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ALLMAN INFORMATION 

NÄSTA TIDNING 
STOPP OCH UTSKICK 

Nr1 

Nr2 

Nr3 

Nr4 

6.1 

3.3 

5.5 

7.7 

28jan 

25 mars 

27 maj 

29 juli 

ANNONSKOSTNADER för 2006 

Inkl. moms 

825:

413:

ANNONSABONNEMANGSKOSTNADPrenumeration 
på "tidningen" kostar 150:-/år = 6 Pris Exkl. moms Inkl. moms 
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
 

Pris Exkl. moms Inkl. momsSTOPPDATUM!! 
Inget nytt under solen ...
 

Nya red vill också att NI kära
 
deltagare kommer in i TID med
 

Ert material.
 
Hon tackar på förhand.
 

Obs!!! 
Som medlem (insats + årsavgift) i 

Ljustorps Sockenförening har 
Ni 10°,10 rabatt på annonskostnaden. 

ANNONSABONNEMANGSKOSTNADER
 
FÖR LJUSTORPS FÖRENINGAR
 

---------------~~~~~~~~-----~~--~,.....-~~=: 



Nu kan vi handla igen
 
Lena Liljemark: Ordf 

Det har varit en händel
Christer Nyman: V. ordf 

serik tid för oss i Ljus OlofUlander: Kassör 
torp på sista tiden. Vi har Anna Olsson: Sekr. 
väntat och väntat på den Tina Tjärnberg-Forslund 
nya affåren och äntli Suppleanter: 

Åsa Magnusson gen ... nu finns den här. 
Cecilia Englund 

Det är fantastiskt att vi 
lyckades, för det är fak Syf1e
tiskt alla vi i byn som 

Föreningen skall verkaförbidragit till att det blev 
att skapa de bästaförutaffår igen. Vi har tydligt 
sättningar för att leva och sagt att vi är beredda och 

stödja affåren och där bo i Ljustorp 

med möjliggjort att man 
törs satsa på en ny affår. 
Vi kan vara stolta för att 
vi tillsammans drev frå
gan och för att Idrottsfö
reningen är en förening 
som törs driva ett så stort 
projekt som bygget har 
inneburit. På de flesta 
orterna stängs affårerna 
igen idag, men i Ljustorp 
så nyöppnar det en affår. 

Till våra nya handlare 
vill vi bara önska lycka 
till. Vi är glada för att 

dom vill satsa på oss som 
by. Nu gäller det att vi 
alla kommer upp till be
vis och verkligen ställer 
upp och handlar om 
verksamheten ska överle
va. 

I samband med att förra 
numret kom ut hade man 
även en invigning i 
Mjällådalen. Där öppna
de man en rökkåta där vi 
alla kan röka fisk och 
kött, se reportage längre 
fram i tidningen. 

Bygdekontoret
 
Samtidigt som affåren 
öppnade startade också 

vårt Bygdekontor i sam

ma lokaler. Det är Sock

enföreningen som är an

svarig för verksamheten 

och Lena Gröning som 

kommer att arbeta där. 

Bygdekontoret är tänkt 

att vara en knutpunkt 
för service och informa

tion i bygden. Samtidigt 
som det ska vara en mö

tesplats där vi kan träf

fas, prata och ta en kopp 

kaffe. 

På Bygdekontoret kan 

du som privatperson, 

Fritidsgården som kört i 
gång med sina nya öp
pettider har också haft 
mycket bra uppslutning 
både av föräldrar och 
barn från låg- och mel
lanstadiet. Det är kul när 
verksamhet i bygden fun
gerar och uppskattas. Vi 
önskar den nya styrelsen 
lycka till. 

God jul på er alla! 

S~en 

Te] 82413 

förening eller företag 
kopiera, faxa, skriva ut 
dokument eller bilder, 

hämta blanketter mm. 

Under 2006 kommer vi 

att fortstätta att utforma 

verksamheten efter dom 

behov som finns i byg

den. 

~~2005 
Enskild: 50:

Familj/organisation: 75:

Enskild: 100:

Organisation: 300:

Insatsmedlemskapet är per
sonligt och betalas en gång 
sen tillkommer årsavgiften 

varje år. 

Ljustorps sockenförening 

Lövberg 102, 86033 Ljustorp 

Tel: 822 22, PG 86 Il 24-6 

Org. Nr: 76 9600-9476 

sockenforening@ljustorp.se 

www.ljustorp.se/sockenforening 

www.Ijustorp.se 
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Vägskyltar i våra byar!
 

Ortnamnsskyltar 

Det har ju saknats 
byaskyltar efter vä
gen för många byar 
i Ljustorp. Efter 
många års påtryck
ningar är det här 
äntligen på väg att 
åtgärdas. Ort
namnsskyltarna är 
de blå skyltarna 
med byanamn som 
finns efter vägarna. 

Vägverket kommer 
kostnadsfritt att 
sätta upp skyltar i 
byarna under förut
sättning att bya

ress med det 
namnet. 

Enskild väg 

Enskilda vägar 
med statsbidrag 
kan få vägskylt 
på bekostnad 
av Vägverket. 

På förslag från 
oss är Röje
sjön, Edstafå
bosjön och 
Uddefors. Kom 
in med mer 
synpunkter till 
Bygdekontoret 
om ni har öns
kemål. 

namnet finns med 
på lantmäteriets karta som Väg
verket använder. Dessutom måste 
det finnas gårdar/hus i byn som 
och av dessa måste också några 
synas från vägen. 

Skyltar som saknas idag 

Väg 681: Lögdö, Frötuna (från 
väster), Skäljorn, Öppom, Edsta, 
Mjölsätt, Häre, ÅS, Lagforsbodar
na, Lycke och Rogsta. Väg 705: 
Björkom, Lövbergsåsen, Godsen 
och Hoxtra. Väg 331: Slätt och 
Vargmyra (efter Rotenvägen). Väg 
703 (mellan Åsäng och Frötuna): 
Sanna 

Vissa av byarna kommer att få två 
skyltar om de har längre utbred
ning. Vissa byar som idag finns 
efter två vägar kanske bara får 
skylt efter ena vägen. 

Hur vill ni ha det? 

Fram till 15 december kommer 
kartorna med alla uppgifter att fin
nas på Bygdekontoret. Kom in och 

ge era synpunkter. 

Frätuna: Här skall vi begära 3 
skyltar. Vill ni Frötunabor att det 
ska stå bara Frötuna på alla eller 
ska det stå?: Öster Frötuna, Väs
ter Frötuna och Frötuna. 

Stavning: Passa på att ha syn
punkter på stavning på era bya
namn nu när ni har chansen. 

Byarnas utbredning: Eftersom det 
här kommer att påverka er adress, 
så ska ni också passa på att ha 
synpunkter på byarnas utbred
ning. Så att ert hus/gård hamnar i 
rätt by. På kartan finns markerat, 
var vi anser att gränserna går. 
Kom och ha synpunkter på detta. 

Konsekvenser av detta 

När det här är klart innebär det att 
kommunen kommer att ordna 
adressändring i enlighet med det 
arbete som gjorts. Ligger man 
inom en viss by, så kommer man 
automatiskt att få sin postlådead-

Parkeringsskyltar 

Vägverket kommer också att 
sätta upp parkeringsskyltar un
der det här arbetet. Vet ni att ni 
inom ert byalag jobbar med nå
gon ny parkering eller liknande 
så säg till. 

Övrigt 

Kom med era synpunkter både 
som privatpersoner och som fö
renmgar 

Kom med era åsikter till byg
dekontoret före 15 december. 
Vi har kartorna som ni kan 
studera. Lämna gärna syn
punkterna skriftligt. Vi finns 
på plats på Bygdekontoret 
måndagar 13-19, tisdagar
fredag 13-17. 

Enligt uppdrag 



28 representanter från 16 förening

ar i Ljustorp hade mött upp till ett 
öppet möte som Sockenföreningen 
hade ordnat den 20 oktober på 
Bygdegården. Det blev informa
tion kring Ljustorpsbladet som 
föreningarna lovande stödja med 

På bilden berättar Sockenföreningens 
ordförande Lena Liljemark om förening
en mål och medel. 

Föreningsmöte! 

berättelser om egna aktiviteter. 

Ljustorp som postort fick mang
rant stöd och kommer att drivas 
vidare. Försök till samordning av 

nästa års aktiviteter skall göras 
genom att Sockenföreningen 
inbjuder till ett möte i slutet av 

november. Information lämnades 
om utplacering av fler byskyltar. 
Förslaget kommer att finnas på 
servicekontoret i affåren när den 
öppnar den 28 oktober och 
synpunkter tas emot från bybor. 

Info lämnades om servicekontoret 

som är ett försök att utforma 

arbetssätt som både fyller en 
funktion och som kan mer lång
siktigt finansieras. Kort info 
lämnades också om skolan och 
bredbandsutbyggnaden i Ljus
torp. För båda dessa gäller att 
det rullar åt rätt håll men man är 
i nt i mål ännu. Det fina jobb 
som gjorts i skolfrågan fick en 
applåd. 

{9Co.f U1atuUx 

Bredband i Liustorp på gång.
 

Kontaktpersoner i byarna 

Sammanhållande: Lena Gröning, 
Bygdekontoret 
Stavre: Vakant 
Åsäng/Sanna: Michelle Karlsson 
Mjällådalen: Margareta Sandblom 
Edsåker: Fredrik Wänglund 
Frötuna: Georg Philström 
Hamre/Skäljom: Anita 
Öppom: Marga Ahlin 
Mellberg: Torbjörn Carlsson 
Prästsvedjan: Magnus Elfström 
Björkom/Lövberg: Erland Nord
ström 
Tuna/Edsta: Olof Ulander 
Fuske: Göran Nordin 
Lagfors: Lars Sjögren 
Bredsjön/Slättmon: Raine Dahlberg 
Högland: Charlotte Lindgren 

Kontaktpersoner kommer längre fram 
att informera i byarna. Mailadresser 
till alla och information finns på hem
sidan: www.ljustorp.se/bredband 

Det har precis blivit fårdigförhand

lat kring bredbandsfrågan i Ljus

torp. Alla telestationer i Ljustorp 

(Mellberg, Lagfors, Åsäng, Mjällå

dalen, Bredsjön och slättmon) kom

mer att uppgraderas till ADSL. Op

tisk fiber kommer att grävas från 

Åsäng till Lagfors över Fuske, vil

ket redan pågår. 

ADSL beräknas vara inkopplat och 

klart i hela Ljustorp i månadsskiftet 

janifebr om inga problem tillstöter. 

ADSL tjänsten kommer att tillhan

dahållas av Servanet via någon un

derleverantör. 

För er som vill gräva (gäller bara 

områden där optiskt fiberkabel 

finns i närheten och tillräckligt 

många är intresserade) och installe

ra optisk fiber kommer inte installa

tionen att börja förrän till våren. 

Servanet kommer att planera 

och projektera i vinter och gräv

ning och anslutning blir när tjä

len har gått. 

Vi kommer att gå ut med infor

mation via Ljustorpsblad, hem

sida och kontaktpersonerna 

kring planering och projektering 

i byarna för er som vill ansluta 

optisk fiber. 

Vi kommer att ha ett offentligt 

möte med Servanet med mer 

information under december el

ler januari månad, för mer infor

mation. Dessutom kommer vi 

att ha ett möte före dess för alla 

kontaktpersoner. Kontakta Byg

dekontoret vid frågor. 



si 
Ett stort tack till er alla i Ljustorp för allt stöd och all uppmärksamhet som vi fått när vi 
öppnade affåren. Vi är glada och överväldigade över det mottagande affåren fått. Sen vill 
återigen betona att det är tillsammans som vi gör affåren till "bygdens affår". Säg till vad 
ni vill ha, vad som inte fungerar, säg till ! 

JVidlM, Vewnka odi :JiVtfJen 

Hemsändning 

Tel: 82040 
Leverans torsdag efter 

klockan 12.00 
Beställning torsdag senast 

klockan 12.00 

Bonuskort 
För varje 250 kronor som du 
handlar för får du en stämpel. 

Efter 10 stämplar får du 

25 :- eJler ett kaffepaket 

Grillare 
Grillkorv 400 g 

2 för 20:
Ord. pris 15.60/styck 

Julmust 
1,5 L PET flaska 

10.90 + pant 

Ord. Pris 19.90 + pant 

Snacks 
OLW påsar 175-200g 

2 för 30:
Ord pris 18.90/styck 

Annas Pepparkakor 
Julburk 375 g 

19.90 
Ord pris 24.90 

Fler erbjudanden finns i butiken! Priserna gäller till söndag 27111 

Öppettider 
Mån-Fre 9-19 Lö 10-16 Sän 11-15
 

Adress: Öppom 110, 860 33 Bergeforsen, Tel: 060-82040, fax: 820 50,
 
e-post: 1justorpshandel@ljustorp.se, webbsida:www.ljustorp.se/ljustorpshandel
 

mailto:1justorpshandel@ljustorp.se
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Ljustorps Idrottsjörenillg


TOMTELAND 
på LjustorpsBygdegård 

Sön. den 27 nov. kl. 15.00-19.00
 

HANTVERKSFÖRSÄLJNING 
Julgransförsäljning 

kl. 15.00 Kyrkokören 
Lotterier 

Servering: Julgröt med skinknlacka, 
kaffe och bröd. 

TOMTEN kommer ca 17.30, 
Julklappsbiljett 20:

Lj.IF önskar alla hjärtligt välkomna 

_L......iustotps IFs MiunesfotuC. 
Gåvor som skänks tif(denna fond 9år 

tif(föreningens ungdomsverksamfiet. 
När Ni vif( använda Er av denna fond 
så ring tif( IF-kansa. 060 82186. 

Sätt in valfritt 6efopp på 
postqiro 374020-6 

Ljustorps IF 
Mellberg 3107 86033 BERGEFORSEN 

TeL 060821 86, 82403, 
0703400 117, 0702983184 

v.rv.'W.svenskidrott.seN/1justorpsif 
ljustorpsif@telia.com 
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BYGDEGÅRDS SIDAN
 
wwwwwwwww 

Invigningen 
av 

nya livsn1edelsbutiken 
den 28 oktober. 

Representanter från 
Timrå Kommun, 
Länsstyrelsen, FLF, 
Strukturfondssekretariatet,
 
Våga Växa Västernorrland, talade varmt för butikens
 
öppnande och skänkte gåvor, liksom många närvarande
 
föreningar och privata personer gj orde.
 

Ett stort tack till alla som på ett eller annat sätt 
bidragit till butikens tillkomst. 

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 

Är du intresserad att hyra Bygdegården kan du nu själv gå in på Lj.IF;s hemsida under 
föreningsinfo på "Lj. Bygdegård, schema över uthyrningar", och se om det är ledigt 
den dag du vill hyra, och sedan ringa bolmingstelefon för att beställa bokningen. 

w~m~@!1i]i)UiJi)@[Ji) 

~[lu~ 

~@J@@~:1l)'~®[Ji) 

Ljustorps Bygdegård ek. förening 
Mellberg 149 
86033 Bergeforsen 
Postgiro 17 65 03 - l 
BOKNINGSTELEFONER: 
060 82186, 060 824 03 , 
070 298 31 84 Vivianne 
Anläggning 070 34 00 117 
Vaktmästare 070 28 83 147 
www.svenskidrott.se/Y/1justorpsif 
1justorpsif@te1ia.com 



ADVENTSERBJUDANDE
 
200/0
 

på morgonrockar och nattlinnen 
t.o.m. 27 november 

Skyltsöndag 27/11 öppet: 13.00 - 17.00
 
Då är Ni välkomna in på glögg
 

och pepparkakor
 

G.. Välkomnlen! 
Glöm ej! 

Inlämningsställe för kemtvätt 
Pensionärsrabatt 

Tynderö Svamp och Kryddbod
 
Centrumvägen 35
 
Söråker, tel 425 39
 

Julklappar 
för alla.... 

Kryddor, te, olja, vinäger, senap, glögg, konfekt, 
choklad på annorlunda vis, i kryddor, tvål, te mm, 

ljus i alla de former och dofter 

X-öppet 

4: e advent Sön 18/12 kl. 11.00 - 14.00 

20 - 23 I 12 kl. 13.00 - 19.00 

Välkommen 

(Öppettider)
 
Tis - fre 13.00 - 17.30
 
Lörd 11.00 - 14.00
 

.CENTERN OCH CENTERKVINNORNA
 
ILJUSTORP
 

Ljustorps Centerkvinnor hälsar alla välkomna till nedanstående aktiviteter! 

Glöm inte höstauktionen söndagen 20 november kl 18.QO på Bygdegården. 

Söndagen den 27 november firas l:a advent. Efter gudstjänsten inbjuder
 
Centerkvinnorna traditionsenligt till kyrkkaffe.
 

Lördagen den 3 deceluber är Ljustorps Centerkvinnor värdinnor för julfest
 
med stort smörgåsbord levererat av Lasses matstuga. För dansmusiken
 
svarar Löpsjötorparn. Välkommen till en toppenkväll på Bygdegården!
 

Kostnad för både mat och dansmusik är 250 kr/person.
 
Karin Höglund tel 830 67 tar emot din anmälan. Ring snarast!
 

Söndagen den 8 januari 2006 dansas julen ut på Barnfesten
 
på Bygdegården. Till dansen kring granen spelar Lövbergarna. Gratis fika
 

för baren. Kommer tomten även i år?
 
Alla barn och vuxna är hjärtligt välkomna!'-  7 
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Vet du vad som är på gång i
 
Ljustorp?
 

En hemsida som visar
 
kommande evenemang
 

i Ljustorp.
 
hUp://www.ulander.com/
 

ljustorp
 

PRO, Julbord, 13 dec. 
Underhållning: 

Karin och Åke Wiberg 

D~~DD~DDD~DDDDDDD g ÅRENS ROSOR g RÖDA KORSET 
BLOMSTERFONDEND t Tillägnas alla Ni t D PG 56 9655 - 4 g trogna läsare. g l'. 

DIJtJtJDDDDDD11D""DtJ" ,.,.,.,..,<."," 

Dåliga tider 
Nå, Svensson, hur går det med lantbruket?
 
- Inget vidare. Det lönar sig varken med kor eller svin, så nästa år ska jag
 
försöka med sommargäster..
 

Tel 82364 

Rosor till Marianne P som under 10 år 
varit Ljustorpsbladets allt i allo. 
Ett enormt arbete bakom kulisserna som den ej 
initierade känner till. 
Tack för ett gott samarbete och lycka till i fort 
sättningen 
"spökskrivaren Totte" 

.. FISKEN t})} 

:: Vill härmed tacka för mig även som ~ 
"föreståndare" på Fisken, 7J)J7' 

I} Björkängen. i}} 
tJ)- Det har varit jätteroligt att träffa alla i}} 
tJ)- trevliga besökare som stannat till där i}} 
tJ}) genom åren. tJ)
i}} Tack ~lla Ni. tJ)
.. Mananne. tJ)- ~E=r=1a=r=e=n=h=et=================~ 
~&i}})-tD-t)}})-~ ..tD-41b-4»-~41b-t)))-~~ - Om man går vilse i skogen, sa den erfarne skogsluffa

SinuJn YJ~"{//t 

Fyller 12 år den 8 december 
Grattis önskar 

Mamma, pappa 
och 

Alla syskon med respektive 

ren, är det bara att ha en kortlek med sig och börja läg
ga patiens. Då kommer det alltid någon och ställer sig 
bakom och säger: sexan måste gå på sjuan. 

TIPS 
Citron; ett universalmedel? ... 
Ta bort fula saltränder på läderstövlar. 
Fläckar på glasbord .. Puts väck. 
Pensla ex avokado och svamp, så behåller dom sin färg. 

Detta är ju något att ta till sig och fundera över: 
l. Åtminstone 2 personer i världen älskar Dej så mycket att de skulle dö för Din skull 
2. Åtminstone 15 personer älskar Dej på något sätt 
3. Den enda anledningen till att någon hatar Dej är att de skulle vilja vara precis som Du 
4. Ett leende från Dej kan ge lycka till vem som helst, även om de inte känner Dej 
5. Varenda kväll tänker någon på Dej innan den somnar 
6. Du betyder allt för någon 
7. Om det inte vore för Dej, skulle någon inte leva nu 
8. Du är speciell och unik 
9. Någon som D~ inte ens vet existerar, älskar Dej 
10. När Du gör ditt livs största misstag, kommer det något gott ur det med 
11. När Du tror att hela världen vänt ryggen åt Dej, titta en gång till, det är troligtvis Du som vänt världen ryggen 
12. När Du tror att Du inte har den minsta chans att få som Du vill, får Du det inte heller. Men om Du tror på Dej 
själv, förr eller senare, får Du exakt som Du ville 
13. Kom alltid ihåg komplimanger Du fått. Glöm alla otäcka gliringar. 
14. Tala alltid om vad Du tycker om folk, till dom. Du mår mycket bättre om dom vet 
15. Om du har en underbar bästa vän, ta Dej tid att låta vännen veta att denne är underbar. 

Vänner är som änglar, som hjälper oss att flyga när våra vingar har glömt hur man gör.... 

8 



LJnstorps Bygdegård 
åndag dell 16 jan 2006 kl 19 

RIKSTEATERN 

-. 

En musikal av
 
Gunilla Bergerham, Malin HiUphers &Jan levander
 

Med: Gunilla Bergerham, Eva Backman, Mia Nilsson,
 
Malin HUlphers, Jan Levander, Anders Åstrand
 

Ett samarbete med Teater Ettettett 

L
BOka. b.iljette..r.i tid! 
Margareta tel 83053 ' UUa-Britt tel 82240'- _ 

En vädjan 
Jag, Birgit Åhlin samlar ju alla tidningsklipp som 
jag kan komma över om Ljustorp, för 
insättning i Hembygdföreningens klippböcker. 
Har Ni kvar gamla tidningar eller urklipp från 
1970 och äldre, liggandes i lådor och skåp. Släng 
dem inte utan låt mig ta hand om dem och se om 
de kan fylla de luckor som finns. Alltid är det nå
got som kan ha slunkit förbi min sax. 

Birgit Åhlin
 
82139 ~
..• 

~ 

Ju{borcf
 
Ta med familjen
 

och njut av
 
ett stort och välsorterat julbord
 

ät i en lugn miljö. 

Hotell Laxen, 060-57 06 23,
 

Ring och boka
 

åltal1 
ah11 

-821 64 · 070-376 70 41 

Tapetsera eller måla? 

Alla typer av målnings
arbeten utföres. 

Vänd er med förtroende till 
ortens nlålare 
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Det lilla Torpet 
Vi har alltid drömt om ett eget torpställe. 

I Och nu är det sant drömmen började med att vi såg torpet på In
.ternet, vi åkte och tittade och blev genast förälskade i det lilla 
Torpet med dom ledsna fönstren, som lutade kraftigt. Platsen
 
Torpet ligger på är Ljustorp. Med en sagolik utsikt. Vi beslöt oss
 

I för att här vill vi bo. 
Trots mycket arbete och många, många arbetstimmar ångrar vi 
oss inte. Det första vi gjorde var att gräva för en trekammar
brunn. Vi hade tur med vädret för vi började i november månad, och efter det var det dags för 
upptagning av de befintliga golven i kök, hall och blivande badrum. Vi grävde 1 meter ner i 
backen för att få plats med golvåsar och isolering. Vi grävde medans temperaturen sjönk, det 
blev bara kallare och kallare. Jag glömmer aldrig första gången vi skulle sova i torpet, vi hade 
ett rum som vi eldade i en liten kamin och där vi även kunde laga mat. Det drog kraftigt från 
golv och väggar. Vi sov med mössa och tjocktröja. Men vad gjorde det, vi hade ett eget litet 
Torp, och massor med ideer och drömmar. 

Vi lade tillbaka de befintliga trägolven, som vi i dag såpaskurar. Badrummet fick kakel och 
klinker med golvvärme. Alla lister, foder, och dörrar har skrapats och slipats och satts 
tillbaka. Vedspisen har svärtats och väntar på att få värma julmaten. De ledsna fönstren har 
bytts ut, väggarna har reglats om, isolerats och fått tapeter i varma färger i gammeldags anda. 
Taken har fått pärlspont och ny färg. Allt för att påminna om 
Torpets ålder och historia. Allt gammalt har bevarats eller gjorts i nyupplaga i gammal stil. 
Det har varit jobbigt och slitsamt, men mycket roligt åxå. Det har blivit många varma korvar 
och trevliga kaffepausar i Torpet, med människor som besannat våran dröm. Speciellt pappa 
Stig för sin kunskap och allt arbete i Torpet och även lokala 

" /företag och boende i Ljustorp. Vi köpte inte bara ett Torp, vi fick så mycket annat 

Bilder före och efter i vårt lilla kök. 

Torpägarna Sandra & Jim i Prästsvedjan 

också. 

I 
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LJUSTORPSBYGDEKONTOR 
Tel 824 13 

Mail: bygdekontoret@ljustorp.se 
Adress: Öppom 110 
86033 BERGEFORSEN 

www.ljustorp.se/bygdekontoret 

Öppettider:
 
Måndag 13.00 - 19.00
 

Tisdag - fredag 13.00 - 17.00
 

Några av de tjänster som kommer att finnas
 
till för Er:
 

Kopiering: 1 kr / sida
 
Utskrift av hel A4 bild: 25 kr / sida
 

Internet 5 kr startkostnad = 15 min, sen 5
 
kr /15 min.
 

Även faxa därifrån kan du göra
 

Vill passa på att be om ursäkt för bild
kvaliten i några reportage i förra numret. 

I -

Nu startar en ny "serie" som vi kallar
 
Tottes hörna, här kommer
 

Torsten Byström
 

att presentera Ljustorpsprofiler. I 

Varannan damernas kommer det att bli, 

Atelförsä{;are for: 
-·fp' A d· ltit ® •

q)Ht -:t.gt an uro butll{
HOBB:rt: 

Butiken fylld med julpyssel! ~ 

~4 
Stor fyrverkeriskjutning vid
 
ICA-Andersson, Sörberge
 

2:a advent, 4 december kl. 16.30 
Clf II 

p Ud' .. 1 TIMRA" 060 57 

~.~
fl~ 

er dens vag - 7244.
 

vilket innebär att det även blir varannan I
 

L__----T-I~~,~errarnas...
 

[flit DS }WW----- LJUSTORPSPROFIL NR1-------- ~I 

~!tJt/ilENGT~'ORSBERG f. 250925 

Bengt, nyligen fyllda 80 år kan tillbakablicka på ett verksamt liv. Uppväxt i 
Fuske hos morfars som han uttrycker sig. Beträffande utbildning gick han 6 
år i Ås skola, och efterhand l års utbildning i Handelsskolan i SundsvalL 
Värnplikten avklarades på 1:21 i Sollefteå där Livkompaniet låg för hans 
fötter. När "lumpen" avklarats träffade han sin livskamrat 1944 (Eva 
Åkerdahl) och 1948 vigdes de båda. Makarna har fostrat fyra barn, två 
flickor och samma antal pojkar. 1963 byggdes ett eget hus på Tallnäs och 
där bodde makarna Forsberg i 25 år och därefter tog sonen Örjan över 1988. 
År 2000 blev tyvärr Bengt änkeman och bor numera i lägenhet i Sörberge. 
Bengt har i huvudsak sysslat med jobb inom handelssektorn och varit verksam i Fränsta, Matfors och 
Lagfors samt Bredsjön där han även var Konsumföreståndare. När landsbygdshandeln bÖljade tyna 
bytte Bengt verksamhet och övergick till industrin. Fagervik och Östrand blev nya arbetsplatser. 
Fotbollsintresset och idrotten i stort har legat honom varmt om hjärtat och har resulterat i uppdrag i 
Ljustorps IF som kassör och revisor. Bokföring och siffror i hans liv har tillvaratagits i revisorsjobb 

I 

även inom facket (Pappers). Som numismatiker och filatelist som hobbies blir dagarna aldrig lång,
IIoch harn och hamham förgyller även lillvaron. Ålder och lile "småkrämpor" inverkar cj för slort i 
Bengts vardag. Han är med andra ord, still going strong. 
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BIBLIOTEKET i Ljustorp Skola
 
December-Januari. Öppettider, måndag-onsdag, kl. l 7-19.
 

Onsdagen den 21 dec. är sista lånedagen på det här året, jag öppnar igen den 2 januari
 

'örfattare: Cecilia Torudd 
'itel: I huvudet på en gammal hagga 
Jland är det uppochnervända världen. 
nälla mammor blir djuriska råttmördare. 
extiårsgubbar beter sig som tonåringar 
ch tonåringar, å andra sidan" är trötta på 
vet. Och när man väl har kommit upp i 
en ålder attman har vant sig av med barn, 
ringas man att träda in i en ny fåräldraroll 

att oroa sig för sin gamla moL l den här 
oken filosoferas det om stort och smått, 
esvär och gläcljeämnen i en härlig blandning. 
Jla som kommit upp i medelåldern känner 
gen sig i denna hok. 

Författare: Tamara McKinley 
Titel: Drömmarnas land 
Catriona föds mitt under en turne 
med sina fåräldrars kringresande 
variete sällskap. Där växer hon 
upp men får vara med om slutet på 
varieteteaterns epok. Catrionas 
blir så småningom en hyllad 
operastjärna och lägger världen 
för sina fötter. Få känner till hennes 
brokiga bakgrund och inger anar 
att det finns en mörk bakgrund. 
Då polisen rar anledning att nysta 
i ett gammalt olöst fall leder spåren 
till dame Catriona. 

Författare: KarinAlvtegen 
Titel: Skam 
Maj-Britt och Monica är vid 
fårsta anblicken så olika som 
man kan bli. En är överviktig 
och vägrar lämna sinlägenhet, 
den andra är en som fårsöker 
fylla sitt känslomässigt tomma 
liv med yttre framgång. Ett 
brev och en tragisk olycka 
återuppväcker till slut onda 
minnen och deras liv fårändras 

får alltid. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Sitt gärna ner en stund och prata eller titta och läs om Ljustorp i 
tidningsurklippen som fInns i stora pärmar gjorda av Birgit Ahlin, 

fO.m. 5 dec. bjuder jag på kaffe och pepparkaka på 
måndag och onsdag-kvällar. 

I tidningshyllan fInns bl.a. IeA Kuriren, Allt om TRÄDGÅRD, HUS och HEM, Illustrerad 
Vetenskap, VI, FEMINA, m.m. 

Jag har många läckra fakta -böcker om hus och hem, trädgårdar, matlagning, örter, SPA, 
hälsa och många fma biografIer att läsa. 

Tag med barnen, det fmns många fma och roliga böcker att titta i för dom 
och så har dom även fått en liten lek -hörna där dom kan sysselsätta sej medan mamma eller 
pappa letar efter böcker. 

Är det någon speciell bok Ni söker somjag inte har i hyllan så tar jag hem den, även ljud
böcker. 

.. 
VALKOMNA 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Tomat-As 
tackar 

för denna säsong 

och önskar alla en 
God Jul och ett ~ 

Gott Nytt År. ~--.. 
Lea & Uno 

Framsteg..
 
Gamle Efraim har varit i stan och tänker
 
inte på att han kliver på fel tåg när han ska
 
hem.
 
- Vart ska du då? frågar han sin medpassa

gerare.
 
- Jag är på väg till Hagfors.
 
- Ja, tänk vad utvecklingen har gått framåt.
 
Här sitter vi på samma tåg och ska åt var
 
sitt håll.
 

N
 
Ä
V
E 

U
F
Ö
 
R
Geonorr
 

JordankarijänstiSundsvall N B
 
R
U
 

Vi borrar och spräcker sten! N 
N 

B
E
R
G+SVi monterar jordankare! B V
 

O
 Ä
R
Även mark och nliljögeoteknik!
 R

R
 M
 
N
 E


Ring och hör! 
Geonorr Jordankartjänst 

I
 

Bredsjön 155 
86033 BERGEFORSEN ? (Ljustorp) 
Håkan Josephsson 070-530 60 50 Bredsjön 

--_.._----------------- 

N
 
G
 

Stefan Edström 070-631 70 00 Åsäng

~iiiiiiiiiiiiiii"""iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ -----_!_~J
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_______ 

I

I I naturskyddsföreningens 
medlemsblad < Naturlikt, > kan Ni 
få Er naturupplevelse publicerad. 
Har ni sett eller hört nåt spännande 
i, ur, av naturen, hör av er till 
Berry Johansson, 805 30 eller 
riibomannen@hotmail.com 

L_====::::::;

~kil del la 
'N släsakus sa dom att du va. 
Men snäll vä dom som va minner. 

Då du hadd vöre åt stan
 
å komme himm vä rälsbuss'n
 
dan före Lucia, va du i hålvfylla.
 

Å julbrännvine va nästan slut. 

Men ingenting va jussom omöjlit
 
för däg.
 

'N stor'n motorcykel hadd du som
 
du lånt ut, å'n ålgstudsar... ja
 

Fotbollslage vort höll du live tio 
Å då vi vann mot Holmstrann 1957 
vä 3-2, delt vi på'n hålvIiter 
ettepå å svor på å vära i lag. I 

Men 1959 här i anlägge
 
va du ute ti båt'n å han slog ront.
 

Du skull lägg ut'n vajer. 
I.Du hadd honne hågge'n julgrän 
å kofft'n kärv åt smofögla. 

Men sä låg du här i kållvatt'n. 

Du pl"ovd å säm åt lann 
I - å no skull du väl ha klara dä 
om int dä ha vore för storstövlern. 

Vajern va utlagd på rätte ställe. 

Sä int var e för mycke då inschen-
I jörn sa att du va'n bra å'n plikttro
ge'n ärbetar åt dom. 

Dom fann däg ihopkropen på bott' n 
nagre meter från lann. 

Tri däga före jul. 
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Kvinnor
 
Det är gott att vara kvinna:
 

1 Vi kom av Titanic först. I alla faH skulle vi och våra barn det
 
enligt alla regler...
 

2 Vi kan skrämma manliga chefer med mystiska gynekologiska
 
problemursäkter
 

3 Taxibilar stannar för oss
 
4 Vi ser inte ut som grodor i en mixer när vi dansar...
 
5 Vi behöver inte fjärta för att roa oss själva
 
6 Om vi glömmer att raka oss, är det ingen som behöver få veta
 
7 Vi kan gratulera vår kollega utan att någonsin röra hennes
 

rumpa 
8 Vi behöver aldrig gräva i fickorna för att försäkra oss om att 

"allt" är kvar.. 
9 Vi har förmågan att kunna klä oss själva 

10 Vi kan prata med det motsatta könet utan att vara tvungna att 
föreställa oss dem nakna 

110m vi gifter oss med någon som är 20 år yngre, så är vi i alla fall 
medvetna om att vi uppfattas som idioter
 

12 Vi kommer aldrig att ångra att ha tagit hål i öronen
 
13 Det är stunder då choklad verkligen kan lösa alla ens problem
 
14 Vi kan fälla kommentarer om hur otroligt dumma män är utan
 

problem i deras närvaro - för de lyssnar ju ändå inte
 
En del punkter stämmer väl i alla fall .....
 

I Jubileumsfest. :l 
Ljustorps PRO förening firade 60-års jubileum den 13 maj 2005 i
 
Ljustorps Bygdegård med pompa å ståt.
 
Nästan 100 personer deltog i detta firande, däribland inbjudna gäs

ter från Riksorganisationen, Distriktet, Kommunen, Timrå PRO,
 
Hässjö-Tynderö PRO och ABF.
 
Förtjänsttecken delades ut till 7 personer som gjort sig förtjänta av
 
dessa med arbete i t.ex. styrelse eller annat uppdrag.
 
Några medlemmar hade lagat maten, 5 damer, några män hjälpte
 
också till.
 
Menyn bestod av Rökt Laxtoast, Porterstek med potatis. Kaffe och
 
tårta.
 
För underhållning å dans svarade J-sons Trio.
 
En trevlig eftermiddag tyckte alla som var där.
 

De som fick förtjänsttecken! 
Britt Sten Inger Birgit MajBritt & Kjell 
Hammar Johansson Hansson Ahlin Forsström 

Karin Melin saknas på bilden. I I 

I I ========================~ 
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GALLERI KICKI ~f RfiMGUBBE 
Se Lena Sellstedts Har flyttat till 

Skönsbergnya litografier gjorda hos 
Vi har SundsvalIs störstaVikmanshyttans stentryckeri 

sortering av ramar i svenskdessutom finns det grafik och 
kvalite och

original av ett 50-tal kända passepartouter. 
konstnärer 

•: Spegelveckor v. 46 och 47 Arqadia Frame Collection med gjutna hörn • 

Nu finns vår verkstad och galleri på Medborgargatan 41 i Skönsberg 
Tel 060 - 430 66 Tel 060 - 430 20 

070-664 82 04 070-604 51 93 
Öppettider måndag - fredag 10.00 - 18.00, 

lördagar 10.00 - 14.00 

. 

rrimrå 1VatursRytftfsjöreningen 
* 1(ommanae program 

Lilla julafton! 
Onsdagen den 30 november kl. 18.30
 

För våra medlemmar,
 
Vårgatan 15 i Timrå (ovanför OK-macken)
 

PREMIÄR visning av
 
Filmen "Blommande trädgård"
 

med Nils Åkerstedt
 

Har du några bilder eller något annat som du vill
 
visa upp från våra aktiviteter, ta med det så tittar
 

vi tillbaka på verksamheten det gångna året!
 

Föreningen bjuder på kaffe och "lite" smågott
 
från julbordet!
 

Vi avslutar kvällen med ett julklappsbyte, så ta Vivstavägen 17, Telefon 060-416 56med en julklapp som får kosta max 30 kronor. 
www.sockenbolagen.se 

Ansvarig: Annika Sjöholm, tel 58 02 12 
Fröken berättar om olika uppfinningar: 
_ Och sedan uppfann människan något som gjorde det 
möjligt för henne att flyga i luften. Vet någon vad jagVälkomna tänker på? Pelle?
 

Besök vår hemsida: www.timra.snf.se
 

Tilnråorten.s 
Försäkringsbolag,,--. "-' 

. 
: Se Lenas litografier på Tid & Rum i Mellberg, Ljustorp : 

- Det måste vara dynamiten! 15 



LJUSTORPS FÖRSAMLING 
\V\\rw.llustorp.just.nu 

27/11 Gudstjänst Ljustorps kyrka kl 11.00 Benny Runsten, Agneta Granlöf och 
kören. 

11/12 Dec Familjegudstjänst Ljustorps kyrka kl 11.00 Benny Runsten, Agneta Granlöf 
och Mona Christmansson 

18/12 JULMUSIK Ljustorps kyrka kl 18.00 Benny Runsten, Agneta Granlöf och 
kören plus Lövbergarna 

24/12 Julotta Ljustorps kyrka kl 07.00 Benny Runsten och Agneta Granlöfmed 
kör. 

KO~STERTJÄNSTEN 
Den utannonserade tjänsten har lockat 5 sökande och under 
vecka 45 genomIörs den sista anställningsintervjun. 
Kyrkonämnden sammanträder den 15 november och beslutar 
om förord till tjänsten. 

JULMUSIK 
i kyrkan har vi den 18 december kl 18.00 
Agneta, kören och Lövbergarna finns på 
plats. I valda delar kan alla sjunga med. 

VÄLKOMNA 

KYRKORÅDET I Ljustorp 
beslöt vid sitt sammanträde 
den 9 november att stötta 
arbetet bland barn och 
ungdomar på Fritidsgården 
med 5000 kr. 
Vid julottan skänker vi 
kollekten till samma ändamål. 

. LUTHERHJÄLPEN 
vädjar om fortsatta kollekter till 
jordbävningsoffren i Pakistan. Tre 
miljoner människor har förlorat sina 
hem och vintern med kyla är i 
an~ågande. Församlingen har hittills 
vid två tillfällen samlat in pengar till 
detta. Vi fortsätter att hjälpa till. 

Lyckan är fullkomlig för oss alla i byn, som fått den nya affären på plats. 
Vi tackar Christer Nyman och alla andra, som idogt arbetat för att göra detta möjligt. 

VI ÖNSKAR UNGDOMARNA SOM DRIVER AFFÄREN LYCKA TILL 

Arbetslaget Benny R, Agneta G och Mats-Ingvar tillsammans med kyrkorådet i församlingen 

tillönskar ALLA OCH ENVAR 

EN RIKTIGT GOD J1JL OCH ETT GOTT NYTT ÅR 



----

Sjöströms Busstrafik
 
i Lagfors
 

Glöm inte bort att vi numera har
 
2 bussar att erbjuda
 

nted 19 platser vardera
 

Förmedlar även större sällskap från " 
,', 

20 - 71 personer 

Dygnet runt 
För bättre tillgänglighet MÖRKT
 

Långt ute i obygden hade en bonde en ko som blivit sjuk.
 
På kvällen ringde han till veterinär.
 Välkommen att ringa för prisuppgift - Hur ska jag hitta vägen ut till er då? frågade veterinären. 
- Jag hänger ut en lykta vid stora vägen så hittar ni. 
Veterinär tog sin bil och for iväg. Mil efter mil letade han Lage Sjöström men fann ingen lykta. Till slut åkte han hem igen och ringde
 
upp bonden:
 
- Nu har jag åkt i flera timmar och letat men jag såg ingen
 

060 - 810 25 
070 - 325 76 90 lykta.~ I I I I II \ \ 

- Nä, sa bonden, koa blev bättre såjag hämtade hem lyktan. 

Strandbo, Söråker 060-416 73 

Mariedal, Ti!nrå 060-5710 07 

MobilteL 070-533 17 92 

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

Slättmon, Västansjön, Bredsjön, Uddefors Göran Andersson 845 12 

Lagfors bruksgatan, Lagfors, Åsbacken Lea Hörnström 81050 

Fuske (Inga Forsbergs - Fröbergs) Fuskbäckens byalag 

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

Från Skäljomskorsningen - Edsåker-Aspån Hans Öberg 575626 

Lögdö, Ribodarna - Masugnarna Björn Andersson 82074 

Prästsvedjan, Höglandsvägen, Mellberg Pernilla Sjöström 82434 
Kyrkberget 

Från ICA, Öppomsvägen, Hamrevägen, Erland Nordström 82319 

Skäljom, Åsäng, Stavreviken, Rotenvägen Herbert Svedlund 83079 

I Åsäng, mot Viks.iögränsen Mjällådalens Byalag 
17 



t'l8vvunder 
ladies underwear 

Klädbutiken 
New Under 

Välsittande Dam och Herrkläder för vuxna.
 
Vi har också damunderkläder med bra passform.
 

Storlekar från 36 - 52, även 20-serien
 

Uppläggning av dam- & herrbyxor ingår
 

Åk förbi Söråker mot Tynderö, vid Skäggsta tag 
vänster 100 m mot Rosböle. 

OBS. 
Bra servicemöjligheter genom att 

butiken kommer hem till Dig. 
Ring och boka. 

Öppet 
Lördagar 11.00 - 14.00 

New Under Tel/Fax: 060-416 94 
Annelie Johansson Mobil 073-778 65 26 
Skäggsta 2924 
86035 SÖRAKER 

I~~Sy Storm - född Bergh. 
~uråker 

Bidrag till Ljustorps-bladet. 
Jag är en Ljustorpsbo som är boende i Hälsing
land, men prenumererar på "Bladet". Jag blir så 
glad när jag läser om hur många duktiga inne
vånare som finns i Ljustorp. Jag tycker att ni är 
suveränt duktiga och driftiga på alla vis. 
Jag önskar att j ag vore ung och fått vara med 
och jobba. 
Jag måste rätta till en uppgift om brudparet 
Skoglund, vigseln ägde rum i Lagfors Kyrka 
och bifogar ett kort som jag har tagit där. 
* Torsten, du hade en syster, Ulla-Britt, som var 
min bästa vän och lekkamrat. Vi gick i samma 
klass i ÅS skola. Jag träffade också din syster 
"Sming" på Bilbingo i Bygdegården. 

Ur Medelpads Folkskoleväsend intill år 1952 Sidorna är många så detta blir en följetong. De17 
LJUSTORP 
Från kyrktornet i Ljustorp ser man närmast kyrkan 1910 1911 års skolbyggnad - Kyrkskolan eller Mellbergs 
skola - och litet längre ner i backen det gamla skolhuset. Dessa byggnader kunna betraktas som symboler för de 
etapper i skolväsendets utveckling, som i det följande komma att skildras 

II. Skolväsendets utveckling från 1910 och dess nuvarande organisation 

Sammanfattning: skolväsendets nuvarande organisation
 
Från och med läsåret 1951/52 är skolväsendet ordnat på följande sätt.
 
Mellbergs skola har numera aB lA-form, och sjunde klassen från övriga skolor är centraliserad dit.
 

Bredsjö och Ås bilda sedan 1950 tillsammans skola av B l-form på så vis, att tredje och fjärde klasserna undervisas i
 
Bredsjö samt femte och sjätte i Ås. Denna samordning möjliggöres genom pendelskjutsar.
 
Åsäng har fortfarande B2-form, och Mjällå, som en tid varit anordnad som B3, får också B2-form genom att småskole

barnen skj utsas till Åsäng och få sin undervisning där.
 
Under åren 1948 - 1951 har inte mindre än 8 lärarbostäder av klass A tillkommit.
 

Kostnaderna
 
För skolväsendet voro till en början tämligen blygsamma, men de ha stigit allteftersom skolväsendet utvecklats.
 
Enligt uppgjorda statförslag beräknas utgifterna 1865 till 567 Rdr 48 Sk. funt, 1879 till 1.999 kronor. För 1910 upptar
 
staten 9.627 kronor, 192053.000 och 1930 62.544 kronor. År 1940 gingo de verkliga utgifterna till 101.867:83 kronor
 
och 1950 tiJl ett belopp av 373.838:90 kronor.
 

III. Några fram tidsperspektiv.
 

När den planerade centralskolan i Mellberg, till vilken godkända ritningar föreligga, blir färdig, komma Åsängs och
 
MjälIå skolor att nedläggas; småskolan blir dock kvar i Åsäng och gemensam för båda de nämnda skolorna. Ombyggnad
 
av Bredsjöns skola är även beslutad, och för denna skola föreligger, liksom för Mellbergs, av Skolöverstyrelsen godkän

da ritningar. Huru undervisningen på den blivande enhetsskolans högstadium ska ordnas, blir en fråga att lösa för hela
 
den nya storkommunen.
 

slut. 
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VERKSAMHET PÅ BETEL 

KALENDER 
24/11 kl 18.30 Alpha 

25/11 kl 19.00 W 

26/11 kl 18.00 Favoritpsalmen med fika 

1/12 kl 18.30 Alpha 

2/12 kl 19.00 W skridskoåkning, Ljustorp 

3/12 kl 10.00 Alpha 

4/12 kl 11.00 Familjegudstjänst med fika 

8/12 kl 18.30 Alpha 

9/12 kl 19.00 W julgodisbakning, Timrå Lovsångsdans på kapellet i Edsta 
,---------~----------------------,10/12 kl 18.00 Julstämning med julfika 

13/12 kl 18.30 Alpha
 

16/12 kl 19.00 W Lilla julafton
 

18/12 kl 17.00 Grötfest, anmälan til1811 19
 

20/12 kl 18.30 Alpha
 

För verksamheten efter nyår, se predikoturer.
 

Vid W-ungdoms samlingar träffas vi alltid vid
 

kapellet 19.00, även om vi ska vara på annan ort.
 

Medtag 10 kronor för fikat.
 

Se predikoturer för eventuella förändringar 

"Men ängeln sade: "Var inte förskräckta! 
Se, jag bär bud om en stor glädje för hela 
folket. Ty idag har en Frälsare blivit född åt 
er i Davids stad, och han är Messias, 
Herren" 

Lukas 2: l 0-11 

FAVORITPSALMEN 

Säsongens sista favoritpsalm är lördagen den 26 

november i Betel. Välkomna att lyssna, sjunga och 

ta gärna med era egna instrument och delta i spelet. 

Vi tränar en timme innan. 

Servering av fika 

JULSTÄMNING 

Lördagen den 10 december klockan 18.00 är du 

välkommen att lyssna och delta i julmusik och 

julsånger hos oss i kapellet. Julfika efteråt 

FAMIL.JEGUDST.JÄNST 

I Den 4:e december klockan 11.00 arrangerar vi en 

i familjegudstjänst som både stora som små är 

Ivälkomna att delta på.t serverar kyrkkaffe efteråt J 
Ljustorps Baptistförsamling PG 269356-2 BG 5355-1123 
Edsta 104,86033 Bergeforsen e-post: betel@Uustorp.se 
Tfn: Leif Nygren: 060-8 I 1 19, 8 I O00 webbsida: www.Uustorp.sejbetel 
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l__...__._ En sidan, här kommer de olika projekten att rapportera vad som hänt sen sist 

BJÖRKÄNGEN 
Förutom bron över till rastplatsen, så är även 
räcket vid stigen klart. 
Provfyllning utförd. 

Projektledare: Staffan Eriksson 

BREDSJÖN / SLÄTTMON ,;, 

INGEN INFO HAR INKOMMIT I SKRIVANDES STUND 

Projektledare: Jan BLomqvist / Mats Jonsson 

BYGDEGÅRDEN 

......o,', ..,',.o,',','~,.,.·, 

och en pratstund. Allt ser mycket positivt ut. 

Projektledare: Christer Nyman 

Bygget är nu klart. Invigningen är undanstökad 
och butiken har öppnat, tillika vårt Bygdekontor. 
Personal finns på plats och många besökare har 
redan letat sig dit för information, en kopp kaffe 

Taket är nu klart med torv och okantade 
FUSKBÄCKENSBYALAG	 vindskivor. 

Vägen till Nylandsforsen är färdiggrusad och 
klar. 

Även fiskestigen längsefter ån är färdig. 

Projektledare: Börje Lindström 

Överenskommelse med SCA och Bengt-Erik Sjö

ström var vi kan hämta sten, och hur & var vi kör
 
ner det till ån vintern 05 /06.
 
En rapport av vattennivåmätaren, strax nedan
 

Lagforsdammen, är utarbetad. Rapporten visar på mkt stora och snabba svängningar av vattenni

vån. Eon, Länsstyrelsen och Fiskeriverket är kontaktad. Kammarkollegiet ska informera sig om
 
ärendet på plats den 1/U samt ett möte med Eon ska hållas den 16/11.
 
Avslutningsvis har en del arbete gjorts på vår hemsida.
 

LJUSTORPS FVO 

Projektledare: Stefan Grundström / Anders Mattsson 
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Mottages (köpes)
 
Bor du i en fastighet där det funnits en
 
butik, och har en massa gammal inredning
 
som kanske står och tar plats i ert förråd.
 
Nu i höststädningens tider kan jag komma
 
och hämta ert "skräp" och har ni även
 
annat ni vill bli av med, ex gamla fönster,
 
dörrar, strömbrytare, beslag, handtag,
 
våg, möbler, vikter, ljusstakar, lampor,
 
kaminer, kassaapparat, grammofon +
 

LENNART "KAsPER:' 
,i.tf~~f: ,;:;f'4'" , 

ERIKSSON' 

r-MACKERIA 
stenkakor, gammal presentpappershållare, 
ljuslyktor, kryddhyllor, kryddburkar, 
gamla plåtburkar, porslin, bestick, socker
lådor o likn. gjutjärnsföremål, urnor, 
mmmmmm 

Ring Sandra "nybliven Prästsvedjebo" 
073-841 4989 

Några aforismer ur: Carl Hammaren's "en annan 
femma" 

Att människor blev äldre var man ju medveten om 
redan när man var ung. men man förstod nog inte 
riktigt att de också förändras. 

Tid ninga r läses nästan alltid flyktigt. Texten gå r in 
genom ena ögat och ut genom det andra. 

Det "streck" människor lovar att dra över det ema 
eller andra är nästan alltid för tunt. 

I När man säger att "tonen är rå men hjärtlig" 
LUkar den främst vara rå. 

På ett sjukhus i ett väntrum sitter de anhöriga 
till en mycket sjuk person. Läkaren kommer 
in, mycket trött och säger: 
- Jag är ledsen. Jag har dåliga nyheter. Det 
enda hoppet för er släkting är en hjärntrans
plantation. Det är väldigt riskfyllt MEN det är 
det enda hoppet. Ni får sj älva betala för 
hjärnan. 
Efter en lång tystnad frågade någon: Okej, 
hur mycket kostar en hjärna? eller så länge lagret räcker. 
Läkaren svarade: 5.000 kr för en manlig 
hj ärna och 200 kr för en kvinnlig. 
Mälmen i rummet försökte hålla sig för skratt Pellets 6 & 8 nlm 
och att undvika ögonkontakt med kvilmorna. 
En av mälmen frågade med ett något triumfe

rande uttryck i ansiktet: VARFÖR kostar den
 
manliga hjärnan så mycket mer?
 
Läkaren log åt den något oskyldiga, barnsliga
 
frågan och svarade: det är standardprissätt

ning. Vi måste sänka priset på kvinnliga
 

Smörgåsar 
Smörgåstårtor 

Sallader 
Buffeer 

Födelsedag, bröllop, dop, fest.. Julfesten.. 
~--~~ D .. k . f'
~~~:-.. u ons ar, VI lXar 
\\\ ~~, 
~~~j'J Banergatan 1, Timrå
 

'-.J 5681 70 070 - 66 914 62
 

Byggbutiken i Timrå 

"Din lokala byggvaruhandel" 
Vi har det Du behöver inom bygg. 

Julklapps tips! 
Hörselkåpa med CE-godkännande och en 

mycket bra FM stereo radio. 

395:
Arbetshandske 9,90 vid köp av 12 par. 

Priserna gäller t.o.m. 31 december -05 

Beckers färg 

Sågade och hyvlade trävaror 
Låna gärna vår släpvagn 

Terminalvägen 6, Timrå
hjärnor eftersom de ju faktiskt är Tel 060-57 10 50 
ANVÄNDA! ..... Öppettider vardagar 8.00 - 17.00 21 
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Bild nr 11648. 
Till vänster 

Bilden är tagen på 
1930-talet i Stavre 
framför Rönngrens 
gård. 

Det är Ruben Rönn
gren som står vid sin 
bil. Rönngrens var ti
diga med inköp av 
traktor, som gjordes 
några år tidigare, och 
som här bil. 

Hembygdsföreningen publicerar 2 bilder i varje nummer av Ljustorps bladet. 

.. ".., _ _._._.---~----~..__.",--"."", ,··-":"~~t~,i-'·~"''''-

Bild nr 10767, nedan 
Väl iordningsställda timmervägar kunde bära stora timmerlass dragna av hästar. Ofta var det 
brant och det krävdes stor skicklig hat av föraren att klara timmerlass och häst utan skador. Man 
körde fram till påsk ( när den än var ), då skulle virket vara ute ur skogen och folket ställde om för 
att klara flottningen. Bilden är tagen 1945 -46. Det är folk från Bredsjön på bilden. 
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FRITIDSGÅRDEN 
Har haft en spännande höst, vi har lärt oss mycket och mer finns det kvar att lära, det 
är då ett som är säkert! 

Vi vill tacka alla fantastiska BARN, UNGDOMAR och FÖRÄLDRAR som medverkat 
till att det blivit så KUL!!! 

Under hösten har vi haft öppet 2 kvällar i veckan och vår känsla är att vi nått låg och 
mellanstadieeleverna på ett bra sätt. Vi kommer att bjuda intill ett utvärderingsmöte så 
att vi kan se vad som blev bra eller mindre bra med höstens aktiviteter. 

Vi klurar över vad vi kan erbjuda er som går i årskurs 7 och uppåt. Är det fel kväll som 
vi har öppet för er? FUNDERA på det och ta gärna kontakt med oss så att vi 
tillsammans kan fixa till det så att det blir bra för er. s!P; 
Låg och mellanstadieeleverna har under hösten jobbat med trolldeg och tyger, de Ö 
kommer att ha försäljning på vårt kära Tomteland 27/11. Barnen sparar till ett eget 
resmål (kanske Paradisbadet). Vi tar jätte gärna emot hembakat bröd och annat som vi 
kan sälja med barnen. 

I MED STOR GLÄDJE vill vi på detta sätt skicka ETT STORT OCH VARMT TACK!!!! Till Kyrkorådet i 
ILjustorp som skänker oss 5.000 kronor och även årets kollekt frånjulaltan. 

Magnus 822 22, Anna 820 25, Åsa 820 59, Marlene 821 37, Tina 83117 23 
L _ 



~w [.~~~~~~~~~~~~~] Inget speciellt har hänt eller kommer att'= LÖVBERGSVÄGEN ,hända närmaste tiden. 

Läs också på vår hemsida: www.ljustorp.se/lovbergsvagen 

i',v
I•...,·. [ ]JDen sedvanliga julgransresningen blir den
I FUSKBÄCKENS BYALAG 26 november kl. 15.00. .
I Alla är hjärtligt välkomna. 
~ 
$i

I Rastplatsen är nu färdig och över bordet har det byggts ett torvtak med okantadeI vindskivor, som ett lite udda byggnadsmaterial. Ytterligare kompletteringar sker till 
~ våren. 
m 
~ Vid tangentbordet 
I Vivianne 
~ 
~ 
~~ 

~l 

.
 

:0..,100."'" 
I.U\l:1'A lCl..... 'lö. 

2lJ1'1 

TVÅ 
1..110>. 

Sen ankomst 
- Varför kommer du hem så sent från stan?
 
frågade gumman.
 
- Jo, svarade gubben, prästen fick åka med i
 
kärran så hästen begrep inte vad jag sa.
 

Hälsoexpert 
- Det är bara en i vår familj som äter rätt 
mat, motionerar regelbundet, röker inte, 
dricker inte och bekymrar sig aldrig för 
pengar. 

1- Oj då, den skulle jag vilja kalla hälsoex
pert. 

24 - Jaså, vi kallar honom Karo.. 
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Vilken målsättning och väg tycker du att vi ska väVa? 

BREDSJÖN - SLÄTTMON 

Medlemsmötet är sammankallat för att du som medlem ska 
få möjlighet att få information och ta del av de framtids ideer som finns när det gäller ED-projekt som byalaget nu under två år 
jobbat med. En målsättning för mötet är bl. a att kunna ta beslut om vart vi ska placera övernattningsstugor mm . Förutsättning 
för detta är att vi kan komma överens om vilken väg vi skall gå för att vi ska klara av att slutföra projektet nästa år. Detta är en 
av de viktigaste frågorna på mötet så ställ upp och framför din mening. 

Kallelse till Medlemsmöte 

Bredsjön-Slättmons byalag kallar dig som medlem till 
medlems möte den 3: e december klockan 11.00-13.00. 
Plats byalokalen Bredsjön. 

Har du andra frågor som du tycker är viktiga att ta upp på medlemsmötet vill vi att du skriver ner dom och skickar dom till 
Lars Karlstrand Bredsjön 117 860 33 Bergeforsen . Vi vill ha dina ev. frågor vill vi ha senast den 051130 

Välkommen 

Besök gärna vår fina hemsida: www.bredsjon-slattmon.nu 
Styrelsen 

'.• ~~l'[~~~~~~~~~~~~~~~~]~]-~N'~U-~ä~~r" -d-e-t-ä*n==tl"~i~'g-e~n~-d-a-g""'S'~f''''Ö'''~r-a'o'~r'~e'Mt"'smm "J'''U~-lfi-e-s''''t-i~'''B''~y''''g·~'d~'''e-g'''å''''r~-d·e~'''''''n''= ,'~~~'~ 

I . MJÄLLÅDALEN , L.iu,torp. Fredagen den 2 december kl. 19.00 I 
! ] Su::el~~:~:;~ ~:~:~~::~f;~~:~~~OO. I

I Bring your own booze 
~ Vi samåker i Lages Busstrafik som börjar plocka upp kl. 18.30. i Varje deltagare medför en julklapp med värde ca 30 kronor 
I Roffes Orkester spelar och underhåller 

Anmälan till festkommitten senast den 25 november, 840 45 
styrelsen 

f ~::a~~:~~~il~:~.~an som är immun mot fågelinfluensa! Förklaringen är att mannen levt med en i 
I~ A~ 

:;·';';"'~"$"~'~$",,,,,,.~,,,••~,=~,.~~,,=,=w __&~m,,,,,,.,.~~~••.""'''''~*~'._m~~= •._~=~'_W~'''''~_''' ''''W''''''''·''_~_~~"""'_,~=.~=""=,_"'''~. ~=,="•.,~"~~_=,,.,=~_",.~, .., • 

r. 

1'[': ' lnförvintersäsongen harnybyggnationen 
I, ÅS - LAGFORS dl~~:~:r=:;;::tO~::~~t,~::~~~t~~t:n~~hEn
I ~~~~~~~~~~~~~~~ eloge framförs härmed till samtliga som 
I medverkat och bidragit till uppförandet. I övrigt har byalaget inger väsentligt att 

förtälja nuläget. Glädjande att bredbandsutbyggnaden når Lagfors m. o. i efterhand. 

Så en påminnelse om byalagets allmänna möte i början av december vid vår träff
punkt, Lagfors missionshus. Datum ej spikat ännu men inbjudan kommer att 

I utsändas till samtliga medlemmar i byalaget.
I Därmed återstår att önska Ljustorpsbladets alla läsare God jul och 
; 
ti 

Gott Nytt År från vårt byalag och Totte i skrivartagen.
I 
~ :~:",,,,,~,,,,~~~,,,,,,.,,,,,,=,_,,,*,,,=*&,,w~m=.,,,==.~~&=~,,_,,,,,,=,~",,,,,_=~_~,,,,=,,,,=w,,w,,=,,,,,~~_,,.w~~,,=~~'''='''=='''''~~_''~=',,~,,=~=,,_,,_~,.~~"""'_W&'_=~~'''~''=~~_'_'''$''''m 
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Musikkonsert med Per Waldheim
 

Den 23 oktober besökte Per 
Waldheim Ljustorp och höll 
bl a en konsert i Ljustorps 
kyrka. 

Per Waldheim var i första hand 
här för att jobba med kören och 
ha sånglektioner och röstvård i 
grupp och individuellt. Det blev 
dock även tid för en musik
gudstjänst i Ljustorps kyrka. 
Per sjöng bl a "Panis Angeli
cus" av C. Frank och "Ave Ma
ria" av F. Schubert. 

Agneta Granlöf dirigerade kö
ren och spelade orgen. Per 
Waldheim sjöng både solo och 
deltog i kören. Gudstjänstledare 
var Benny Runsten som också 
deltog i kören. 

Förra gången Per var här var 
2003 då fokus var konserter i lämnade en blomma till körens att han bistått kören och körmed

Ljustorp och Hässjö kyrkor. 
Efter konserten slut tackade Per 
humoristiskt för sig och över

ledare Agneta. Som körens ordfö
rande överlämnar Karin Bergfors 
körens tack till Per Waldheim för 

lemmarna under helgen. 

Efter musikgudstjänsten följde 
ännu mer indi
viduella 
genomgångar 
med de olika 
körmedlem
marna. Per 
lockade fram 
toner hos fle
ra, som inte 
ens de själva 
hade hört förut 
och med det 
följde ökat 
självförtroen
de för körens 
medlemmar 
och därmed 
hela kören. 

Material och bil
der Olof Ulander 
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ningen i Ljustorp. 

117 personer mötte upp på 
Bygdegården för njuta av den 
mycket underhållande kabaren. 
Spelade och sjöng gjorde 4 
stycken mycket glada "gubbar" 

Kaitek Wojchiechowski och Stig Granberg 

Teater "Bland
 

Den 13 oktober var det dags för 
teater igen på bygdegården. 
Timrå teaterförening presente
rade Riksteaterns uppsättning 
"Bland pärlor och örhängen" i 
samarbete med Hembygdsföre

ärlor och örhän 

som verkligen gav järnet under 
hela kvällen. Från vänster på 
scenen Kaitek Wojchiechowski 
som spelade klarinett, saxar och 
dragspel. Därefter kommer Stig 
Granberg på banjo och gitarr. 
Stig står för iden till föreställ
ningen och har också gjort ur
valet. Ulf Isenborg sjöng och 
skojade och Hasse Larsson spe
lade kontrabas. 

Musikanterna tände verkligen 
publiken genom sitt spel och 
sitt sätt att bjuda på sig själva. 
Kaitek spelade sin klarinett un
derbart klockrent och Stig fick 
en del i publiken att börj a se sig 
om efter banj okurser. 

När slutet nalkades ställde sig 
publiken upp och föreställning
en blev 20 minuter längre än 
planerat. Alla hade kul. En 
kväll att mimlas ! 

Bilder och material Olof Ulander 
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Invigning av affären
 
Den 28 oktober öppnade äntli
gen vår nya affär. Cirka 200 
personer samlades för att se 
denna unika händelse. Det 
skedde högtidligt värre med tal, 
raketer och musik. 

Klockan 12 inledde motorn 
i hela processen som lett fram till 
butiken, nämligen Christer Ny
man, öppningsceremonin med ett 
kort tal. Christer berättade om 
alla organisationer, som välvilligt 
stött projektet med speciellt tack 
till Länsstyrelsen och PG Hånell 
och kommunen. Därefter följe ett 
antal talare: PG Hånell talade om 
vikten av satsningar, som denna 
för att få en bygd att leva och be
tydelsen av stöd från EU, vars be
tydelse inte fick underskattas. 
Lena Liljemark, ordförande i 
Ljustorps Socken Ek Förening, 
talade om vilken viktig insats som 
Christer hade gjort. Alla tre öns

kade de entreprenörer som skall 
driva affären lycka till. 

Från "Våga växa i Västernorr
land" fick affärsidkarna Jörgen 
Hären, Niclas Andersson och Ve
ronica HäggIund mottaga 5 000 
kronor för att resa och studera 
andra satsningar. 

En överraskning var Lars-Owe 
Nilsson som kom utklädd och 
drog en skämtsam monolog. Nå
got som lockade åhörarna och ta
larna att skratta. 

Så var det då dags för kommun
styrelsens ordförande Ewa Lind
strand att förrätta själva invig
ningen, dvs att klippa av bandet 
och låsa upp butiken. Ewa beto
nade vikten aven affär i Ljustorp 
och i det första utskicket från de 
nya affärsidkarna tyckte hon sig 
se en satsning på service. Innan 
alla kunde ta sig in i butiken kom 

en överraskning i form av ett fyr
verkeri ,som fick alla att vända 
sig om, nedan.. 

Skolan deltog också från klass 4 
och uppåt och alla var förväntans
full på hur den nya godisdisken 
skulle se ut. 

Ute bland publiken stod inte bara 
press, TV 4 och glada ljustorps
bor utan även stolta föräldrar och 
morföräldrar till de nya affärsid
karna. Många hade med sig blom
mor för att önska butiken lycka 
till och blomsterbordet översväm
mades snabbt. 

Att butiken var efterlängtad gick 
inte att missta sig på. Det kom 
mängder av folk. Butiken fylldes 
snabbt av alla, som var nyfikna på 
att komma in och titta och handla. 
Det blev snabbt en kö utanför för 
dem, som inte fick plats inne. Un
der hela eftermiddagen ringlade 



Invigning av affären
 
kön genom affären. 

Väl inne i butiken blev alla väl 
omhändertagna av bl a Majt Hä
ren dagen till ära i Medelpadsd
räkten. Där falms karameller, 
glass, bullar, saft och kaffe. Dess
utom flera leverantörer som bjöd 
på smakprov. 

Det blev snabbt full fart i kassan 
och det behövdes verkligen Vero
nicas erfarenhet för att hålla un
dan. Inger Andersson, mamma till 
Niclas ryckte in och packade va
ror åt kunderna, som alla fick en 
välkomst ros att ta med hem. 

Många vana ögon granskade va
ror och kvalitet. Det allra mesta 
fanns på plats och entreprenörer
na förklarade sig vilja lyssna på 
alla önskemål om ytterligare va
ror. 

Kön till kassan ringlade runt hela 
butiken, vilket folk tog med 

jämmnod. Skylten med Bygde
kontor hängde i taket och i själva 
kontoret satt Lena Gröning, som 
för dagen mest bjöd på kaffe, saft 
och bullar. 

Ute i entren bland varuvagnar och 
returburkautomaten satt Ljus
torpsbälgarna och underhöll kun
derna med dragspelsmusik. 

Christer Nyman berättar att han är 
stolt och glad en sån här dag. -Vi 
tror ju på Ljustorp, annars hade vi 
aldrig vågat satsa så här. Sen är 
det roligt att vi hittade bra affärs
innehavare som är beredda att sat
sa. Nu gäller det att vi i Ljustorp 
ställer upp och handlar, avslutar 
han. 

Affärsidkarna själva var lyckliga 
av den uppbackning som visades 
från byns sida. -Man blir rörd, 
säger Jörgen Hären. Det känns 
verkligen att alla menar vad det Christer Nyman höl! ett invigningstal 

säger. Trots överfull affär 
och långa köer var humö
ret på topp under invig
ningsdagen. Veronica 
Häggiund som är rutine
rad i gemet fick ta den 
mesta tiden i kassan, efter
som hon har mest vana i 
gruppen. 

När man frågade kunderna 
var alla otroligt imponera
de av att affären var så 
stor och att det är ett så 
stort sortiment. -Det här 
är ju en riktig affär, säger 
en kund som vill vara 
anonym. 

Material och bilder till artikeln 
Fån Olov Ulander och Anna 
ModeerGlada affärsinnehavare: Jörgen Hären, Nilklas Andersson och Veronica Hären 
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Ljustorp under 10 är med byalagsarbete 
en tillbakablick av Gunnar Viström. 

Det är otroligt stimulerande att se tillbaka från uppstarten 
av byalagsarbetet i samband med ekonomiska bidragen från EU 
och länstyreisen samt kommunen. 
Jag har följt utvecklingen på nära håll i byalagsarbetet i 
Ljustorp.Detta har varit av eget intresse för att kunna göra 
en kort historik efter det jag blev pensionär år 2000. 
Min senaste inblandning har varit i arbetsgruppen för en för
ändrig av nanmet till Ljustorps Sockenförening samt arbetet 
affåren i Bygdegården. Jag har på detta sätt och kunnat taga 
del utvecklingen i byalagen under detta år. Men det mesta har 
jag erhållit genom Ljustorpsbladet. 

Att mimlas tillbaka år 1994 dåjag hade träffat Erland Nord
ström och vi pratade landsbygdsutveckling hur detta skall gå 
till. Vi var nog överens om byalagstanken. men hur skall vi nå 
ut med budskapet. Genom ett projekt som var på gång träffade 
vi Marimme Persson som fick tillgång till en datautrustning 
blev uppstarten till Ljustorpsb1adetJag anser att utan denna 
tidning har inte byalagsprojekten kommit lika långt som i dag. 
Byalagen har nog sponat varandra i stor utsträckning. 
Crister Nyman var en tidig bekantskap som hade många ideer och 
hade många kontakter för att driva saker framåt. 
Bland politikerna var nog bästa kontakten med Elvy Dahlin som 
försökte att hjälpa byalagsprojekten framåt till år 2000. 
När jag denna sommar åkt runt och besökt vad som åstdkommits 
under tio år o'ch med mycket små ekonomiska bidrag så blir jag 
både imponerad och glad samt nostalgiska milmen från starten. 
Mest glad är jag över att ha fått träffa alla dessa trevliga 
mälmiskor som jobbat och ej att förglömma alla kontakter i dom 
företag som fimls ute på landsbygden som arbetar för bygden. 

.Tag ber att få tacka för gott samarbete under alla år även om det kommer 
Fem år i efterskott sedan jag slutat på Timrå kommun. 
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kl aktivitet arrangör platsIdatum 

KALENDERN! ! Kom gärna med inslag. 

I 
Höstauktion20.11 18.00 Ljustorps Församling Bygdegården 

17.30-19.3022.11 "gården" klass 1-3 Ljustorps Fritidsgård Bygdegården 

25.11 "gården" klass 3-618 - 20 Ljustorps Fritidsgård Bygdegården 

25.11 20 - 23 "gården" klass 7-> Ljustorps Fritidsgård Bygdegården 

18.0026.11 Favoritpsalmen Betel Kapellet, Edsta 

27.11 l:a advent 

15 - 19 Tomteland Ljustorps IF27.11 Bygdegården 
17.30-19.30 "gården" klass 4-6 Ljustorps Fritidsgård Bygdegården29.11 

Ljustorps Fritidsgård Bygdegården"gården" klass 3-618 - 20 2.12 

Ljustorps Fritidsgård Bygdegården"gården" klass 7->20 - 23 2.12 

Mjällådalens Byalag Bygdegården 

Centerns kommunkrets 

Julfest2.12 19.00 

BygdegårdenJulfest3.12 19.00 

Betel Kapellet, Edsta 

Ljustorps S-förening 

Familjegudstjänst4.12 11.00 

BygdegårdenLilla Julafton19.006.12 

17.30-19.30 BygdegårdenLjustorps Fritidsgård"gården" klass 1-36.12 

BygdegårdenLjustorps Fritidsgård"gården" klass 3-618 - 20 9.12 

BygdegårdenLjustorps Fritidsgård"gården" klass 7->20 - 23 9.12 

Kapellet, Edsta 

Hembygdsgården 

BetelJulstämning18.0010.12 

Hem bygdsföreningenFöreningsmöte14-1611.12 

BygdegårdenPROJulbord13.0013.12 

17.30-19.30 Bygdegården 

Kyrkan 

Ljustorps FritidsgårdLucia-öppet13.12 

Ljustorps Församling 

Biblioteket 

Julmusik18.0018.12 

Biblioteket 

Kyrkan 

Sista lånedagen för året17-1921.12 

Ljustorps FörsamlingJulotta07.0024.12 

2006 
BiblioteketBiblioteketBiblan öppnar igen17-192.1 

Centerkvinnorna BygdegårdenBarnfesten13.008.1 
Hembygdsfören. BygdegårdenTeater19.0016.1 Timrå Teaterfören. 

LJUSTORPSBLADETSTOPPDATUM NR 1 

LJUSTORPSBLADET 

6.1 

UTSKICK NR 128.132 



Rökkåtan i Mjällådalen
 
Lördagen den 24:e sep
tember var det invigning 
på Rökkåtan i Mjällåda
len. Dessutom har man 
-byggt en slogbod, där 
man kan sitta när man 
röker. 

Projektet startade 2004 och 
slutfördes för ca en månad 
sedan. Modellen på rökkå
tan kommer från Jämtland, 
men samma typ används 
även i Lappland. Det var 
Kjell Rastberg själv som hit
tade ritningarna innan man 
startade. Knuttimringen har 
gjorts av Åke Larsson och 
Kjell Rastberg berättar att 
byalaget är fullt av duktigt 
folk som alla gjort sitt bästa. 

Slogbod användes förr i ti
den ör fastning och övernatt

ning. Där man nu 
sitta medan man 
väntar/övervakar 
rökningen. J an 
Bengtsson som delta
git i projektet berät
tar att allt är kon
struerat så att man 
även kan stoppa in 
veden från slogbo
den. 

Stugfogde Jan Bengtsson be
rättar lite om rökning: -Man 
göra både varm- och kallrök
ning i kåtan. Varmrökning 
tar ca 5 timmar och kallrök
ning tar flera dar. Bybor 
kommer att röka gratis, me
dan andra röker för en ved
kostnad. Bokning skall ske 
hos Jan själv som nås på te
lefon 84 084. Man kan även 
boka på plats i en pärm. Han 

berättar att man även kan 
gå ihop och röka, efersom 
det kan vara svårt att fylla 
röken ensam. -På sikt ska 
vi försöka att ha fasta rök
tider, som flera stycken 
kan boka in sig på. 

Invigningen firades natur
ligtvis med rökt lax, till
tugg och uppskjutande av 
raketer. 
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