
2003. 
Det är faktiskt 

förmånligt. 

16 LJUSTORPS FÖRSA~1LING 
17 LJUSTORPS FÖRSA~1LING 
18 ANNONS / INSÄNDARE 
19 INSÄNDARE 
20 SAMl\lANSTÄLLNING BYASNACK 
21 SAlVIlVIANSTÄLLNING BYASNACK 
22 KLURING 
23 KUNSKAPSBANKEN 
24 KUNSKAPSBANKEN 
25 I(UNSKAPSBANKEN 
26 KUNSKAPSBANKEN 
27 KUNSKAPSBANKEN 
28 KUNSKAPSBANKEN 
29 INTRESSEANMÄLAN 

enskilda) som 
tidigare inte haft 
annonsabonne

mang, ta en 
funderare inför 

'.,

Ni föreningar och 

DEC~~ER- JANUARI , Nummer 6 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
1 ALLMÄN INFORMATION 
2 FÖRENINGENS SIDA / ANNONS 

företag (eller 3 ANNONS / INSÄNDARE 
.~;4 ANNONS 

5 IDROTTSFÖRENINGEN Ö 
6 BYGDEGARDSSIDAN
 
7 IDROTTSFÖRENINGEN
 
8 ANNONS / INSÄNDARE
 
9 ANNONS
 

10 ANNONS
 
11 INSÄNDARE / BOKTIPS
 
12 BYALAG
 
13 ANNONS / KALENDERN
 
14 ANNONS / INSÄNDARE
 
15 ANNONS / INSÄNDARE
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ALLMAN INFORMATION 

NÄSTA TIDNING 

Nr 1-03 

Nr2 

STOPP OCH UTSKICK 

10 januari 26 januari 

14 mars 30 mars 

Gör din stä1n1na 

(eller penna) hörd i "bladet" 

Medlemsavgifter för år 2003 
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 
86 11 24 - 6 

ANNONSKOSTNADER för 2003 

lINTERNET.. Äntligen... ~:---I Pris: exkl. moms inkJ. moms 
I Hej A4 600: 750:
Vi har en ny fräsch hemsida att löl,;a på. 1/2 A4 300: 375:
http://medlem.spray.selljustorp/index.html 1/4 A4 150:- 187:50 

Radannons 32:- 40:
Inga som gör den, har email: 
xantos@telia.com 
~ill Du påverka sidan hör av Dig till henne. I~~~-

ANNONSABONNEMANGSKOSTNADER
STOPPDATUM!! Hel A4 2.400:- 3.000:

Är fortfarande tacksam om jag 1/2 A4 1.200:- 1.500:
1/4 A4 600:- 750:får in ERA bidrag lagomt till Radannons 128:- 160:

stoppdatumet. 
~~ ., ~rzr>Hanteringen blir liksom mycket
 

enklare då...
 
ANNONSABONNE~1ANGSKOSTNADER 

FÖR L.HJSTORPS FÖRENINGAR 

Hel A4 2.000: 2.500:
1/2 A4 1.000: 1.250:
1/4 A4 500:- 625:

-~~\ .. 

@)lol'~A;;';;:D:'::':::;R:::::::":E~S:;::::::SE:;::::::N;;::;::;;;;;::T:::':"';IL:::':"';L:;";"':'~'RE:::':"';' :;::::::D:::':"';,,:~~==~~=~7i\{~r/·.~~~- =~~~~~=~~dj@ 
'\/7-

I l\1arianne Persson 
I Björkom 3154, 860 33 BERGEFORSEN 

060 - 823 23, 824 23, 070 - 54 824 99. FAX 060 - 823 23 (RING FÖRE!) 
~ HIT SKICKAR NIALLTNI VILL HA MED I TIDNINGEN . 1 
((Q))F==~===~========-===~:=~:::':::=':~~===:===========~--'---



~iu$t(Jrp$ R!lutveckliNg
 
önskar Alla och Envar 

en mycket 
Godjul 

och ett riktigt 
Gott Nytt Ar. 

Åter har vi snart lagt ett helt år bakom oss, sonl på olika sätt
 
påverkat oss i olika riktningar.
 

Och som vanligt ser man fram mot ett nytt fräscht år och
 
undrar vad det skall ge.
 

Mycket positiva händelser får vi hoppas.
 
Som sagt, ha det så mysigt ni kan
 

under julhelgerna så syns och hörs vi
 
igen nästa år.
 

~ Vi bygger allt överallt. 

US & Bygg Companiet 

Husbyggartan kar!! 
Fritidshus eller villa...
 

Valet är ert.
 

Vi har 
alternativen! 

Medborgargatan 53, 856 30 Sundsvall 

BYGGSERVICE
 
ENTREPRENADER
 

FASTA PRISER
 

" 060-1 5 21 45 
Te1.060~IS 2144,152199 

Fax. 060-15 2146 
www.hus-bygg-comp.se 

IE~)
 
I~ [1I'l~!ll)
 

~ 
2 



LJUSTORP ÄR FANTASTISKT! 

Nog tycker Du det och visst är Du STOLT över
 
Ditt Lj ustorp!
 

l\1en varför inte låta andra också uppleva allt vackert,
 
sevärt och intressant vi har.
 

Byutvecklingen arbetar för att utveckla turismen i bygden och för det behövs
 
guider / vägvisare, berättare.
 

Vi vill starta en utbildning för dem som vill och kan hjälpa till.
 
.Ju fler vi blir, desto mer kan vi viilja niir vi kan ställa upp.
 

Och tänk vad roligt det är att träffa människor!
 

Första åtgärden är att visa intresse inför den tiinkta utbildningen.
 
Anmäl Ditt intresse till ~larianne Persson, 824 23, 823 23 eller
 

Erland Nordström, 823 19
 
Obs! alla kan delta, ung som gammal.
 

Hervor Wrang 

I,i 

Byggbutiken
 ,,'\ill'i'11/;0@ 
f.d. Galins ~L1~-1 

Vi har det D~~;~~er inom by~t 
IFuru-list Vitmålad-list Tdivaror Paneler 

Laminatgolv Innertak Bänksidvor 

Spånskivor Gipsskivor Board 
Plywood 

Inner- och ytterdölTal" Fönster 
Isolering 

Plast och pa pp 
Infästninuaro Beslag Skl"uV Spik Lim 

El-artiklar 

Alltid lågpris 
Sågade och hyvlade trävaror 

Låna gärna vår släpvagn 

Terminalvägen 6, Timrå
 
Tel 060-57 1050
 

Öppettider vardagar 7.30 - 18.00
 

GRATTIS! 
Simon Persson som fyller 9 år 

den 8 december 
, . 

. "',: 
:~ ,".Grattis gubben 

önskar ~ 
mamma, pappa
 

och
 
alla syskonen
 



lBO
 

Kom och ät i en lugn och stilfull miljö.
 
Ett dignande julbord med allehanda
 

delikatesser.
 
Vardag som helgdag.
 

Ring och beställ
 
060 - 57 06 23 

HOltal1 
1,"

O~821 64- 010"'3161041 
~~~ 

NU ÄR DET JUL IGEN!
 

Vi har laddat med julklappstips. 
Kom in och känn på julstämningen. 
Under julsl{yltningen har vi öppet så 

länge som det behövs . 

Välkomna! 

Timrå Konsthantverlmre
 
Köpmangatan 23 i Timrå
 

060 - 58 06 19
 
Öppet: yard 11 - 17
 

lörd 11 - 14 
----J 

~B 
Tapetsera eller måla? 

Alla typer av målnings
arbeten utföres. 

Vänd er med förtroende till 
ortens målare 

Öppet möte. ~.. 

Vi är ute i god tid ... 

Den 13 januari kl 18.00 har 
Lokala Skolstyrelsen öppet 

möte i Skolans matsal. 
Välkomna. 

På Plats...."" 

Lokala Skolstyrelsen har
 
en egen brevlåda som finns
 

uppsatt i entren i skolan
 
(på vänster sida)
 

Där kan den som vill lämna
 
Ris och Ros, önskemål,
 

synpunkter osv,. som berör
 
skolfrågor.
 

(lådan har lås, så att
 
obehöriga ej har tillträde)
 

Lokala Skolstyrelsen 
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Ljustorps Idrottsförening
 
Tomteland på Ljustorps Bygdegård 
Söndagen den 1 december kl.lS.OO - 19.00 
Julklapps-utdelning ca kl 17.30 ( 20:- / st. ) av TOMTEN 

Modevisning från BIKUPAN 
Försäljning av HANTVERK, HEMBAKAT, GRANAR 

och LOTTERIER. 
Servering med bl.a. julgröt och skinkmacka. 
Underhållning kl.lS-lS.30 av KYRKOKÖREN 

••

VALKOMNA in i värmen. 

Ja , då var det dags att 
vinterbada i tunnan igen . 
Skynda Er att boka en tid 

i våran "mini-SPA"
anläggning med bad-tunna, 

bastu, dusch, titta på en 
videofilm n1edan Ni äter 
något gott som Ni lagat i 

vårat kök. 

LjustorpsIFs adress och 
telefon 
Mellberg 3107 
86033 Bergeforsen 

Kansli:060 82 186,06082403, 
0702983 184. 
Anläggningen: 
060 82403. 07034 00 117. 
E-post: liustorpsif@telia.com 
H-adress: 
w'vw.svenskidrott. seNiljustorpsif 

Ett STORT TACKför det här året 
till alla våra medlemmar och supportrar, 

alla som jobbat ideellt inom fotboll, 
skidor, fritidsgård och bi/bingo, 

till bi/bingo-besökare och 
bingolotto- prenumeranter. 

Huvudstyreisen önskar alla 
en trevlig Jul och Nyårs helg 

5.
 



BYGDEGÅRDS SIDAN
 
Under Bygdegården har arbetet sedan föregående 

blads utskick inneburit att sidoväggarna förstärkts 
n1ed järnbalk för att uppnå full takhöjd. 

Vidare har ett lager av ca; 10 cm singel 8-16 lagts 
ut. Ovanpå detta ligger 20-22 cm isolering. På denna 
har sedan golvvärme- slang rullats ut och 
armeringsmattor najats ihop. 

Gjutning av golvet sker eller skedde (beroende på 
detta blads utskick) den 25/11. 

Utvändigt Bygdegården har på stora salen 
samtliga 10 fönster bytts ut. Isoleringsarbetet har 
fortsatt. 

I köket har den gamla diskmaskinen ersatts aven 
snabb- diskande maskin. 

Beträffande bergvärmen: 2 st. hål å 150 m. har 
borrats. Slangar från dessa har dragits in i 
pannrunlffiet . Nu återstår installation av själva 

.. varmepumpen. 
e.u. Ulf Nilsson 

Ljustorps Bygdegård ek. förening 
Mellberg 3107 
86033 Bergeforsen 
Postgiro 17 65 03 - 1 
BOKNINGSTELEFONER: 
060 82186, 060 824 03 ,
 
0702983 184
 
anläggning 070 34 00 117
 

Vaktmästare 070 28 83 147 



S onsors-information från L·usto s IF till våra s onsorer
 
som har REKLAM TAVLOR nere på IP .
 

Vi har vant oss att på för-vintern få samlas till trevlig samvaro med Er. 

Tyvärr blev det inte av i år, ingen beklagar det mer en vi . Man kan på 
idrottsspråket säga" att vi har för många bollar i luften" . 

Under år 2001 övertogs Bygdegården. I mars i år var det jämt 50 år sedan 
invigningen. Det firades med ett stort jubileums kalas, där några av er 
glädjande nog deltog. 

För närvarande pågår det en omfattande renovering av Bygdegården. En 
lokal för ungdomsgården blir till i nedre planet, om cirka 150 kvadratmeter. 

Vi har, hör och häpna, blivit hyresvärdar, genom att köpa garrlla OK- mack
en med intill liggande fastigheter. Kiosken är i dag riven och en efterlängtad 
miljöstation växer upp. 

Den 14 aug., i samarbete med Ljustorps Församling, bjöd vi alla på 
surströmming i den vackra prästgårdsparken. En höjdare, ca 150 personer tog 
chansen att njuta av årets inläggning. Även Sveriges Television deltog i 
festligheterna . 

Förhandlingar med Timrå Kultur och Fritid om ett övertagande av 
Idrottsanläggningen har pågått under året. Den 1/1 2003 övertar 
Idrottsföreningen IP. 

Vi kan glädjas åt att fyra nya reklamskyltar monterats upp, nämligen: 
Ljustorps Församling, Bilbolaget, Sjödins Plåtslageri, samt ICAForsen. 

Ni " gamla" trogna är : Teknisk Fastighets Service, EAB, OK Q8, Sydkraft 
Nät, Martins Service, FöreningsSparBanken, SCA Skog, Sanna Grus, Ljustorps 
Handelsträdgård, Däckia, ICA Ljustorp, Tomat As , Norrskog, 
samt SCA Forest Products. 

Tack alla för Er insats! När alla " bollar" är i mål, ber vi att få återkomma 
med tid och plats för festligheterna. 

Till dess ber vi
 
från Ljustorps IF att önska
 

Er alla en ..
 
God jul 
och ett 

Gott Nytt Ar 
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KUNSKAPSBANKEN! ! 
Den 1 gång per år utkommande lilla 

"telefonguiden" kommer i nåt av de när
maste numren.
 

De som var med i förra utgåvan
 
kommer att hänga med även i nästa, om
 

inte ni själva önskar utgå.
 
Alla ni övriga kanske också vill vara
 

med. Yrke eller "bara" kunskap smäller
 
lika högt.
 

Tänk på att Era färdigheter oftast ses
 
som tillgång i andras ögon men
 

kanske verkar blygsamma i era egna.
 
Berätta vad ni är bra på, det kan
 

alltid komma någon till del, speciellt Ni
 
själva.
 

Många på byn har haft stor glädje av
 
denna "bank". Det är liksom lätt att hit

ta någon för det man behöver hjälp eller
 

dela funderingar med.
 
Ring Erland Nordström 
823 19, 070-63 823 19 

Skidor, jogging, cykel, 
fotboll, hockey, fiske .. 

Här finns det Du 
behöver till Din sport. 

LjustolPS jiskeon1rådesjörening, 
har under hösten utbildat 9 st nya fisketill
syningsmiin. 
Nu kommer biittre koll på våra fiskevatten 
att kunna ske. 
Fiskekortjinns att köpa hos: 
Tomat-Ås 
Pelles 
Benkas 
OK / Q8 i Sörberge 

En liten rapport från "gyn1pafröknarna" 

Det iir en mycket god uppslutning på 
barngympan. Många pigga och glada 
barn skuttar runt och "gympar", 
medan födildrarna får en stund att 
umgås. 
En omtyckt aktivitet alltså. 

Grattis, Grattis 

%u,Jk; odv et;lUll 

Mörkret har kommit för att stanna ... 
Åtminstone för ett antal månader framåt. 
Så är det inte redan gjort, se över era 
reflexer, dvs den billigaste livförsäkringen 
vi har. Ha giirna för mycket än för lite av 
dom. Det är inte kul att som bilist gissa sig 
till om det verkligen är en 
promenerare på viigen eller 
nåt annat som glimmar. 
Så lys upp Er ordentligt! 

Vill trots att vi bara är "nybörjare" inom 
fotbo11sserien i Ljustorp, tacka dom som 
brinner för detta; Myggan Gode och 
"Lillis", eldsjiiIar för P14. Tackar extra för 
den fina avslutningen för ~ 

säsongen som vi fick vara med på., i! 

Robin Persson mjami/j '::::"\P' 

Öppet vardagar 9.00 - 17.30
 
Lördagar 9.00 - 13.00
 

8 
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+... " w .. 

;:. BBE 
Ramverksta'n Hässjö k:a 

Inramningar 30% rabatt 

+}. -". ~: "-". 

(/ :-

Littografier, original av 

jöran nyberg 

Öppet: G 
måndag - fredag 12- 19 

lördag 10 - 13 

I~+~'r~:.. ~.ililliiiiiiiiiiililliiiiiiiiiiililliiiiiiiiiiililliiiiiiiiiiililliiiiiiiiiiililliiiiiiiiiiT~e~1 O~6~O~-~43~O~2~O~~~~ililliiiiiiiiiiililliiiiiiiiii~_+~_~F~.. 

:::.
 

Nu står julen snart för dörren ochjulbrådskan börjar tränga på. varför inte 
börja julklappsinköpen redan nu ? 

Hos oss på CT:s Hemslöjd står julbordet dukat just för Dig. Här hittar Du 
massor av olikajulklappsförslag. De idealiska klapparna till hela tjocka släkten. 

Vår butik är fylld på nytt med många nya artiklar - kom och se själv. Och Du, 
är Du ute i sista minuten har vi extrajulöppet 21-22 dec. kl. 10.00-22.00. 

God Jul och Gott Nytt 2003 
önskar vi Er alla 

CT:s Hemslöjd 

Nu är de/jul igen ...
 

Prästsvedjan 3078, 860 33 BERGEFORSEN 
tel/fax 060-823 36 mobilnr. 070-34277 21 

..•" •.......... _.~~, "---,---_ .. 
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flnitas Jfundvånf 
Trimning, Idippning 

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

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

alt. 5 kg = 100:
Undlllatfröblandning 24:-/kg 

Solrosfrön, vit 
Papegojblandning 40:-/kg 

@8
.':/" , ')

·--?'~l 

inkL blandare, 

TVÅ' TTSTÄLL 
PAKET 

konsol/er o vattenlåsWC-STOL 

1.750:- 1.080:
Vi utför service och 
byten av värme· 
pannor och olje
brännare. 
Byte av WC-stolar. 
tvättställ, blandare,Butik med 
avloppsrensningarfullständigt 

VVS-sortiment mm. 

'Bad& [hallströmsl_ B~d& 
[Värme Köpmangatan 9 ATIMRÅ. Tel. 060-57 26 50 Varme 

Öppet: Måndag-fredag 9.30-17.30
lO 

Lite ftskfoder, Tubefix, MyggiarveI' ex 

Hund/oder 
Sportsman's Pride, am. helfoder 18 kg, från 315:

J(att/oder 
Cat Cafe 6,3 kg, 240:-, veterinär'kvalitet 

Även andra amerikanska sorter 
Shampo 

Cardinal serien + andra sorter 

Ginseng - bra för leder, ger extra energi,
 
ökar motståndskraften mm
 

KORTLEK: hiist, hund, katt (52 olika bilder)
 

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

DlIvdgen 3, 861 34 Timrå
 
Tel 060-57 59 18, 070-333 14 33
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Ska Ni bygga nåt till t1 D' A GE'7\TS ROS. eJi'". RODA KORSET :,I!II,

våren/sommaren? J!F'f /1 j "I	 ~ 
1#' •	 .vii BLOl\1STERFONDEN II 

Utan ritningar? t1 TIll den eller dom som tsl; PG 56 96 55 _4 )ii 

Ring Marianne et plogar och sandar våra i1i! Tel 823 64 ji 
823 23, 824 23 t1.. l l tt . r tsl' II
L----------'et vagar oc 1 lOppas a VI ar en tiL~,~,~~,~.~,~,~.~.~,~,~.~,~.~.~o.~,~,~,~j 

ts trafiksiiker vintel- i t1 

ett'	 t''t1 ' år. t1fj 
fj ~~~D~~~~D~~~ fj 

ILite fler rosor denna gång. 
Alla som skickar in bidrag till tidningen, tackar såMul mycket. Tack vare Er så äl" det ännu roligare 
att göra "bladet". I år har allt fler tagit vara på möjligheterna att bidra, så det har varit ett bra år 
for mig. Hoppas på fortsatt samarbete med ER. Godju! och Gott Nytt Ar önskar "red. " 

',,'~,-, -- -- ------l 
;,

II detta nummer kommer ytterligare en dagens ..... ~, 
, Ros ..... eller blombukett 

Jag och säkert många av Er vill siikert tacka Stina för alla trevliga boktips hon givit 
oss genom åren. I 

Tyvärr slutar hon på bibhlll vid årsskiftet, 
men misstl-östa ej vi får en ny "tipsare" i Vivianne Nyman, I 

som kommer att axla Stinas mantel vid ovan niimnda tidpunkt. II 

Tack igen Stina, och hoppas du har det du fyller dina dagar med, niista år och framåt. 

I	 ~ 
!I!§5F::T::' :FillfflT7EiWFFFi:::[::::: :1::::',: I :: 'r':::: l: :-'2EJIElE:: l:'::: 1--,: i:.:::i :':'. EGET '::::: :JSEJlJ:': ::: L ':-1 :::: l', :'1:::::: l:::':: FFiTJiI!i55!: FJJR7IFillJIFBEJl1i 

(BIBLIOTEKET HAR ÖPPET MÅNDAG OCH ONSDAG 17.00 - 19.00) 

Tel 821 47	 
: l 

BOK-TIPS FRÅN STINA 

December - januari 

Herman Lindqvist Historien om Sverige	 från istid till fnllntid
 
- så blev de fOl"sta 14.000 åren
 

Dave Pelzer Pojken som överlevde	 på ett mir"akulöst sätt lyckades • I 

han överleva och till och med 
skapa sig ett meningsfullt liv 

Lily Prior La cusina	 en roman 0111 bOI"dets fröjder och . I 

Iköttets lustar 

I 
11 
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Fuskbäckens byalag hade meglemsmöte
FUSKBÄCKENS BYALAG den 30 oktober. Vi kom bl.a. Overens om~[~~~J ~
 att även i år resa en vacker och 

ljusspridande gran på "torget" iFuske. 
Det sker lördagen den 30 november kl. 15.00.
 

Väl mött där.
 
Årsmötesdatum: 25 februari 2003.
 

E.u. Vivianne
 
.d 

'SY"5'i?i"iN5'5'R"i'YS'9S"~~Si"""""""'"T\~=7~"'''''''=T'''Y-''i """~J-~="'i"i'<W----"-=.'.'-'''i''''~''''''''''~Y'''~'"öY;"'~~;:;"Y;:=;Y',?&"w.."VUVlj">7TY ::rnznz:rrr::::zri 

Nu börjar skotersäsongen hos Skinnstugan.
 
Ni besökare, sköter väl om den lika bra nu som tidigare får man anta.
 

Och som vanligt: glöm inte Era sopor
 

J 
Tack 

L ~ 
iil~==~""<X""n:....., ..."o! yu:y.........::• ..-.-....-.-....-.: •• ~ ••• :.-n •• '! .........-nn-.T":....................~ ...."T... ..n"y:...-n .... ' ....: ...............vv n=f'jj
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v [ Byalaget ligger i vintervila.

ÅS - LAGFORS BYALAG Det som sker nu och då är bakandet i
 

~~~~~~~~~~~~~~~~ bagarstugan.

God Jul och Gott Nytt Ar önskar 

As - Lagfors byalag ~ 
k. ~ls 

iili&X'K"'~"'" =,_===.,~~=~=·oW =>2 =,~·'X.'''''.A'''w._...<m._. ..m=.====4 1 J"1L"~ 

~Jl ] ~
Under sommaren har vi haft väldigt mycket besökande 
BREDSJÖN vid badstranden vid Bredsjön, både badgäster och 

J "ÄVENTYRARE" som p.~d~lat kanot och övernattat i 
~~~~~~~~~~~~~ tnpll1.
 

Vi tackar för besöken och hoppas att vi syns nästa sommar igen.
 
I helgen var det julbasar i missionshuset i Bredsjön. Sven och Siv Eriksson med medhjälpare höll
 
idet hela. Man hade ordnat undedlåIlning, fika samt försäljning av div. hantverk och ett antal
 
lotterier vilket bidrog till att få fullt hys. Behållningen blev väldigt bra enligt tillförlitliga källor.
 
Studiecirkeln har startat rör ett par veckor sedan under Arnold Thunströms ledning. Med 15
 
deltagare. Förra gången hade vi också besök av Peder Forsberg som håller på att skl'iva ett
 
folklustspel om Bredsjö-Ante som skall visas i sommar på Norra stadsberget i Sundsvall.
 

Lördagen den 30/11 träffas vi för att gemensamt resa bygranen.
 
Kaffe, glögg och lotterier.
 

Tid 16.00 vid affären
 

~1=~ <~~]=-;;.::~C~11;C~~:J=Vii;;~~bstub.oan och firar lilla ~L" 
MJÄLLÅDALEN Julafton. För övrigt är det ganska lugnt. 

1111 011I111IIIII111111IIIII Vi önskar alla en GodJul och ett Gott Nytt Ar 

Eu M(!;lis Smedman, on([: 
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Ljustorpsbor!! ~{J 
~-{J 

En ny miljöstation öppnar den 1 december vid den 
r· ~ w{J 

rivna kiosken i Mellberg. 
Detta innebär att containrar vid lP, glas-igloos vid Sjöströ Zms, 

samt sommarsoptunnor efter vägen vid Kyrkberget W 

kommer att tas bort. {J 
Miljöstationens utseende kommer ej att vara helt klart till den {J 
1 december, detta beroende på att skolan skall måla 6 st tavlor {J 

med olika motiv i tema miljö, som skall pryda staketet. g
 
"i',rl 

l 

GOD JUL T~~~5 ~~n ~nl ~~ Iiii;> ·~ g 
{J 
{J 

KALENDERN! ! 
Kom gärna med inslag. 

datum kl aktivitet arrangör plats 

24.11 18.00 Höstauktion Centerkvinnorna Bygdegården 

26.11 18.30 Dragspelskurs Byutv/Studiefrämj. Bygdegården 

1.12 15.00  Tomteland Lj ustorps IF Bygdegården
19.00 

7.12 19.00 Julbord med dans Centerns komlllunkrets Bygdegården 

12.1 13.00 Barnfest Centerkvinnorna Bygdegården 

13.1 18.00 Öppet möte för föräldrar Lokala Skolstyrelsen Skolans matsal 

10.2 18.00 Årsmöte Ljustorps Bygdcgål"dsfö."cning Lj ustorps lP 

10.2 19.00 Årsmöte Ljustorps Jdrottsfören. Lj ustorps lP 

Vi tänkte vara ute i god tid med "raggarrunda". Smått och gott som behövs till nya fritidsgården. 
Ni som ska ha källar- vinds- eller förråds rensning, spar sånt som kan användas till "gården"; soffor, 
bord, stolar, biljardbord, gardiner, porslin, mattor ja nästan vad som helst.. 
Vid platsbrist ring nån i stYI"elsen: Sari 8ll 05, Marianne 823 23, Anna-Karin 831 55, så kanske vi kan:t~ 

härbärgera prylarna. Tackar på födland FRITIDSGÅRDEN.... 



Julhandla på hemmaplan! 

Adventser bj udande 
30 o~ 

På jackor, kappor, stövlat" och kiingor. 

Måndag - lördag 

Paketen får du inslagna 

Välkommen in! 
Glöm ej!!!
 

Inliimllingsstiille för kemtvätt
 
Pr nsio II ärsraLJ att
 

Öppet: ~ 
vardagar 10 - 18 lördagar 10 - 14 

.~ 
Köpmangatan 47 * Tel & Fax 58 07 80 .~,._. o 

'ij:'~I~"i>'l'J~ 

FRITIDSGÅRDEN! ! 

Jaha nu vankas det jul igen, endast två
 
kvällar kvar", för "gården".
 

Hoppas att Ni föräldrar som "sluppit"
 
denna termin kan ställa upp under våren
 

2003.
 

Ny ordförande har vi fått.
 
Grattis och välkommen Sari.
 

Vi önskar alla barn, ungdomar och
 
föriild rar en mysig jul och roligt nytt år.
 

Vi har ju en hel del att se fram mot under
 
niista år.
 

Dvs våra nya fina lokaler.
 
I\1er om det kommer vid senare tillfälle.
 

Sari Kankaanoja 811 05 
Marianne Persson 82423 

Anna-Karin Wallgl"en 831 55 

1...- ----1 

CENTERN OCH
 
CENTERKVINNORNA
 

ILJUSTORP
 

Lördagen den 7 dec iiI' Ljustorps Centerkvinnor värdinnor för julfest med
 
stort j ulbord levererat av Lasses matstuga.
 

För dansmusiken svarar Per Norlings orkester.
 
Viilkommen till en toppen kväll på Bygdegården!
 

Kostnad för både mat och dansmusik är 240 kr / person.
 
Karin Höglund tel 830 67 tar emot din anmiilan.
 

Ring snarast!
 

Söndagen den 12 januari dansas j ulen ut på barnfesten på Bygdegården.
 
Till dansen kring granen spejar Lövbergarna.
 

Gratis fika för barnen.
 
Kommer tomten iiven i år!
 

Alla barn och vuxna hjärtligt viii komna!
 

I
 Vet du vad som är på gång i Ljustorp?
 
En ny hemsida hat" öppnats som visar kommande evenemang i LjllstOI"p.
 

http://w.tvw.ulander.com/ljustorp 
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Är Ni några som ska ut på "tur" och
 
vill åka tillsammans,
 

TÄNK.. Dubbelt så kul & 1/2 så dyrt
 

~.jb.~Hör med Lage! ~~'6; 
Sjöströms Åkeri i Lagfors, 

Som erbjuder 19 platser i sin buss.
 
~1ycket lämplig för större eller mindre
 

sällskap, föreningar
 
idrottsgäng och liknande.
 

Varför inte en bowlingtur?? 
Välkommen att ringa för prisuppgift 

Dans
 
Bergeforsparken ...
 

förmedlar även större sällskap 
från 20 - 71 personer 

Lage Sjöströnl
 
060 - 810 25
 

070 - 325 76 90
 

Ur Svcnska Folksiigncr, Bcngt (~f Klintberg 

Flickan fick ingen ro för moderns sorg 
I Lövberg levde i början på 1800-talet Erik 
Larsson och hans hustru Stina Brita. Deras 
första barn, en flicka, dog då hon bara var 
några år gammal. Modern sörjde alldeles för
tirligt en längre tid, och det tycktes inte vilja 
ge med sig. 
Så en natt fick hon se den döda flickan stå 
framfår sängen och vrida ihop sparlakanet 
som en garnhärva, låta det vidga sig igen och 
så börja vridningen på nytt. Detta upprepades 
natt efter natt. Beständigt stod den döda 
framför sängen och vred sparlakanet. Till slut 
tog Stina Brita mod till sig och frågade flickan 
vad hon ville. Då sv:uade hon: "Ni får inte 
sörja mig som ni gör; jag får ingen ro i graven. 
Om ni inte slutar skall jag vrida er som jag 
vrider detta." så försvann hon. Modern måste 
sluta sörja. Hon hade ju en dom över sig. 
Hennes som miste också ett litet barn, och även 
hans hustm sörjde mycket. Då hÖI"de jag 
honom en gång säga till henne: "Du får inte 
sörja så där, ty då kan det gå på samma sätt 
för dig som det gick för mamma." 

/vlede/pad, LjuslOIp 
Spm!akan = sängförhänge 

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

Slättmon, Västansjön, Bredsjön, Göran Andersson 84512
 
Uddefors
 

Lagfors bmksgatan, Lagfors, Åsbacken Lea Hörnström 81050 

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

Fn'in Skäljom-korsningen - Aspån Birgit Bergfors 83037 

Lögdö, Ribodarna - Masugnarna Björn Andersson 82074 

Prästsvedjan, Höglandsvägen, Mellberg Pernilla Dovennyr 82434 
I Kyrkberget 

Från ICA, Öppomsvägen, Hamrevägen, Erland Nordstl-öm 823 19
 

Skäljom, Åsäng, Stavreviken, Rotenvägen Hasse BOlIvin 83080
 

Åsäng, mot Viksjögränsen Mj~illådalens Byalag ~~------------fis 



Snart är det tid för tindrande snö, brinnande marschaller och JULi 
Julen, det som många av oss ser fram mot som något härligt och något som vi längtar efter. 
Men tiden innan jul kan kännas kravfyllt och fyllas med tankar som: "Hur ska jag hinna med, 
hur ska vi ha råd?" Tiden innan präglas av trängsel i affärer och långa arbetsdagar för 
människor, som gör att vi kan handla. Vi talar om att julen kommer med budskap om frid, vi 
talar om den Fridsfurste som skall komma. Jag tror att vi behöver förbereda oss på julfriden 
redan innan julen, genom att våga ta det lite lugnt, så att vi när julen kommer, kan vara 
utvilade istället för utschasade, vara lunga och känna frid, istället för att känna stress. Men hur 
bär vi oss åt? Jo, stanna upp och fråga: "Vad är det som jag absolut måste göra och hinna 
med, vad är det som måste köpas in? Måste vi ha all mat som vi tänkt och måste allt lagas av 
just mig?" Att istället för att putsa just den saken, eller göra den städningen, kan vi ta en 
promenad och plocka lite granris till farstukvisten. Ett sätt att förbereda sig inför julen sig kan 
vara att gå på de gudstjänster och engagemang som kommer redan innan ju!. Att ta en heldag 
första advent, först gudstjänst i kyrkan, sedan kaffe i församlingshemmet och avsluta med 
julhandel på Tomteland nere på bygdegården. Se skolans Lucia i kyrkan, gå på julmusiken 
och njuta av Ljustorps kyrkokör. Det kan vara förberedelser, som gör att när julen kommer, 
infinner sig också friden. 

Jag önskar er alla en fridfull tid innan jul med lagom mycket att göra och jag önskar er en 
fridfull och glädjefylld jul, en jul då jag hoppas att vi ses på julottan i Ljustorps kyrka, lite så 
där lite lagom morgontrötta, men inte slut och utschasade. 

Eva Broo Präst i Ljustorp 

Kommande gudstjänster och alTangemang. 
Söndagen d 17 nov kl 17.00 Familjemiissn i Kyrknn 
med kyrkisbarn, barnkör och konfirmander 
Onsdagen d 20 nov kl 19.00 Cnfe'kviill i Kyrkan 
med Delta Seven och Anna-Lena Adolphson. Servering i församlingshemmet efteråt. 
Söndagen d 24 nov kl 18.00 Gudstjänst i Kyrknn 
Fredngen d 29 nov Auktion i Missionskyrkan i Lngfol'S. 
Lilla kören, Agneta och Eva är med.. 
Söndagen d 1 dec, Första advent. k11l.00 Gudstjiinst med kören i Kyrkan. 
Agneta, kören och Eva fortsätter efter kyrkkaffet till Tomteland nere på Bygdegården. 
Söndagen d 8 dec kl 18.00 i Hässjö kyrka Konfirmandrock 
Kom och se alla konfirmander i pastoratet, och var med på den gudstjänst som de har varit 
med och arbetat fram under dagen. 
Fredagen d 13 dec kl 08.00 Lucia i Kyrkan 
Söndagen d 15 dec kl 18.00 Julmusik i Kyrkan 
Fredagen d 20 dec 
Skolan har fackeltåg till kyrkan och terminsavslutning där. Tiden är ej ännu fastställd. 
Onsdagen d 25 dec, Juldagen. Julotta kl 07.00 i Kyl"!olJl, Kyrkokören. 
Torsdagen d 25 dec, Annan dag jul kl 11.00 Guclstjiinst i Lagfors Kyrka. Lilla köl'en 
Tisdagen d 31 dec, Nyll.rsafton kl 17.00 nY~lrsbön i Kyrknn. Nils Stenlund sjunger 
Måndagen d 6 jan Trettondagen k11S.00 Gudstjiinst med sång i Riibobodarnas 
Missionshus. 
Söndagen d 12 jan Id 1l.00 Gudstjiinst i Lögdö kyrka. Då gör pastoratets alla kantorer, 
präster och medarbetare en Gudstjänst tillsammans. Kom och var medl 
Söndagen d 26 jan kl 11.00 Gudstjiinst i Kyrkan 

Fortsättningen får ni i nästa Ljustorpsblad l 
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~ LJUSTORPS I'ÖRSAMLlNG INI,'ORMERAR 

Istället för ett separat församlingsblad har kyrkorådet i Ljustorp valt att genom 
Ljustorpsbladet till er alla förmedla nyheter och aktiviteter inom församlingen. 

Redan för ett år sedan i november ansökte vi om medel från stiftet för att stöldsäkra våra medeltida
 
skulpturer i kyrkan. Tyvärr har det tagit i stort sätt ett år innan vi vet om vi får bidrag eller inte från
 
stiftet. Den totala kostnaden blir 135.000 kr och nu vet vi också att vi får bidrag med 50%. Skulpturer

na finns redan nu på länsmuseet för ytterligare konsel"vering och stöldsäkring. Arbetet påbörjas i janu

ari.
 
Uppe vid minneslunden rasade slänten efter allt regnande åren-OO och -01. Nu är slänten återställd
 
och skallIlär det gäller växtligheten åtgärdas till vå ren.
 

Till sockenstugan har vi av hembygdsföreningen fått låna gamla "skolsaker" för att förhoppningsvis till
 
nästa sommar kunna erbjuda en liten "nostalgitripp" i gammal skolmiljö. Gärna också foton från den
 
tiden.
 

Som bekant brukar kyrkan uppvakta alla dem som fyllel' 80 och 85 år och efter det varje år framåt.
 
Kyrkorådet har nu sett över rutinerna och beslutat att fortsättningsvis uppvakta alla 80, 85 och 90 år

ingar och först efter att ha fyllt 90 blir man då uppvaktad varje år.
 

För er alla som har tillgång till internet föreslår jag att ni tar fram pastoratets nya hemsida på
 
- www.svenskakyrkan.se/hassjo - där kan ni alltid få fram pastoratets och den egna församlingens ny

heter.
 

Kyrkorådet i Ljustorp önskar er alla församlingsbor
 
EN GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR.
 
gellOm
 
Freja Tjärnberg, ordf
 

Minnesgåvor. Vi har ändrat postgirokontonummer för insättning av minnesgåvor till Hässjö-Ljustorp

Tynderö Pastorat, PG 830 33 75-3. Det finns flera fonder att använda.
 

Några tankar från orgelpallen ..... ~i;;;;i;;;;;i;m
 
~ 
L:lIc.... 

Tänk att nyss var det sommar, med många vigslar och dop i vårt pastorat. Mycket arbete, men så
 
roligt! Och utan att jag riktigt hunnit med, är det plötsligt jul, med allt vad det innebär, både i arbetet
 
och där hemma. Ändå tycker jag att det är den roligaste tiden på året. (fast det tycker jag om det mesta
 
i mitt al'bete) Mycket sång och musik, kan det bli bättre än så?
 
Vi har som ni förstår redan börjat träna julsångerna i körerna.
 
Körerna - som ger så mycket glädje till församlingen, är en Gudagåva att få arbeta med, anser jag.
 
Barnen som kommer springande upp till församlingshemmet, ger mej en kram, och vill börja sjunga på
 
stört. Kyrkokören som, är min glädjekälla, min enel'gikälla, får resten av veckans ar'bete. (trots att de
 
ibland är rätt pratsamma och spralliga av sig och ibland ger mej några extra gråa hår)!
 
Om det finns någon som vill börja sjunga i en av körerna, äl" ni varnlt välkomna. Det är bara att
 
komma till församlingshemmet. Vi övar måndagar. Barnkören klockan 13.00 - 14.30.
 
Kyrkokören klockan 18.30 - 20.30.
 
Sedan vill jag instämma i Evas ord om att ta det lugnt inför julen, och jag hoppas vi möts i advents och
 
j ulgudstj änsterna.
 

.Med en önskan om en god jul och ett gott nytt år till el' alla
 
Fl'ån Agneta, er kantor.
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ABF Sundsvallsorten hälsar Dig vällwmmen till vårt kon
tor i Timrå eller i Sundsvall. Vi organiserar cirklar och 
kulturprogram, framforallt i samarbete med medlems
organisationer men även med/for alhn~inheten. Berätta 
for oss vad Du vill göra. 

Pga sjukdom kan vi tillsvidare inte upprätthålla vår am
bition att finns på plats i Ljustorpeller att ha Timrå
kontoret öppet hela veckan, i dagsläget har vi bemannat 
50%. Schema finns på våra kontor. Vi bel" om överseende 
ror detta. 

Välkommen att kontakta oss! 
ABF Sundvallsorten 

Timrå tel 58 04 66 fax 57 25 43 
EN STUOIES;\TSNING fÖR ÖKA'O'IJVSI<VALlTf(

Sundsvall tel 64 10 60 fax 17 10 20 OCH föRBÄnRAO FOLKHÄLSA 

E-post abfcmsundsvall.abf.se 

Bynanln 
Ur Medelpadska ortnamn II 

Hnr Ljustorps byar har fått sina namn. 

I detta nummer presenteras Frötuna 
De gamla Ljustorpsböndernas liv var fyllt av arbete för brödet. De hade sin boskap och sin säd att 
tänka på. De fiskade i älvar och sjöar. Och de sökte värna om sitt med inhägnader och gränsmärken. 
Om allt sådant berättar Ljustorps bynamn. Men de saknade nog inte alldeles sinne for det övervärds
liga. Men helt naturligt har det inte satt så många spår i deras namn. De osynliga makternas namn fick 
man inte umgås oforsiktigt med. Ett namn i Ljustorp bär möjligen vittne om gudsdyr'kan på den tid, då 
kristendomen ännu inte kommit till bygden. Det är Frötuna. Det skrevs Frötunom 1409, Ffrotthttune 
1535 och Ffrötvne 1543. I sitt arbete Minnen av heden tro och kult i norrländska ortnamn säger 
J. Nordlander, att forleden är gudanamnet Frö. Dt iir ofrånkomligt att hedniska gudanamn f"orekomma 
i många nordiska ortnamn. Odensvi betyder "Odens helgedom"; Torsåker får i en del mycket gamla 
ortnamn återges med "den åt giden Tor helgade åkern"; Frösö innehåller utan tvivel namnet på den 
nordiske fruktbarhetsguden Frö. somliga lär'de mena, att det endast är de ortnamn, som börja på 
Frös-, som äro bildade av gudanamnet Frö, under det att de som begynna på Frö. I vissa fall formodas 
innehålla namnet på Frös kvinnliga motsvarighet Fröja. I fn'iga om Frötuna kunna vi nöja oss med att 
säga, att det sannolikt är ett av dessa båda namn som ingår. Senaroe leden -tuna är samma ord, som vi 
hade i bynamnet Tuna, och som betydde "inhägnat område". Det f6rekommer ofta, att det ordet f6r
bundits med ett hedniskt gudanamn: Torstuua, Ulltuna (diir förleden iir gudanamnet Ull). Detta for
hållande kan ytterligare stödja oss i trou, att det Frö som ingår i Frötuna. - då Frö fr'amforallt var 
svearnas gud, är det ingalunda miil"i<.värdigt att de gamla medelpadingarna dyrkat honom, eftersom de 
stått i urgamla f"örbindelser med svearna. I Frötuua låg kanske alltså Ljustorpsböndernas gudstjänst
plats, innan kristen kyrka byggdes. 

Detta var den sista delen med byanal17n. 



Detta är en artikel ur okänd tidningjrån 1941 eller 1942 

Norrlands kulturminnen pannved åt Stockholm 
För någon tid sedan påpekade Medelpads Hembygdsförbund att stor fara hotar landsbygdens åldriga
 
byggnader genom att landskapet genomkorsas av uppköpare som fÖI"vandla många värdefulla och
 
oersättliga kulturbyggnader till ved som sedan säljes till stockholmarna. I ett observandum framhöll
 
förbundet det tragikomiska i att vi norrlänningar, som äga siwgen, måste sölja vår historia till bräns

le.
 

Sedermera har även SLU i en insändare understrukit vad förbundet hävdade i sitt upprop. Nu har
 
också riksantikvarierna framhållit faran av den förödelse som hotar den äldre bebyggelsen på lands

bygden. Och därvid får man besked om att aft:'irerna med gamla byggnader är en följd av att bränsle

kommissionen uppmanat konsumenterna att skaffa licensfri ved. SImpelfria som stockholmarna äro,
 
då det gäller Norrland, ha de omedelbart satt i gång uppköpare och bjudit dem ordentlig överbetal

ning, vilket bevisas av de priser som betas för gårdarna. Lalldsantikarie Humbia har till riksantikva

rieämbetet meddelat att man i Västerbyn i H~ilsingland höll på att riva en gård, Norrgåden, då han
 
lom dit. Ett par hus voro redan uppsågade och ett nirdstall gick ej att rädda. Men två andra fick han
 
chefen för en indudtri att mitt för näsan på uppköparna köpa för 2.500 kronor.
 
Här i Medelpad ha många förnämliga representanter för den vackra äldre byggnadsstilen skattat år
 
vedhungern i Stockholm, och att det inte alltid varit utskottsbyggnader, som man i någon tidning ve

lat göra gällande bevisar det exempel som Hem bygdsfårbundet häl" lämnar.
 
Gården på fotografiet skall förvandlas tilllicensfri ved. Den ~ir belägen i Löfberg i Ljustorp och byggd
 
i mitten på 1800-talet. Den uppfördes av Ljustorps p.l den tiden kanske rikaste bonde, Lars Ersson
 
som därför att han ägde två dylika gårdar kallades för "Tvil-tvåvåniga Lars". Första gången den an

vändes var då Två-tvåvåniga Lars gifte bort sin dotter och bröllopet varade en hel vecka med kyrkvig

sel och ståtliga arrangemang. Gården är mycket välbibehållen och byggd av grovt kärntimmer av di

mensioner, som kn'lppast står att uppbringa i våra nuvarande tändsticksskogar. Golven i både under

och övervåning bestå av 3"xll" handtäljda golvplank Alla snickerier äro synnerligen väl- och för

siggjorda. Gården har nio stora, härliga rum och på övervåningen finns en sal som sträcker sig från
 
långvägg till långvägg, alltså tv~irs över gaveln med öppen spis, en sal som sImlle kunna bli en bra
 
samlingssal därest gården hade kunnat inköpas till bygdegård.
 
Då Ljustorp f.n. Saknar hembygdsförening har man naturligtvis inte bevakat detta tilInille, men det
 
finns ett bra tillnilIe för uppköpm"en att göra en god kulturell gärning genom att låta bygden erhålla
 
gården som gåva eller mot ersättning.
 

Två-tvåvån ig,a-La rs-gården ~justorp som skall bli ved. 

Lite julfniss..
 
- Oh, vad det är varmt i dag. Sa en tjuv
 
till sin kumpan.
 
- Men vi kan väl ringa till polisen och
 
be att de skugga oss.
 

- Av vilken anledning drar konstapeln
 
slutsatsen att den åtalade var berusad
 
vid gripandet? Undrade domaren.
 
- Jo, först stoppade han en krona i min
 
bröstficka, sedan tittade han upp mot
 
kyrkklockan och sluddrade "Milda
 
makter, hat" jag gått upp så mycket i
 
vikt. .. "
 

- Har du gjort slut med Berit?
 
- Ja, jag stod inte ut med hennes gap
skratt.
 
- inte visste jag att hon hade ett så
 
otrevligt shatt.
 
- Inte jag heller, förrän jag friade.
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Byasnack med Nicke Sjödin. Sammanställning av idediskussionerna av vår byalagsträff 
i Ljustorp den 23 oktober år 2002 

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR ! 

Vi har nu gjort en sammanställning av idedis1cussionerna samt utvärdering av träffen i 
Ljustorp. Vad som sammanställts är punkterna som varje grupp tagit fram, inte själva 
kommentarerna vid redovisningen. Det var närmare sextio deltagare med representanter 
från byalagen/intresseföreningar, Kommunen, Länsstyrelsen, ABF och politiska företrädare. 

""	 Vårt mål och syfte med denna träff: 

starta upp en dialog och en bred samverkan mellan byar/föreningar för att samla den 
gemensamma kraften när det gäller landsbygds-och utvecklingsfrågor i Kommunen 

•	 Fråga 1: vad anser du är viktigt för att stärka samarbetet och dialogen mellan, byalagen, 
företagen i Timrå, KOlmnunen, andra föreningar och organisationer? 

Svar: fortlöpande infonnation mellan byalagen, god kontakt, "byalagsforum", anonym i stor 
förening, önskas tydligt ledarskap från KOlmnunen, EV kompetens, engagemang, red ut interna 
konflikter, träffar som dagens där alla föreningar och organisationer kan samsas om tagen, 
externa företag, kompetens, regelbundet utbyte av ideer mellan föreningar och Kommun, 
kommunrepresentant, tillfälle till gemensamma träffar, små aktivitetsbidrag gör nytta, 
gemensamma projekt över gränserna, arbetsgrupper sammansatta av alla föreningar, utnyttja 
Sambygd mer, att det i varje byalag fiJIDS initiativtagare/eldsjälar som har intresse av att 
utveckla kontakter och samarbete med övriga byalag, företagen i Timrå, Kommunen, andra 
föreningar och organisationer, öka samarbetet, använd Erling Pettersson på Arbetsfönnedlingen, 
träffas mera över gränserna 

•	 Fråga 2 : skriv ner någon/några aktiviteter som du anser att vi gemensamt kan bygga en 
stadigvarande verksamhet omkring? 

Svar: lägg ut verksamheten på byalagen, rökeri, övernattningsmöjligheter, "öppen by", dags
aktiviteter längs dalgången, utveckla fisket i ån, småföretagare/hantverkare, marknadsföring, 
bygdegårdsprojek1:, träffas oftare, gemensamma fester, satsa på ungdomsinf1yttning,bygdeteater, 
byacamp, ungdomsverksamhet/gård för ungdomar-föräldrar- mor/farföräldrar, pensionärer, 
kultur, kulturhistoria, säger vi inte, stötta våra unga och hjälpa till så de kan utveckla 
verksamhet, teater, hästar, vi tolkar att det här gäller de 10 byalagen i Ljustorp, en sån här 
samling skulle kunna generera till ideer och uppslag till gemensamma aktiviteter 

~ 

Alla behövs j ett utvecklingsarbete 

c, 

..... 
Vänd blad I.. 



Byasnack med Nicke Sjödin. Sammanställning av idediskussionema av vår byalagsträff 
i Ljustorp den 23 oktober år 2002 

• Fråga 3 : vilka insatser anser du är viktiga för att bevara och utveckla vår landsbygd? 

Svar: jobb, jobb, jobb, (behöver vi kanske en ny Wiström ? ), vodaphone, TV kanalerl,2,4, 
värna om de aktiviteter och företag som films på orten, kommunikation, bredband, arbete, 
bostad, bra kommunikationer gör bygden attraktiv, god lokal service, fungerande vårdcentraler, 
eldsjäl/ar, ideella krafter, nytänkande, infrastrukturfrågorna, väcka KOlmnunen-välutvecklat 
landsbygdspolitiskt program, satsa på ungdomar så kan de äldre vakna, levande byaföreningar 
och andra, kontaktperson för byautveckling på Timrå Kommun, kontakter Länsstyrelsen 

• Sammanstälhling av utvärderingen av kvällen 

Vad var plus? Vad var minus? 

- Nicke Sjödin, Nicke Sjödin - spritpennorna 
- att så många kom - byalagen finns även utanför 
- jag tycker det var bra Ljustorp 
- bra att det ordnas idekläckarträffar - för lite folk 

och därigenom engagerar folk ideellt - absolut inget negativt 
- allt med denna kväll har varit givande - det blev många fina förslag och 
- infonnation risken är att det bästa stannar i 
- det har varit intressant centrum 
- bra diskussioner - dåligt med folk 
- stärkt gemenskapen mellan byalagen 
- ett mycket bra initiativ för att stärka kontakten 
mellan byalag och kommun 

- bra initiativ till denna kväll 
- trivsamt med blandade byalag och politiker 
- man lär sig nya begrepp 
- otroligt vad många ideer och förslag S0111 framkommer 

när alla representanter från byalagen och övriga medverkande 
träffas 

- kanonkväll 

Arrangörsföreningarna Ljustorps Byutveckling, Hässjö Byalag och Sörberge Intresseförening 
tackar alla [ör ert deltagande och engagemang. Vi hoppas att ni hör av er till oss om de goda 
ideema och vi ser fram emot nästa träff på vårkanten år 2003. Kom gärna med @rslag på vad 
den träffen hör ha (ör innehåll. 

God Jul och Gott Nytt År ! 

Erland Nordström E-post: Paula.Hoglund@swipnet.se 
Ljustorps Byutveck1ing 
Anneli Holmberg E-post: anneli_holmberg@telia.com 
Hässjö Byalag 
Johnny Torvaidsson E-post: johnnytorvaldsson@spray.se 
Sörberge Intresseförening 

mailto:johnnytorvaldsson@spray.se


III 
En kluring.. 

I ett villaområde finns det fem hus
 
Alla har olika färg,
 
Rött, grönt, vitt, gult och blått.
 

I varje hus bor människor av olika nationalitet,
 
engelsk, svensk, dansk, tysk och norsk.
 

Ingen av dessa dricker det samma, de dricker;
 
Te, kaffe, öl, vatten och mjölk.
 

Alla röker, men inte samma märl\.e. Märkena är;
 
Pall Mall, Dunhill, Bien, Bluemaster och Prince.
 

Alla hus har ett husdjur;
 
Hund, fågel, katt, häst och Zebra.
 

Engelsmannen bor i ett rött hus.
 
Svenskarna har hund
 
Konstigt nog dricker danskarna te
 
Den gröna villan ligger till vänster om den vita
 
I den gröna villan dricker man kaffe
 
Mannen som röker Pall Mall har fågel
 
I den gula villan röker man Dunhill
 
I den första villan bor det norrmän
 
1\1arlOen som röker Blend bor bredvid villan där det finns en katt
 
I villan bredvid hästen, röker man Dunhill
 
Mannen som röker Blue Master, dr-icker öl
 
Tysken röker Prince
 
Norrmännen bor bredvid den blå villan
 
Man dricker vatten i villan br-edvid den villa där man röker Blend
 
I villan i mitten dricker man mjölk
 

VEM ÄGER ZEBRAN? 

DU BEHÖVER INTE ÄTA
 
ALLA DINA KORVAR p~
 

EN GÄNG, HAMPUS!
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