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ALLMAN INFORMATION
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Medlemsavgifter för år 2003 
Enskild 

50:- / år 
Familj, företag, förening 

75:- / år 

Insatsmedlem 
100:-, 

vilket är en engångssumma, + att den är 
personlig,; sen tillkommer även den 

NÄSTA TIDNING STOPP OCH UTSKICK 

Nr6 7 nov 23 nov 

Nr 1 /04 12jan 31jan 

Nr2 8 mars 27 mars 

o 

i=La=rl=lg=a=m=e=dl=em=sa=v=gl=ft=en=.======1 IANNONSKOSTNADER för 2003 I 

ANNONSA BONNEJ11A NGSKOSTNAD 

Föreningens Postgiro 
86 11 24 - 6 

IPrenumeration 
Ipå "tidningen" kostar 150:-/år = 6 Pris i Exkl. moms I Inkl. moms 
Inummer. -ii~i-A-4----------------~.:-6-0():-~--------------------- --------t750;-~-----------------------------

lOBS.. Alla Ljustorpsbor får dcn gratis, .. 
men känner ni någon "emigrant" som 1/2 A4 :300: 375:

1----.,_.__.__.., j ---.~~-....,..-j--------,....-------

skulle vara intresserad så tipsa gärna. 1/4 A4 :150: ..... 187:50 
•••••• n ••••n ••••• H •• H •••••••••••••••••••••• +..un•••••••••• u •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••nn•••••H_••••• 

Radannons i 32: l 40:

INTERNET.. 
Vår hemsida är värd att kika på. 
http://medlem.spray.se/ljustorp/index.html 

Salmar Du nåt där, maila Inga (822 60) som 
sköter den. 

l Pris i Exkl. moms Inkl. moms 

..~~~ ~~.~ l>.:.~g?.~.~ ~.:.?g?.~.~ . 
1/2 A4 !1.~.00:-=- _.~_~__.. 1.500:

1/4 A4 600:' 750:

Radannons 128: 160:
STOPPDATUM!! 

Är fortfa"ande tacksam om jag får in 
ERA bidrag lagomt till stoppdatumet. 

Hanteringen blir liksom mycket 
enklare då... 

."~..'.. ""~ ~.~..,..'.. , .
". ::::." .. 

:.: 

ANNOJVSABONNEAfANGSKOSTNADER 
FÖR LJUSTORPS FÖRENINGAR 

ADRESSEN TILL "RED": e-post: bjorkom@mail.bip.net 
:Ma."ianne Persson 
Björkom 3154, 860 33 BERGEFORSEN FAX 060 - 823 23 
060 - 823 23, 824 23, 070 - 54 824 99. HIT SKICKAR NIALLTNI VILL HA MED I TIDNINGEN..... 
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FISKEN 
Åter en sommar på 
Fisken till ända. 

Närmare 1000 personer har det varit och 
besökt oss i våffelstugan och Fisken. 
Många utsocknes, hemvändare och till 
och med en och annan utlänning. 
Väldigt många har varit fiskare som 
önskat kartor och vägbeskrivning samt 
köpa fiskekort. 
Våra våfflor har fått mycket beröm, 
vilket är väldigt skoj att höra. 
Nu hämtar vi nya krafter inför 
kommande år på "turistinformationen 
Fisken" och vi får väl se hur det ser ut 
nästa år. 

Har Ni synpunkter och önskemål på 
forändringar, forbättringar och ökad 

verksamhet I sortiment, hör fOr all del av Er. 
Alla inlägg tas emot med tacksamhet. 

Tack för i år önskar
 
Marianne och som martjejerna.
 

H O B BY 

Det vi inte har i lager· beställer vi hem åt Er! 

'Il1I r tör \lenga~a\ Utnyttja
~le Vardekupongerna 

VARDEKUPONG
 
Vid köp av:
 
CD-R skivor SOmin lO-pack
 15:;batt Ord.pris 79 kr 

VARDEKUPONG
 
Vid köp av: 
Toabal 64rl a55m + ord.pris 229kr 
Köksbal 32rl aSOm ord.pris 239kr 

VARDEKUPONG
 
Vid köp av: 

rabatt Hobbyartiklar för minst 300kr20% 

Carina l\1elin
 
060-13 83 02
 

NU finns Folksam närmare Dig! 
Varje tisdag finns Carina l\1elin hos Fonus i Timrå, 

S:a Köpmangatan 9. Tel 57 34 06 

Boka besök mr: * ekonomisk rådgivning, * gåvo- och arvsskatteplanering, 
* försäkringar, * sparande mm 

l\1åndag, onsdag - fredag endast tidsbokade besök 

1- VilI~-en klipsk hund I En skotte ringer till en god vän och frågar: En kvinna kommer 
1du har som kan - Är du upptagen i morgon? framrusande till 
spela poker, Harry! - Nej, svarade hans vän. djurskötaren på Zoo. 
- Klipsk och klipsk  - Hur har du det med tiden på onsdag då? - Ni skulle se vad som 
det dumma kräket - Då har jag inte heller något for mig. pågår i apburen! Fyra 
viftar på svansen så - Är du ledig på torsdag också' [schimpansel" runt ett 
fort han får bra - Nej. I bord och spelar kort! 
kort! - Det var ju synd, sa skotten, for då hade jag tänkt - Än sen då? De spelar ju 

"----- ----' ,--b_j_u_d_a_d_ig_p_å_n_li_d_d_a_g _p_å_n_å_g_o_n_t_re_v_li_g_I'_e_st_a_u_ra_l_lg_'_1 bara om bananer. 3 



0-821 64 · 070~376 70 41 

.. 
Ata 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 miljö.
 
~1ed fullständiga rättigheter.
 

~:~ ". 
;,." .... 

.~ .. ,;~ 
O~ V~~C:~(\ #
 

&/1 L.~
 
STRÖMFISKET DELTAFISKET 

Fixa upp en glad laxl l l l 

Fiska i
 
Zon 1, 2 eller 3.
 

Zon 1 och 2, bokas endast på sportfiskekontoret:
 
Hotel} Laxen, 060-57 06 23, fax 060-57 80 33
 

Ring för info.
 

FRITIDSGARDEN! !
 
Som ni redan anat så har
 

"gården~~ startat nu.
 
Fredagen den 26:e drog vi
 
igång~ visserligen inte nere i
 

"vårt allra heligaste~~ utan uppe
 
som vanligt.
 

Ett tag till i alla fall.
 

Ett större disco kommer att
 
bli av under oktober eller
 

november~ 

(detaljerna är inte 
riktigt klara än) 

Viktig Föräldraträff 
10 oktober, 18.30
 

Vi måste diskutera de nya
 
aktiviteterna och inredning
 
samt arbetsgrupp för ovan
 

nämnda saker.
 

Halloween 31 oktober
 
Luciavaka 12 december
 

Sari Kankaanoja 811 05
 
Marianne Persson 823 23
 

Anna-Karin 'Vallgren 831 55
 

Information från Hässjö Byalag 
Konstlltställning 

Borghild Grahn 1 - 2 november 
11.00 - 16.00 

Dans 
Mixers 18 oktober 
80: 21.00 - 01.00 

Pubafton 
fredagen 3/10 19.00 - 00.00 
fredagen 28/11 19.00 - 00.00 

Teater 
Tam Tadadam 16/10 19.00 - 20.00 

Alla hjärtligt välkomna!!
 
Funderingar? Ring TOI"d 43020
 

Olja på etiketten. 
Stryk olja på etiketter och prisla ppar
 

som är svå I'a att få bort.
 
Låt sitta över natten,
 

sen är det bara att diska bort dom. 

lt· J1
 
1111'1
 

Tapetsera eller måla? 

Alla typer av nlålnings
arbeten utföres. 

Vänd er med förtroende till 
ortens målare 

4 



Ljustorps Idrottsförening
 

I 

För ett år sedan togs ett styrelsebeslut i Ljustorps Idrottsförening, att på 
något sätt uppmuntra Jesper Levin, som var den som blev svårast skadad vid 
olyckan i Indal för två år sedan. 

Jesper har tränat samt spelat fotboll med Lj.IF pojkar-I 5 under två år och 
visat att han är en kämpe och talang. Han går nu den viktigaste matchen för ett 
drägligare liv. 

Privatpersoner samt föreningar har lämnat kontanta bidrag som 
överlämnades lördagen den 16 augusti. 

Pengarna kom lämpligt, Jesper med sina föräldrar var nämligen resklara för 
några månader på Mullback Institutet i Karlsborg, Västergötland. Den 
rehabilitering som gett bäst resultat. 

Vailet och Lars-Åke Levin, vill genom oss framföra sitt stora tack, till alla 
snälla som har tänkt på Jesper. 

e.u. Karl-Erik Lindgren 
Ljustorps Idrottsförening, September 2003 

Succen fortsätter! 
Stämningen var på topp även i år vid surströmmingsfesten som 

Idrottsföreningen och Kyrkan bjöd alla Ljustorpare på den 19 augusti. Trevlig 
underhållning av Lennart Holmgren med komp. Tur med vädret hade vi också 

så många valde att sitta ute i den vackra prästgårdsparken 

TOMTELAND 
Söndallen den 30 nov. kl.15.00-19.00 

I:j1lstorps bJJIJdellård 
ANMÅLAN: T/EL.. e21a6$ 070 2ge31e4 

AnmälEr i flod tid så vi får planera placerinlJar, om ~i har 
eBna önskemål sa IanlIt det är möjlilIt. 

Som vanlilJt kostar det inte nåIJot att vara med. 

Ljustotps IFs Mirmes~ Ljustorps IF 
Gåvor som sliänks tifC <ferma.fond9år Mellberg 3107 86033 BERGEFORSEN 

tifCfö tCo erksam1ict. Tel. 060 821 86, 824 03, 
. "r~ens U119 msv 0703400117,0702983184 

När Ni vif[ använda. Er av <ferma.fond s 

t"in9 tifC IT-lUmsfi 060 82186. 'vvv'vw.svenskidrott.seN/ljustorpsif 
Sätt invalfritt 6efopp på. ljustorpsif@telia.com 

postqiro 374020-6 



BYGDEGÅRDS SIDAN
 
TEATER på LWSTORPS BYGDEGÅRD
 

Den 16/11-03 kl. 19.00
 
MANNEN FRÅN MALMBERGET
 

Skådespelaren Göran Forsnlark från Jägarna,
 
Hammarkullen, Kreuger, Potatishandlaren, Prästen i
 
Skärgårdsdoktorn m.m. erbjuder sin 50 min. långa
 

succe-monolog" Mannen från Malmberget "
 
av Svante Lindqvist i regi av Kjell Sundvall.
 
Biljettpris: 80:-. Förköp, tel 82186, 82403.
 

Fika med hembakat bröd direkt efter
 
föreställningen (ingår i priset)
 

Utdrag ur tidningen GT:
 
" Mannen från Malmberget är nänl1igen en 50 minuter
 

förstklassig teater värd all publik den kan få"
 

arr: Ljustorps IF
 

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 
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Vill du vara med och skapa Ljustorps historia? 

Hembygdsföreningen startar en ny grupp som kommer att arbeta 
med att samla in, beskriva och digitalisera fotografier från Ljustorp. 
Vi träffas på hembygdsgården en kväll i månaden och jobbar under 
trevliga former. 

~ycket insamling~ och dokumenta~iollsarbeteh.ar gjorts och en 
liten del kan ses pa hembygdsföremngens hemsIda och mycket 
mer kommer att visas i samverkan med länsmuseet men det salG1as 
mycket berättande bilder från ex 1930 talet och framåt. 

Kom till Hembygdsgården tisdagen den 7 oktober kl 19.00 så får
 
du höra mer hur det hela är tänkt.
 

Alla intresserade är välkomna! 

I Har du några frågor kan du kontakta någon av oss. 
Ljustorps Hembygdsförening 

IArnold Thunström OJofUlander 
I 

~===========---================---=========;-:;===---~ 

Byggbutiken 'fil",. I 
1:". G..J;", "~Jr· 

Vi har det Du be~J~:.)~:om bygg.J!\ 

Furu-list Vitmålad-list Trävaror Paneler 
Laminatgolv Innertak Bänkskivor 

Spånskivor Gipsskivor Board 
Plywood 

Inner- och ytterdörrar Fönster
 
Isoledng
 

Plast och papp 
Infästningar Beslag Skruv Spik Lim 

El-artiklar 

Nu med Beckers färg
 
Sågade och hyvlade trävaror 

Låna gärna vår släpvagn 

Termina)vägen 6, Timrå
 
Tel 060-57 1050
 

Öppettider vardagar 7.30 - 18.00
 

får stå upp och ner över _I dagen. När de töms och 
'I diskas på kvällen är lukten 
I borta. 

Vi köper 

dödsbon, sterbhus, flyttbon,
 
gamla träföremål,
 

trämöbler
 
och
 

enstaka föremål,
 
även gamla gubbnlopeder
 

mm.
 
Samt åtar vi oss
 
stora och små
 

auktionsuppdrag.
 

Vi har öppet antik-loppis 
alla lördagar och söndagar 

11.00 - 16.00. 
Mogatan14 i Sörberge vid 

ICA Andersson 

Timrå Auktionskammare 
Sven-Erik Persson 070-66239 58, 
060-57 84 02 

Tips 
Rena glasrutor i 

braskaminen 
Glasrutorna i kaminen kan 
man rengöra genom att 
spraya på 
ungsrengöringsmedel som 
får sitta en stund. Torka 

II sedan med hushållspapper 
och flItorna blir skinande 

lrena och fina. 

Kaffesump mot lukt 
Glasburkar får ofta en 
otrevlig lukt om innehållet 
varit ex sill. Man kan hälla 
kaffesump i burkarna, fyll 
sedan på med vatten och 
skruva på locket. Burkarna 

7 
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Sjöströms Busstrafik 
i Lagfors 

Har expanderat ftAån och nled 
1 septenlber. 

Ytterligare en buss med 19 platser 
finns att tillgå. 

Dygnet runt 
För bättre tillgänglighet 

Välkommen att ringa för prisuppgift 

Lage Sjöström 
060 - 81025 

070 - 325 76 90 

[IIIIlin 
~ 

Ljustorps 
Rödakorskrets 

anordnar 

MODEVISNING 
På 

Bygdegården 
Måndagen 6 oktober 

Kl. 19.00 

Monicas 
New Fashion 

Domus 

Välkomna 

Inträde 60:
Kaffe ingår 

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

Slättrnon, Västansjön, Bredsjön, Uddefors 

Lagfors bruksgatan, Lagfors, Åsbacken 

Fuske (Inga Forsbergs - Fröbergs) 

Lövbergsvägen (inkl Lövberg), Edsta 
Jällvik - Björkom 

Från Skäljom-korsningen - Aspån 

Lögdö, Ribodarna - Masugnarna 

Prästsvedj an, Höglandsv~igcn,Mellberg 
Kyrkberget 

Från reA, Öppomsvägen, Hamrevägen, 

Skäljom, Åsäng, Stavreviken, Rotenvägen 

Åsäng, mot Viksjögränsen 

Göran Andersson 

Lea Hörnström 

Fuskbäckens byalag 

Kjell Sjödin 

Birgit Bergfors 

Björn Andersson 

Pernilla Dovermyr 

Erland Nordström 

Herbert Svedlund 

1\ljällådalens Byalag 

845 12 

81050 

82031 

83037 

82074 

82434 

823 19 

83079 

8 



Ska Ni bygga nåt till 
våren/som ma ren? 
Utan ritningar? . 
Ring Marianne 
823 23, 824 23 

Vet du vad som äl" på gång i
 
Ljustorp?


En hemsida som visar
 
lwmmande evenemang
 

i Ljustorp.
 

fJ(t

fJt1t1fJtJtit1tit1tJt1tJt1ti&!ti~~'~~~'~:~~~~7'~'~='~'=='~~~~'1 

t' !
 

IS DAGENS ROS B:fif RODA KORSET Ji 

tJ 
~ 

~I: 
Hjärnan strejkar denna~: 

BLOi\1STERFONDEN 
PG 569655 - 4 

)J 

)1 

jW!&J gång. ~Ipil Tel 823 64 ))
I' 

fl Ni kan ALLA t1L=~~~,~~=~~~~==~~~,~~~J 
~t<_ vara med och Tips 
~ önska dagens ros ~r,~ KAKDOSERING 
jW! ~ fW'J ,

tJ till någon, några, tJI För att slippa ta fram alla 
11 f'" II .eJ stora kakförpackningar ur 

http://www.ulander.com/&lOrenlngar e er... t:! f d k n d 
~ Kom med I"OSOI". §f<f rysen när et är a e ags, I 

'--- ljustorp ; ii kan man portionera ut några 

~G=ra=t=t=is=p=å=fo='d=e=ls=e=d=a=g=en====-'&J .. tJ kakor av varje sort 
rp Ar dom "snäJla" kan en och fJ tillsammans i lagarna

pappa Phu, önskar barnen fR fR 
Ii# annan kaktus tas in också. fW'J portionsförpackningar.Persson på Moria. t1 t:J 
CJfJtJC1tJf:$titJtitJtitJtJtJtitJfJ Mycket enklare.L.- ---J 

Vi tjatar på en gång till om
 

GITARR!!!
 

Nog finns det några som varit
 

sugna att kunna spela!
 

Sista ropet nu ••
 

Gammal som ung, bal\:om en gitarr
 

är vi ganska lika
 

Hör ar DIG till
 
Erland Nordström 823 19
 

eller red. 823 23
 

GRATTIS!!
 
Daniel Carlsson till ditt EM-Guld i Voltige
 

Bra gjort
 
Hälsningar familjen Elfström
 

Måste absolut hänga på ovan insända
 
grattis.
 

Helt Otroligt att vi här i lilla Ljustorp fått
 
en ENI-mästare och till häst dessutom.
 

Åter ett .Hittegrattis från Perssons på i\1oria.
 

Grattis, grattis ... synålen Annette. 
Jättelessen att jag inte kunde komma på 
"din dag", men ser fram mot VÅR kväll; 

middag med de 5 nålarna .... 
Marianne 

Den 19:e juli i år var vi på en kulturell resa till Norra Berget, då fick vi resa bakåt i tiden och uppleva 
hur detkunde ha varit undel" 1700-talet i Ljustorp - Bredsjön, under Svedjefinnarnas era. 
Vi blev upplockade i Lagfors med inhYI"d jättemodern Cerisebuss (tack och lov) aircondition behövdes 
verkligen denna strålande sommardag. 
Vi var ett 40-tal resen~irer i olika åldrar - allt fl":ln iildre till ungdom. Reste med sikte mot Vindhem på 
Alnön d~ir flCJ"talet åt i I"estaurangen, men även IU1gra andra myste med medhavd picnickorg ute på 
klipporna. 
Blev som avrundning på maten bjuden på "resebål" av Bredsjön - SHittmons byalag, som i det stora 
hela hade anol"dnat den festliga dagen. 
Diirefter åkte hela bussgänget in till Sundsvall diir vi b~inkade oss framför nahll"scenen och glömde 
nuet for vi åkte onekligen bakåt i tiden. Teatern TrolIAnte blev en historisk inblick for oss härifrån. Vi 
sänder ett stort tack till El" alla från Bredsjön - Slättmons byalag som fixade denna ,'esa och gjorde den 
så trevlig och mysig. 

Manni /Myggan / Sofie / Ann-Christine 
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HYR FILM HOS 
O SS! 

Video 29:-/dygn 

D V D 39: - Id Ygn 
A Ila filmer, A Ila dagar, A Ila kunder! 

N U serverar vi inte bara korv!
 

Utan aven Hamburgare, Pizza, Wok nl.m
 

T or sb oda Så K Iar t!
 

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

Ring och höt ! 
Geonorr Jordankartj änst 
Bredsjön 3580 
86033 lk[gefo~~en ?LLjust(lrp !) 
flåkan Josephsson 070-5306050 Bredsjön 
Stefan Edström 070-631 7000 Mellberg 

1+ U 
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BIBLIOTEKET 

•. 1 "p' -0·1 •.•
 
t~u har jt;lg J<Qillilllt igang igen l~-ran cten i sep bö!Ja(1~
 

öppettiderna som vanligt mån. och ans. mellan Id. 17.00 och 
~ n. fin • _ _ _ .,: "! .:.. n y.... '!l,"e 

l.~.UU l DIDllorCKCt pa LJUSrOrpSSKOlan. 

f~u tärJ~.te jag, med rlS~~ för att verl~a tjatig be er att titta 
ige!lO!Il bokllyl1of, F.ra bams fUI!'l , sovrumsbord och hängmattan 

kT ,.."........,. {-~11h ..... l ........ ....,..,b,r-l
 
~"'-\}-l-l-l l;--l-l-ll,jq...l'l.-q. -l-l-l~~ 

lllöjlighet att kOlllllla själv. 

Någta boktips har jag att Komma med oeksiL 
Liza rv1ar1Ju!lds ';nen röda varge.n" är en fristående roman som 

tar vid där hennes "SOral11rarel1"-.L- ......., - slutade.-- -- .- .. - -- 

~-"YiI&::1T -TiI1r-r"'\.T'\T"l~-n.r:- TT'I~11~n -.--nr;tp+ - ,'L _1...1- _~J._ -l..;;a.!- -rr.-,J. {"! _1. -- ,
IIIuJ.,",J. eJ.J. J.'--vJ:'PJ.J.J.J.5 J.J.J.VJ.J.UJ.J. J.llVJ.U\.IL Gen en arreUluI J.J.J.OI en IlygDas '" 
slutet på 60-talet, dras in i en spiral av våld och terrorism. 

~~ "! t J'""Glöm att IH har en dotter en ClOKumemauoman av
 
Sandra Gre20iv' ilandlar 0111 Sand-rä S0111 lobbat S0111 lärare I
 _.- -- -- - - '-1' -.t _.." - - - - - - -" - - .- - J - - - - _. - - - - - - 

n k 1- {', "', .. , .. l' 1 hl' o
L;all& -Oi;" 111en en.er el1 111111IarKUpP lTIlster JOJDet OC·~l iJilf svart 

~ ro "! _ - a~ r 1 D " ; '!- 1 &.. - .. 1OCll UIrä"mg, aesperat g~~ meD pa arr smuggla en men mango. 
heroin genom tullen, för att få kO!IUIla hem till Fngland. HOll blir 
f-;a.fTPTI na9 h~r (-T~-rnlnf-T nrl. A;;TT'lC- +~11 u-1 ;;AF-.TI m-.~n- ... 
l-US"'.I-.I- P V~ 6t...L..L.I-.I-.I-.I-.LS VV.L..L 1lv.L.L.L v ........"'.LJ.., ..L..L_
........V..L.L.LLl ........
 

Har r~i läst "IIål11narens höst" a.'l ErLk Eriksson? h.är kOlTIlUer en_ 
fortsättning, ';';Järnskuggan;; som handlar om mord som leder 
,.. Ir _ _ _ '-' • , • - t f" t" T h" t tf - , . t 1 - .-. -" .. -., -....lvmrgret, Kflrnln-a!mspeK~or, oen verner, -en ~(lre aeii.-(l pOlIS, ätit -'$'..-. .4: 

~~....... .3djupare in i en värld där våld är de mäktigas verktyg och kvillllOT ---·/C1'O\
betraktas som beställningsvaror. 

;~~~ 
Det är bara bra böcker alltså, frågan är vem man ska läsa 

först. 

Välk~mmen tiUhöstbiblioteket önskar Vivianne. 
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BREDSJÖN - SLÄTTMON 
~ ~ 

Byalaget har köpt kapellet på Bredsjön, detta tror vi kommer att bli ett lyft för 
bygden och vi ser fram emot ett flitigt användande. Första evenemanget är bokat till 
den 15 november, då det blir höstbazar mellan kl. 11.00 - 14.00. 
En del rustning av fastigheten kommer framledes, men den är fullständigt 
användbar redan nu. Vi tar gärna emot förslag och ideer om verksamhet. 

Vid tangentbordet 

Håkan 

Bredsj ön I Slättmon 's egen hemsida; www.bredsjon-slattmon.nu 

Denna gång inget att rapportera. 

Styrelsen 

~~==.. ..= = ~==.== =.==·=···==·····.········o~~."==~7=Wm.'·.=m~.7c·.·.w.·.~7.== ..==,==..= = ..=== ==~=.. == = ======= = L" 

:.! w _LAG1;'0RS BYALA;;~S :qj ~:~I.;:t:~~;~~ ~:: rv~;tJ~::r:;;~ad~II~:::;f~orfil av ~ ·
 L. dj sensommarbuffe. 
Uppehåll och icke alltf6r kylslaget väder innebar att vi kunde njuta ute av lite smått och gott i
 
matväg, samt Elias nybakade tunnbröd. Som extra och populära inslag f6revisade och berättade
 
Hervor Wrang omolika arter av ätlig svamp, och dessutom gästspel av Thore Edström från
 
SundsvalIs Dragspelsgille med dragspelsmusik givetvis och allsång därtill.
 
Glatt humör och god stämning präglade trivselträffen.
 

Ljusbrickorna som vid mörkrets inbrott glider ut på den spegelblanka Lagforsdammen är också
 
ett s(ämningsfyllt inslag.
 

Till sist ett stort tack, från oss deltagare, till er som jobbar med maten och sköter alla f6rberedelser 
Ni sköter all med bravul'! 

P.S. I vimlet uppmärksammades bl.a. "II Professore" Christer Nyman med fru. D.S. 

Pennf':'iktar-Totte 

12 di:
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IF,~=u~=====-=.,-======n~,======z'=~~="~=~='~"3~__ .=="n,-=~ ·c-' _T.'==="S====~] 

: [~~~~~S~K~IN~N~EN~~~~] ~.,! 
Det var ett tag sedan Skinnen var med på tapeten. 

Vill meddela att våra stugtomtar varit i farten igen, dom har huggit ved för vintern,
 
MEN.. Ni får själva klyva den. (ni håller ju värmen då)
 

Tyvärr har någon som tydligen hade behov aven skylt där det står Skinnen på; norpat med sig den
 
som vi satt upp nere vid vägen.
 

Den behövs faktiskt, så hittar någon den är vi ruskigt tacksamma
 

~ h om skylten åter kommer på plats. ..1l j 

~~"'='==".'r=.~~A='_ ···~·'2~..z,·-,~""'-'l=·· ,......... =~_.= ~'.~~~. =>z: .==.....·z~..=;.~· ....- =~ ~=~~~.~=_".._.........y.==~
 

KALENDERN! ! 
Kom gärna med inslag. 

datum kl aktivitet arrangör plats 

5.10 18.00 Konsert Kyrkan Kyrkan 

6.10 19.00 ~1odevisni ng Lj ustorps Rödakors Bygdegården 

7.10 19.00 Ljustorps historia Ljustorps Hembygdsgården 
Hembygdsförening 

10.10 18.30 FöräldraträfI Fritidsgården Bygdegården 

12.10 11.00 Skördegudstj änst Kyrkan/Centerkvillnorna Kyrkan 

31.10 18.30 Ha]]oween Fritidsgården Bygdegården 

15.11 11-14 Höstbazar Bredsjön-Slättmons byalag Kapellet, Bredsjön 

23.11 I-Iöstau ktion Centerkvinnorna Bygdegården 

12.12 Luciavaka Fri tidsgården Bygdegården 

f:<:.-r;-;-.~.';z;:w:J~~ ;>•••......-.;-."3=~;-.v..-y~=.·.·.,,"'w;o;~.z,y'V;-;·;~I";...,.;-.y.·,·.·;-.....-;-;-;T;-.~;-······;-··.{;?·"''''·;~;:;:;7..z;:;Z;:;:l:i:i:,'7..:.:~~J-···-·····-;;- ..·;:;r,~~:!J;:;:z;:-02,::.:;Y.:;T'-<.'-=r..;:,:,:ö~'?,:~_"'-'-'-=~...,.·;-;...,.;-;·;-;-;·;'"rz~--:;:z.:::~•• 0 .=.7;y;-;-;·;-_~_-;-.·.T_-.~;-;-.-.·.·.·.~.r.·-;", 

~[::: ~~~~KBÄ:(~~:;':~~~A~i.:::: ] 
"l 

I~i Intet nytt under solen denna gång.. 
w 

:1 

~ Orett: Christer NynU111 



Hösterbjudande! !
 
Fleecetröjor och
 

fleecejackor
 

Kostar 309:- och 329:

Nu endast 200:
Gäller tont lördag 5 oktober 

Välkommen in! 
Glöm ej!
 

Inliimningsstiille för kemtvätt
 
Pensionärsrabatt
 

Öppet:
 
vardagar 10 - 18 lördagar 10 - 14
 

Köpmangatan 47 * Tel & Fax 58 07 80 ,fl~Jl'
 

L 
CENTERN OCH CENTERKVINNORNA 

ILJUSTORP 

DIN sportaffär på orten! 
Skidor, skridskor, jogging, fiske
 

Öppet
 
Vardagar 9.00 - 17.30
 
Lördagar 9.00 - 13.00
 

En skön augustikväll besökte Centerkvinnorna Sörviksvillan i Söråker. 
Kiki Blixt tog emot och berättade om familjens arbete med att skapa en 
trevlig oas med atelje, utställning, galleri och sommarcafe i Sörviks gamla 
skola. För arbetet med att bevara en kulturmiljö har familjen Blixt fått 
Centerns kommun krets miljöpris 2003. 

Alla hälsas hjärtligt välkomna till nedanstående aktiviteter i oldober och 
noveluber! 

Söndagen den 12 okt firas Tacksägelsegudstjänst i kyrkan, då koret 
dekoreras med olika skördeprodulder. Dessa alster auktioneras sedan ut på 
det efterföljande l{affet. 

Söndagen den 23 nov är det åter dags för den populära Höstaktionen på 
Bygdegården. Tunnbröd, mjukkakor, julprydnader, trasmattor, sylt och 
råmjölk är exempel på produkter, som auktioneras ut. Dessutom finns 
lotterier och gratis fika! 

14 ....... -.1
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Ranlverksta'n Hässjö k:a 

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

~oInramningar 30o~ rabatt l ~ 

Lager på litografier på ett 70-tal kända konstnärer 
Original av 

. Jöran Nyberg, Arvo Luik, 
Vivianne Larsson, Anna-Moa Nordströnl m.fl. 

1+
Öppet: 

måndag - fredag 12- 19 
lördag 10 - 13 

Tel 060 - 430 20L_·_ 

P tGG 8< INREDNINGABF Sundsvallsorten 
SUNDSVAll 

Vi organiserar cirklar och kulturprogram, 
framfOraIlt i samarbete med medlems

organisationer men även med/for allmänheten. 
Du är välkommen att besöka oss både personligen Vi utför allt inom bygg, 

och på telefon. Så berätta vad Du har fOr nybyggnad, ombyggnad eller
önskemål och vi forsöker lösa det tillsammans. 

tillbyggnad. 
Fråga efter ABF:s nya Hä/sosko/a "Livet är ditt" Snickeri, kakel & klinker, el, 

Dra ihop ett gäng till en cirkel for bättre liv! vvs, byta ditt kök eller vad 
Du önskar.

Mer information och ledarutbildningsanmälan till 
Eivor på ABF 64 10 64 

\~\ \I[I/Ij;~ ~ 
" ~i{ 
~~~ .c=Välkommen att kontakta oss! 

ABF Sundvallsorten 

Sundsvall tel 64 10 60 fax 17 1020 
Timrå tel 58 04 66 fax 57 25 43 

Timdlkontoret har öppet tisdagar mellan l·tOO - 17.00 
Välkommcn livcn till Cafe Titta in torsdagar 11.00 - 14.00 

E-post abf(a)sundsvalI.abf.se 

Vi utgår från Söråker och har 
vårt största al"betsområdet inom 

Timrå kommun. 

PatrikLundman 
420 88, 070-534 94 81 
www.plbygg.se

'-----------------------' L---------------15
 



---------------------------------------------------------------------

I· LJUSTORPS FÖRSAMLING INFORMERAR
 

KVARGLÖMT SOCKENSTUGAN 
Någon har glömt sin beiga jacka Nu är sockenstugan stängd för 
kvar på församlingshemmet efter säsongen. Den som ändå vill besöka 
surströmmingsdagen stugan kan vända sig till vaktmästaren. 
Av storleken att döma verkar 
det vara en man. 
Kontakta vaktmästaren. 

GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR 
1/1 O kl 12.00 Mitt-på-dagenträff med lunch. Hervor Wrang 

visar och berättar om svampar - ätliga och giftiga 
5/10 kl 18.00 Konsert i kyrkan. Roling Phones (se nedan) 

12/10 kl 11.00 Skördegudstjänst. Centerkvinnorna inbjuder till 
kyrkkaffe och auktion av skördealster. Kören medverkar. 

19/10 Se predikoturena 

22/10 kl 19.00 Cafekväll med Linda Olofsson från TV:s Mitt i naturen. 

26/10 Gudstjänsten sammanlyst med Hässjöffynderö. 

1/11 kl 18.00	 Alla Helgons Dag. Minnesgudstjänst. Kören medverkar. 
Kyrkan öppen från kl 11.00. Kaffe serveras i 
Sockenstugan mellan 11 och 17. 

2/11 kl 11.00 Gudstjänst i Lagfors kyrka 
5/11 kl 12.00 Mitt-på-dagenträff 
9/11 kl 11.00 Familjemässa. Utdelning barnbiblar. 

Öppet kyrkis och konfirmanderna och barnkör medverkar 
16/11 kl 18.00 Gudstjänst 
19/11 kl 19.00 Cafekväll i kyrkan. Hela kyrkan sjunger 

tillsammans med kören och Lövbergarna 

Reservation för ändringar. Se predikoturerna 

BARNKÖREN 
Kantor Agneta kommer att 
höra av sig när det blir dags 
att starta sj ungandet!!!! 

En tanke 
Omsorgen om mitt eget jag 
kan inte föriindra världen. 



Apropå den nya "Guldruschen" i Ljustorp m.o. 

Från GULDLANDET LJUSTORP 
Poetiskt brev till N.S. 

I Ljustorp där söker man l,,'llldet det röda 
Där gräves och borras så svetten den flöda 
Men ett tror jag säkeli, att knappt det finns bly 
om icke det Iwmmer från himmelens sky. 
Likt ISI'aels barn som i öken fick manna 
så tror de att guldsand skall regna i Sanna 
Och omöjligt är ej ty Moses är med 
och Lindström med rutan på klippan slår ned. 
I Skölgum där fann han en plats utan like, 
han sprang med sin slagruta, över ett dike 
Itusenende bul{ter han hoppa och går 
likt haren som skuttar i urskogens snål'. 
Ja här skall det grävas av självastefanken 
och snali skall vi allt sätta pengar på banl{en. 
Vi bilda ett bolag ocb satsa ett pund 
och sedan så slipper vi slita som hund. 
Inmutningar gjordes, och bolaget bildadcs 
där dryftades frågor ocb framtiden skildras. 
Och Lindström han tala till mlin och till kvinns 
ja huga, ja huga, va l,,'llld som häl" finns. 
Nu fn'iga det blev ibland bolagets gubbar, 
om man skulle hörja mcd berg cller stubbar. 
Vi börjar med bergct, medan vi är yr 
och sen kan flytta t \I Sköljumsb)' myr. 
Så börjar ett gäng invid bcrget i Sanna 
och grävde och sprängde och spotta och banna. 
Men guld fans där icke, men hägling förnam 
och berget det passa blott för makadam. 
Och bolaget flyttar till SköJjumska mYI"en 
och cj var det trevlil"J! med alla bestyren. 
Att här böl'ja gräva det kan icke gå, 
ty m)Ten är djup och arbetarna få. 
Men Lindström med rutan han I{an suggel'era 
vi kUPCI' en bon och jag kan garantcra, 
att niijda vi skall bliva på våli resultat, 
ty guld i massor, ja dct är ju klm't. 
En bon' kan vi köpa för fyra fcm tusen 
och prova och bon'a, se det blir nog susen. 
Och billigt dct blir uti längden för oss, 
fast nu ifrån början är sv,'irast förståss. 
Jak insthemer, sade hans vän Israliten, 
Wi keper then bon, och vi blil' ej besviken. 
Och vi kan fell pruta med säljaren också, 
och tvåtusen kl"åner det kan han väl få. 
Den guhben gick ej, den I{ostade fym, 
och nu är den flyttad till omnämnda myra, 
och däl" har det borrats val"endaste dag 
till olycl{an hände att borren gick av. 
I lägret det stillhet och vila nu råder, 
ty horren har fastnat uti någon åder, 
av guld eller silver är svåli att fÖI"stå, 
men jag tror den fastnat i lenlll den blå, 
Nu slutaI" jag skriva, jag hot fått fiir klåda, 
jag liigger min penna uti pulpetll'idan. 
S,lfOli det blir feber i Ljustorp hlirnäst, 
då kommer jag åter med pcgasus häst. 

Nemesis 

Sign. Totte 

Delat ansvar. 
Detta är historien om 4 personer som vi
 
kan kalla; Alla, Någon, Vemsomhelst och
 
Ingen.
 
Ett viktig jobb skulle utföras och Alla
 
blev tillfrågad om att göra det.
 
Vemsomhelst kunde ha gjort det.
 
Någon blev arg eftersom det var Allas
 
jobb.
 
Alla tyckte att Vemsomhelst kunde ställa
 
upp, men Ingen insåg att Alla inte tänkte
 
göra det.
 
Följaktligen slutar historien med att
 
Ingen sade till Vemsomhelst, varpå Alla
 
skyllde på Någon.
 

Och UJ" kaoset talade en röst till mig och
 
sa "le och var glad, ty det kunde vara
 
värre"
 
Och jag log och var glad och det blev
 
värre.
 

I TIPS 

Det sägs att en lök i vatten gör att 
blomflugorna försvinner. Ställ löken i 
fönstret. 

Fönsterputs på spishällen, blir som "ny". 

En praktisk badsvamp får man om man skär 
ett snitt i svampen och stoppar in tvålbitar 

I som blivit för små. 

Byt ut skosnörena på skorna till resårsnodd,
 
du slipper knyta upp varje påtagning, utan
 

~ara använda skohorn.
 

~tt rent ~ch smutsav~isande golv kan man
 
ta med bJltvättmedel1 skurvattnet.
 

I 

SKOLPROl\1ENADEN
 
Ni som sett Ljustorpseleverna ute på
 

vandring, kanske har undrat vart dom
 
varit på väg..
 

Dom har nått till Sydafrika nu,
 
1000 MIL. .. egentligen redan i våras, men
 

det firades nu i september med saft och tårta
 
i samband med årets "hattparad"
 

Målet är jorden runt.
 
En karta finns på skolan som matas
 

dagligen med metrar som för dom närmare
 
målet. Ska bli spännande att se hur långt det
 

hinns med innan skolåret är slut.
 

r1 
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KANSKE ~ITE VÄL. 
HART ROSTAT! 
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I Frun kom hem till mannen och sa: 
- .Jag kan inte starta bilen - men jag vet vad
 
problemet är.
 
- Och vad är det då?
 
- Det är vatten i förgasaren! Sa hon bestämt.
 
- Vatten i förgasaren? Hur kan du säga det?
 
Frågade mannen förundrat. Du som inte kan
 
se skillnad på en förgasare och ett luftfilter!
 
- .Jag vet att det är vatten i förgasaren!
 
Fortsatte hon.
 
- Jag ska ta mig en titt på bilen - var är den?
 
- J sjön på andra sidan vägen ....
 

DET SKA 'TILL L.ITE 
EXTRA ~öA, ATT 
FIRA ETT HELT NYTT 

ARTUSEHDE! 

/ 
e:l=TEe 

VI~ 



Boende i Stavre by med onlnejd, protesterar mot
 
Ragn-Sells anläggning för bearbetning av miljöfarligt avfall.
 

Ragn-Sells avser att etablera en anläggning för avfallsbehandling i den
 
befintliga lageranläggningen, Stavre 1:6
 

(l"lagasinen vid infarten till Stavre grusgrop)
 

I enlighet med vad som redogjordes vid ett s.k. tidigt samråd 2003-05-19 är verksamheten 
planerad att omfatta: 
•	 Förbehandling och behandling av fororenade och renade massor sammanlagt 300000
 

ton/år.
 
•	 Mellanlagring av fororenade massor, maximalt 100 000 ton vid enskilda tillfållen. 
•	 Bearbetning och mellanlagring av utagerade gummidäck, maximalt 7 000 ton/år och
 

högst 5 000 ton vid enskilda tillfällen.
 
•	 Mellanlagring av övrigt icke miljöfarligt industriavfall maximalt 50 000 ton/å.' och vid
 

enstaka tillfällen.
 

Enligt Ragn-Sells representanter (Kangas och Sandström) ~ir förvärvandet av befintliga 
lagerbyggnader vid Stavre 1:6 en ekonomiskt Illycl<et fordelaktig afmr for Ragn-Sells. Man 
kunde, vid samrådet inte redogöra for några positiva effekter for de närboende, inga 
arbetstillfällen kommer att kunna erbjudas. 

Stavreborna har framfort en gemensam och generell ståndpunkt; nämligen att anläggningen
 
inte skall placeras iStave.
 

Övervägande vindriktningar är SV och NO, detta llledfO.· att det uppstår ett (h'ag längs 
kraftledningen och längs väg 331. Lukt och ohälsosamt damm och stoft moln kommer att 
spridas till hela Stavre och vidare till omgivande byar samt naturnära miljöer. 

Det finns uppenbara faror for miljöfarliga utsläpp med risker fOr påverkan på landskapet,
 
mark, grund och ytvatten samt växt och dj udiv.
 

Monotont och lågfrekvent buller från krossanläggningen och destruktionen av gummidäck
 
kommer att ha en negativ påverkan på de närboendes hälsa. Enligt Ragn-Sells skall
 
däckdestruktion bedrivas i s.k. Kampanjer då verksamheten bedrivs dygnet runt i 2-3
 
veckor. Det finns även risk for att en brand kan uppstå i däcklagret, vilket simIle ha en
 
fOrödande effekt på hela den regionala miljön.
 

Byggnadernas beskaffenhet, som enligt Ragn-Sells är ett tungt vägande argument for
 
etableringen i Stav re, kan reproduceras på annan plats. Lämpligeu en plats som redan är
 
fOrorenad. Ekonomisk vinning ska inte vara ett avgörande argument for etablering av dylik
 
verksamhet. Ragn-Sells profit på tvättningen av fororenad industdmark skall inte gå ut över
 
Stavrebornas livskvalitet.
 

Kontaktpersoner iStavre: 

Kristina Franzen 80329 kristina_frz@hotmail.com
 
Peter Klasso 1\ 80535 peter.klassol\@home.se
 
Maria Claesson 80080 Illaria.claesson@user.bip.net
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