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Till alla läsare av detta blad.
 
Hoppas ni har haft nån glädje av de här 6 munren som kOlnrnit ut i år.
 
Samarbetet med bybor har bara blivit bättre och bättre efter vart nr. som kommit
 
ut. 
Spontana insändare, info om företag och föreningar, annonser nun det fungerar
 
riktigt bra nu, men bättre kan det bli.
 
Så som det ser ut just nu ,
 

kOlnrner mina datum bli enligt nedan
 
nr l stoppdatum utskick
 
l fredag 16/2 26 februari
 
2 fredag 19/4 6 maj
 
3 fredag 12/7 22 juli
 
4 fredag 13/9 23 september
 
5 onsdag 27/ Il 9 december
 

1996 kOlnrner alltså endast 5 nummer ut, det har med sponsorer att göra. Vi vet 
inte hur länge vi har dom och söker med ljus och ly~kta efter fler. 
Det är tryckningen som kostar. Så känner Ni för att bidra eller känner någon 
eller något företag som skulle tycka att det vore en god gärning, Hör av er. 

LJUSTORPS BYUTVECKLING 
Vill efter detta första år i byutvecklingenstecken, tacka alla som deltagit på 
ett eller annat sätt, samt alla som överhuvudtaget är positiva till detta. Vi 
vill tacka med en liten jul - öppet - hus - info - julkaffe med glögg - kväll. 

Inbjuder härmed alla och envar i Ljustorp att komma i från julstöket en 
stund och ta det lungt, med en kopp kaffe, hembakt bröd och glögg. 
Ta med barnen. Det finns saft och fiskdamm för dom. 

HJÄRTU6E.N VÄLKOMNA 

SÖNDAG 17 DECEMBER 

17,,00 ~ 20,,00 

BYGDEGÅRDEN 



Rapport
 
Rapport från vägmötet 27/11 

24 personer deltog i Vägmötet. Vägmötet säger ni, vilket vägmöte?
 
Jo Lövberg och Björkoms byar har dragit igång ett vägprojekt. Angående underhållet på Ljustorps vä

gar och då framför allt Lövbergsvägen i första hand.
 

Mötet var ett uppföljningsmöte från försommarens vägmöte i Lövberg. 
Bybor från Lövbergsvägens byar ställde upp, Björkom, Lövberg, Lövbergsåsen, Gossa, Hugstren 

och Röjesjön. Vägverket deltog med Björn Sandgren, Willy Persson och Kent Eriksson, samt kommu
nen med Gunnar Wiström och Lars-Erik Nordin. 

Mötet varade i 3 timmar. Gudrun Sjödin och Valgit Sundberg bjöd på kaffe med mycket och gott 
hembakat. 

Av mötet framgick att Lövbergsvägen, både vår och sommar hade stora frarnkomlighetsproblem 
och dåligt underhåll, inga gruslass i tjälskotten mm. Även vinterunderhållet med sen grusning togs upp. 

Mötet tog upp akuta behov och framtida behov för alla Ljustorpsvägar. 

Akuta vägbehoven diskuterades. 
Vägverket lovade endast att hålla vägen farbar inom 8 timmar efter att 

snöfall eller regn/halka BÖRJAT. Den ska dessutom vara farbar enl. deras prio
riteringsklass l - 3. Klass 3 betyder åtgärdas. 
Mötet ansåg att Lövbergsvägen befann sig i klass 3, när tjällossningen är som 
värst, speciellt vissa bitar som totalt bara är några hundra meter väg av hela 
vägsträckan, så skulle dessa små bitar åtgärdas för gott blev det nog ganska 
lungt från Lövbergsborna. 

II m
Framtiden för Ljustorpsvägarna ! Det är vi Ljustorpare 

Kan påverkas av näringslivet t.ex. SCA med behov av tunga 
transporter. Ljustorps politiker måste samverka och gemen
samt påverka i kommunens prioritering av Landsbygdsvägar. 

Vägverkets besked beträffande: 

som måste ligga i och 
tjata på Vägverket för 
att komma långt 
fram i prioriteringen. 

Edsåkersvägen ligger lågt i prioritering betro vägförbättringar, den kommer endast att
 
lappas och lagas en!. framkomlighetsprioritering de närmast åren.
 
Lövbergsvägen där planeras inga vägförbättringar eller ombyggnader. Den underhålls
 
endast för åtgärder en!. framkomlighetsprioritering.
 
Avslutningsvis
 
Vägverket lovade att Ljustorpsvägen från Skäljom/Frötuna och västerut kommer med i
 
en satsning på 80 mil väg i Vägverket Region Mitt, som omfattar Kopparberg, Gävle

borg, Jämtland och Västemorrlads län. Prioriteringen av dessa 80 mil vägar påverkas av
 
Näringslivet. Kommunen, Lokala utvecklingsgrupper och Länsstyrelsen, om ingen på

verkar vägverket så befars det att andra vägar går före i dessa 80 mil vägar.
 

Eyla-fld, Nor~ömt 



Månadens förening! 

LJUSTORPS CENTERKYINNOR. 

Den 13 maj 1941 bildades SLKF (svenska Landsbygdens kvinnoförbund) hos AIma 
Laurin,Edsta. Närvarande var: Ellen Edstedt, Karin Helmersson, Alma Svärd, Maria Bergman, 
Vera Bergfors, Anna & Lydia Westeriund samt Nella Sjödin, den enda som nu är kvar att 
berätta om mötet. 

Under åren som kom under 40-talet var man mycket verksam bl.a kurser, studiebesök, 
arbetsmöten. Man ordnade kyrkkaffe, barnfest, sommarfest, blomstersauktion, höstmässa 
O.S.v. Inköp av vävstolar & varpa till vävstuga. Till församlingen har skänkts konnatta, 
linnedukar, konfinnandkåpor, inramning av planscher. Ljustorpslöparen komponerades 
(vävdes av Ingrid Olsson) och skänktes till församlingsgården tillsammans med tennoskannor 
och brödfat. Ungdomarnas skidsektion har även fått bidrag. Aktivt har vi bl.a deltagit till 
insamling av medel till körens kåpor, körstolar, piano och barnverksamheten. 

Många traditioner hålls fortfarande vid liv (över 50 år) t.ex adventskaffet, Barnfest & 
Höstrnässa. Nya traditioner är Modevisning, Skördesmyckning på Tacksägelsedagen 
dessutom anordnas Julfest med stort julbord & dans på bygdegården. 

Ljustorps Centerkvinnor har månads möten, där de olika byarna turas om att vara 
värdinnor. Vi åker ofta på studiebesök för att ta del av det nya som händer i vår kommun. 
Senast besökte vi Söråkers nya fina skola & Timrå dagcenter. Föreningen försöker satsa på 
den egna bygden och våra månadsrnöten är väl besökta eftersom något nytt händer var gång. 

Verksam inom det kommunala arbetet är bl.a Ulla-Britt Ulander, som är vår 
representant i kommunfullmäktige. Elise Eden-Carlsson är aktiv i skolstyrelsen. 

Vi utgår från medlemmen och hennes behov, så att hon ska få möjlighet att arbeta med 
frågor som engagerar och får henne att utvecklas. Det är på den lokala nivån som vi först kan 
börja påverka vår omgivning. Den lokala debatten är viktig! Centerkvinnorna är en 
intresseorganisation som delar Centerns värderingar och vill ge ett kvinnoperspektiv i 
politiken. Vi tror att det politiska livet i Sverige kommer att förändras och de politiska 
partiernas roll kommer att bli annorlunda. 

Centerkvinnorna ska ligga steget före! Vår förening har mellan 95-100 
medlemmar,aktiva som passiva. 

I regel har vi möten sista tisdagen i månaden. Affisch sättes upp vid affären och är Du 
intresserad tar Du gärna komma med om det är något Du vill deltaga i. 

Om Du vill bli medlem så kan Du ta kontakt med: 

Kerstin Westeriund Ulla-Britt Ulander Karin Höglund 
ordf. Tel:82048 sekr. Tel:82240 kassör Tel:83067 

PS: Du deltager då varje år i en lottdragning i vår medlemsrnatrikel och kan vinna ett 
hemslöjdsalster. Dragning sker vid årsmötet i slutet av januari. 
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~ UNGA ORNAR	 ;~ 
Il Tackar ledare, barn och lll1gdomar ;~ 
~ för i år, ,~ r-'~~~~~-~~~~'-~~~'-~~-"'="'="'='-=;'l 
.~ V'· k d .' ~ MATSEDEL FOR JI
I.l, l ater ommer me ett mer )J II' WUSTORPSSKOLAN 'jl 
~, späckat program inför våren -96, ,~ ~ j'l
II med bl.a bio, kurser, ev, badresa ,~II' V50 11-15 DECEMBER II 
II II ~ M POTATISBULLAR " 
il~ och en massa annat. €D ;il ll, T POTATIS OCH FISK )J 
ii' Tack och 1t ;il ~ o SPAGETTI OCH KÖTIFÄRssAs )J 
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WORK - OUT!!! jj 
~ 
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~ Flickor, pojkar	 .!J~	 Ii II	 II

ty~.. .-~j	 ~ Damer, herrar :li 
~ Gummor, gubbar ;,
II	 II
'" Dax att komma loss.. :il•
: 60D JUL TILL ER :	 work-out på olika stadier startar ;~ 

i slutet på januari :il: ALLA	 : 
INTRESSERAD?	 'II• •	 Tän~eMI~t ~ 

; ÖNSKAR	 ; ~ Anmäl ert intresse snarast !i 
il till Jj 
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II Elisabeth 804 71 )j
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IGRATTIS, GRATTIS I TJÄNSTE
!CHRISTER NYMAN LOPPIS 
I~~~C~NS 
'LOTfERI . Vem villIkan hjälpa Ill1g
Il STYCKE PRESENTKORT I med .Ni som är ute och går eller rider PÅ RESA TILL FINDLAND 

ex. snöskottningi mörkret!! 
I 

sy julgardiner Har ni tänkt på hur dåligt ni 
passa kissen och vattna syns. Inte alla, men många. 
blommorna på semesternOch ryttare: det finns massor av 
vedhuggningbra reflexer att sätta på alla 4 
hjälprida min hästbenen och svans mm. 
barnvakt 1 kväll i veckan Det är jätteviktigt att det ~ 

att det är en HÄST man som 
en typ av loppis men med arbilist möter, med tanke på den 
bete istället för prylar. hänsyn man då visar 

"fordonet". 

LOPPIS
 
KÖP OCH SÄ'LJ
 

GRATTIS, GRATTIS 
SÖKER EFTER: 

FÖRRADSHYLLORINILS-Å~ ERIKSSON 
TILL UTMARKELSEN: BYRAER 
"ARETS PÄRA" MARIANNE 823 23 

HURRA FÖR Nll..S-ÅKE 
(OCH LJUSTORP ) 

GRATTIS, GRATTIS ~ 
r- - --, 

ERLAND NORDSTRÖMI GRATTIS, GRAmS I 
SOM TILLDELATS EIT PRIS FÖR 
INLÄMNAT STEN-PROV TILL I BIRGIT AHLIN I 
:MINERALJAKTEN.TILL UTMÄRKELSEN: 
NI SER AIT DET LÖNAR SIG AIT 

I ÅRETS TlMRABo. 
VARA STENLETARE. HURRA FÖR BIRGIT I 
HURRA FÖR ERLAND I (OCH LJUSTORP IGEN) I 
(OCH LJUSTORP) 

L .I 
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INSÄNDARSIDA 
Naturen är det som är grönt på kartan? 
Naturen är det som betecknas med grön fårg
 
på alla plankartor. Den är också grön i verk
ligheten, vilket man kan se om man tittar ut
 
genom sitt fönster eller på fårgfotografier. På
 
vintern är naturen vit.
 
Naturen består av mark, vatten, luft och
 
PLM-produkter. Den kan användas som un
derlag för parkeringshus, atomkraftverk och
 
municipalsamhällen.
 
Där naturen inte används till något kallas den
 
grönområde.
 
Ur naturen får vi vissa råvaror såsom mat,
 
massaved och makadam. I de hål som uppstår
 
lägger vi t. ex. gam1ajämsängar, ölburkar och
 

bildäck.
 
Detta kallas kretsloppet i naturen.
 
I naturen finns lappar, fjällvandrare, camping
turister och djur.
 
Djur är en sorts komplicerad kvicksilverfår
ening som i vissa fall fortfarande har rörelse
fönnåga.
 
En del djur kan flyga. Är de små, behöver
 
man inte bry sig om vad dom heter, det är
 
bara att spraya. Är de större kallas de fåglar,
 
och mot dom har inget effektivt spraymedel
 
ännu framställts, utan bara långsamt verkande
 
medel.
 
Fåglar förekommer främst i motorer på jet
plan, i tjockoljebälten samt i små drivor ned
anför kraftledningar och fyrtorn.
 
I naturen finns också små gröna djur som inte
 
rör på sig. De kallas växter. Till växterna hör
 
bl.a. julgran, pelargon och hö. ( Varning för
 
förväxling, små gröna djur som inte rör sig
 
KAN också vara förgiftade grönfinkar.)
 
Stora växter kallas träd, av dom rar vi grillkol
 
och plywood.
 
Står det mer än fem träd på en liten yta kallas
 
det skog. I skogen går man vilse.
 
I skogen finns det stora djur som varg och
 
björn. Björnen är ett lömskt djur som överfal

ler försvarslösa jä
gare. Vargen finns inte. 
Marken kallas det som naturen står på. 
I marken finns olja och gas som kommit 
dit från läckande cisterner och ledningar. 
Oljan pumpar man ibland upp och häller 
tillbaka i cisternerna. Jämför kretsloppet 
ovan. 
I marken sticker växterna ner ena ändan 
och suger upp en massa vatten, som an
nars kunde kommit till nytta. Det vatten 
som växterna inte kommer åt kallas 
grundvatten. Grundvatten är en DDT-
lösning. 

Vattnet är ofta en löddrande gråbrun vät
ska som förekommer i naturen i flera for
mer. Ibland som regn, snö eller dimma. 
Vi använder vattnet till att dricka och 
bada i. önskvärt vore att vi kunde sluta 
med dessa ovanor då vattnet snart är slut. 
Vatten i fonn av regn, består av salt och 
svavelsyra, vilket beror på att vattnet på
verkas av luftens naturliga sammansätt
nmg. 
Dessa ämnen underlättar genom sitt idoga 
arbete framtida rivning av kyrkor och an
dra stenbyggnader, samt jämkonstruktio
ner. De håller även PH-värdet i sjöar på 
en låg nivå för att fiskarna skall bli aggre-
Slva. 
Vattendrag som rinner fram just där av
loppsledningarna mynnar ut, blir berikade 
av flera sällsynta kemikalier. En av de po
puläraste är fosfor. Fosfor möjliggör 
skumbad i det fria. Dessutom sätter den 
fart på den slöa naturen. Sjöar som annars 
skulle behövt tusen år för att växa igen 
klarar det nu på tre år. 
Detta är en fonn av strukturrationalise
nng. 
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Fprojek(L;~.ä;~~.. 
i Erland Nordström och 
l Lennart Tjärnberg deltog i 
l upptaktsmöte för I 
: Västernorrland i Fränsta I· 

28/11. 
"Projekt landsbygdsvägen" I 
handlar om att 
* rå mer och bättre vägar för . 
pengarna 

! * ra mer pengar till 
: landsbygdsvägarna. 

Projektet kan vara 
räddningen får våra sämsta I 

vägar: Lövbergsvägen och i 
kanske Edsåkersvägen. Dessa I 
är sämst lottade i Vägverkets 
prioritering av I 

Ljustorpsvägarna. 

I 

I' 

Projektet kan förmodlingen , 
start i cirkelform under våren 
-96 

EY~ 

UUS I SAND 
Slick Iler [lilla Ijllsstumrar i en 
sk~11 eller form fylld Illed salld 
ellcr grus. Ntlgra vackra stC:llar 
elkr I'itt dekor<1tiollsgrlls ger 
dig en trevlig och siikc:r ljus
Slake. 

LJUSTORPS IF. 
Hoppas verkligen att ni inte får 
för er att sluta med PUB

. AFTON, för det är en jättekul 
grej. När man pratar med 
"utol11jordingar" (dvs icke 
Ljllstorpare) höjer dom på 
ögonbrynen och ser frågande 
ut: Pllbafton i Ljustorp! Har ni 
sånt?? Sen tänker dom till lite 
och säger: men vad kul, bra att 
det händer nåt hos er också. 
Så tack för den iden och fortsätt 
med detta.. 

ADVENT 
NLl är du klädd vår sommarjord 
i mjuka vita vinterkläder 
där bamen rullar kring 
i yster lek och bus 
med tusen nya möjligheter 
Syrenen stod där naken grå 
förvandlats på en natt 
nu har den bollar som av dun 
som för en vindpust blåser bort 
små lätta vita fjun. 

Nog fryser vi väl lite extra 
innan vi bestäInt ta på oss 
vanna kläder 
det har ju konunit något nytt 
det är bestämt vårt vinterväder. 

Snart ska vi tända Julens ljus 
för våra kära, helruna eller 
borta 
trätTa våra vänner 
äta gott från Julebord 
önska alla "glädje hälsa" 
alla "frid på jord" 

Gret"Cl/ 

IDANSKLUBBEN 

Lördagen den 25 november var det 
dans på Bygdegården i Ljustorp. 
Kvällens stil = 70-talet, med 
utsväIlgda byxor och platådojor. 
Det är otroligt vad folk hade 
plockat fram ur sina gömmor, 
några hade till och med sytt om 
kläder. Det var inte mycket folk 
där, men likväl väldigt trevligt. 
Vi fick börja med att äta ärtsoppa, 
med punch till. Sedan blev det dan~ 

till Kicki's orkester. Mycket bra. 
I Pris delades ut för bästa manliga 

klädsel, det gick till Sten Vikberg 
som hade tillverkat peace-märke 
för att verkligen vara äkta 70
talare. 
Bästa kvinnliga klädsel gick till 
Lisa Höglund. 
Det var en helt igenom trevlig 
kväll. Stänmingen wlderbar. 
En mycket nöjd deltagare 

I SoW~~or~ 
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II' T-4C'V II ~J 
,. .I. /:I. n. ., II I den mörka vintennorgon I) )! ~.Har Ljustorp fatt tillbaka l ~~. väntar barnen
 

kiosken och macken.
 [ Till Berta Johansson & ] ~ på sin skolbuss J 
Vi har anledning att 

IjI) T tA och'" .1~I~' 
1il' h ttr and . kyl an jIoma - s ovnga som U e 1

gratulera oss själva för j hjälpte oss att skördesmycka H snor dom halsduken il 
detta. Samtidigt ska vi i~ kyrkan på Tacksägelsedagen. ]:1- allt tätare kring ansiktet :J,
hjälpas åt att verkligen fa l d .11 II ':1B hållnin fl: -COOl tr krin~ e gen aven e euo - i!~' ampar g ';1
Fia och Kjell att känna 

~ jande auktionen gick till Ljus- ~ ~ för att hålla värmen '~l 
hur efterlängtade de var i 

:r torps kyrkokör, vars sångar- ] ~ Äntligen kommer bussen ~ 
bygden. [ glädie vi tar niuta av så många :~ [ ännu finns det drömmar kvar II :J;} ~ IIDet gör vi bäst genom Ii söndagar. 11 II sen dom väcktes :J 
att inhandla vårt snus och Ii "H 'Ii ~ ~ i en tidig timma '~I 
annat godis mm, samt att ~ Ljustorps Centerkvinnor! f: ~ På väg till skolan .~ 
tanka våra "dollarflin" i 

lA="=..=..="=<=..=<=4=<=-.=<=4=-.=4=-.=-'=4="1·:1 [ som ger kunskapen för livet :1 
or l ',I '~ILjustorp. 
:t TACK .; ~ i en värld så fylld ~l 
i II~. av krig och oro ~ 
~. il ~ .~IVälkommen Fia och 
ii' ~ där människor dör .J

Kjell ~ Till alla som skänkte väl-
'11 

I,l h dr fl fra . h"1 Ii '11 [ oc an a yr an sma em J 
Ii gjorda hemslöjdsalster, gott II ~ Barn som kommer hit )1 

.lennart tjäm6erg Ii kaffebröd och inte minst det ~ .j'11Ii 11 ~ från fjärran länder "i 

[ goda välsmakande tunnbrö- .~:f till tystnad, snö och kyla :]
7<lOSKEN!! ! ~ det, mjukt som hårt, till vår j ~ d l h 'IIl ~ II vi förstår om ängtar em '\1 

Jag hoppas att ni har Il Höstmässa. .11 ~ Låt våra sagor, traditioner~1 
Il till G H '1fatt hemskt smutsiga l Tack också unnar som j i om lucior, tomtar, troll;, 

golv i butiken.. ~ höll 1 auktionsklubban. Be- ] ~ förgylla mörka dagar :~ 
d.v.s. massor med [ hållningen gick till kom- .11 Ii då kanske både dom och vi ';\ 
kunder. [ mande aktiviteter. Först kom- ]:t kan vänta på en vår ~ 
I nyhetens behag är väl II mer l:a advents kaffet och ~ Ii k .. l '11i ~ i som ommer, tmar tjä en '1 
tillströmningen som [ året-96 inleds med BARN- ~ i värmer själen. 'j 

~ FESTEN, dåj'ulen dansas utI .1! Il c9 ',',störst, men jag hoppas ~ ~1 \1 .tA" '11 

~ .~ Ii reU4 ':1att den håller i sig. 11· . ~ 1 'J 
11 Ljustorps Centerkvinnor! j !hY=<=<='='=<=<='='='='=,=<=,=,=<=<=·,;,]1vfa.r~ II 11 

ll.....=..,=.,=.,=.,=.,=.,=.,=.,=..=~="I=*i=*i= ..=..='l="l=.,.Jj 

IUiJECiDr_iLiU:::;:;I:::.Ez::nXL_lfii:i.U:::::::::Z::::tliiiIiiiI·:·. ·:::::r·:::::::)::::t::m:rx~ 

OffiLOTEKET ÖPPET MÅNDAG OCH ONSDAG 17.00 - 19.00 I 
DECEMBER BOK-TIPS FRÅN STINA ~ 

t 
HUMMELHONUNG TORGNY LINDGREN I 
EN PASSIONERAD KVINNAS HISTORIA ANN VICTORIA ROBERTS [

[
UNGDOMSBOK: f 

UTMANINGEN PEYTON 

~Btiiiiij.:.:.·.·.·.·.:LX:.:: ...:.·.Jj.t .. :.·.liiiijiiijiiij..:..t:iiiti.iiiiiiit.tJtiiiiitUJl.J.:.J.t ..iLiiijil.:.:.J...:....:tit.!.!.:..J.iiliiiii.·.:jiiiiiiiiiiijt.:X. .·.:...·.:tijiii .·:i.' .:.·.•.:.:.:.:.:.:ilijiiii.. XX! ml 
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t t 

Ett långlopp i klassisk stil genom
 
Ljustorpsbygden
 

Bergeforsens SK & ljustorps IF 
välkomnar Er 

Söndag den 4/2 1996 

~t"itt,4 1 uiPaa'u;r'd 'Yf" gä'!'~ nfl!~ iJi.jn.t)"'l ~'H"nt' ~ ;;~~i~1rpn<:JI~'n":~f~~:' ",:n.~,' ....... _ti~ l j ,'l'!_.x~1:IJf"\--:% ~ ..... u .J"'O.aJ::::I,:" .u ~~~ji:3"L:!:!:I -'..;]/UJl .. __~~_ ~_~.:1 _ .... :..;;l_ • .. r:r---""
 

tii! rr~~jjp§atSi:?n p;.i B{~rge.ftirs~~ns S!~idst;jdia)~1 ~ 
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~\\-ONSKIVl,l
 
O~· & JV-Q
 

Andra Läckerheter 

Förgyll Vardag och Fest 111ed
 
Goda Kryddor och Delikatesser från
 

När & Fjärran
 

VÄLKOMMEN 
till vår gårdsbutik 

Den Gcx:ia och Annorlunda Julklappen 
hjälper vi Dig gärna med. Här finns den 
för både Stora ochSmå i alla prislägen. 

~ Ons-Fre 14-18 Ty"derö Svalllp 
Lör-Sön 12-16 & Knjddbod

Övng lid när vi är i odlingen 
060/42539dl:nfn-~Rrf\iJlnu 

BOKSlUTO IIIBMAR slIn 

Räntefördefning-expansionsmedef-periodiseringsfonder 
är de nya reglerna för att underlätta för småföretagare. 
Utnyttjar du dem rätt? 

Lennart Hallin Administration 
Edsta 3186 86033 BERGEFORSEN 
060-82377,010-6429491 

Redovisning (även eftersläpande)-Bokslut-Kalkylering 



NYH~"'~f\ Ju..~El< -95 
\\ 

... !>~O~~\l:.~~MEJ)~\~ 
VIA DA-rO~. 

~ Vi ~ÖSL~ it\ '~~~O~A: 
C+\U=~Åi\ 

o 
.. AlH'w/\ ~~"l ~~ EtC 
?J~O~MA v:~, , 

VA.f\~A , 
G " ~ ,"'u~· 'iÄl.StC,l-CSA1~J""ot-\. it<'i'E.1'\i~ V • 

~ 1'°I\.\.. Jw..o ~")I!!o'!.t.t-( ~ t~AI1\.f\. ! ASA 



GRATTIS! Du är lycklig ägare till en startplats i 
Medelpad Classic Ski, 46 km, den 4 februari 1996. 

I . I 

'-le,""'" 

13 ~.----------------

~~ä~r~'~ ~~~O{~~?? '1 

BARNOLYCKSFALLSI(URS
 
planeras lnars/april 1996 
Kurstid 2x4 timn1ar (=2 kvällar) 

Frågor och al1111älan 
till: 
Llll1an 
Barbro 

tel 
tel 

83015 
81113 

Arr: Ljustorps Rada korsfor.O 
~---------------~./ 

JULKLAPPS~ TIPS
 

a~ 

I~~ Wllll/ C\\\~~ 
~ 

STARTBEVIS 
får 



"=-------------------~-~---,,'~,.. 



LmSTORPS KIOSK & BENSIN 

verkstadsjobb kan 
bokas på macken 

tennistider (under 
slisong) bokas också 

Bensin och tillbehör 
Godis, dricka och tobak 

Morgon, kvälls, vecko och serie-tidningar 
Jour-livs 

Hembakat bröd (Svelanders)
 
måndag
 
onsdag
 
fredag
 

Fryst snabbmat såsom pizza, piroger
 
och hamburgare
 

Apoteksombud (inom kort)
 
Fiskekort (inom kort)
 

r...=-Jl.=-.-.=-.-.=-Jl.=-Jl.=-Jl.=-...=oIo=4=...= ...=4=-l.=Jol] 
Ii	 Il 
II vi tar emot ALLA '11 
[ kreditkort (utom andra ]
\1.	 II 

[~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ II bensm-sm kort) .~ 
~ •• .!J 

~ ~ 
lk..Y-=-"'=-"l='l=-"'="=-"·=-"l=o(=-:=.;=ot="·='t=~1JI~ OPPETTIDER .~
~	 ~ 

F~~~~~~~~~~~~~~=9I	 O '11[Vardagar 07. 0-20.00 ]	 II tl 
[ OK-kort :~[ Lördagar 09.00 - 20.00 :] ~. medlemskort har 9 % ränta på .~
II .	 II

[ Söndagar 10.00 - 20.00 ]	 I msatt belopp. II 
<
II 

•
II	 II II 

~ ~	 I ansökningshandlingar finns på '11 
6~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~ I< macken inkl. information '11• 

II il•	 > 
~~~~~~~~~~~~~~~=~ 
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• • 
• • 

• • 
• •• •• •• •• • 
• • 
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 16 
: VÄLKOMMEN rILL	 • 

:	 7Yq~O~&N :
 
: Daggvägen 25 : 
; Sörberge : 
, 57 90 11 •. 
"o" 
~	 

•" • Ju.1ty"ger fran.. 25:-/:D'J.. • 
"Spe-tsar :D'.l.ycke-t billi~ " ·	 "
 
:T:rå.d frå.n.. 6:-/:ru.llen..	 : 
• 1""-,-,.-,.-..-..-,.-..-.-..--.--.-..-,.-,-..-..--.-.-,"11	 " 
• ~ ~ -~. ~? ~ to.. .. ]	 .. 

: ~ ::> 'o ] REA på modetyger	 . ~ : _ l	 ~ 

"" II II"	 "fr 39' /
" [ •._. 'o, 

• 
,. ~ 3ex. Jogglng. .- m	 " 

: ~ j;;; S;::~? :.. ~(j alla viscoser fr. 49:-/m .. ., : 
: ~?' ~' ~, ~/ ,,/j Oppet vardagar 15.00-18.00 ;.! '" q.r~ J övrig tid enl. överenskomm.else! 
.' v ~o,~ "": !~" • ~ ~	 ~nette: 

, 

10
o ~J	 (7'"1.! .... "• ,,__ ._.__ '_0'__ ~p	 "• ._._. • ._~_.i 

J''\ '\ '\ '\ '\ '\ '\ '\ '\ '\ '\ '\ '\ ~ 

:	 LYKT- :~ GOVIS'REGN~TPÅ ~
 
'\ MACKEN I LO'RDAGS J'
 :	 TOMTE : 
'\ HA 'R SMNKTS AV J' : (EXKL LY'KTIt) :

'\ J'
 

~ ~V~ ~	 ·•••• -.
••••
 

:	 HOJDl,20 - :
~,~~O ~	 • •
 

:	 ENDAST:
'\~~	 J' 

:	 250:- :~ VOM HA'R ÄVEN ~
 
'\ SPONS'RAT TILL J'
 

~ BYU1VECKLINGENS ~
 :	 406 12 : 
'\ FISKDAMM J'	 : ( finns även ett :
 

: begränsat antal :
~ SÖNDAGEN DEN ~ 
: häri Ljustorp, . :


'\ 17 DECEM13ER.KOM J' : ring 823 23 ) :
 
'\ OCH FISKA J'	 ••'\ J' 

•••
 
~./ J' J'';'; J' J' J''; J' J' J' J'.r 

••• ••
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En återblick i tiden .
 
För ca l år sedan hade vi besök här i Ljustarp, aven eldsjäl från den lilla byn
 
Krlaften i Lycksele kommun, Engvar Arvidsson.
 
Han berättade om byutvecklingen i hans by ( på ca 175 inv. )
 
Här nedan är ett utdrag ur deras folder om byn. Läs och begrunda.
 

Förändringsarbetet började i mitten på 70
talet. Det började med att kommunen kOlli 
fOr att informera om byns framtid. Det fanns Jå 
175 invånare i byn som skulle minska dc 
närmaste åren. Skolan och butik skulle inte ha 
undering att drivas vidare. Det var i korthet vad 
kommunen informerade om. 

lnt;at;v togs tI/tJör IItt riMr/a hy". 
Det fanns ingen naturlig organisation i byn. Det 
bildades en kommitte som skulle driva frågor om 
byns framtid. Det fanns en uppgivenhet som var 
svår att bryta. Efter några års diskussioner 
började intiativcn komma från byns befolkning. 
Det gällde att rädda vår egen by. 

Riijde mark filr "ya hosiittllingllr i hYll. 
Marken röjdes och blev iordningställd som helt 
byggde på frivilliga insatser av bybornn. 
Vi annonserade i ortstidningarna om tomter 
för omedelbara byggnationer. I slutet av 70-talet 
började en inflyttning till byn som var slörre är 
beräknat. 

Lekparke", tlet första I'i byggde. 
Lekparken betyder mycket, för det var då vi 
började hitta former för en ny och bättre 
organisation. 1980 bildades KuafielJs Intresse
förening SOI11 kartlade de viktigaste behoven 
för byn. Skolan började bli för trång och måste 
byggas ut. Byns befolkning ökade meJ hela 
femtio personer! 

Nu började allt fler se mijJliKheter. 
Samarbete / samverkan jur byns utveckling. 

En gemensam lokal bildar utgångspunkten Ocll 

blir "sambandscentralen. " 
Vi samlades tre dar i veckan för att bygga cn 
samlingslokal. Det byggde pd stora arbetsinsatser av 
byborna. Det tog två år att få lokalerna färdiga. Allt 
arbete utfördes av byboma utan ersättning. 
Samarbete, gemenskap och framtidstro 8av rcsultal. 

Vtslilen butik = Ny butik. 
Vi fick skog av markägarna som vi avverkade 
tillsammans. Arbetet organiserades sA alt aJla skulle 
kunna vara med. Byggandet bö0adc sista veckan i 
september 1989. Pensionärer arbetade dagtid och 
övriga kvällstid. Arbetet !löt mycket 'bra. Vi kunde 
med stolthet skryta med alt vi byggt en lllodern 
butik pa rekord-kort tid. Den lJ uecel11l>er invigde; 
den. 

Andra jureninJ;i1rs byggnlltioner. 
Förenings!ivct aktiveradcs och lllycket förändrades 
under SO-ta1ct. Pingstförsamlingen byggde ul 
kapellet. Jägaflla (lVO) byggde dt nux!cmt slakteri 
och skjutbaJl;l. Fiskefurcningen iJyggdc dammar ocil 
andra fiskefrällljande åtgärder. Örans sportkluLJb är 
en aktiv förening med manga aktCva bybor. 

80-talet,~ positim utveckling gör det miijligt att med 
optimism ta sig an 90-talcts bya/li~·eckIiTlg. 



•• 

SERVICE-CENTRA FÖR !)O-TAjJ!,T 

Nu handlar det inte om att mobilisera folket, det 
stadiet är passerat. Nu handlar det om att 
organisera det fortsatta utvecklingsarbetet. Som 
skall leda till en varaktig utveckling av byn. 

90-lalels byapoiiJik har startat. 

Nu bygger vi service~entra. Alla behov är val 
inventerade, så vi vet vad som är nödvändigt. 
Sommaren 1991 invigde vi ett stort modernt hus 
som rymmer det mesta för byns behov. 
Där finns: Samlingslokaler, barnomsorg, 

;Udreo!llsorg, fotvård, iJibliotck, data, 
fax , kopieringsutrustning, 
ungdomslokaler, fik, biljard. 
bordtennis, hobbysnil::kcri. vävsal och 
solarium. 

AiiJ går om ~'i alla ~'iil. 

Hyreshus niista projekt. 
Ungdomarna är tvingade till tätorten för att få 
bostad. Äldre som inte längre orkar sköta en 
fastighet tvingas också till stan. Inte bra ! 
Byn bestämde att bygga hyreshus och l~92 

invigdes detta. Byn äger nu 12 hyreslägcnheter. 

/Je/olkningen Ölwr. 
När utvecklingsarbetet startade, f;Ulns en 
målsättning att fördubbla befolkningen till år 
2000. Vi har ökat befolkningen från 175 
personer till 274. 

Ivzaften är en framtidsbygd. 

Det är vår övertygelse. 

.. 18 
ATT BYGGA FOR
 

FRAl\1TIDEN 
SAMVERKAN ÄR LÖSNINGEN 

\ 
\ 
\~ 

I 
I 

\ 

~ 

V! BESTAMMER
 
o 

VAR FRAMTID
 
VÅRBY HETER 

KNAFTEN
 
LJUSTORP ? 

Vad säger ni gott folk??
 
Kan dom så kan väl vi? eller .
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Hej alla småbarnsföräldrar! 
Alla ni som har barn, men ej har dom på dagis el1er i skolan. Läs och fundera, och 
snäl1a skickå in era svar, för skolchefen kräver utförlig redovisning av enkätsvaren. 
Den här skrivelsen har även gått ut på skolan och det stora flertalet .har svarat, men om 
någon vet med sig att dom inte gjort det, vore det jättebra om vi fick in ERA svar 
också. 

Klass 0-9 i LjustorIill. 

Vi i Hem och Skola; och Ljustorps Byutveckling tycker att det vore en god ide att låta våra 7:or gå
 
kvar i Ljustorps skola, i stället för att åka till Ala eller Sörberge. Eller... varför inte gå ytterligare ett
 
steg: Hela högstadiet här????
 
Anledningarna är många:
 

1.	 Många barn får en alldeles för lång "arbets"·dag. Från ca 06.00 - 17.00, det tycker vi 
inte är rimligt för barn i åldern 12 - 15 år. Det är i mångas fall längre dag än vad 
yrkesarbetande vuxna har. För eleverna är dagen inte slut bara fOr att dom kommer 
hem, då är det läxor i några timmar. Vart tog deras barndom och fritid vägen? 

2.	 Vi vill ha en utveckling även här ute på "vissjan" i Ljustorp. 

3.	 En skola med 0- 9 är säkert mer intressant i inOyttningshänseende också. 

4.	 Miljön på en "ute-på-Iandet" skola är betydligt lugnare med ex mobbing, droger och 
liknande. 

5.	 Vi har 2 st lärare som går i pension inom 5 år och då behöver vi 2 nya, då med den 
nya utbilningen 4 - 9, vilket passar ypperligt till vår nya verksamhet. 

Vi har sen en tid tillbaka börjat jobba för den här iden och detta är ett seriöst arbete som läggs 
ner, så vi räknar med 100% stöd från ER. Vår rektor Birgitta Edlund stödjer oss, likaså övriga 
skolledningen inom samverkansområdet. 

En	 ut- eller påbyggnad lär bli följden av utredningen. Alternativ är en tillfällig skolrnodul (barack) 

Påpekas bör att rektorn i Söråker också är positiv
Med vänlig hälsning 

Marianne Persson 

Projekt Ljustorp 
v. ordf. i Ljustorps Byutveckling 
medlem i skolrådet medlem i skolrådet 
styrelsemedlem i Hem och Skola avdelningsledare i Hem och Skola 

D vill ha 0- 9 skola i Ljustorp
 

D vill ha stormöte med inbjuden Kjell Eklund (rektor Söråker)
 
övriga SKICKA SVAREN TILL:
 
synpunkter .
 
....................................................................................................... MARIANNE PERSSON
 
....................................................................................................... BJÖRKOl\1 3154
 
.......................................................................................................
 
....................................................................................................... 86033 BERGEFORSEN 
~f;i~i~~~)..· ·..· · · ELLER LÄMNA DEM TILL SKOLAN 



l~ilJ!'torl' 9~! 21 t 
ErlaJld N pnft;h 0111 

Tel. 060-82319 

2C
 

I(UNSI(APSIlJ\NI(
 

FijRE1il(l.II/LVTVERKARE 
(Jell YRKESKUIVS~KAP 

i LJUSTORP 

~'urord 

~liljö och Byutvccklingstankl:1l ligger som grunJ för detta rcgister övt:r kunskap i
 
vår hembygd. Mesta möjliga kunskap skall kartläggas inom företag, hantverkarc
 
och cnskilda med speciell utbilJ.nings och yrkt:skunskap.
 

Vårt mål med detta är att biilla tiU att skapa ett nätverk av pt.:r:;oncr. företag,
 
ideer, kunskap etc, som samverkar och stöder varandra j lltvcckung av bygJcll.
 

Miljötanken är all ta tillvara bygdens egna resurser och minullcra tnmsportcr i
 
UCH eg.na konununen Timrå
 

J)clla kan ge ner nrbclstillbllen, men också ett närmande till unum delar inom
 
kommuncn.
 
Del visar också att det IltlllS utvecklingsmöjligheter [ör näringsliv i Ljnstorp.
 

l\'lan s;ka inte gå över än efter vuttcn. 

GJll1llJaJt Svensk' ordsprJk. 
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2

(Kun5kap5Innehavare) 

Branch I kunskap	 Företag Namn Adress Tel 

FOTO 
FOTOGRAF 

FÖRENINGAR I LJUSTORP 
Hembygdsföreningen Margareta Thunström Frötuna 83053 
Röda Korset Britt-Marie Nordin Mellberg 82232 
Ljustorps Fiskevårdsområde Lars Anders Bergfors Frötuna 83081 
Ljustorps Idrottsförening Lennart Forsberg Sörberge 578940 
Ljustorp -Timrå LRF Lars Anders Bergfors Frötuna 83081 
Ljustorps Frivilliga Brandkår Eskil Söderlund Björkom 82005 
Tennisföreningen 
Hem & Skola Eva Högstedt Öppom 82055 
Unga Örnar Marianne Persson Björkom 82323 
PRO Stig Hammar H~re 81006 
SPF Ingrid Åslin Bergeforsen 578810 
S. Socialdemokraterna Stig Hammar H~re 81006 
Centern Arne Bergfors Edsåker 83037 
CKF Kerstin Westerlund Öppom 82048 
KKF Eva Eriksson Prästbordet 82015 
Baptistförsamlingen Leif Nygren Fuske 81119 
Missionsförbundet Sven Eriksson Bredsjön 84543 
Pingstkyrkan Gilbert Söderlund Björkom 82070 
Företagarna i Timrå Erik Sjölander Fagervik 583151 
Ideföreningen Roland Viberg Timra 580040 
Ideföreningen kontaktombud Ljustorp 

Ljustorps Byutveckling EkJÖr.	 Erland Nordström Lövberg 82319 
Marianne Persson Björkom 82323 
Cathrine Åslin Bredsjön 84550 
Björn Andersson Edsta 82074 
Börje AJbertsson MjälIå 84044 
Marlene Lindström Öppom 82136 
Annette Reinikainen Höglandsbodai 83041 
Lea Hörnström ÅS 81067 
Ella Dahlin As 81122 
EIvy Dahlin Kungsv 139 Ti.' 581098 
Christine Danielsson Lövbergsåsen 82159 
Paula Höglund Lövberg 82319 
Lars Öhlen Björkom 82400 
Arne Bergfors Edsåker 83037 
Nils-Åke Eriksson Prästbordet 82015 
Monica Backlund 
Lennart Tjarnberg Lövbergsasen 82405 

FÖRSÄKRINGAR	 Ljustorps Försakringsbolag Ulf Bergman Öppom 82044 
Länsförsäkringar Stig Nordin Öppom 82052 

GRUS o MATJORD	 Nilssons Akeri Jan o Leif Nilsson Björkom 82018 
Sanna Grus Kenth Sandström Sanna 32035 
Stavre Grus & Makadam Roland Uhlander Stavre 80214 
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(Kunskapsinnehavare) 
Branch I kunskap Företag Namn Adress Tel 

GRÄv I PLANERING Klas-Göran Edlund Edsta 82378 

Mats-åke MiJlberg 
Erik Näslund 
Kent Sandström 
Eskil Söderlund 
Jan & Leif Nilsson 
Peter Persson 

Sl~ttmon 

Stavre 
Öppom 
Björkom 
Björkom 
Bredsjön 

84513 
80517 
82035 
82005 
82018 
84503 

HANTVERK Mait Haren 
Ulla Laggren 
Vivianne Nyman 
Cici Naslund 
Marianne Persson 

Frötuna 
Tunbodarna 
MjOlsatt 
Stavre 
BjOrkom 

83029 
84048 
82188 
80517 
82423 

HOVSLAGARE 
HUSHALLSMASKIN/SERVICE 

Martins Service Kyl Fr 
HÄLSOPRODUKTER 

Niclas Eden 
Erland Nordström 
Martin Sjögren 
Perti Nieminen 

Lövberg 
Skäljom 
Björkom 

82319 
82333 
82121 

IDROTTSPLATSER 
JAKT I JAGAR-UTBILDARE 

Lj ustorps I F Tommy Edström 
Börje Albertsson 

Mellberg 
Mjallå 

82364 
84044 

JORDBRUK 

KAKELSÄTTARE 
KIOSK & BENSIN 
KOCK 

Gustav Back1und 
Arne Bergfors 
Rune Bergfors 
Gustav Eden 
Lars -E,Stefan Edström 
Nils-Äke Eriksson 
Bengt-E o Lars Frölander 
Nils-Erik Johansson 
Alfons Lindback 
Jan-Erik Mehlin 
Jens Moberg 
Lars Persson 
Lars Axel Rönnberg 
Jan Sandström 
Eskil Söderlund 
Carl-Jean Westerlund 
Per Östberg 

Ljustorps Kiosk & Bensin 
Mobilkocken 

Lennart Persson 
Fia o Kjell Hallin 
Christian Schmidt 

Lövberg 
Edsåker 
Edsåker 
Tuna 
Lagfors 
Kyrkberget 
Öppom 
Tuna 
Hamre 
Sköljorn 
Asang 
Edsåker 
öppom 
Sanna 
Björkom 
Öppom 
Bredsjön 
Björkom 
Mellberg 
Prästbordet 

82001 
83037 
83062 
82083 
81026 
82015 
82246 
82235 
82132 
82097 
83024 
83052 
82177 
83110 
82005 
82048 

82423 
82053 
82460 



ZLt 
(KunskapsInnehavare) 4 

Branch I kunskap Företag Namn Adress Tel 

KOMMUNPOLmKER I FÖRTROENDEVALDA IlJUSTOI'U' . _ 
AfrH~ Berg1örs C 

Lars-A Bergfors C 
Elise Eden c 
Stig Hammar S 
Henry Heiniö S 
Lennart Tjärnberg C 
Ulla-Britt Uhlander 
Hans Wikman S 

KONST Margareta Hammar 
80rghild Grahn 

Hans-E Bredins Konst & Musi~ Hans-Erik 8redin 

KOSMETIK/NATUR Marianne Persson 
KRANBIL Sanna Grus Kenth Sandström 
MASSÖR 
LIVSMEDEL Ljustarps Handel Ulla Sjöström 
MATTLÄGGARE 
MEK.-VERKSTAD Emok Bertil Öhlund 
METALLSVARVARE Ingvar Johansson 
MJÖLNARE Stig Nordin 
MURARE Lennart Persson 

Håkan Hagberg 
MUSIK I SANG Edsta Ganget 

Tages Trio Tage Melin 
Lövbergs Kvintett Lennart Tjärnberg 
Splitz Tommy Edström 
(Dragspel) Kjell Forsström 
Kyrkokören Gunilla Molin 
Hans-E Bredins konst & musik Hans Erik Bredin 

MUSIKLÄRARE Gunilla Molin 

MALARE Måleri H Dahlin Håkan Dahlin 
Evert Etfström 
Knut Forsberg 
Kent Hammar 
Lars-Erik Sjögren 

ORDVRÄNGARE Roger Högstedt 
pLATSLAGARE Östen Wiksell 
RADIO & TV-5ERVICE Anders Englund 
RESTAURANG 
REVISOR Lennart Hallin Administration Lennart Hallin 
RIDLÄRARE Nina Wengelin 
SADELMAKARE 
SJUKGYMNASTIK 
SKOG & NATURVARD Börje Albertsson 
SKOMAKARE 
SKRÄDDARE 

t:d~jk8f 

Frötuna 
Öppom 
Häre 
Prästbordet 
Lövbergsåsen 
Tuna 
Jällvik 

Häre 
Mellberg 
Lagfors 

Björkom
 
Öppom
 

Mellberg 

Edsåker 
Asäng 
Öppom 
Björkom 
Tunbodarna 
Edsta 
Edsta 
Lövbergsåsen 
Mellberg 
Frätuna 
Stavre 
Lagfors 
Stavre 

Öppom 
Prästsvedjan 
Fuske 
Häre 
Lagfors 

Öppom 
Bjärkom 
Björkom 

Edsta 
. L.ögdö 

MJälIå 

ö30Jj 
83081 
82007 
81006 
82171 
82405 
82240 
82331 

81002 
82231 
81056 

82423 
82135 

82003 

83035 
82052 
82423 
83041 

82190 
82405 
82364 
83021 
80211 
81056 
80211 

82164 
82311 
91093 
81002 
81020 

82055 
82195 
82422 

82377 
80520 

8404c; 



25 \ Y..ll ns ki1 pc;llln f'h<lv:u e) 

SKOMAKARE 
SLI\KTARE 

~~!!U\I\Rr I FIN 

SNICKARE I BYGG 

SNICI<F.RI 
SNÖRÖJNING 
~OLARIl:::n 

..) TUDIEFURBUND 

SVE1SARE 

,AG 

SÖMMERSKOR 

l APETSEnM~E 

TAXI 
TRI\KTORREP 
TRANSPORTER 

TRlJBI\OUR 
TRYCKERI 

RÄDGARO 
TUNNBRÖDSBI\GARE 

- 'ILTFÄGElUPPFÖOARE 
I/VS-INST./SERVICE 
VÄGAR/GRUS 

VÄVNING / STICKNING 

ÄGG 

f~;'>llllI . -. 

1<81 Bjurstrlirn 
rC'!;~r O<lnicl",son 
l-F NOfdirl 
~ l:lflS Ulsc;on 

lennart Persson 
Km 1(;öwn E1f'r(j1t Inri 
[lel t (\f'] S:lnrJc;trhrn 

(\BF M'-lr~FHeta Dccl<er 
VIIXCrlskol>"1n Inurid L riksc;r'n 

l CHWlt /\s IIU lIno Il0rnstrCim 

Berl Hti9(JllInd Sfl~~ 8.. Skoq	 Her t 112C'lglt rnrt 
Ro Ander:;son 
Fljörn Persson 

Safllls!önls Snickeri	 8crt-Olil Sandström 

Liuc:.torps T8xi AB l 8C)e Sjljsiröm 
Ollr F"rcHlscn 

Nilc:.c:.nn<; Akpll ,J~n o U'if Nilc:.c:.nn 
Kenth Sandström 

t 1':111<;- F 8rcdins I<onst R Mllc:.i~ lians Erik Dredin 

I OlO8t -/\s f I[J	 LJno Hörlls!rölll 

Ella OCJhlin 
Ulla laggren 
Illmid St8~f 

Lms Forslöf 

Mmtins SClvicc K F_VVS M::lllin Sjufjren 

Nils~ons J\kcri .11m (1 l cif Nil~son 

Slavre l :;ruc; & MClkadEHlI RolarlU lJhlander 

Uil3 Laqqren 

MCJit f Wren 

Lenn;)rt Persson 

, ( . 
,I -..) I 

f Inne:. L llrcdins Konst &. musif 1.1;:JflS Erik Elrec11T1 

Milleri H U'llllin HAkan Dahlin 
Uustorps Elil 8. rllaskin Tonv ~ lammar 
Lerm,lfl fl811in Adrllinistration l ('nn:]r! Ilailin 
l,ill':'tor[',,: I~,in,,:k E< Uensin rii1 o Kjell H81\in 

/'I'hp~" . 

DiCH LOfli 
LiivhcI9s!1::;\:n 
rus~(' k W(j'l 

f', j~,tC',vf'di0n I ;<~ :\[ I: l 
rljörkorn 
TI tr1 bo,,-hi n;; 

ÅC;i11H.~ 

r"-' ,r, i.~"')".'/ 

Är.;	 1110:;(, 

/'.~fln~ f~JU:,f; 

Ltl~Jfor~, fl 1nc,:· 
[1redsjoll 8-1 S<l(j 

!\,:;:jn~ 830G:' 

~,,1c!lb"r(J n)O~:7 

~;t3\JrC ~!('J.-' re 

8jcirkolTl fl/O Hl 

Opporll n~' 1:;r, 

L.lqrors H itJ: l, 

!,,~ nlU~~~; 

As	 l:j 1'j : ~ ( 

'r unbodnrnil [\'HH:' 
(>PPOrTI F\)1f:r, 

lÖCJdö rH)~C):' 

\l" -"") __} '-..Sktiljom \ ...J~'1/_ ~I 

nj6rkom H~~O 1[' 

~~.I;;lVTf> G! 1)\ il 

TlInbad;)rrl;] [ji)[J i l r 
rr(itufla n~O» 

Ojörkom H~>12 ..· 

llyfors 81[)~;C 

('rpOfll i-!->' 1~,' 

rvkllbew o1() 6~)5(hC,' 

n~) ". +-
().(.,'I[UC',t:1 

Mcllh"rg 
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!3ran(~h / k.mlS_~J~ 

SKOMAKARE 
SLAKTARE 

SNICKARE / FIN 
SNICKARE / BYGG 

SNICKERI 
SNÖRÖJNING 
~OLARIER 

.,)TUDIEFÖRBUND 

SVE1SARE 

SÖMMERSKOR 

TAPETSERARE 
TAXI 
TRAKTOR-REP 
TRANSPORTER 

TRUBI\DUR 
TRYCKER' 

RÄDGARD 
TUNNBRÖOSBI\GARE 

. 'ILTFAGELUPPFÖOARE 
\fVS·INST./SERVJCE 
VÄGAR/GRUS 

VÄVNING I STICKNING 

AGG 

~d~~5S THI 

Bj6rkom 8231S 
l övbergs8scn n21~9 

Fuske R100'\ 
Prästsvedjan 82309 
Björkom 82423 
Tunbod.1lnrl [\1033 
Ac;~ng B30H3 

'12525 

As 8105(J 

)\säng 83050 
Lagfors 810S3 
8redsjön 84540 
Asäng 13305J 

Mcllber~J fl20:17 
Stllvre B032'1 
Bj6rkolTl R701R 
Öppom 117.13S 

Lagfors R1O~)() 

)\5 fl105LJ 
As lJ11?~ 

Tunbodarna 84048 
Öppom R21 R~; 

l.öqdö lJU5G2 
Skäljom 82333 
Björkom 0201 fl, 

Sfavr~ R()~1J1 

Tunbodama 8404[1 

Frutuna 83020 
Ojörkom 02423 

Sarll!s1\ill1s Snickeri 

ABF 
VuxenskolAn 
Tomat- As ~ 18 

Belt HtlgCjlund 889 & Skog 

Sandstöms SnickeJi 

Ljustorps Taxi 1\8 

Nilsc:onc; Äker j 
Sanna L;rlJs 

Hans- E Bredins Konst & Ml.Isj~ Hans Erik Bredin 

rornat-As ~ 10 

Martins Service KJ.VVS 
Nilssons Äkeri 
Stavre Grus & MakadAfll 

!'I~mr~ 

Kaj Bjurström 
Peter Danielsson 
l -E Nordifl 
~ l<lns Olsson 
L.ennart Persson 
Kml Göran BE'rglund 
Rer t· Ola Snndström 

Margmeta Decker 
Inqrid Eriksson 
Uno ~ (örnström 

Bert H~gglllnd 

Bo Andersson 
Björn Persson 
8ert-Ola Sandström 

lage Sjöström 
Olle Fransen 
Jan o Leif Nilsc;on 
Kenth Sandström 

Uno Hörnströll1 
Ella" Dahlin 
Ulla Laggren 
Ingrid Staaf 
Lars Forslöf 
Martin Sjögren 
Jon o Leif Nilsson 
Roland Uhlander 
Ulla Laggren 
Matt Hären 
Lennart Persson 

HcHlS-E Bredins Konst & musi~ Hans Erik 8redin Ldgfors 810SC, 
Måleri H Dahlin HAkan Dahlin Öpporn 8215;; 
Ljustorps Bil & maskin Tony Hammar Mellber~1 010 695050C' 

Lennart H8Hin Adlllinisfration l ennart ~ lallin Edst;:) (12377 
Ljustorp:; I~iosk t'< Densin fia o Kjell Hallin Mellly'rg 




