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ALLMÄN INFORMATION 
NÄSTA TIDNING STOPP OCH UTSKICK 

Nr6 2 nov 25 nov 
Gör din stän1ma 

(eller penna) hörd i "bladet" 

Medlemsavgifter för år 2001 
Enskild 50:
Familj, företag, förening 75:
Insatsmedlem betalar 100:-, vilket är en engångssumma, + att den är personlig,; sen 
även årlig medlemsavgift. 
Prenumeration på "tidningen" kostar 150:-/år = 6 nummer. 
OBS.. Alla Ljustorpsbor får den gratis, men känner ni någon "emigrant" som skulle 
vara intresserad så tipsa gärna. 

Föreningens Postgiro ANNONSKOSTNADER för 2001 
86 1124 - 6 

INTERNET.. Pris: exkl. moms inklo moms 
Ljustorps hemsida:
 
http://www.geocities.comlYosemite/
 
Rapids/6009
 
Tips om ändringar och länkar, hör av dig till:
 
Lena Liljemark, 822 22
 
e-mail: lovberg@algonet.se
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Ideellt arbete ger ökade värden i bygden
 

6 år med Ljustorps Byutveckling
 
Ljustorps byutveckling startade 950412 med att bilda en ekonomisk förening. Föreningen har 
arrangerat olika verksamheter och projekt under dessa sex år: Ljustorpsbladet, skinnenstugan, 
turistprojektet, fiskens dag samt två spelmansstämmor per år. 

Nedan beskrivs några av projekten samt hur ideellt arbete kan omräknas i kronor, för att belysa 
hur betydelsefullt föreningslivet är för bygden. 

Ljustorpsbladet var det första projektet som startades i föreningen. Tidningen har 
utvecklats och många ideella timmar ligger bakom.
 
Intresset för Ljustorpsbladet är stort och Marinne Persson, som gör tidningen jobbar helt ideellt
 
med denna.
 
Tryckningen kostar ca 12 000 kr/år, Ideellt arbete ca 250 tirn/år och distribution av ideella ca 50
 
tirn/år.
 
Totala satsningen i Ljustorpsbladet med kontanta utlägg och idella timmar blir det tillsammans ca.
 
350000 kr. 

Skinnenstugan, "vildmarkshotellet" som byggdes för Ljustorps skogsarbetare år 1910, 
blev föreningens andra projektet. Det var några eldsjälar som ville rädda skinnstugan från förfall.
 
Yttertaket, innertaken, golven, skorsten, dörrar och fönster var slut, uthuset eller stallet var helt
 
bortruttnat.
 
SCA kontaktades angående möjligheten att rädda skinnstugan, de hade då planer på att stugan
 
skulle rivas, men ändrade beslutet då intresse fanns i vår förening, vi kom i grevens tid.
 
SCA hade även planer på att riva bagarstugan vid Lagforsdammen.
 
Ljustorps byutveckling skrev dispositionsavtal med SCA för att rädda både skinnstugan och
 
bagarstugan i Lagfors, (Ås- Lagfors byalag fanns ej när detta avtal skrevs).
 
Det krävdes mycket arbete att renovera, med långa svåra transporter i väglöst land.
 
Skinnenprojektet blev ett långdraget projekt med många arbetstilIfallen för ALV-jobb, många
 
ideella timmar och sponsorer som skänkt virke, transporter, tegel till skorstenen m.m.
 
Föreningen har satsat ca. 30 000 kr i kontanta medel. Stugan är nu fardig-renoverad och även
 
uthuset är upptimrat på platsen.
 
Intresset för skinnenstugan är stort i bygden, och alla är välkomna att besöka och utnyttja stugan,
 
övernattning är möjlig om man har med liggunderlag och sovsäck, den är öppen för alla. Stugans
 
årliga skötseln görs aven intressegrupp i föreningen.
 
Totala satsningen i skinnenprojektet med kontanta medel och ideella arbetsinsatser imäknade är
 
mer än 100000 kr.
 
Vi har fått bekräftelse på att satsningen är riktig, bl.a. när vi läser gästboken som finns på plats,
 
och vi hör att stugan sköts bra där den står olåst året om.
 
Vildmarksintresset bland turister har ökat, och i sommar har även Fransmän och andra långväga
 
gäster övernattat i skinnenstugan.
 
Hösten är en idealisk tid för en utflykt till Skinnen, så tag med familjen, släkt o vänner och gör en
 
utflykt. Stigen till stugan är uppmärkt och tar ca 15 minuter att gå.
 
För mer information, kontakta Leif Forslund tel. 576956 eller Erland Nordström tel. 070

6382319.
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Turistprojektet startade år 1997, fisken byggdes med ALU- arbete, och ideellt arbete,
 
sponsorer har skänkt material och färg mm. Våffelstugan timrades av ALU-arbete och ideella.
 
I turistprojektet har föreningen satsat mer än 30000 kr i kontanta medel samt givit några hundra
 
timmars arbetstillfällen för ALU-arbeten, ca 5000 timmar ungdomsjobb och ca 2500 timmar
 
ideella i turistgruppen och helgjobbare ur bygden.
 
Totala satsningen i turistprojektet med kontanta medel och ideella arbetsinsatser inräknade är
 
ca 500 000 kr.
 

Byalagen. Ljustorps byutveckling medverkade och stöttade så att byalagen kom igång i
 
hela kommunen. De bildades under åren 1996 - 2000 och har startat olika projekt under tiden:
 

(Några exempel):
 
Ås - Lagfors byalag disponerar bagarstugan i Lagfors och har renoverat hela stugan så de bakar
 
för fullt, det ges även möjlighet till bygdens befolkning att baka i den. Byalaget har dessutom röjt
 
och ordnat till badplatsen med bryggor och utemöbler.
 

Bredsjön- Slättmons byalag har under åren jobbat med b1.a. badplatsen i Bredsjön, vägen, och
 
stuga vid sjön, dessutom medverkar de årligen i, Medelpad Classic Ski.
 

Mjällådalen byalag har b1.a. återuppbyggt gamla broar över Mjällån samt vägar och stigar därtill.
 

Åsäng - Sanna byalag har byggt en trevlig stuga nere vid ån som bl a används för olika
 
evenemang i byn.
 

Fuskbäckens byalag startade år 2000 men har redan byggt en SOm lång bro över Nylandsforsen,
 
den invigdes med pompa och ståt i augusti 2001, där byns äldste Disa Skoglund klippte bandet.
 

Gemensamt för alla byalag är att: Byandan har ökat och man samlas regelbudet till möten och
 
festarrangemang.
 
Varje Byalag har satsat kontanta medel, materialvärden och ideella arbetsinsatser motsvarande
 
6-siffriga belopp.
 

Totalt i Ljustorp har några års ideella arbetsinsatser givit miljonvärden i bygden som kan
 
bli till stor nytta fOr framtida utveckling av bl.a. en större turistsatning eller nya djärva
 
ideer.
 

Avslutningsvis 
Som ordförande i Ljustorps Byutveckling ek förening, vill jag tacka alla som ställer upp i
 
projekten, och önskar att vi kan fortsätta i samma anda trots de motgångar och störningar som
 
kan ske i djärva projektsatsningar som man så gärna vill genomföra, för bygdens utveckling.
 
Ovan beskrivna projekt har kommit igång tack vare några eldsjälar som fått stöd i respektive
 
grupp och förening, och inte minst alla övriga ideella som jobbat i projekten.
 
Eldsjälarna och alla intressen är viktiga för utvecklingen i bygden.
 
Vår gemensamma strävan i byaröreisen är att anordna möten och sammankomster där
 
utvecklingen, samt nya eller gamla ideer diskuteras.
 
Vi behöver jobba mer för ungdomar. Ungdomarna t. ex. tonåringar bör få vara med i byalagens
 
diskussioner så att de känner sig delaktiga och möjlighet att påverka.
 
Alla behövs i en levande landsbygd.
 

Ordf Erland Nordström 
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MACKEN FÖR UNGDOM!
 

Som många säkert har läst i ST så var "Macken" nära att bli ett i raden av Byutveck

lingens projekt. Tyvärr var vi inte ense i styrelsen så projektet lades ner.
 

Vill gärna berätta även från "de tre ledamöternas" sida.
 
Diskussionerna runt ett ungdomsprojekt har varit uppe under våren och vi skulle för

söka hitta lämplig lokal. Olika alternativ har ventilerats, men inget har varit passande
 
mer än "macken", som redan då var på tapeten, speciellt på önskemål från de 2 ide

makarna, Lena och Sandra.
 
Vetskapen om den stundande exekutiva auktionen fick vi ca en vecka innan dagen D.
 
Auktionen var i början av augusti.
 
Vi hade tidigare tillsatt en arbetsgrupp, och vi hade ett möte hos undertecknad (MP).
 
Vi diskuterade lokalerna och ev. budgivning. Vi gick igenom anbudsunderlaget. Vi i
 
gruppen (som bestod av l ledamot och 2 suppleanter) tog beslut att gå vidare, då till
 
styrelsen.
 
Kontakt togs genast med 2 ytterligare ledamöter och vi beslöt att fortsätta. Vi hade
 
inte möjlighet i tid att sammankalla till ett regelrätt styrelsemöte och/eller ett öppet
 
stormöte för att få bygdens respons på detta. Men vi skulle försöka nå alla i styrelsen
 
per telefon och kolla deras åsikter. Alla utom 3 ledamöter och l suppleant gick att nå
 
för att få deras medgivanden. Tiden var knapp och vi måste vidare. Dagen var inne
 
för auktionen, så l ledamot och l suppleant var in på kronofogden och var med på
 
budgivningen, vilken stannade på 100.000:- för hela fastigheten. Dock stod budet inte i
 
byutvecklingens namn utan i privat namn.
 

När sedan "affären var i hamn" så att säga, då började det tuffa jobbet att fixa den
 
detaljerade finansieringen. I grova drag var den ordnad innan budgivningen.
 
Det jobbades med:
 
Kommunen, ange driftsbidrag och aktivitetsstöd.
 
Banken, ange fördelaktiga lån.
 
Projektbeskrivning, kostnadskalkyler, projektansökan inför olika säkra anslag från
 
fonder som stöder ungdomsverksamhet tex. Ungdomsstyrelsen och Allmänna Arvs

fonden, arbetsbeskrivningar, sponsoransökningar, tekniska beskrivningar, ritningar,
 
hyreskontrakt för GDS-hall i garagedelen, hyreskontrakt för bostadshuset., markpla

neringsritning mm.
 

Etapp l var att ordna upp området, städa, planera och göra snyggt. Måla macken och
 
verkstaden. Då skulle centrum i Ljustorp få ett trevligare utseende.
 
Ja, det lades ned många timmar under denna tid på projektet. Många samtal med
 
ideella krafter pågick. Vi hade redan en hel del timmar "skänkta" av olika hantverka

re och övriga intresserade. Vi såg ljust på detta projekt och på framtiden. Men så gick
 
det som det gick.
 
Tyckte bara att alla har rätt att veta hur det verkligen gick till.
 

Marianne Persson
 
Elvy Dahlin
 
Bertil Öhlund
 



Ljustorps Idrottsförening
 
TRÅKIGA NYHETER 

Under september månad har en mycket tragisk händelse inträffat bland våra ungdomslag. 
Spelare i Ljustorps IF P-B och F-IS lag som vi har i samarbete med Indals IF ,befann sig 

på den buss som krockade i Indal. 
Bland "våra" 12 spelare skadades en pojke svårt och befInner sig i skrivandets stund på 

Umeå Sjukhus. 
I övrigt blev skadorna relativt lindriga i förhållande till olyckans omfattning. 
OBS! Med våra spelare menas ungdomar från Indal , men spelande i Ljustorps IF 

ungdomslag. 
Ett möte anordnades i all hast på Ljustorps lP där ungdomar från Ljustorp, ledare, 

föräldrar, Lj.IF huvudstyreise, skolan samt församlingens kommunister samtalade och fIck 
information om olyckan. Ett 60 tal deltog i mötet 

Christer Nyman, ordförande. 

ÖVERSVÄMNINGEN... 
.. .som drabbade oss vecka 36. 

För föreningens del innebar det en total översvämning av Björkängen, dansgolv, kök stod 
under vatten och betydande sanerings- arbete behövs. 

På lP översvämmades fotbollsplanerna, förråden. och tennisbanan. Vilka skador som 
uppstått i omklädningsrummen är i nuläget oklart. 

Verksamheten upphörde i det närmaste och fotbollssäsongen är för i år över. 
Betydande skador uppstod på anläggningen, dock svarar kommunen för dessa kostnader i 

det närmaste fullt ut. 

Christer Nyman, ordförande. 

I år ska ingen behöva frysa på TOMTELAND 
Första advent den 3/12 kl. 15.00 - 19.00 
Vi håller till på Liustorps Bygdegård 

I serveringen finns att köpa Kaffe med bröd, 
Julgröt och skinksn1örgås
 

JlJLMARKNAD
 
Övrigt, se kommande affischering.
 

Om Ni är intresserade att ha ett bord och sälja något 
( ej fika eller lotterier) 

på Tomtelands marknad (det kostar inget) 
så hör av Er så snart som möjligt på tel. 8 21 86 eller 070 29 83 184. 



BYGDEGÅRDS SIDAN
 

Under sommaren har diverse smärre förbättringar av lokalen 
utförts, bl.a. målningsarbeten, reparationer av dörrar m.m. 

Nu då hösten kommer och därmed något kyligare väderlek 
måste vi ta itu med uppvärmningskostnaden. Därför har en 
vedförugn inköpts son1 kon1ffier att inmonteras och provas under 
kommande höst och vinter. Tillika kommer tilläggsisolering av 
vindsutrymmen över stora och lilla salen att utföras. 

Ett nytt ventilationsaggregat ska installeras och till och 
frånluftskanaler ska monteras i stora salen. 

Beträffande lyset på parkeringen: Detta är för närvarande 
ihopkopplat medgatubelysningen. Tändning och släckning av 
detta fungerar inte( kommunens angelägenhet) , varför lyset 
tänts endast torsdagar- bingokvällar. 

e.u. UlfNilsson 

\Yl~DIk@[JiJi)[ii]i)@{J\) 

~[}U~ 
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Ljustorps Bygdegård ek. förening 
Mellberg 3107 
86033 Bergeforsen 
Postgiro 17 65 03 - 1 
BOKNINGSTELEFONER: 
060 82186, 060 824 03 ,
 
07029 83 184
 
anläggning 070 34 00 117
 

Vaktmästare 070 28 83 147 



Svenska spökhistorier~ 

Den osynlige mannen skrämde slaktaren. 

För några år sedan flyttade jag in i ett hus, som redan efter en vecka 
visade sig vara mindre angenämt att bebo. En kväll mellan kl. 10 och 11 
fick jag höra någon komma gående öveJr gården med tunga steg. De 
fortsatte uppför stentrappan och så låstes dörren till förstugan upp och 
jag hörde tydliga steg därute, men så med ens blev det tyst. 

Då jag visste, att en av de yngre familjemedlemmarna var ute, förvånade 
det mig inte först, men vad han gjorde i förstugan kunde jag ej begripa, 
då det var tid att gå till sängs. 

Jag gick därför upp och öppnade dörren till förstugan och skulle just till 
att säga: - Gå in och lägg dig - eller något ditåt - då jag tm min 
förskräckelse upptäckte att ingen människa fanns i rummet. Jag 
undersökte då låset till ytterdörren, men den var låst. 

Om en halvtimme hördes åter steg, och dörren låstes upp, men denna 
gång var det familjemedlemmarna, som kommo hem. Jag frågade dem då, 
varför de inte gått och lagt sig utan vänt i förstugan. De förklarade, att de 
inte varit uppe på gården, än mindre i förstugan, emedan de kommo 
direkt från en granngård. Ja, detta var endast en liten början till allt, som 
man skulle få uppleva på den platsen. 

På vinden var ett rum inrett, men ingen av familjen ville ligga där, därför 
att "det spökade". I tro att det var en inbillning inom familjen, brukade vi 
upplåta det som gästrum, då någon kom på besök. 

Jag hade bI.a. en svåger, som var slaktare och charkuterifabrikör, en 
robust kraftnatur. Denne kom på besök i sällskap med sin fru. De fingo ta 
rummet i besittning. 

Jag tänkte, att det skall bli roligt att se, hur det gick, då jag hade klart rör 
mig, att om man talat om något så fjolligt som spökerier för honom, så 
skulle han ha skrattat en hel vecka i sträck. Från vår sida hade alltså 
ingenting nämnts om några spökerier. Efter första natten hördes inget 
särskilt, men jag tyckte mig märka en viss nervositet i fruns uppträdande, 
som talade för att sömnen inte varit den allra bästa under natten. K1.6 på 
morgonen efter andra natten kommo båda nedför trappan från vinden, 
som om de tänkte stå på huvudet i förstugan. 
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Jag skyndade mig att fråga vad som stod på, men fick en störtskur av 
förbannelser till svar, och slutklämmen blev, att de skulle packa 
kappsäckarna och fara med första tåg, emedan de på två nätter inte fått 
sova en blund. De hade rest 70 mil för att hälsa på oss, och nu foro de efter 
två dagar i stället får, som förut var tänkt, en vecka. 

En tid senare måste jag anställa en kvinnlig hjälp i hemmet. Det var en 
kraftig 38-års f.d. restaurangdam, som antagligen varit med om litet av 
varje, och som verkade att ha nerver, som många män kunnat avundas 
henne. Efter två nätters vaka på rummet kom även hon stupande nedför 
trappan kl. 6 på morgonen, förstörd och nere, samt sade att hon 
ögonblickligen skulle ge sig av, om hon inte fick ligga i nedre våningen. 
Hon fick alltså flytta ner och stannade ännu en tid framåt. Hon var 
emellertid mycket medtagen av spökerierna, som läto höra av sig varje 
dag. 

Åtskilliga gånger när vi sutto till bords och åto middag, kunde man få 
höra de bekanta stegen på trappan, fotavskrapningen, upplåsning av 
förstugudörren samt stegen därute, jämte knackning på köksdörren, som 
gj orde att man ofta spontant svarade"stig in". 

Då jag ätit middag en dag, hade jag som vanligt lagt mig att vila på 
kökssoffan. Anna - som var hushållerskans namn - hade gått ut för ett 
ögonblick. Om en stund kom hon in och sjönk ned på en stol nästan ur 
stånd att kunna yttra ett ord. Jag frågade henne vad som hänt. 

Hon berättade då, att hon varit ett ärende i något av uthusen, och där fick 
hon höra, att någon höll på att hugga ved i vedboden. Hon hade då tänkt 
så här: - Jaså, hade han inte ro att ligga på soffan längre, utan måste ut 
och hugga ved mitt under middagsrasten. Vi ha ju ändå så mycket ved 
huggen förut. 

Bon gick till vedboddörren och sade högt: - Det behövs väl inte huggas 
någon ved nu. Då hon inte fick något svar, tittade hon noggrant efter i 
hela vedboden, men kunde inte upptäcka någon människa. Och när hon 
kom in, låg jag alltjämt kvar på soffan. 

En söndagsmorgon skulle Anna gå ut, men kom strax in igen och sade, att 
det stod en så konstig människa på gården. Jag sprang genast ut, i den 
tron att jag skulle få se något mystiskt, men jag kunde inte upptäcka 
något, fast jag sprang runt stugan åtskilliga gånger. Då jag kom in, 
frågade Anna vem det var och jag svarade att det var en bettlare, som jag 
visade i väg. Men dagen efter flyttade Anna tm en annan familj. 
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Nu var jag ensam i huset och nu ämnade jag inte ge mig, förrän jag hade 
klarat av den här saken. Jag tog rummet på vinden till sängkammare och 
beredde mig på det värsta. Kväll efter kväll hördes stegen på gårdsplanen, 
nedre förstugudörren låstes upp och så fortsatte stegen uppför trappan till 
vinden. Det knarrade i trappan precis som vanligt och tiljorna i 
vindsgolvet gav det vanliga ljudet ifrån sig. En lätt knackning på dörren 
och så hördes hela den vanliga proceduren vid dörrens öppnande, det 
sugande ljud, som uppstod, när man öppnade den, emedan den gick så 
tätt. Man fick nu en känsla av, att man inte var så ensam längre. En sak 
kan jag omnämna, och det är, att dörren aldrig öppnade sig i synlig måtto, 
man hörde endast ljudet. Jag hade blivit väckt en gång i halvtimmen en 
kväll av dessa mystiska ljud. Varje gång jag var i färd med att somna 
hördes det åter. Klockan blev mellan ett och två och jag började att känna 
mig nervös. Jag tog Fältskärns berättelser och läste ur, för att kunna 
samla tankarna, då jag åter fick höra ljuden. Men då gnisslingen av 
låskolven hördes slungade jag boken i dörren, på den plats där en person 
borde ha huvudet, med sådan kraft, att bladen flögo åt alla håll, samtidigt 
som en störtskur av i tryck mindra lämpliga haranger östes över den 
förmente inkräktaren. 

Jag envisades att i fjorton dagar ligga i vindsrummet, men sedan måste 
jag verkligen ge upp. Jag kunde inte stå ut längre. Jag blev klen i magen 
av att jämt och ständigt bli irriterad under min sömn. Då jag sedermera 
låg i ett rum på nedre botten, kunde jag höra hur möblerna, natt efter 
natt, flyttades om på mitt f.d. rum. 

Jag vill till sist påpeka det, att jag hade en liten hund, och även denne 
tycktes förstå, vad som försiggick. Ibland rusade han upp och skällde, 
men lika ofta blev han rädd och sprang med raggen på ända morrande 
under min säng. 

Stefan Andersson 



§ Hösten är här med allt vad det 
innebär av härliga grönsaker, bär, 

svamp och älgkött. 
Har förfrågan om cirklar i: 

- Matlagning för män 
- Husmanskost för unga familjer 
- Mat, billig och nyttig för Dej som 
flyttar hemifrån 

Gillesdans, squaredans, är Du intresserad? 

"Glädjefyllt och mjukt sätt att lösa upp 
spänningar, bli kroppsmedveten, samt 
smörja leder" 5 ggr gratis introduktion av 
Anita Larsson 

- Engelska nyb. - konversation 

Måndag den 8 oktober finns ABF på Bygdegår
den i Ljustorp 14.30 - 17.30.
 

Välkommen, vi bjuder på fika.
 
Elsie Dahl, ABF Sundsvallsorten
 
Tel: 060 - 580466, fax 060-572543 

e-mail: elsie.dahl@sundsvall.abf.se 
---1 

)Initas Jfunavård 
Trimning, klippning
 

och tillbehör och godis
 
Hund, katt, gnagare, fågel och fisk
 

Prisex.
 
Ren Pellets, Svenskt foder for gnagare, 25:-/kg
 

alt. 5 kg = 100:

Undulatfröblandning 24:-/kg
 

Solrosfrön, vit
 
Papegojblandning 40:-/kg
 

Lite fiskfoder, Tubefix, Mygglarver ex
 
Hundjoder 

Sportsman's Pride, amerikanskt helfoder 18 kg, 
från 315:
Kattjoder 

Golden Blend 6,3 kg, 220:-, veterinärkvalitet 
Även andra amerikanska sorter 

Shampo 
Cardinal serien + andra sorter 

NYHET: mycket effektivt insektmedel
 
för hund, katt och häst
 

Öppettider: Alla dagar 13.00 - 19.00
 
Telefontid: Från kl. 11.00
 

Duvvägen 3, 86134 Timrå
 
Tel 060-57 59 18, 070-333 1433
 

.....-------------..1 10 
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LÄS!! 
Glöm inte bort att det 
går att sätta in 
radannonser om ni vill 
sälja "småsaker" Under 
"Loppis" 
Och NI, glöm inte att 
detta blad faktiskt går ut 
lite överallt i kommunen 
vid vissa tillfällen, så era 
annonser syns faktiskt 
även utanför Ljustorp. 

Vill ni vara med och 
skriva i bladet kan ni 
även faxa till mig eller 
maila. 
Fuxen är 060-823 23 
men slå en signal först 
Mail adressen är: 
bjorkom@JnaiLbip.net 

Hemägg!! 
::'..ff

..sälj es, ev. hemkörning
 
kan ordnas om så
 
önskas.
 
Marlene Eriksson 
81166 fJl 

\~ 
I I 

IJtJ"tJ&Jt1tJ&JDtJ&JtJtJIJD tJIJ r=,-~,p"="~:~"~"~"="="~'-~"~'-="~'-="~'-~"~"l 

iJ 
11 DAGENS ROS. 
tJ 011 
~ Ett stort Tack iI 
~ o o o 

., Christer & VIvianneII 
iJ~ och 
~~ Björn & Inger 
~ som hjälpte oss 

tJ [ RODA KORSET ] 
tJ [ BLOMSTERFONDEN ~ 
tJ Ii 
~ [ PG 569655 - 4 ]II 

~ il. Tel 823 64 II 
IJ'~. tltI iL~·=-"l=--:=--I=-'l=-.t~I==-"=::I=I='I=.--:=J=--:=I=I=I=I=I="jj 

~ 11 Ska Ni bygga nåt till våren/ 
sommaren? Utan ritningar?~~ 

g Ring Marianne 
823 23, 824 23 

fl när vi kom hem efter 11
 
~ semestern och våran ~ ~E=T=T=S=T=O=R==T=A=C=K=====:
 

BIBLIOTEKET HAR ÖPPET MÅNDAG OCH ONSDAG 17.00 -19.00 

Tel 82147 

BOK-TIPS FRÅN STINA 

iJ frysbox gått sönder. lJ 
11 t1 
tJ Ake & Harriet 11 
D l.1 
tJDDD~~~D~DDD~D~~tJ 
~ 

EFTERLYSES!
 
Är det någon som har en oval
 
foto ram strl 30 x 40 av äldre
 

modell?
 

Allt av intresse,
 
eller
 

om Ni har tips
 
på inköpsställe.
 

Ring gärna
 
Harriet 822 06 

O
 

Till Stefan Andersson 
för de trevliga avskrif
terna ur gamla böcker. 
Vi är många som roas 
av dem och de utgör 
också fina komplement 
till allt vi tar del av i 
Hembygdsföreningens 
cirklar och häften. Vi 
hoppas att Du fortsätter 
som hittills. 
Med hälsningar från 
cirkelgänget på Bred
sjön genom 

I Hervor Wrang 

!!!I:!:I!!:!:!!l!!!!!!WU!!!!!:!I:!!!!!I!!!!!I::!!!I:!I:!!!!!I!!!::!I!!1!!!!:l::!!!!l::!!!!!I::i!I:!!!!!I::i!!l::!I!:!!!!!I!!!I::i!!I!!!!!:l::!!!::l:!:!!I::i!!!!:::!!::I::i!!I:!!!!I!!I:!!!!!:I!!!11i 

~ 

OKTOBER-NOVEMBER
 

Jan Guillou 

Inger Frimansson 

Karin Fossunl 

Arvet efter Arn 

Ett mycket 
bättre liv 

De galnas hus 

en vacker och blodig riddarsaga 

när personalen återvänder är barnvagnen 

tom - Angelica är fOrsvunnen 

en psykologisk roman där tragik och komik 
lever sida vid sida 

I 



Ljust~r2S Trädgård
 

r------------_...... 

Mini Ljung 29k r 
Prydnads kål 20kr 

Veronica 39kr 
Silver Ek 

_____-::::::::::::~::::::::~~

1-.il1jung 4st 100kr 
be.k Or Som 

. öp lOst R.'", Pe,. 
OUQ R . 

fö,. 59k OSa,. 
11 fl till 

__~~'~t;,;:SQ~1 

Glada cyklamen i 
roliga färger från 

Mattors 59kr 
Här på trädgårdenpJanerar 

vi redan för vårens penseer dom första fröna kommer i jorden om 
några veckor med många roliga nyheter av sommarblommor &sticklinga 

Vi kommer också att ha flera kvalIar med föreläsare tillsammans med 
olika studie förbund 

Lena gör spännande & roliga 
buketter med pinnar & Blad' 

'... '0 Från 29kr 

Tel. 820 49 
.;; .' .",. 
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Älgjakten! 
Inför årets älgjakt 2001 vill 
jag påminna om vad som 
hände förra året. Vi bor i 

Höglandsbodarna efter väg 
331, vi har en skogsbilväg 

omkring 300 meter från oss 
och där i diket och delvis på 

vägen placerades två älg
huvuden, benen till dessa 

samt inälvor, tom handskar
na man använt låg där 

blodiga. Det blev stora pro
blem rör oss, vi har en hund, 
som gick dit så fort hon var 

lös och drog hem älg
skånkarna. Jag hoppas att 

det var ett misstag och att ni 
i år åker ca 5 km längre upp 
efter denna väg och kastar 
slaktavfallet. Nu låg det ca 

300 meter från väg 331. 
Hoppas att ni som gjorde 

detta läser Ljustorps Bladet 
och att det ej upprepas i år. 

Majlis Smedman 

Hotell Laxen 
Äta ute? 

Du behöver inte åka så långt! 
Dagens rätt serveras 9.00 - 14.00 

Restaurangen öppen vardagar 11.00 - 20.00 
Helger endast bokning 

Ät i en lugn och stilfull milj ö. 
Med fullständiga rättigheter. 

Mot uppvisande av medlemsbevis i Ljustorps Byutveckling 
bjuder vi på dessert (glass m hjortronsylt) efter maten 

~
.~\. 

l '.l-~ '. . .. . 
- " . 

STRÖMFISKET 
DELTAFISKET 

Fixa upp en glad lax!! 
Välj vart Du vill fiska, zon l, 2 eller 3. 

Zon 1 och 2, bokas endast på 
sportfiskekontoret: 

Hotell Laxen, 060-57 06 23, fax 060-57 80 33 
Ring för infoe 

Timrå Naturskyddsförening 
har den 8:e november en 

Rovdjurskväll i 
Ljustorps Bygdegård, kl 19.00, 

i samarbete med 
Ljustorps Byutveckling. 

Medverkar gör den från TV 
kände naturfotografen 

Bo Kristiansson. 

FRITIDSGÅRDEN!! 
Hej igen efter sommaruppehållet! 

Lite si och så har det varit att få ihop 
föräldrar till denna termin, men det 

har fixat sig till slut. 

Vi kommer att ha en föräldraträff 
19 oktober 18.30. Då är det lätt att 

stanna en stund när ni ändå skjutsar 
dit barnen. 

Vi vill ha synpunkter på aktiviteter 
utöver det vanliga, samt funderingar 

på en ny styrelse inför år 2002. 
Vi bjuder på fika. 

Vi hoppas på stor uppslutning. 

Alla hjärtligt välkomna!Vi bjuder på fika! 
Styrelsen1.- 13 



HÖSTNYHETERNA
 
har kommit!
 

Allväderskängor och stövlar från Finland
 

Massor av byxor från Finn-Karelia 

Snygga jackor från Lebek och Jofama 

ERBJUDANDE! 
T-shirt i bomull (6 färger) 99:


Köp 2 betala 150:-


Välkonlmen in!
 
Glöm ej!!!
 

Inlämningsställe för kemtvätt
 
Pensionärsrabatt
 

Öppet:
 
vardagar 10 - 18 lördagar 10 - 14
 

Köpmangatan 47 '" Tel & Fax 58 07 80
 

Apropå "gamla minnen" som vi har haft 
med tidigare, angående vårfloden, så bör
jar man nästan undra om det är vår igen.. 
Vatten som vi inte kan klara oss utan, men 
ibland kan man ju fundera på om inte det 
kunde vara lite bättre fördelning på dessa 

massor. 
Ljustorpsån kan som bekant bete sig lite som den 
själv tycker, både uppåt och utåt. 
Vi här nere på "Moria" har fått erfara både det 
ena och det andra. An, när den var som värst gick 
upp 70 - 80 cm i vårt stall och nybyggda verkstad. 
Och som inte det var nog, för ån bredde ut sig så 
att den gick upp i kommunens infiltration, vilket 
innebar att vi fick 3 dm avloppsvatten i källaren, 
usch!! 
Ater vill vi tacka Ljustorps Frivilliga Brandkår 
för deras snabba insats (eller utryckning) vi fick 
låna deras pump så att det gick att hålla undan 
inflödet. 

Vi gör allt vi kan för att se till att
 
Ljustorps Brandkår blir uppmärksammade,
 

åtminstone 1 gång per år.
 
sA ATER ETT STORT TACK TILL BRAND


KILLARNA
 
Perssons på Moria
 

CENTERN OCH
 
CENTERKVINNORNA
 

ILJUSTORP
 

CENTERKVINNORNA:
 
Höstens aktiviteter hos Centerkvinnorna är förutom månadsrnöten två
 
utåtriktade aktiviteter, där alla hälsas välkomna!
 

Söndagen den 14 oktober firas Tacksägelsegudstjänst i kyrkan, då 
koret dekoreras med olika skördeprodukter. Dessa alster auktioneras 
sedan ut på det efterföljande kyrkkaffet. 

Söndagen den 25 november är det åter dags för den populära höst
auktionen på Bygdegården. Tunnbröd, mjukkakor, julprydnader, 
trasmattelotter, sylt och saft är exempel på produkter som auktioneras 
ut. Dessutom finns lotterier och gratis fika! 

14 



GUB 
Ramverksta'n Hässjö k:a 

Inramningar 30o~ rabatt 

Littografier, original av 

jöran nyberg
 

Öppet: 
måndag - fredag 12- 19 

lördag 10 - 13 

Tel 060 - 430 20 • 
.- L_JU_S_T_O_RP_S_F_Ö_R_S_A_M_L_IN_G_IN_F_O_R_N_I_E_RA_R_----IM 

Snart är det JUL!
 
Tycker i alla faH vi som arbetar med att förbereda julens olika gudstjänster. Vår undran till just
 
dig som läser Ljustorpsbladet är vilken sorts gudstjänst du vill ha på julafton/juldagen. Tynderö
 
och Lögdö har av tradition julotta och i Hässjö har man sedan en de! år tillbaka midnaUsguds

tjänst, alltså en gudstjänst på julnatten. Hur vill ni Ljustorpsbor ha det?
 
En j ulotta som vanligt i kyrkan kl. 07.00 på juldagen?
 
Eller en midnattsgudstjänst kl. 23.30 på julaftonsnatten?
 
Tyck till genom att ringa rörsamlingsexpeditionen tel 822 70. När inte expeditionen är öppen finns
 
telefonsvarare. Eller tala om vad du tycker genom att lämna en lapp i "Tyckarlådan" som finns
 
utställd i Ljustorps Handel och i Ljustorps Handelsträdgård.
 

Eva Broo präst i Ljustorp 

Jag som skriver detta är alltså präst i Ljustorp. För er som ännu inte har träffat mig eller hön 
talas om mig, kan jag berätta att jag började arbeta i församlingen efter midsommar, och har 
huvuddelen av min tjänstgöring som församlingspräst i Ljustorp, men ansvarar för konfirmand
arbetet, skolkontakter och kontakter ut mot samhället i hela pastoratet. Jag är 50 år, har 3 barn 
och 2 barnbarn. Jag har valt att bo kvar i Härnösand där jag bor sedan 7 år, mycket på grund av 
min tonårsdotter. Prästvigdes gjordes jag för ett år sedan och arbetade mitt första år i 
Härnösands domkyrkoförvaltning med Eva Sundelin Isaksson som handledare. Jag har tidigare 
arbetat många år som fritidspedagog inom barnomsorgen, varit fritidspolitiker och arbetat i 
diverse ol!ka sociala sammanhang. Min förhoppning är att jag med tiden kommer att i kyrkan 
och i andra sammanhang få träffa er som bor och lever i församlingen. 

Eva 

'----------------------------15
 



Är Ni några som ska ut på "tur",
 
vill åka tillsammans och
 

kanske ska en bit
 

Hör med Lage! 
Sjöströms Åkeri i Lagfors,
 

Som erbjuder 19 platser i sin buss.
 
Mycket lämplig för större eller mindre
 

sällskap, föreningar
 
idrottsgäng och liknande.
 

Välkommen att ringa för prisuppgift
 

!t~.·~ 
~.,.) 

Vill bara påminna om att det återigen 
är dans i Bergeforsparken + 
ISHOCKEY, heja Timrå!! 

Samordna er och ring.. .....u 

Lage Sjöström 
060 - 810 25 

070 - 325 76 90 

FISKEN I ÖRINGEN
 

Så har åter en 
sommar gått och 

vi har i vår fina Turist- och informations
anläggning försökt sprida kunskap och 
good-will om vår vackra bygd. I år har 

säkert många som färdats längs vägarna 
avskräckts av vägarbetena. Jag som bara 

är Ljustorpare 5 månader på året har 
tagit 2 söndagspass såväl i år som förra 
året. Jag tycker det är viktigt och tycker 
det är skam att vB. inte haft möjlighet till 
bemanning varje dag. Jag tycker också 
det är konstigt att inte "infödingarna" 

ställer upp bättre. Jag hoppas verkligen 
att det blir bättre till nästa år och att 

många anmäler sitt nntresse till Marianne 
som samordnar det hela. Jag kan 

verkligen intyga att det är roligt att möta 
människor och berätta ror dem vad man 
kan se och uppleva i Ljustorp. Jag åtar 

mig gärna att hålla en utbildningsdag för 
dem som ställer upp nästa år. 

HOPPAS DET BLIR MÅNGA! 

Hervor Wrang 

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

Slättmon, Västansjön, Bredsjön, 
Lagfors bruksgatan, Lagfors 

Lagfors (inkl ÅS & P-hemmet), 
Lövbergsvägen (inkl Lövberg), JälIvik, MelIberg 

Från Skäljom-korsningen, Lögdö, Ribodarna 

Prästsvedjan, Höglandsvägen, Mellberg 
Kyrrkben-get 

Från ICA, Öppomsvägen, Hamrevägen, 

Skäljom, Åsäng, Stavreviken, Rotenvägen 

Åsäng, mot Viksjögränsen 

Stefan Andersson 

Lennart Tjärnberg 

Bosse Bjurström 

Evert Elfström 

Erland Nordström 

Hasse Bouvin 

Mjällådalens Byalag 

84580 

82405 

83012 

82311 

82319 

83080 
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L FUSKBÄCKENSBYALAG 

I strålande sol invigdes Nylandsbron genom att Disa Skoglund inför ett 60-tal
 
närvarande klippte bandet. Därefter hurrades det rör brons tillkomst, rör alla som
 

deltagit i bygget, ja det hurrades till och med rör det vackra vädret.
 
Ljustorps byutveckling genom Erland Nordström överräckte en penninggåva samt
 
sade några väl valda ord om brons betydelse. Sedan följde inspektion av bron, den
 

befanns rejält byggd och ingen översvämning skulle rå på den. Mest uppskattat blev
 
sittbänkarna mitt på bron, vilka utnyttjades flitigt.
 

Förplägnad genom korv, kaffe, dricka och fikabröd bjöds samtliga närvarande på,
 
frivilliga bidrag till brobygget, (ca 1000:-) emottogs tacksamt. Tack, Tack.
 

Slutligen vill vi tacka alla som jobbat på brobygget och som stöttat oss på olika sätt.
 
PS. vid översvämningen vecka 36 stod sej bron stolt och mäktigt, man kunde se hur
 

den tänkte, tji fick ni vattenmassorna.
 

Fuskbäckens Byalags styrelse
 
Ku. Ordf. Christer Nyman
 

!Jt )som vanlig har stugan varit 'l' 

SKINNEN välbesökt, så är det alltid mellan 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ dessa skrivandes stunder. 

Men vi har en bedjan: 
Snälla besökare, ta med er Era sopor när ni far, rör det finns ingen stugfogde här. 

Tackar så mycket på förhand. 

!J~~~~~~~~~~~---------~~L" 
1 sommar målade vi omklädningsrum och dass. 

BREDSJÖN Bryggorna blev klara och har använts flitigt i 
sommar.t ]

Dessutom kan man nu hyra kanoter vid badplatsen. Prata med Lars-Ove Östlund om Ni är
 
intresserad, tel 845 05.
 
Byföreningen kommer att ha styrelsemöte den 30/9 för att diskutera framtida projekt.
 
Trevlig höst
 
Önskar Bredsjön/Slättmons byalag
 

~ A 

öl;~~~~~~================~r. 

!Jt MJÄLLÅDALEN ] ~L" 
~~J 

Pga. det höga vattenståndet i Mjällån under september månad har vi
 
kontinuerligt haft "ett vakande öga" på våra broar.
 

Styrelsen 
.,;;;;;,b__~_~_~_.........__~~~__~~ .........~
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Personligt från "red"
 
Pga orsak har jag avgått ur styrelsen för Ljustorps Byutveckling.
 

Kommer kanske att fortsätta med tidningen efter nyår.
 
Men nr 6-01 kan bli Ljustorps-Bladets sista nummer.
 

Marianne
 

Brevlådor, gott folk!! • 

Dom är jättebra att ha, när ~ man får sin post och ev. tidning. Men ibland 
skickas olika skrivelser och tex. Ljustorpsbladet. Man vet liksom inte 
vem som rår om vilken brevlåda. Ibland saknas t.o.m. numret på lådan och står 
det då en hel rad med lådor, då vet man inte i vilken lappen ska. 
En liten försiktig bedjan: kläm dit era! namn på lådan så slipper ni flytta över 

I felaktigt utdelade lappar till grannens låda. 
'I 

Har Ni köpt lotter till förmån för Nylandsforsens brobygge?
 
Här kommer vinstnumren:
 

5 17 24 39 40 43 49 66 76 
81 87 94 101 109 115 125 140 148 
149 158 179 193 

Fuskbäckens byalag 

KALENDERN!!
 

Kom gärna nled inslag. 

kl arrangördatum aktivitet plats 

8.10 19.00 Modevisning RödaKorset Bygdegården 

Teater: det brinner, det brinner Timrå Teaterfören. +4.11 18.00 Bygdegården
Ljustorps Hembygdsf. 

19.00 Byutvecklingen8.11 De fyra rovdj uren... Bygdegården 

Ljustorps Centerkv.25.11 18.00 Höstauktion Bygdegården 

Centerns kommunkrets1.12 19.00 Julfest Bygdegården
+ Ljustorps Centerkv. ............................
 .......................... ..........................................................................................
 .................................................................. ....................................................
 

15.003.12 Ljustorps IFTomteland Bygdegården
19.00 

18 



~~~~~~~T~T~~~~T~~~~~~~~~~T~~~~~~~~~~~~·_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ 

~ GRATTIS, GRATTIS... 
~ Lennart 
;~ på födelsedagen 
,"{' Önskar "the family"
~ 
;~

t! 
~, GRATTIS 
~%Ingela på din födelsedag som råkar 
,~ vara på samma dag som ovan nämnda 
~ kille. 
;~ ~ 
,""
~ Marianne 
;r 
;\' 

~ L-/-,-.1I-->/'-'~-'''-~>-4l-' ,-.\I!-,,-JJ>-,L-~,,/-,-,-~->/-.~>/---,-.~->/-.~,-#-r;.--
~ ~ ~ 

~ ,,~. G~T~IS I'~. 
~ i' Erica pa IS-ars dagen. ,
 
~ /- Lyd~~ till med körkortet 1t

t~ l' Dnskar mamma l'
 
~ l" Och resten av familjen ; 

r.~ /',~>/',~>,:~'/,'P'/'//>#'t',~/,// 
" r------------------;.... 
l~ 

t~ GRATTIS MARTIN GRATTIS 
~ 
;~ .... 
l~... 
f' 

...
 
*"
~

i'
~ ...
 
i" 
;~-
4~... 
" i~ 
;.;
~ 

Vår lilla solstråle fyller 
5 år den 3:e oktober 

Ha en skön dag önskar 
Mamma och pappa 

& 
syskonen 

, 
o }\ ~ ' 

~'i. 7\S IO V-S ....:;-(.' V-9 : 
~ 

,, 
o. ~ 
Oppettider: vard 8.00 - 18.00, ]örd 10.00 - 14.00 , 

' 
" RENOVERA? Färg

läskedryckskoncentrat

(ALCRO)"\ 

'& tapeter 
....JJ vinylmattor 

el-material 

PYSSLA? artistmaterial 

KANSKE HA FEST? 
ljus 

vaxdukar 
essenser 

STADA? rengöring 
mycket annat inom städ 

dammsugarpåsar 

TAPPAT RESERVNYCKELN? 
Lugn det fixar vi! 

Verktyg, papper, bekämpningsmedel, badrumsartik
lar, beslag, batterier samt mycket annat., 

, 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~8~~~~~~~~~~~N~~~~~~~~~~~~~~FN~ 



,C::I!\S GÄSTSPEL 

Det brinner! Det brinner! 

C 
r- (~ ) 

Medverkande: Barbro 
Christenson, Åke Hellberg, 
Ulf Isenborg & Yvonne Wangrot 

Föreställningens längd: 

~ ca 1 tim, 50 min inklusive pausIlIuslrallOfl:PB!SrTorrbNg 

Det brinner! Det brinner! - eldfängd komedi i två akter. Stad 
kontra land. Fyra skådespelare gör 14 roller i ett högt tempo 
med mycket humor. Martin lindberg, dramatikern och regissören 
~om annars arbetar med bland annnat Friteatern, har gjort det 
Ig~n - en succepjäs! Fär regin svarar Ole Forsberg till vardags 
skadespelare och regissör på Stockholms Stadsteater. 

BYGDEGARDEN I LJUSTORP
 
SlJndag 4 november kl. 18.00
 

Entre: 110 :-- (medlemmar 100:--)
 
g
 

__.M.e.d.ar.r•.: .Li.us.to.Jrp.S.H.e.ID.b_yg'd.S.fö.rerun_'.1
Biljetter: tel. 82240 och 830 53 
• 

Tryckfelsnisse, dvs under
tecknad, var i farten i förra 
numret. Ber tusen gånger om 
ursäkt för att jag blandade ihop 
Centern och Hembygdsföre
ningen. 
Det ska naturligtvis vara 
Centern som hade den årliga 
hemliga utflykten. 

"nisse"
 
Red.
 

GRATTIS, GRATTIS... 
AnetteH 
Efterskottsgrattis börjar bli
 
min specialitet.
 
Ingrid E kan få en släng
 
av sleven hon också.
 
GRATTIS, GRATTIS...
 

~ 
.... LIMarianne 

Du Timråbo!
 

Gynna din egen presentbutik.
 

Lokalt producerat hantverk.
 

Timrå Konsthantverkare 
Köpmangatan 23 i Timrå 

060 - 58 0619 
Öppet: vard 10 - 18 

lörd 10 - 14 
http://weJcome.to/hantverket 

Timrå Glas byter
 
Din ruta
 

Snabbt - billigt - säkert
 

EN SPRUCKEN VINDRUTA 

ÄR EN FARLIG VINDRUTA 

För din egen säkerhet anlita 
AKTORISERAD BILGLASMÄSTERI 

TERMINALVÄGEN 6,86136 Timrå 
Tel 060-57 64 94, 57 64 20, 070-649 94 96 
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