åriga liv varit hemma i byn, och när jag nu plötsligt flyttades till
 
staden upplevde jag många omställningssvårigheter.
 
En av de känsligaste var mitt språk. Jag minns fortfarande med smärta en lärarinna,
 
som tämligen upprört tillrättavisade mig:
 
» Sjödin måste lägga av med sin breda och fula dialekt«
 
Där lappade hon till mig så det kändes in i tredje och fjärde led bakåt. Många jämn

åriga och äldre elever - samt en hel skrälldus småsyskon till mina skolkamrater - utsatte
 
mig klart för vad som långt senare skulle komma att kallas för svårartad mobbing.
 
Jag försökte vara till lags, men alltid blev det något fel - om inte i ordvalet så rätt länge i
 
betoningen.
 
Saken hade även en annan sida. Hem till byn kunde jag inte komma och tala »på bät

ter« - då blev jag mobbad där. Följden blev att jag försökte bli tvåspråkig - gled från
 
det ena till det andra ungefär när jag i rälsbussen passerade över järnvägsbron vid
 
Åkvisslan.
 
Jag lyckades dåligt med att bli tvåspråkig - det var enklare och säkrare att vara tyst
 
och inbunden på bägge håll.
 
Långt senare fick jag veta att dialekter är fina och bra, djupt förankrade i folksjälen.
 
Då var det så dags.
 
När mina elever nu frejdigt använder sin hemtrakts dialekter hör jag tryggheten i deras
 
röster och kan inte låta bli att tycka att skolan nog blivit bättre på 30 år.
 
Åtminstone för oss lantisar.
 
Och jag är Birger Norman evigt tacksam.
 
Så till innehållet. 
Min farbror Hilmar uttryckte på dödsbädden, då jag talat om för honom att jag just
 
varit med och begravt en gammal »byssbo«, en motivering så god som någon för
 
mina skriverier. Liten och blek i den stora sängen men ömsint in i det sista sa han innan
 
jag gick ifrån honom:
 
»Ja stäckars pojk. Va mycke rekti e kärra du gett vära vä å frakt åv vä«
 
De människor som här skildras har bott - eller bor - i vad som då var Fattignorrland.
 
Vad det nu är vet jag inte. De flesta minns jag själv - några har jag bara hört talas om.
 
De representerar för mig allt vad jag tycker om: rättframheten, arbetshedern, det fasta
 
handslaget och den klarögda synen på livet - och döden. Jag vill inte påstå att alla de
 
enskilda dikterna berättar sanningen och intet annat än den. Mycket är hopblandat, en
 
del är förvrängt och något är väl inte sant alls.
 
Men sant är att dessa människor och deras samtida tillsammans har utgjort en epok. I
 
blåblusar och vadmalsbyxor har de skapat det land som jag och många med mig nu
 
njuter frukterna av eller förgiftar eller låter växa igen.
 
Förlåt oss, gubbar.
 
En annan gång ska jag skriva om era kvinnor - dessa tappra som gjorde att ni kunde
 

göra det ni gjorde.
 
I kärlek och ödmjukhet. Nicke
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'Abraham 

På gammeldägarn
 
vart du kroki.
 
Så man geck bakom däg
 
såg man inte
 
att du hade na huve.
 

Men de hadd du. 

Å i ongdomen va du knak. 
Skaffe däg en kvinne 
som hadd'n jänte 
som dä va na fel på. 

Tog bägge vä däg
 
bortpå näse.
 
Slet ont.
 

Jänta vax opp.
 
Du bar a.
 
Som du bar ållting.
 
De va ingenting mätkvärdit vä de.
 
Kommun visst ingenting.
 
Du geck på näse
 
å bar
 
å höll käft'n.
 

Sen gamles du bort å
 
- som dom gör.
 

_______1 

En dag tog du trampcykeln
 
å for på banken.
 
Tog ut de du hade,
 
30000.
 

Sen geck du på barserveringen
 
som du aldri sett invändit förut,
 
å åt na makaroner.
 

Sen trampe du himm
 
ditpå näse.
 
Plånboka hadd du onner storväst'n.
 

Sen geck du å la däg
 
å dödde.
 

Na pärning fann dom aldri. 

Int dom som drog käringa din
 
på'n kjålke tell bilvägen
 
- hon skull på fåttigårn.
 

Int dom som drog jänta din
 
- hon skull på na hem.
 

Sen spike dom igen kista
 
å drog däg.
 
Du for ut sist.
 

Men na pärning vare ingen
 
som fann.
 

LI _T_j_en_l_it_å_t_d_o_m_' 

70MN-ÄS
 
Nu mognar det allt eftersom på våra plantor
 

och
 
nog är det extra gott med ortens egna
 

tomater och gurkor..
 
Välkommen in.
 

Öppet tisdag - söndag 08.00 - 20.00
 
Måndagar stängt.
 

060-810 50
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Bike'n Fly i Ljustorp
 

Tävlingslaget "Kungligheterna" i årets cykelorientering 

svårt att sova, eftersom det 
var så kallt. Någonting som 
man kan förstå eftersom tem
peraturen på natten kröp ner 
mot Ograder. 

Fanny Stenberg och Jenny 
Olofson som också deltog 
tyckte att balansbrädan var 
den roligaste kontrollen. Då 
skulle man balansera på en 
gungbräda och väga jämt när 
man förflyttade sig åt olika 
hålL Annars tyckte dom 
egentligen att hela cykeltäv
lingen var kul, fast jobbig. Det 
var så långa uppförbackar. 
Dom berättar också att det 
var kallt att tälta på natten. 

Under Kristi Himmelsfärds
helgen arrangerade Ljustorps 
Baptistförsamling för 7:e året 
sin ungdomshelg med cykelte
ma. Det är ungdomar från 
framförallt 1\mrå och Sunds
valls kommun som kommer 
till Ljustorp och umgås. 

Under helgen hade man en 
cykelorientering på ca 3 mil, 
möten i kapellet, lekstafetter 
nere på Idrottsplatsen, en in
nebandturnering och en 
Grand Final, som var en rock
konsert med Sky Plugged från 
Sundsvall. 

Ungdomarna tältade och åt 
på skolan, så skolgården var 
för helgen fylld av diverse tält 
och cyklar. 

Under cykeltävlingen hade 
man kontroller med olika täv
lingar. Sandra Söderström 
som var en av deltagarna 
tyckte att kontrollen med boll
slalom med cykelstyret var 
absolut roligast. Annars var 
det lite väl blåsigt under cyk
lingen, tillägger hon. På frå
gan hur det gick att sova i tält 
svarar hon att det var lite 

Funktionärerna Emma Hög
lin och Mattias Nygren tyckte 
att det gick bra på deras sta
tion, som var balansbrädan. 
Det var ganska svårt, så vi 
fick förenkla reglerna lite, be
rättar dom. Det här var första 
året som dom var funktionä
rer istället för deltagare och 
det tyckte dom kändes bra. 
Det roligaste med "Biken" är 
att man träffar folk och det 
sämsta är när det blir dåligt 
väder, avslutar dom. 

Cykeltävlingen vanns i år to
talt av Glassbolaget som be
stod av Fredrik Sjölander, 
Erik Bylund, Anders Från
berg och Sofia Åström. Dom 
satsade tidigt på vinst och 
gick ut hårt på tävlingen. Ut
klädningspriset gick till 3" 
änglar och en Björn" som be
stod av Linn Nygren, Veroni
ca Söderlund, Emma Holm
vall och Björn Nygren. 

U nder dagarna hölls möten 
med "Ricky". Richardo är en 
pastor, rapsångare och ung
domsledare från Gävle, som 
blev väldigt omtyckt av de 
ungdomarna som jag pratade 
med under helgen. Han höll 
engagerande samlingar och 
deltog i själv glatt i aktivite
terna. 

Under lekstafetterna var 
stämningen på topp. Flera lag 
tävlade mot varandra i gre
narna: spottning av gelegro
da, flytta backar, stövelkast
ning, gruppskidåkning, rull-

I nings på gräs, fylla vatten i 
en flaska och sammanknyt

) mng av gruppen. 
,~,. 

Kö vid hamburgergrillen till lunchen 
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Landsbygdsriksdagen 2004 iYstad
 
Erland Nordström från 
Ljustorps Byutveckling 
och Nils-Erik Wigren från 
Sambygd har lämnat en 
rapport från årets lands
bygdsriksdag. 

Mellan den 21-23 Maj 
genomfördes Landsbygdsriks
dagen i ett kylslaget men för
sommarfagert Ystad. Mer än 
500 personer från hela landet 
deltog. Från Västernorrland 
kom ca 20 personer, som re
presenterade alla kommuner i 
länet. Mer än hälften av oss 
åkte buss tillsammans ner. 
Restiden från Örnsköldsvik 
blev 17 timmar. 

För det framtida arbetet med 
att utveckla våra bygder var 
det här en betydelsefull resa. 
För första gången fick vi goda 
möjligheter att lära känna 
varandra personligen. Det 
känns som om kommun- och 
länsgränser äntligen har fått 
mindre betydelse. Med stor 
entusiasm har vi tillsammans 
marknadsfört hela vårt län. 

Landsbygdsriksdagens öppna
de på fredagen var högtidligt 
och festligt. Sedan började 
mötet med seminarier under 
fredagen och lördagen. Vi vill 
här presentera ett axplock ur 
resultatet: 

1.	 Det enkla systemet med 
stimulans till lokal ut
veckling och entrepre
nörskap, de så kallade 

Landsbygds
riksdagen 

, .. ,~ 

~~l<t1 rtvi 

"Benny pengarna" bör 
fortsätta ett år till. 

2.	 Alla former av bidrag 
tilllandsbygdsutveck
ling bör rationaliseras. 
Ett enklare och mer en
hetligt system ger större 
överskådlighet. 

3.	 Rekommendationen från 
Västernorrland om ett 
nationellt rådslag an
togs enhälligt. Avsikten 
är att kunna ta med ett 
stort antal frågor som 
berör förändringar av 
regelverk, nödvändighe
ten av bättre finansie
ringsformer, åtgärder 
som underlättar företag
samhet mm. 

Paneldebatten på söndagen 

var underhållande och intres
sant. Åke Edin körde en tuff 
stil mot riksdagspartiernas 
företrädare och fick flera väl
förtjänta applåder. Riksdags
ledamöterna var påfallande 
positiva, vilket gör att det 
trots allt finns hopp om ett 
större gensvar för de frågor 
som är vitala får utvecklandet 
av vår landsbygd. 

Trötta återvänder vi hem till 
Västernorrland. Vår ambition 
är att fortsätta och intensifie
ra samarbetet med alla Er ute 
i utvecklingsgrupperna. Med 
Ert stöd kan vi bygga vidare 
på samverkansmodellen och 
få ett innehåll för den dialog 
vi vill föra med inte minst 
våra politiker. 
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Fisken 
I sin nya skepnad. 

NU ÄR PLANERINGEN I FULL GÅNG FÖR ÅRETS 
"FISKE" SÄSONG. 

Loppis som de allra flesta besökarna tycker är spännande att besöka, vilket är toppen, men 
tyvärr håller stugan på att sina. Vinds- källare- och förråds- röjning? Det du inte behöver eller bara 
vill bli av med, lämna på lP eller Fisken (så här innan öppnandet, ring Marianne Persson, 823 23, 
eller lP 82403) vi kan ev. även ombesörja hämtning. 

Hantverk i mindre format är hjärtligt välkommet. Det saknas ögonfågring när besökarna 
kikar in i fisken. Det var efterfrågan i fjol sommar, så var inte blyga kom med era alster till 
försäljning. 

Åter frivilliga helgjobbare?? 
För att det ska fungera med vår bygds turistsatsning behövs Ni alla. Har Du en lördag eller söndag
 
"över" och tycker om att träffa och prata med folk, hör av Dig till oss och välj en dag som passa just
 
Dig.
 
Tack snälla. (Marianne 823 23, 070-54 824 99 eller Ljustorps IF 824 03)
 

Visst ja...
 
vi startar upp verksamheten v. 27,
 

måndagen den 28 juni.
 
Öppettiderna är som i fjol 12.00 - 18.00, hela veckan.
 

Aterförsätjare för: 

evi1t OPanduro® butik 
HOBBY 

CD-R &DVD
 
skivor
 

Bläckpatroner
 
Lasertoner mm
 

RoS OSS tinner Ni.det,
 
mesta till bra priser.
 

~
 

Vi tillverkar av Rundtimmer,
 
husstommar av varierande
 

storlek och form.
 
Bostad & fritidshus, härbren, bastu,
 
carportar, grillpaviljonger, båthus
 

och sjöbodar.
 

Timret svarvas av Norrländsk senvuxen gran 

Special: 
entre och brokviststolpar samt 

hängrännor i trä. 

Ring för mer info 
Kent 070 - 664 77 71 

'J.. '2., 
~; JLarsolof 070 - 297 25 32 

.,"".",''''".",.,.. ,_..,----_.-~_._~.~._------~ 
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Vilken av kattungarna 'lekiimed 
det största, det näst störstå o~h;, 
det' minsta nystanet? ." ; '. . '.~. !' 

Missan leker med: 
MU1Te leker med:. 
Måris leker lped: 
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BRASAN WA LIKA 
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