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EN HISTORISK TT-.,iXNNLSE, LJUSTORPS TÖNSTA. 2
TURISTINFORMATION Ii\IVIGD ! ! ! !

I den allra vackraste sommargrönskan den 29 juni, invigdes "Fisken", denna fantastiska
skapelse, som slår alla turistbyråer i Sverige, ja även Y-et.

Nästan 200 personer Iät sig väl smaka av kalvdans med hjortronsylt, hembakat bröd, kaffe
och glass. Lövbergskvartetten underhöll med härlig sommarmusili;

Lovorden över "Fisken" haglade!
Gunnar'lViström, byalagssamordnare i Timrå kommun, fiirrättade invigningen.

Hans ord till oss fiir framtiden var "att arbeta tillsammans är att ge och ta och då inte vara
prestigebunden utan glädjas i laget och se vad vi giort liir andra att glädjas åt.
Stimulansåtgärder är viktiga men inte enbart pengar utan framfiirallt uppskattning från
andra, och detta ger styrka och visioner att fortsätta utvecklingen av bygden".

Under vintern har många ideella krafter i bygden gemensamt satsat på ett turistprojekt
med tyngdpunkten på fiske och natur. Motorn i projektet har varit Lena Liljemark i
Lj ustorps Byutveckling.
Drömmar måste bli mer än snack och här blev det planer och fiirverkligande.

Men utan allt ideellt arbete och sponsorer hade projektet varit omöjligt. Christer och
Vivianne Nyman har varit id6givare, arkitekter, konstnärer och mycket mer i utformningen
av ttFiskentt.

Lars-Erik Sjögrens måleri har skänkt fiirgen och Pertti Niemenen har stått fiir det
elektriska utan kostnad fiir oss. Ljustorps Handelsträdgård har stått fiir blomster-
smyckningen.
Åfe S3Oström och George Fiedler har som AlU-anställda stått fiir själva uppfiirandet.
Erland Nordström, ordf. i byutvecklingen har varit "fixaren" och lagt ner många timmar

på projektet och många, många andra har dragit sitt strå till 'rFisken".

Något vi är stolta över är vår turistbrochyr med information om Ljustorps natur, kultur
och aktiviteter. Där har Hans-Erik Bredin giort akvarellen på framsidan och Vivianne
Nyman en karta över Ljustorp på mittuppslaget. Det finns även specialblad fiir olika
utflyktsmål och olika aktiviteter i Ljustorp.

Om du inte redan har besökt "Fisken'r så gör det nu, drick en kopp kaffe med hembakat
bröd eller köp en glass. Många hantverkare visar sina alster. Du kan även köpa en del.
Omkring 70 personer per dag har besökt "Fisken" och den uppskattning som alla visar gör

att allt arbete känns meningsfullt.

Varfiir har vi lagt ner så mycket kraft, arbete och tid på detta projekt? Jo, vi tror på
Ljustorp som en ort med livskraft och möjligheter att utvecklas. För att kunna marknads-
Iiira landsbygden måste vi formulera landsbygdens "viktigheter" och värden, även det som

är svårt att mäta i pengar. Kan inte vi som bor här göra det, så gör någon annan det, och då
kanske de inte blir rätt värderade.

IIär kan vi få den livskvalitet som alla strävar efter.

Vi vet också att ortens näringsliv får del av vårt arbete och det är ett av målen.

Vi önskar ER en fortsatt sköööön sommar!!

@"lry @ahlin fiir Ljustorps Byutveckling
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UT OCH I,ETA
STEN
Ljustorp har manga outforskade

områden, det kan bl.a. finnas flera

intres s anta mineralier.

S G U Norrlands Mineraljakt
t997, innebtir att du ska ut och knacka

sten ur berghiillar eller lösa stenblock.

Knytnävestor sten skickas in med chans

att vinna pris.

Prissumma 150.000 kr
Fördelas på basta insända fYnd.

Ungdomspris 5.000 kr
For basta find i länet bland skolungdomar i
årskurs 1 - 9

Påsar och informationsmaterial kan ffis av

Erland Nordström tel. 82319 eller Timrå
kommun planeringskontoret tel. 163322'

OBS ! Sista inlämningsdag till årets

mineraljaktsfynd är 31 augusti.

Vägarna i
Ljustorp
Ljustorps Byutveckling har giort skrivelser

om våra dåliga vägar till: Vägverket,

Landshtivdingen, LänsstYrelsen,

Folkrörelserådet, Glesbygdsverket,

Kommuns§relsen, och Riksdagen.

Vi har fått ett svar från Vägverket att: Väg

681 från Staweviken mot BredsjÖn håller på

att projekleras under 7997, de kommer att

ordna informationsmöten för alla berÖrda

under sensommarer/hösten, de tror på en

byggstart inom tre år om de fÖrväntade

anslagen håller.
De kommer att bygga en hållbar väg för
framtiden är det också sagt.

Nu kan folk börja bosätta sig i Ljustorp och

värdet kommer att stiga på fastigheterna.

Vägskyltar till
Ljustorp
Föreningen har skickat skrivelser om den

dåliga eller den obefintliga s§ltningen vid
nyaB4 (Deltavägen). Skrivelserna har gått

till : Vägverket, KommunstYrelsen,
Landshovdingen Lånsstyrel sen,

Folkrörelserådet, Glesbygdverket och

Riksdagen.
Vi har ännu bara fätt svar från Timrå
Komrnun, dar de stödjer oss i kravet om s§lt
vid norra avfarten i Torsboda, däremot vill de

prioritera s§lt till LögdöBruk vid
Sörbergeavfarten, alltså Ljustorp fär ingen
s§lt vid den mest trafikerade E4-avfarten.

Det är viktigt att den egna kommunen stÖdjer

sin egen bygd, vi kommer att fr svårt att klara
detta utan kommunens hjälp. Som jämförelse

kan nämnas att lilla ViksjÖ har s§ltat från
bl.a:Långsele, Kramfors, HärnÖsand och nu

senast även i Sörberge som kom upp i vintras.

Lagfors-bruk
Ievde upp
Lördagen den 5 juli var en historisk dag t

Lagfors. Man kunde känna historiens vingslag

där man stog på min bamdoms gamla

sågbacke.
Om man blickar tillbaka i tiden och fantiserar
hur Lagfors skulle sett ut i dag om
utvecklingen gått rätt, och varken vårflod
eller bränder härjat, då skulle kanske

Ljustorps Kommun vara kvar och kanske

Timrå vore en förort och sovstad-

Tack! Hembygdsföreningen och alla duktiga
medhjälpare.

Ljustorps Byutveckling

Erland Nordström
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Ett hjartligt tack till Ljustorpsbladet sorn arulonserade orn
jägarexamen vårcn lgg7l
Vi är 14 s§cken som har haft mycket trevliga och tarorika söndagskviiltar under
vintern och våren med Börje Albertsson som lärare. Bö{es stora lunnande och
hans jaktentusiasm har inspirerat oss alta. Vi vitt tacka vår liirare Börje, vfu
provledare Ö4an och alla andra från Viksjo jaktskytteklubb som stilläå upp och
instruerade oss då vi avlade våra ssuprov. 
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Skogsägare!

Bra virkespriser, men hur länge?

Prisexempel i kr/m3fo just nu!

Talltimmer 20 cm topp, 46 dm klass L

klass 2

klass 3

klass 4

klass 1

klass 2
klass 3

klass 4

Kr/m3fo
766
543
604
5t4

6s6
528
486
397

Grantimmer 20 cm topp, 46 dm

Vi köper gallring, slutavverkning i form av rotposter, avverkningsuppdrag
och leveransvirke.

Kontakta SCA Skog ABs virkesköpare
Lars Stefansson, Sundsvalls arbetsområde ......060-19 34 68.... 010-254 66 77

SCA SKOG

SCA SKOG AB, Medelpads skogsförvaltning
851 88 SUNDSVALL

Telefon 060-19 30 00, telefax 060-152294

Pris3.doc



Qmurpt
&.iosk & &ensin
öppnr:
Mån - Fred
Lörd
Sönd

8.00 - 20.00
9.00 - 20.00

10.00 - 18.00

Vi servar med bl.a. penninglotter, trisslotter etc.

Släpvagnen går bra att hyra efter
överenskommelse.

FISKEKORT
Ljustorp och SCA

Barbro Öbergs goda nybakade tunnbröd finns som vanligt flera dagar i veckan

Finns inte pryIen DU söker, säg till så kanske vi kan ordna det
Ndr du ringer och får en faxsignal i öratföre eller efter

öppning/stiingning iir "macken" stdngd Detta kan tiven hdnda
under dagtid men ring då igen, det kon vara så enkelt stt vi

vdntar fac just då.

Vi är även återförsäljare utav
MoppeGrejor! !
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RODAKORSET'S

Surströmmingsdans
Lördag 23 aug. Kl 19

Bygdegården Ljustorp

Musik: Zyntax
Hembakat tunnbröd

Anmälan: Birgit B 83037 Lotterier med fina vinster

Lillian P 83015

LJUSTORPSDAGENOen 14 juni började med att mörka regnmoln
hotade när vi packade upp våra alster på marknadsboden. Men vädret höll
sig bra, solen tittade fram någon gåog då och då. Och humöret var på topp,
många gtada skratt hördes eka över fotbollsplanen när näversaker,
funnbröd, getmese, tomater, hemvävda trasmaffor' svamp, fiskesaker mm
mm plockades fram.

Klockan började närma sig 11. Hästarna fiir barnridningen och
minicirkusen var även klara.

Fiolmakaren plockade fram sitt instrument och började spela.
MarknadsMnslan var på topp.

Fortfarande inget regn, solen kiimpade med att sända några stråIar
till oss mellan molnen. Musiken ljöd härligt, hästarnä...... och Fanny
gnäggade fiimöjt.

Nu var det bara en sak som fattades! FOLKET! Människorna,
Ljustorpsborna, Vart var ni? Några, ca 50-talet hittade ner till oss och
giorde säkert några fynd, blev informerade om Maten i Timrå och kanske
smakade på ortens egen ölkorv.

Nu laddar vi "ortknallar" om på nytt och hoppas på bättre
uppslutning på "Lagforsdagen" den 5 juli.

V^atanna ooh oL{mamota
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BYKAMPEN

Lordcrg 9lB

första stort kl. 11.00
pCI

LJUSTORPS IP

Dogen crvslutos med
Dons på Bjorkcngen

kl. 21 ,00

Anm B2l 86,820 35
eller till din lcrgledcrre

VALKON4NA!
tl

Ljustorps IF

B
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IIÅNADENS rÖNPXING

BAPTISTTÖNSAULINGEN
BETEL EDSTA

Edsta 3173, 860 33 Bergeforsen Tel. 0601821 22 Fax. 060/81 1 1'l

Baptistförsamlingen Edsta
Baptistforsamlingen i Edsta är kanske en av de äldre föreningarna i Ljustorps-
bygden. Församlingen bildades redan 1856, och är alltså 141 år nu.

Medlemsantalet har skiftat under åren; idag består församlingen av ett 30-tal
medlemmar i olika åldrar.
Det är många olika aktiviteter som ryms inom församlingens verksamhet. För
de yngre finns söndagsskola, Bible School och en gymnastikgrupp. Mitt-på-
dagen-träffar för de äldre är en uppskattad samling med varierande program.
Gudstjänster hålls på kapellet i Edsta varannan söndag, med uppehåll under
sommarmånaderna. Men då har vi i stället en special-satsning under 10

dagar i augusti, nämligen tältmöten i Fuske, från den 8 t.o.m. den 17 augusti.
Taiare i årets tält-konferens blir Leon Lindberg, Umeå och BengtAke
Bengtson Cypern (fd. Timrå-pastor). Olika sånggrupper medverkar varje kväll.

Förutom de mer regelbundna samlingarna, så har församlingen också ansvar
för vissa andakter på olika service-inrättningar i Timrå Kommun.
Valborgsmässoafton har blivit något av en tradition för många att fira på

kapellet i Edsta. Baptistförsamlingen är också involverad i olika missions-
projekt, bl.a. en barnby iCochabamba, Bolivia.
Du är alltid välkommen att besöka oss på våra gudstjänster!

För Baptistförsamlingen i Edsta

Leif Nygren Kristina Johansson
Ordförande Pastor

imrå Kommun, Kultur och Fritid, har beslutat om ny prissättning av Bygdegården.

Som fiirening betalar man endast 800:-/år och har då fri tillgång till de mindre rummen.

Bokning skei dock i vantig ordning. Vid bokning av stora salen erläggs en tilläggsavgift på

:- per tillfiille. Det börjar gälla redan 1997-07-01, men med reducerat pris: 400:- fram

årsskiftet
på bara en (1) bokning av stora salen har ni gått med "vinst". Passa alltså på och

ppa på detta fina erbjudande.
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BYAKAMPEN - 96

I 2 3 4 S ERÅ(:oR s:a pr.Å.x.RrNr:
Åsrixc-SANNA 7 tt 7 e rr 6 51

STAVRE l0 7 10 6 10 8 51 2öPPomrruratrrtrr_
EDSÅIC-FROT.g 3 5 12 7 8 44 4
BJÖRKLÖVEN6 6 9 3 9 7 40 5
MELLB.-HÖGL.8 8 11 3 1 8 39 6
SIfuiLI.-HAMRE4 10 8 3 4 6 35 7
LAGFORS-ÅS3s293729S

lI 24326
BREDSJÖN213658 25 10
TUNA-EDSTA54IO68 t1

Eftersom 3 st. byar lade samma slutpoäng avgiordes det med styltgang dessa 3 emellan. I)är Åsiing-Sanna vann och
Stayre blev 2:a och Oppom blev 3:a.
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SDIrIDSTBA I I}IN BGBN IIENIBYGI}
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rISKN I IJT]STOBP
Bäck och å fiske
Ljustorpsån och Mjällån bjuder på mycket bra fiske. Här kan du fiska både gädda,
harr och naturligtvis havsöring. Fisket efter havsöring är bäst på våren, men du kan
hitta en och annan under sommaren som går upp tidigt för att leka. Du kan i åarna
välja mellan lugna och strömmande vatten. Fina strömmande vattendrag hittar du
nedanför Lagfors, vid Nylandsforsen och vid Mjällåforsar. Det finns en fiskestig vid
Nylandsforsen och en vid Åsäng. Fisket i åarna är bäst om det inte är alltför lågt
vatten.

Vill du prova bäckmete, så kan du prova i princip vilket bäck som helst i Ljustorp,
tänk bara på att smyga dig fram.

Siö och Tjärn
Vi har ett stort antal sjöar och tjärnar med varierande storlek och karaktär. I LÖgdö

Vildmark finns 3500 hektar sjöar och tjärnar, för mer information se broschyr om
Lögdö Vildmark.
I Ljustorps fiskeområde finns 11 sjöar och tjärnar. Är du ute efter Öring, så
rekommenderar vi Prästtjärn och Storsnägden. I dessa vatten finns både stort och
smått. Storsnägden har även ett naturligt bestånd. I Östervattnet finns både Öring

och Flöding. I dessa vatten sker utplantering ungefär vartannat år. Vid fiske efter
ädelfisk gäller max 5 fiskar per fiskekort.

Vill du prova att meta abborre ska du försöka vid Rojesjön, Stavretjärn, Edsta
fäbosjön eller Aspen. I Röjesjön eller Aspen kan du också fiska från båt.

Vill du fiska gädda kan du prova Stavretjärn, RÖjesjön eller Burtjärn.

Put & Take
Vi har inom Ljustorps Fiskevårdsområde två stycken put & take sjöar. Det är
Burtjärn och Edsta fäbotjärn. Här gäller max 5 fiskar per fiskekort. Utsättning sker
varannan vecka, med start måndag före midsommar.

För dig som söker lugn och ro
Sök dig upp till Storsnägden ovanför Röjesjön och fiska öring. Du kan också
försöka dig på den skygga rödingen i Ostervattnet. I Prästtjärn öster och FlöjesjÖn

kan du fiska öring. I öppoms fäbotjärn finns ett naturligt bestånd av bäcköring och
öring.

Vill du ha strömmande vatten så kan du söka dig till strömmarna nedanför Lagfors i

Ljustorpsån eller strömmarna i Mjällån.
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Fiske med barn
Hela familjen kan meta tillsammans i Röjesjön. Här kan nifå både abborre, gädda
och mört.

Ett annat lämpligt ställe är "put & take" i Edsta Fäbosjön. Det ökar alltid
motivationen att få en fisk på kroken.

Även fiske eller mete vid Nylandsforsen är lättillgängligt och det finns i

ordningsställda rastplatser, eldstäder och en flottarkoja att gå in i.

Barn tom 16 år fiskar gratis

Ifanoting i ttustorp
Vi kan erbjuda dig fina kanotvatten och kanotuthyrning på orten. Ljustorp är vida
känt för den snirklande Ljustorpsån. Du paddlar stilla fram i en smal slingrande
färd. Efter vägen finns rastplatser och vackra sandbankar. Ta med dig ett metspö
och stanna till och fiska i någon hölja. Om du sätter i kanoten vid Björkängen tar det
ungefär 1 dag att komma till Stavreviken, men du kan även stanna och campa efter
vägen. Även Mjällån är ett fint kanotvatten om vattenståndet är högt. På
högsommaren kan det ibland bli för lågt vatten i Ljustorpsån och framförallt Mjällån.

Du kan även paddla i vissa av sjöarna. Bredsjön, Röjesiön och Laxsjön är
vackra sjöar som tillåter kanot.

Kom ihåg att köpa fiskekort om du ska fiska och att städa efter dig när du har rastat.
Kasta inga flaskor eller skräp ivattnet.

Kanotuthyrning
Sandströms kanotuthyrning anordnar kanotturer för grupper med mat, lekar och
övernattning för både företag och privatpersoner.

Du kan även hyra enstaka kanoter
Telefon 070-567 26 69 eller 060-820 35

Yandringi i tiustorp
Här i Ljustorp finns mängder av fina vandringsstigar, de flesta av dem är kultur-
stigar som Hembygdsföreningen har rojt fram.

Arkeologistigar
*Frötunakullens gravfält, utgår i från Ljustorps Handelsträdgård, ca 30 minuter.
En vacker vandring som passerar många gravhögar. lnformationstavlor berättar om
vad du ser.
"Lövbergskyrkan, utgår från foten på Lovberget, ca 45 min upp och ner.
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Du vandrar upp mot berget topp och har en vidunderlig utsikt efter vägen. Högst
upp finns ett gammalt gravröse. lnformationstavlor berättar om vad du ser.

övriga stigar
" Kronvägen, den gamla kyrkostigen mellan Ljustorp och lndal som passerar båda
stortallarna. Hela sträckan är 2 mil lång. Du kan även vandra en del av den t ex från
Ljustorp upp till Storsnägden.
. Skolvägen i Bredsjön, utgår från gamla skolan i Bredsjön. Vandringen visar den
gamla skolvägen mellan Slättmon och Bredsjön.
* Aspenstigen, startar ovanför Hembygdsgården. En gammal fäbostig som bl a går
förbi Delld6ns källa
" Fäbostigen till Björkoms fäbodar, startar ovanför Röjesjön. Det här är en stig som
går till lämningarna av Björkoms gamla fäbodar. Här finns informationstavlor som
informerar om hur det såg ut.
* Gluptjärnsstigen, startar ovanför Röjesjön. Stigen går förbi den ena av våra kända
"stortallar", förbi Gluptjärn och fram till det gamla skogshemmanet iGlupen.

§evärdheter
Hamre Hembygdsgård: öppen på söndagarna isommar
Ljustorps kyrka: öppen varje dag till 20.00 i sommar
Nylandsf orsen f lottarm i nne
Stortallarna, Kronvågen

Ilantverk & GårdsförsäIining
Tunbodarnas gårdsbutik: konsthantverk och ekologisk odling
CT's Hemslojd, Prästsvedjan
Viviannes Atelj6, Mjölsätt: Troll och keramik
Stavreboa: Hemslojd
Tomatås, tomatodling
Åsängs tunnbrödbageri

Turistirrf orrnatiorr
Besök vår turistinformation "bäcköringen". Här kan du hitta mer information om
sevärdheter här och på andra ställen. Vi säljer också hantverk från bygden. Vi har
också kaffe med hembakt kaffebröd. Vi säljer även Ljustorpströjan.

öppet dagligen 12 - 20
tom 3/8

Välkomna !



Fortsättning och slut pä
förra numrets novell.
Marie hade varit och hämtat posten.
Hon hade fått ett brev som hon genast öppnade
och läste:

"Till Marie Jansson
Inbjudan av Storbergets hopptävlingar ftir
hingstar."
-Jaaa! Äntligen kan jag tävla i landslagstäv-
lingen!
Hon sprang ner till huset och berättade det fiir
Maria och Tomas.
-Så kul
-Ja verkligen.
Ska du träna idag, kanske?
-Ja varfiir inte!

DAGARNA GICK...
.. och tävlingen var idag.
Marie var nervös när hon gick och hämtade
tävlingslappen.
Hon var deppig fiir att Micke var död. Han dog
samma natt som Star rymmde. Hon hade miss-

tänkt att Biflis och Mickes död hade något sam-
manhang.
Hon hade inte tid att tänka, fiir nu måste hon
rida in på banan. Om hon kom fiirsent blev hon
diskad.
Star stod snällt och väntade på henne. Hon
hade gått banan innan så hon kunde den bra.
Nu var det hennes tur!
Hon red ut på banan. Star var uppspelt av all
publitq så han dansade runt ett tag. Marie

DARE
ställde upp sig framfiir domaren och bockade.
Marie började samla Star och tog fiirsta hindret
galant. Andra hindret vår en mur på 1120 m.
Stars ena bakben snuddade i muren, men hon
hann inte titta bal«,åt fiir hon måste hinna samla
Star till nästa hinder. Han klarade det!
Dom klarade dom sista hindren och muren hade
inte rasat.
Lyckliga for dom hem.
I natt skulle Marie sova i stallet, hon visste att
det var något mystiskt med Star.
Hon bäddade med hö i Fiflis box (dom skulle ta
in hö så det fick bli Fiflis box) Hon hade tagit
med sig deras gamla hund Prickig korven ifall
det hände något.
Hon låg vaken länge och vid 00.00 knakade det
i ytterdörren. Korven gnällde men Marie höll i
hnas nos. In kom en stor man. Star gnäggade.
-Hej Star vilken ska vi döda i dag då, sa man-
nen.
Då IIög Marie upp.-Din skurk!!! Buss på Kor-
ven. Prickig korven hoppade på mannen och
han liill bakåt samtidigt som mamma och pappa
kom.
-Ring polisen mamma, s§nda dig!!
Pappa kom fram och band hans händer.
-Marie, du är en duktig deckare!
P.S. Marie hade Star tills han dog, han dog
Iycktigt. Och under alla dom 20 är så vann dom
50 stora tävlingar och Fiffi fick en vacker grav
under eken. D.S.

SLUT
fudlÅ. HöSl;,r,
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Ljustorps Byutveckling har arbetat under 9 månader fiir att bevara Gamla Församlingsgården. Vi
anser att huset är en del i en kulturmiljö i och med att arrendebostäder inte finns längre. Huset finns

oclså med i bevarandeplanen i Timrå kommun.
Församlingen vill riva huset, fiir att man inte längre har råd med drift och underhållskostnaderna, har
det sagts till oss. Vi har fiirsökt att hitta aktiviteter som kan stå fiir driftskostnaderna och vi har erbjudit
oss att renovera huset utvändigt fiir att s§dda det. Vi har i fiirsta hand varit ute efter att ta över huset,

där det står idag, och fylla det med hantverkslokaler, Iiiretagarlokaler, samlingsplats och aktiviteter fiir
arbetslösa. Genom uthyrning fiir dessa aktiviteter skulle vi i vår tur få in pengar till driften.
Vi har nu blivit erbjudna ett hyreskontrakt av fiirsamlingen. Eyran blir 36.000:-/år inkl. värme upp till

15.000 krr/t. Enligt hyreskontraktet får huset endast användas som lokal och ej hyras ut til vare sig

privatpersoner eller fiireningar. Huset hyrs ut i bef. skick
Vi kan tyvärr inte anta hyreskontraktet, då vi själva inte får ta in hyran på något sätt. Huset skulle

dessutom kosta mycket pengar och tid att renovera utvändigt, utan att vi får ersättning eller nedsättning

av hyran. Det känns tråkigt att sätta punkt fiir det här projektet, men vi ser tyvärr inte hur vi ska kunna
gå vidare.

Lena Liljemark
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Nu är vi igång med Ljustorps turistinformation !

Som ni alla säkert har sett så finns vår turistinformation "bäcköringen" på plats nu.
Tack vare många människors hjälp har det blivit möjligt att öppna
turistinformationen och bemannad den isommar. Det är många som har varit
inblandade i bygget men Krister Nyman är den som är id6givare och konstruktör.
Vivianne Nyman har målat fisken, så att den fick sitt slutliga utseende

Timrå kommun har ställt upp med skolungdom som bemannar turistinformationen
under vardagarna i sommar. På helgerna är det Ljustorpsbor som arbetar idiellt för
ail vi ska klara av att ha öppet.

För att finansiera driftskostnaderna och initialkostnaderna så säljer vi kaffe med
hembakt bröd, glass och läsk. Om du går ner och fikar hos oss så bidrar du till att
turistinformationen även kan finnas kvar iframtiden. Det här är ett dyrt projekt, så
någonstans måste pengarna in.

Även om vi år igång nu så ber vi alla om förståelse för att det här är ett uppstartsår
och vi har många detaljer som troligen kommer att ändras och förbättras i

framtiden. Om du har synpunkter eller vill vara med och arbeta med turismen, så
hör av dig till byutvecklingen. Det är mycket jobb kvar i framtiden, det tar lång tid att
arbeta in en ort för besökare.

Vl vill från Byutvecklingens sida passa på och tacka alla som har hjälp
till att göra turistinformationen möjlig !

Vi söker fortfarande ER som har grejor "över". Lämna in dom till vårt loppis. Gör en
lista över sakerna och prissätt, sen fixar vi resten.
En lördags-loppis på Björkiingen den 2 augusti (prel) tid annonseras senare.
Det som inte säIjs kan lämnas kvar fiir ytterligare loppistillf;illen.

RING MARIANNE: 823 23, 824 23...SNARAST



16

EVANEMANGSKALENDER LJUSTORP 1 997
J ULI

1 7 To Bilbingo på Bygdegården kl 19.00
19 Lör Aborråsens vänner anordnar högsommarvandring till

Aborråsen. Samling 1 1.00 vid Märtas caf6 i Norra Laxsjön.
Medtag eget fika

20 Sön *Hembygdsgården är öppen 12.16. Kaffeservering
*Söndagsgundstjänst i Laxsjön 1 2.00

?4To Bilbingo på Bygdegården kl 19.00
23 Ons Slåttanna på Hembygdsgården 18.00 Tag med lie och räfsa

eller kom ändå till fest med en gammeldags maträtt.
27 Sön *Hembygdsgården är öppen 1?-16. Kaffeservering

*Söndagsgudstjänst Ljustorps kyrka 1 1.00 med kyrkkaffe i

sockenstugan
30 To Bilbingo på Bygdegården kl 19.00

AUGUSTI
Fre Hemmamatch fotboll Ljustorps lF-Söråker lF 19.00

ldrottsplatsen
3 Sön *Hembygdsgårdarnas dag 12.00 på Hamre hembygdsgård.

Servering av våfflor med hjortron.
*Stugmöte på Hamregården 18.00

7 To Bilbingo på Bygdegården kl 19.00
9 Lör *Byakampen på ldrottsplatsen 1 1.00. Den årliga kampen

mellan byarna i Ljustorp, Kaffeservering
*Hemmamach fotboll Ljustorps lF-Fagerviks BK 14.00.
ldrottsplatsen
*Byakampsdans på Björkängen med levande musik

13 Ons Surströmmingsfest på Hembygdsgården 19.30. Underhållning
av Lövbergskvartetten

14 Ons Bilbingo på Bygdegården kl 19.00
15 Fre Hemmamatch fotboll Ljustorps lF-Nedansjö lK, 19.00

ldrottsplatsen
20 Ons Bilbingo på Bygdegården
?2 Fre Hemmamatch fotboll Ljustorps IF-Lucksta lF, 1 8.30

ldrottsplatsen
23 Lö Surströmming med dans, Bygegården i Ljustorp. Röda Korset
24 Sön Arkeologins dag. Hembygdsföreningen anordnar guidad vandrin

till "Trollkyrkan" och Tuna byns kvarnar och så9. Samling
Björkängen 12.00. Ta med fika.

?8 To Bilbingo på Bygdegården kl 19.00
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LjUStOrpS HäSt Förening'S invigning, lördagen den 7 juni.

Jätteroligt att så många hästägare och medhjälpare ställde upp. En eloge.

CaZ1.kipug" var med i paraden, som gick från Bygdegården genom byn till LP. Både

ryttare och körekipage var med.

Synd bara att publiken inte var större, det hade varit roligt att få visa Ljustorpsboma att
man kan göra mycket olika saker med hästar. Det har varit en hel del planering infiir ett

sådant arrangemang, så ni som var där och tittade på: ett stort tack fiir visat intresse.

En uppfiiljning nästa år kanske...
ev en årtig Hästens Dag i LjustorP?

tä LAgfOrSdAgen var vi också representerade, med 2 x 2 hästar, Nicolina och Rana i
,'fiirsta halvlek" och sen kom Briffa och Dart Lee. Som vanligt är det populärt hos barnen

med en ridtur, speciellt om fiiräldrarna fiirdjupar sig i annat intressant, som ex Lagfors

bruk
Tilt och med en modig man tog sig en tur. Det hoppas vi det blir fler av.

En trevlig dag med våra hästar, snälla barn och fint väder.
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Snart är det höst (trots allt)
Vad vill ni göra på mörka höst och vinterkvällar? Gå på kurs!!
Fundera ut vad NI vill så ska VI försöka fixa det, kom med

förslag.

Viola

Ingrid ABF
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