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..rlLLittA7t '11t;()RI1trn'ltJ1t . 
..	 UTSKICK i 
..z.. Tidningens stoppdatum nr 1 3 januari 20 januari ..ä 
-.- nr 2 28 februari 24 mars -JW 
..z.. nr 3 18 april 12 maj ..ä 
-.- nr 4 13 juni 7 juli -~ 

..z.. nr 5 5 september 29 sept ..ä 
-. nr 6 14 november 8 dec -JW

! ANNONSKO.STNADER för 1997. + moms (25%) . ! 
-.- A4 200.-, 1/2 A4 100.-, 1/4 A4 50:- radannons 25.- -~ 

~ inkl 250:- 125:- 62:50 31 :25 i 
•	 Föreningens Postgiro 86 11 24-6 

" Bankgiro 7831·11·12096 i 
A	 i
 
~ OBS! Vill man endast vara medlem (ej INSATS-medlem) så går det också bra 
-.- 25:-/enskild i 
X 50:-/familj 
-. 25:-/förening/företag i 
•	 PRENUMERATION om man känner någon "utflyttare" som kanske vill hänga i 
•	 kvar med byn, lyssna om den vill ha 6 nr/år i brevlådan för endast 100: i 
.. (vilket i stort sett täcker portot) 

i 
..z.. FÖRENINGEN VILL HÄRMED TACKA ALLA SOM PÅ ETT ELLER ANNAT 
-.- sÄn HAR SPONSRAT OSS I VÅRA OLIKA PROJEKT. (hoppas att jag ingen i
lit har glömt nu) i

i 

"* 
*SCA 

i
it * TIMRÅ KOMMUN .. 

* BERT HAGGLUND 
* BERT-OLA SANDSTRÖM 

..... * KJELL OCH FIA 
JW\ * EK BYGG i 
• * WISKANS HUS i 
.. ALU'n under året: i
...&.. 3 st "Skinngubbar" vid Skinnenprojektet 
-.- 1 st vagnsrestaurerare/kartinventerare i 
..z.. 1 st miljöinformatör 
-.- 3 st för renovering av föreningslokal(-er) i ..	 i
 
•	 823 23, 824 23, 010-260 05 50, i...&.. Red. Marianne Persson 
-..- Björkom 3154,86033 BERGEFORSEN i



3 IFÖRENINGENS SIDA, (red's) 
....; ',- '.' .~.- - ~ - '~..• ' - _.,,'- '''';' 

Jaha, då var det dax för årets sista Ljustorps-blad, nr 6. Och vet ni? Det 
är faktiskt 2-års jubileum. Målsättningen med 6/nr per år är i alla fall dessa 2 
år uppnådd. Och i och med det vill vi tacka de 2 sponsorer som ekonomiskt 
gjort att detta varit möjligt. TACK Timrå kommun och Vuxenskolan. 

Så nu är det bara att jobba vidare och jaga sponsorer så att vi vid den här 
tiden 1997 kan fira 3-års jubileum. 1998 4-års osv.. 

BYVTVECKLINGEN vill även önska HELA Ljustorp och övriga världen 
en jätteGOD JUL och ett byutvecklande GOTT NYTT ÅR! 

Vill åter påpeka att kalendariet är inget jag kan knåpa ihop på egen hand 
utan det är NI, kära föreningar och andra som har aktiviteter planerade. Så 
ska den fungera så måste ni ringa eller skicka in era planeringar. 

Åter till tidningen i helhet, det är med ERAN hjälp jag kan få till den. Ni 
kan ju omöjligt tycka att det är roligt att bara läsa mina nerplitade rader, utan 
lossa fingrarna och skriv ner allt vad ni kan och vill. Allt är välkommet. 

Och har ni nya fräscha ideer om inslag så är ni hjärtligt välkomna. 
Än så länge har jag inte kännt mig så här ~ men den dan kan komma 
förr eller senare, och då behövs Ni mer än L? tI 
någonsin. 

Tack för i år och vi ses väl nästa igen? 

Är Ni arbetslös och är intresserad av ALV och kanske har lite ideer runt 
det, hör av er till mig. 

Även ni Byalag som finns, har ni behov av ALV för något projekt, hör av 
er för flera byalag kan ju dela på ett ALV 

På återseende 

• 



MÅNADENS FÖRETAG 4 

CZJa/kommen 1i//aT:s 91emslöjd I 

Uå har nu änlligen CCT:.s 91em.s/öjd i epr&lsvedjan. JJjus/otp ijJpnal. efter många. många 

limmars nedlaglarhele och lidsom aldrig lycks räcka Ii/! är så JJjuslotps egen hemslöjdshodfyl/d 

Ii/! bredden med dioerse hemslöjdsprodukler. 9iy/!orna fylls 0.0 artiklar som hlo. fillerhål/are. 

ryggkrallar. "kom-i-htig"-ugglor. pasIIådar. paradhanddukshängare. sparkIådor. flyloeds/aolor. 

ri4lgurer. luboäosfigurer. lexli/kransar och myckel. myckel mer. 5Zl!!IIi/!oerkal 0.0 oss själoa. ujäloa 

har Di sakno.I bla en hemslöjdsbutik iJJ;u.5lotp oarför lanken oiickle.5 hos oss 0.11 ijJpna en sådan. 

cflersom oi båda är intresserad0.00.11 tJ.rhela medhänderna ochproducera hemslöjdsprodukler så 

är delför oss en ren fröjd 0.11 så fort del ges til/fä!le arbela fram nya als/er. Oaosell oem som är 

kund såfinns del någol sompassar a!!a hoppas oi 9rlänniskor har också frågaIoss oarl del går 

0.11 kCpa souoenlrerfrån JJjuslotp och eftersom oad 01 oelfinns del inga sådana oäckles också 

ideen 0.1110. fram några produkler som är Iypiska för oår hygd CZJåra JJjuslotps50uoenirer horde 

finnas lycker oi I oarje hemfrämsl iJJjuslotp. 

91//1 ef!ersom olarhelar inspireras 010.0 nya Ideer ochpå så säll oiixer sländigl nya artiklarfram I 

oårl sorllmenl som oi kanske från hörjan Inle länklpå. CfJel är spännande 0.11 se hur hyl/orna i oår 

hullkfylls efterhand med hemslöjd I olika maIerIaI. Och vem vel 01 kanske lyckas med 0.11 ho. någon 

IiY artikeloa;je gång CDu besöker vå,. hu!lk. Och med den uppmunlmn ·wm Difick från .J?jllSlotps 

CJ3yuloeckling så ska!! 01försöka 0.11 göra oårt häslo.. 

CUlpå ccr.s 91em.s/öjd är myckeIlacksamma över 0.11 delfinns människorsom akllol arhelar i 

Ejuslo!]Js CJJyuloecklingför 0.11 leoandegöra oår bygd och 01 oi/!genom oår nyo/Jpnade 

hemslöjdshulik ge vårt bidrag. CZJårförhoppning är 0.11 JJjuslotp och dess hygdska!!få beoaras 

orörd I dagens skick och 0.11 ny bebyggelse och nya små butiker, precis som oår, skallfå oiixa upp. 

CJl//sammans. om 01 al/o. hjälps ål, kan 01 hålla JJjuslorpshygden levande. CJiIIslsl hoppas 010.11 

Ejuslo!]J skalloara bygden där 0.110. frios ! 

Chrlsllna & CJOlne 
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:MÅNADENS FÖRENING: 

DANSKLUBBEN 

Året var 1975, alltså 21 år sedan, då bildades Ljustorps Dansklubb. Styrelsen bestog av 9 
personer, varav 1 har hängt kvar under alla år, nämligen Maj-Britt Forsström (f.n. v. ordf.) 
Lite statistik: medlemsantalet har varierat allt ifrån 143 - 218 st, i snitt 172st, som mest var det åren 

11978 -79, -81, -85, -86 då var det över 200 st. 
Inte illa va? 

Antalet danser per år ligger mellan 5 och 9 st. Medlemsavgiften startade på 10:- och har med 
åren höjts till blygsamma 25:-. 

Förutom vanliga danskvällar så har dansklubben anordnat danskurser (bl.a. gammeldans), 
motionsdans, maskerader, temadanser midsommarfirande för barnen i samarbete med 
Hembygdsföreningen + lite annat. 

Målsättningen är att kunna ha 6 - 7 danser per år för Er kära Ljustorpsbor (även utsocknes 
givetvis), men sanningen är den att denna eminenta klubb står på ruinens brant. Om inte.......... 

1997 års l:a dans är planerad till slutet av januari (24 el 31) och vi hoppas att alla är riktigt 
danssugna då efter julens delikatesser. Men.. Glöm inte att anmäla er i TID. Förköp kommer i 

Ifortsättningen att fungera som ett första alternativ. (om vi måste avboka och göra det i tid, för om 
inte så kostar det 2.500:-) 

Ring gärna "din" styrelsemedlem och boka biljett. 
Ordf. Sven Lind 802 46 
V. ordf Maj-Britt Forsström 83051 
Sekr. Curt Svedin 821 79 
Kassör Lisa Höglund 80560 

Hasse Bouvin 830 80 
Bosse Bjurström 83012 
Lennart Sandström 57 91 55 
Maritta & Walle Höglund 57 99 33 

STYRELSEN genom ~ S~ 
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Il 
.~ MATSEDEL FOR :. 
II LJUSTORPSSKOLAN ,,)J
Il ~. JI 
ji v 50 9 - 13 dccembe' '~' 'i 

M Lasange :il 
Ti Fisk och potatis :~ 
O Pytt i panna j'l 
To Kebab 'il 
F Pannkaka :>

II 
:il 

V 51 16 - 20 december '. 
M Soppa alt. rester jl 
Ti Fisk och potatis j"1 

O Jultallrik .~ 
To Risgrynsgröt :il 

I ~ 

·
 
il Pris 28:- ink! sallad, exkl. bröd och dryck :il
 
" Kl 12.00 - 13.00 ~)_
 

l~ Ring innan, 821 47 Ann-Sofie ~_.~
 
~~• önskar alla barn och fOräldrar ett. 

;~-~~~-~-~-~-~-~~-~-~~-~-~~ 
; skönt jullov .fF"'~'~-"'='~-O';-O';-"'-"'-~='~-O';='.'-'~=O..=O~-.~ ~~· 
;Vi startar barngrupperna v. 3 

.~
;[(.. 

~ 
] 

• 1997 .Il UNGA ORNAR II 
; ;[ ÖNSKAR GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR ~ .........................~ ~ 

~-~-~-~-~-~-~~-~-~-~-~-~-~-~-~-~~~ 

: BARN-FEST ; LJUSTORPS BYUTVECKLING•• •• Barngymnastik 3 - 5 år 
: Alla barn är välkomna att dansa ut julen, ; 
• söndagen den 12 januari kl. 13.00 på • Måndagar 18.00 - 18.45 
; Bygdegården. ; Gympasalen 
: Tage spelar och Birgit är lekledare. Fika till små ; START 13 januari
.och stora. • 

10 ggr med uppehålltör sporl- och påsklov: Tomten kommer med godispåsar. ; 
ledare Håkan Hagberg 83041 

: Ljustorps Centerkvinnor ; 25:- hela terminen 

· .. p----------------...~ 

f~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~=9
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[ DANSKLlTBBEN ~ 
~ Tackar för i år och önskar ~ 
< J 
[ ALLA .] 
[ God Jul ~. ]
II .~ II 

[ och ]
II II 

~ speciellt ett ~ 
l- GOTT NYTT ÅR ~ 
[ ] 
~. II 
l!=y=.. =-·..=-·..=.·..-=-~·=-·:=::=·:=:I=--:=::=r=:I=-.,=-.,=:=:=-·:=-·.·=:=t~:=·:=r=-\·lI 

LJUSTORPS FRITIDSGÅRD 

Fredagar på Bygdegården. 
18.00 - 20.00 Låg och mellanstadiet 
20.30 - 23.00 Från 13 år och uppåt 

Sista gången för 1996 är 20 december 

Start igen fOr 1997 är 10 januari 

Och vi ser gärna fler föräldrar här på en 
kopp kaffe och en pratstund. 
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~ LJUSTORPS KIOSK & BENSIN *
 
w * 
if VILL HÄRMED TACKA ALLA KUNDER FÖR DET GÅNGNA ÅRET * 
if OCH PASSAR SAMTIDIGT PÅ ATT ÖNSKA ER ALLA * 
if ** EN GOD JUL lf.§~) *
 '* OCH (~ '*
 
: Err RIKTIGt Gorr NYTI ÄR : 

ifif VÅRA ÖPPETTIDER UNDER JUL & NYÅRSHELGEN ** 
if JULAFTON 10.00 - 14.00 * 

JULDAGEN STÄNGT 
~ ANNANDAG JUL 10.00 - 18.00 ~ 
~ NYÅRSAFTON 10.00 - 15.00 ~ 

if NYÅRSDAGEN STÄNGT PGAINVENTERING "* 
if _ "**FRÅN TORSDAG DEN 2:A JANUARI HAR VI OPPET SOM VANLIGT IGEN 08.00 - 19.00 * 
if * 
: VÄLKOMMEN TILL ..~~t~: 
if ~ ~* u, ~)- ULJSTORPS KIOSK OCH BENSIN ~ M 

"#Ii; ~ MELLBERGILJUSTORP ~i" ***' ~~~ tel och fax 060 - 820 53 ** 
*PS. **Vi förhandlar för fullt med systembolaget om att få bli utlämningsställe för **alkoholhaltiga drycker.. Så vi får väl se. **'Vad gäller apoteksombud så var det i princip klart, men någon inom regeringen la 

o sitt veto hurvida bensinstationer skulle få vara ombud eller ej, så beslutet revs upp, **och vem vet hur det blir i framtiden. Det vore hemskt om människorna som bor i ***glesbygd fick servicen på närmare håll. Eller hur? 

*D& * 
: Vi har numera även en släpvagn till uthyrning, 40:-/tim :

*' Telefonkort 30 markeringar för 35:- * 
* r *»-w SAMT ~O ,_ »

.~ "K 

:::: Videofilmer för uthyrning ~11II * 
~ *
 
**************************
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_SOLFÅNGARE ~ Startjan-feb-97 Q _ Q
 

IKOMPOSTERING ~ Startjan-feb-97 B o "111 1' o 
~POSITlVT TÄNKANDE [?] -~: I 
3JÄGAREXAMEN ~ = 
Q Q 
.JFÖRARBEVIS SKOTER Starten är klar: början av januari O
Odet finns alltså fortfarande chans att komma med i kursen, O' 
_ skynda ER att anmäla O' 

: SEN FINNS DET ÄVEN ANMÄLDA TILL KURSER SÅSOM: = 
_ MATLAGNING Q
Q SU~ e 
_ STYCKNING Q 
_ SQUEREDANS e 
o ~~ e 
~ ENGELSKA .. O' 
,,) BUGG NYBORJ~ Qo BUGG FORTSATTNING o 
o DÄR FATTAS FORTFARANDE DELTAGARE o 
~ o oSEN ÄR DET SÅ ATT HAR NI ÖNSKEMÅL OM KURS I VAD DET MÅNNE o 
_VARA, HÖR AV ER. ALLT (NÄSTAN) ÄR MÖJLIGT. e 
o o 
_ IDEN ÄR JU SOM SAGT ATT FÅ HA vÅRA KURSER OCH CIRKLAR e 
tlHEM~A ~Å BYN. BÅDE TREVLIGARE, BILLIGARE OCH BÄTTRE e 
O',':" MILJOMASSIGT. " ~ 0+'.",' o ~ e _ ~ e 
o e= ~ ~NNll!ll rulf\:MtlNtIl2.H3 = 
eQoo~_e~~e~eeaaeOGeaeOeOOQ~8e
 



9 INSÄNDARSIDA 
..... 

LJUSTORPS HÄSTFÖRENING 
Terränf! Tränings Tävling. 20 oktober 1996 i Fuske. 

Eftersom intresset av att "tävlingen" (som 1:a gången blev inställd) skulle genomföras trots 
få anmälningar, gjorde vi slag i saken. Så på söndagförmiddag i dimma och kyla ställde en 
underbar hinderpersonal upp, trots förseningar, med ett glatt humör. Ni ska ha ett stort TACK 
allihopa. De tappra ryttarna gjorde bra ifrån sig med en lagom blandning av leklust och 
tävlingsanda. Snygga ritter tjejer!! 

Jag vill även tacka Gunnar Hallström som låter oss använda sin mark att ha terrängbanan 
på. Det betyder väldigt mycket för oss. Tack Gunnar. 

Dagen avslutades med nyponsoppa och smörgåsar och så en prisutdelning förstås. 

l:a Ken Fire Sofia Lindblom 
2:a Nikolina Erica Persson 
3:a Nikolina Kristin Forsberg 
4:a Rockoletta Emelie Höglin 

Jag vill också uppmana alla hästägare och tävlingssugna att bli medlemmar. Då kan ni få
 
personliga inbjudningar till tävlingar, kurser, träffar och liknande, Risken att missa någon finns ju
 
annars och det är inte kul.
 

Tessa ordf. i hästföreningen 810 17
 
Ring gärna om ni har funderingar runt föreningen eller vill bli medlem.
 

I förra numret efterlyste vi hästredskap och dyligt, det gör vi fortfarande, men ett litet 
förtydligande: Det kan vara plogar, harvar, slädar, giggar, landåer, viktoriavagnar, skaklar, 
selar, lösa hjul, träns, grimmor, ja tll och med skor eller vad ni kan tänkas ha i era gömmor. 
Och saken är den att vi tänkte tillämpa samma metod som Lögdö använder: "givaren" äger 
sina vagnar men lånar ut dispositionen till Hästföreningen. Men vill ni helt enkelt skänka bort 
era grejor så får ni givetvis göra det också. 
Vi tackar på förhand 
Iden med detta är att ha brukbara "grejor", samt att i framtiden och när lokalfrågan har löst 
sig, ska kunna ha ett enkelt hästbruksmuseum, av både brukbara som obrukbara don. 

HUBERTUSJAKTEN DEN 3 NOV I 
HAMRE - ÖPPOM. 
Hubertusjakten genomiördes som planerat. Vi startade 
vid Bygdegården och red runt Öppom och Hamre. Vi 
hamnade nere i Frötuna och galloperade över en lägda. 
Först fram att hitta rävsvansen, med den lilla 
presenten, var Marina Engman på Mijola. Sen bar det 
iväg till Bygdegården iör en varm kopp nyponsoppa 
och en smörgås. 
Vi hade en jättekul dag tillsammans. Och.. vi vill tacka 
Nils Bergfors iör lägdan vi fick lov att rida över. 
~~'1~ 

Deltagare:
 
Marina Engman Mijola (Mullis)
 
Sofia Lindblom Ken Fire
 
Linda Dahlin Dark Profit (Dacke)
 
Annie Dahlin Ira
 
Kristin Forsberg Nikolina
 

... • 
Den 14 december kl. 
14.00, kommer 
föreningen att försvara 
Ljustorps "färger" i en 
RYTTARLEKSPEL
tävling. 
ALLA intresserade är 
hjärtligt välkomna till 
THF's ridstadion i 
Bergeforsen. Kom och 
heja på våra tjejer och 
kille 

Vi planerar vår invigning av 
föreningen till våren med 
stort baluns. Troligtvis på 
I.P:s grusplan 
BI.a. detta på programet: 
dressyr, duellhoppning, 
kadrilj, körning, gymkana 
mm. Håll ögonen öppna efter 
affischer framåt våren. OCH 
alla som har häst och vill 
vara med hör av ER. Vi ska 
även ha parad ner till plan. 

~K~a~t~ar~in~a~E~ri~k~ss~on~S~te~g~gm~i }J!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I ~...r. 



10 Försöksverksamhet med lokala styrelser i skolan. 

Syftet är aU öka föräldrainflytandet i skolan. 
Bakgrunden är aU föräldrar, trots allt som genom åren sagts och skrivits om föräldrars rätt till inflytande över sina 
barns skolgång och behovet av samverkan mellan hem och skola, inte har någon formell beslutsrätt eller ansvar för det 
som sker i skolan. 
Den nya läroplanen ger klara besked om att föräldrars inflytande måste öka. 
Barns och ungdomars lärande måste ses i ett brett perspektiv där deras uppväxtmiljö och kulturella bakgrund dras in i 
utbildningen. Det har blivit allt tydligare att barn och ungdomar lär sig utanför skolan på ett sätt och i en omfattning som 
inte förekom tidigare. Samtidigt har skolan fått undervisande och fostrande uppgifter som förr hörde fritiden och 
familjen till. Kraven på att det finns förbindelser mellan elevernas olika liv samt behovet av samarbete mellan skola och 
hem har härigenom ökat. 
Alla undersökningar pekar på att föräldrar vill ha inflytande i skolan. 
Föräldrainflytandet skall röra det som är centralt för föräldrarna, det man pratar om därhemma när barnen berättar 
om skolan. Det är sådant som gäller vardagen, undervisningen, tryggheten, kamraterna, om det är roligt eller tråkigt i 
skolan, om det är meningsfullt, om det är rättvist, om man lär sig något.. 
Det är självfallet viktigt att skilja mellan den kompetens, de roller och det ansvar som följer med olika professioner i en 
skola med lokal styrelse. Den nya läroplanen Lpo 94, ställer stora krav på skolan när det gäller föräldrarnas och 
elevernas inflytande. 
Läroplanen slår fast att alla som arbetar i skolan ska: 
*	 Främja elevernas förmåga och vilja till ansvar över skolmiljön 
*	 Samverka med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet 

En av avsikterna med lokala styrelser är, att få besked om hur mycket allvar som ligger i viljan att göra föräldrarna mer
 
delaktiga i skolan arbete.
 
En annan avsikt är att dessa lokala styrelser med intresserade föräldrar, elever och skolpersonal ska bidra till att man
 
diskuterar elevernas hela tillvaro på skolan i termer av lärande och utveckling.
 
Föräldrar är experter på sina barn. De kan snabbt se när barnet inte förstått och de vet bättre än någon annan hur just
 
deras barn lär sig. Ett bra samspel mellan hem och skola medför därför fördelar för barnens inlärning.
 
Flera undersökningar visar att det finns ett positivt samband mellan att föräldrar engagera sig och att deras barn lyckas
 
bra i skolan.
 
Förutsättningen för att en lokal styrelse skall fungera, är att det finns ett genuint intresse hos en grupp föräldrar att ta på
 
sig ansvaret för sina barns skola. Det måste också finnas ett positivt gensvar hos skolledaren, lärarna och den övriga
 
personalen.
 
Vad kan en lokal styrelse fatta beslut om?
 
Inom ramen aven speciell budget får styrelsen besluta om resursfördelning, prioriteringar, planering och utforming av
 
yttre och inre skolmiljö etc. Även om t.eL ordningsregler och lägerskolverksamhet.
 
Den stora nyheten är:
 
*	 Fördelning av timmar * Ansvaret för att eleverna erbjuds ett allsidigt urval av ämnen som elevens val 
*	 När höst- och vårterminerna börjar och slutar samt hur lång skoldagen skall vara * Språkvalet 
*	 Hur friluftsverksamheten skall utformas * Ansvaret för den lokala arbetsplanen 
*	 Utformningen av skolans arbetsmiljö * Samverka med förskola och skolbarnomsorg 
*	 Den utbildning som personalen behöver för att professionellt kunna utföra sina uppgifter 
*	 Formerna för samarbetet mellan skolan och hemmen och för föräldrarnas information om skolans mål och 

sätt att arbeta och om olika valaIternativ 
*	 Skolans program för att motverka alla former av trakasserier och mobbing bland elever och anställda 
*	 Samverka med mottagande skolor och arbetslivet utanför skolan 
* Utvecklingen av skolans internationella kontakter 
Styrelsen får däremot inte fatta beslut om: 
*	 Anställning av viss person på viss tjänst * Placering aven enskild elev i en viss klass 
* Planering av åtgärdsprogram för elever med svårigheter 
HUR GÅR MAN TILLVÄGA? 
*	 Intiativet tas vid en enskild skola aven grupp föräldrar, en grupp lärare, föräldrar och elever eller skolledningen. 
*	 Iden diskuteras och förankras hos föräldrar, lärare och skolledning 
*	 Man gör ett förslag till självförvaltningsmodell som föreläggs skolstyrelsen 
*	 Överläggningar sker sedan med nämnden om försökets närmare utfomning 
*	 En överenskommelse träffas med nämnden om vilka beslut som skall överföras till den lokala styrelsen 
*	 Överenskommelsen preciseras i en arbetsordning 
*	 Kommunen anmäler till Skolverket att man tänker utnyttja möjligheten till självförvaltning och anger hur den 

valda modellen ser ut 
* Försöksverksamheten startar
 
Man kan börja i liten skala, för att sedan utöka ansvarsområdet. Hur valet av ledamöter skall gå till är inte reglerat.
 
Föräldrarna har rätt till den ledighet från sitt arbete, som behövs och har samma ekonomiska förmåner som de
 
förtroendevalda i kommunen.
 
Försöksperioden med lokala styrelser började 15 juli 1996 och pågår tom 30 juni 2001.
 

Är Ni intresserade? Tag kontakt med skolans rektor: Birgitta Edlund tel 823 24 eller 812 47. 



DETTA ÄR EN DEL I SKOLANS FÖRÄLDRAIJTBILDNING!
 

HANDEN PÅ HJÄRTAT
 
VAD VET DU OM DROGER?
 

STUDIECIRKEL
 

För dig som är intresserad av att få mera kunskap om 

- vilka kännetecken och skadeverkningar olika 
droger ger. 

- tonårsutveckling eller nästan vuxen. 

- tonåringar behöver oss vuxna 

Detta är några exempel på vad vi kommer att prata om. 

Vi kommer även att bjuda in fålt- och ungdoms
sekreterare, polis samt en f.d. missbrukare som föreläsare. 

Vi träffas på Ljustorps skola den 16 januari klockan 19.00 

Välkomna 

För ytterliggare information kontakta oss, tel. 16 33 26 

AllneIie Åhlund Diane Andersson 
Droginformatör Droginformatör 
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~ SKINNSTUGAN I VINTERSKRUD. 
~ 

~ 
C 

~ C 
~ C 

~ Vintern har bäddat in stugan som i bomull, men om 1 månad är julen och allt C 
~ stök över och ljuset har börjat återvända. Så mycket att det till och med märks. C 
~En hel del har blivit gjort på stugan. Det värsta skitjobbet är avklarat, med C 

skitjobb menas det som är tungsamt och tidsödande, men kanske inte syns. 
~ Bl.a. flera ton (sandmjäla) som använts som isolering under golv och ovanpå C 
~ innertak. Allt som inte kan återanvändas är utröjt. Resterna från en nerrasad C 
IM mur med stora stenbumlingar i botten, vägde massor med ton och allt detta har C 
IM skottats, burits och rallats ut för hand (så att säga). C 
~ Ny mur finns nu på plats, nya fönster, fönster och dörrfoder har tillverkats på C 
;;,. plats med enkla handverktyg, brokvist har påbörjats, eldstad har byggts vid .. 
M sjön. Vägen har röjts samt en hel del småsaker har fixats. C 
~ Tyvärr har inte taket hunnit läggas på, bl.a. pga sen leverans och när det C 
~ äntligen kom var det inte behandlat som det var sagt, så det får vänta till C 
~ våren, när behandling kan göras. MEN om några månader lyser vårsolen åter C 
~ och under tiden samlar Skinngubbarna som är vid gott mod, nya krafter och C 

.. ideer för att på nytt ta stugan till sina hjärtan och fortsätta med arbetet. 
IM C

I" 

~ Till sist önskar vi er alla en C 
IM~~ C 
IMGOD JUL OCH GOTT NYTT AR C 
IM~ C 
~ 2 ~~ Skinngubbar, Börje och Ella. C 
'-"',', (Soren o Anders) 
M C 
IM 
~ 
IM 
~ 
~ 
IM 
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Ås/Lagfors byalag 1996-12-04 

Infonnation från ÅS/LAGFORS BYALAG 

Ås/Lagfors byalag bildades i april 1996. 

Byalagets syften är att verka för byarnas utveckling och 
genom olika arrangemang och aktiviteter främja den 
sociala gemenskapen. 

Byalagets första projekt, är att restaurera bagarstugan, 
som är belägen vid Lagforsån, en bit ifrån Lagfors 
kyrka. 

Stugan byggdes i mitten av 1700-talet och vår avsikt är 
att få stugan i så ursprungligt skick som möjligt. Arbetet 
bedrivs av medlemmar i byalaget och andra 
intressenter. 

Under året har i huvudsak, arbetet gått ut på att planera 
tomt och nedfart. Dessutom har materiel anskaffats 
vilket innebär att byggjobbet kan starta tidigt till våren. 
T ex ska ett antal stockar bytas ut, nytt tak ska läggas, 
fönstren ska bytas och skorstenen ska förbättras. 

Vår målsättning är att det ska bakas i den renoverade 
bagarstugan nästa år. 

För Ås/Lagfors byalag 

Christer Svensson 



IBREDSJÖN - SLÄTTMONS BYALAGI14
 

HEJ 

Här kommer en liten rapport om läget hos oss. 
Först och främst vill vi rikta ett TACK till alla som kom på vår senaste byaträfT. Hela 19 st var där 
och det var flera än vi hade väntat oss, så det var verkligen roligt att ni kom. 
Tack vare Ert intresse och de förslag Ni framlade så känns det bara roligare att fortsätta jobba 
med våra projekt. 

Sedan starten i april -96 så har vi haft 5 st byaträfTar hos Erikssons och 3 arbetsträffar. 
ni som eventuellt vågade bada i somras, kunde se att det hänt en del där, vi har röjt, eldat, krattat, 
grävt diken och dränerat, kört bort stubbar och annat skräp och planerat ut mark. Men det 
återstår en del jobb, bl.a. med vägen ner dit, ny gräsmatta, brygga, hytt och grillplats, så till våren 
tar vi nya friska tag och försöker bli fårdiga med badplatsen. 

Vidare har vi jobbat med skidstugan nere vid sjön, som byalaget har tillsammans med BSK 
(Bergeforsens Skidklubb) Där har vi schaktat undan, kört dit grus och lagt ner plintar, och för 
närvarande håller vi på med lite inomhus jobb på stugan. 

Den 2 februari 1997 går ju vinterns (sett till antal närvarande personer) största händelse av 
stapeln, kanske den största i Bredsjöns historia, Medelpads Classic Ski. Detta är en skidtävling 
där man kan förbättra sin startposition i Vasaloppet och den är 4,6 mil lång med START PÅ 
BREDSJÖN! 

Vi i byalaget kommer att ordna em aktivitet där och hoppas att så många som möjligt i B/S 
Byalag kommer att hjälpa till (även icke medlemmar i Bredsjön - Slättrnon är naturligtvis 
välkomna att hj älpa till) 

En annan stor nyhet här uppe i Timrå kommuns nordvästraste hörn, är att vi har fått ett 
nytt företag till Bredsjön. När det händer något här så händer det mycket på en gång. 
Hemvändande Stefan Andersson har öppnat en persiennfabrik i gamla Bredsjöskolan och vi 
hälsar honom hjärtligt välkommen tillbaka och lycka till! 

Nytt företag, då undrar ni om det finns flera företag i Bredsjön - Slättrnon? Jo, det gör det, 
hela 3 st tiH (och ett 4:e på gång) 

Millbergs El Slättrnon 
BredsjönPeters Elmontage 

Bredsjösågen Bredsjön (B. Persson) 

PS. 
Går ni i företagartankar och saknar lokal el fastighet, 
så finns det några till salu, både med och utan mark. 
DS. 

Och så har vi en skoterklubb här, Wide lake (Bred sjö på svenska) med ca 70 - 80 medlemmar. 
Det var ju bl.a. några av dem som såg tiH att Bredsjöns byalag kunde ta hem 1996 års byapimpel. 
Ja, det var väl allt för denna gång, på återhörande 

Styrelsen genom 



15 

FAKTA:
 
Är fn uppstallad i Fuske, på Torsten Westin's mark.
 
Arbetet har pågått en tid med renovering, vilket i dagsläget ser ut på detta sätt:
 

Den är helt och hållet urplockad, gammalt material i dåligt skick har rivits ur, så den är 
i det närmaste naken. (var) För nu har det lagts på nytt plåttak inkl nya enkla takstolar. 
Fönster och ytterdörr ska bytas ut" fönsterluckor är under produktion. 
Utvändig regling för isolering är gjord och ny ytterpanel, vilken kommer att sättas upp till 
våren (beroende på vår sponsor) 
Takpanel, väggpanel och spånskivor invändigt är på G. 
El, väv, matta och målning är nästa etapp, och sist men inte minst kommer inredningen, 
såsom grdiner,möbler och liknande. 

När allt är klart kommer Lj ustorps Hästförening att ha en jättefin lokal för sina möten,
 
kurser, studiecirklar, småträffar, tävlingar mm.
 
Väl använda pengar och material
 

Ater tack till våra sponsorer: 
Timrå kommun, Bert Häggiund, Bert-Ola Sandström, Kjell och Fia, Ek bygg och Wiskans 
Hus. (ber om ursäkt omjag missat någon) 
Och tack till Torsten Westin för att vi får "låna" din ström, tack även till Torsten, Nicklas och 
Therese för att den får stå på er mark. 

Fler jobb till Ljustorp!!
 

Ljustorp behöver verksamheter, näringsliv och arbetstillfällen för både unga och äldre. 

Vad finns för möjligheter? 

JORD: Jordbruk. . 
SKOG: 
ÖVRIG ODLING: Olika växthus . 
ENERGI: Bio-bränsle, Bio-gas, Vind, Vatten, Sol mm .. 
TURISM: Bo på lantgård 

Vandrarhem 
Hantverk 
Fiske-turism 
Cafe-mat 
mm . 

UTBILDNING: Skola, Data, Datortek. . 

Vi måste hjälpas åt att lösa arbetslösheten. 
Har Du förslag, intresse eller ideer, hör av Dig till 

Ljustorps Byutveckling Ek. förening 
Erland Nordström 
060-82319 

eller någon annan i styrelsen 



16ANNONSER 

s~r[ nrEfQJ ~@J[M]S 
Gussjöbygdens Föreningshus 

inbjuder till ova.n nänlnda tillställning 
Trettondagsafton 5 januari 1997 kl. 19.00 

till Tonlmy Höglunds orkester 
(av tidigare erfarenhet mycket uppskattad ork.) 

Alla hälsas varmt välkommen till en 
TREVLIG KVÄLL
 

Pris 140:

Anmäl till Barbro 0611-301 45 

PS.
 
Om vi blir många här från Ljustorp kan vi kanske gemensamt boka Sjöström's Taxi, storbussen.
 
Kontakta i så fall Marianne 823 23 DS
 

CCls 9lems!öjd 
Prästsvedjan 3078
 

86033 BERGEFORSEN
 
060-82336,010-334 1339
 

_____~9ios CCT:s 9lems/öjdkan CJ)u oä9a blanden 
mängdaD olika hemslöjdsprodukter med 

handmålat mow, Dfhar säker! rtDgot sompassar 
9Jfg. 

9ios oss kan 9Ju också beställa post- och
 
~ sparkIådor medhandmålat mow som CJ)u själv
 
J-<[J väljer. CUaiför inte ge borl en sådan produkt fjulklapp
 

HII någon? Om CJ)u heställer CJ)fn låda medhandmålat 

~ moffo/örejul målar vf dft namnet om CJ)u så önskar 
(JJ8Fl9e5. 

LOPPIS
 

KÖPES:
 

Varmvattenberedare 
100 - 200 liters 

Sören 0611-31009 

SÄLJES:
 

Kjoltyg till Torps folkdräkt 

Tord 820 98 

Brunfanerat 2-dörrars linneskåp 
H= ca 1,40, B= ca 1,20 
Brunfanerat skrivbord, 
användbart från båda sidor 

Catbrine 845 50 



Som nu nästan är avslutad, har varit 
(är) jätte kul. Synd om er som missat 
den. 

SKOLAN Till Berta Johansson och 
Tomat-Ås och övriga som 

LUCIA hjälpte oss att skörde
Firas fredag den 13 smycka kyrkan på Tack
december i Ljustorps 

TACK 
.._--------...L., Buggkursen 

•sägelsedagen. Behållningen kyrka. kl. 08.00 UNGDOMSTRÄFF I av den efterföljande
 
Välkomna
 auktionen gick till kyrkans	 LJUSTORP/ 

Ett antal ungdomar träffades i ungdomsverksamhet. 
församlingshemmet fredag kväll 
den 29/11. Alla pratade ideer och 

Ljustorps Centerkvinnor! Tolktävling!! fritidsintressen.
 
De planerade en ny träff den 11
 

Ljustorps Häst Förening dec, då de ska baka pizza och äta 
ska i slutet av januari eller tillsammans med ännu fler 
början av februari anordna kompisar, som dom tror kommer 
en tolktävling dvs. då. De kommer också att fortsätta 
skidåkning efter häst. Håll diskussionen, kanske spela pingis 
ögonen öppna efter affischer KULTUR I LJUSTORP. och ev. titta på en videofilm. 
i mitten av januari. 

g.
 
I början av november hade
 
Ljustorp besök av Regionteatern, ·V··V·-V··V··V··V··V··V··V··V··V··V···
 
som gav sin uppsättning av ·V·VID AKUT HALKA: ·V·
 
"Lastrada de la more" för utsålda	 _17. .17.tJ. och allmän väg behöver sand tJ. 
hus. ·v· ·v· 

---------....... Bygdegården var helt ombyggd till .V·RING: .V. 
JULFEST. en utsökt teatersalong. Det var en .V·VARDAGAR -V· 
Ljustorps skolans yngre mycket trevlig föreställning. .V- 060 - 57 10 45 .V· 
elever's julfest går av stapeln Tack alla som ordnat, och räkna ·V- -V
på: med att det finns intresse för fler -V- .V-

Bygdegården föreställningar i Ljustorp. _V_HELGDAGAR -V. 
söndagen den 15 december -V- 090 - 17 27 75 .V

kl. 18.00. Er~N V 'V 
Med bl.a. luciatåg. I------------,-J. - • • 

·V-·V··V-·V-·V··V··V··V··V··V··V··V··V· 

BIBLIOTEKET HAR ÖPPET MÅNDAG OCH ONSDAG 17.00 - 19.00 

BOK-TIPS FRÅN STINA
 
DECEMBER
 

De utvalda Grysham
 
Gör mig levande igen Ekman
 
En levande stjärna Lundgren
 

;pm_iiiiiiiiiiilliiiii!i!illi!iiiiiii!ll!i!!!!!!!!I~!i!!!!!iii!i!!!1li!lii!1i!ii!iii!!iiiiiilii_iiiiii!iIi!iiiiiii!ili!i_!J!!i!l!l!i!i!!i!!!l!lii!i!Jiliiilliii1i!ii!ll!!!!!i1i!ii!Il!!!!!!i!i!i!!!!!i!i!i!!!!!i!iI!i!i!!lJlil.i!i!i!ilii!!ii!!!lllii!if!i!I!!!!!!!if!i!I!!!!!!!if!i!I!!!!!!!i!l!i!i!i!J!!IQ 
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1Med fara f'ör att glömma både det ena och det andra så vill jag ändå med detta påvisa att i 1

1Ljustorp där händer det minsann en hel del under ett år. 1
 
1Januari 

1
 
I~~ 

I Mars
I
 
g 
11II
1
IApril 

BMaj
6
 
I
 
6
 
I Juni 

I

1
 
BJuli
I
 
A 
rJI

6
6Augusti 
A 

I
rJI 

I

6
 
I September 
A 
U 

BI Oktober 
g 
11II 

1
 
g November 
11II

I
BDecember 

Barn-fest 

Byapimpeln 
Musikcafe 
Företagarträff 
Energirådgivning 
Familjedag 

Valborgsmässofirande 

Trivselkväll 
Sång och Musik 
Om bin och honung 
Vandring Björkoms fäbodar 

Vandr. invign skolvägen 
- Bredsjön - Slättmon 
Miljödagen 
Midsommarfirande 

Flottardagen, Nylandsforsen 
Hembygdsdag 
Kultiskväll, Björkängen 
Slåttana 

Vandr. Gluptjärna" 
Hembygdsgårdarnas dag 
Surströmmingsfest 
Byakampem + dans 
Surströmmingsdans 
Arkeologins dag 

Modevisning 
Vandr. Frötuna - Aspen 
Berättarafton, Bredsjön 

Pubafton 
Terrängträningstävling 
Brasafton 

Hubertusjakt 
Regionteatern 

Tomteland 

Ljustorps Centerkvinnor	 1
 
I

1
 

Ljustorps IF I
 
Röda korset I
 
Ljustorps Byutveckling g
 
" 11II
 
Hemb.fören + i samarb. med Lj.IF skidsekt. 6
 
Hembygdslöreoöngen I
 
Röda korset 6
 
Skolan
 I
 
Hembygdsföreningen 
" O 

6

"	 I
 
Ljustorps Byutveckling 6
 
Hembygdsföreningen 6
 
"	 6
 
"	 6 
" A 
" rJI

6
6
 
" g
 
" 11II
 
Ljustorps IF 6
 
Röda korset
 6
 
Hembygdsföreiningen	 6
 
Röda korset O 
Hembygdsföreningen A 
" U 

6
 
Ljustorps IF 6
 
Ljustorps Häst Förening A
 
Hembygdsföreningen rJI
 

I

Ljustorps Häst Förening	 A 

U

B 
Ljustorps IF	 B 

BÖvrigt som pågått under året är: B

I Barngympa Kyrkis Scouter Damgympa Ullkurs Buggkurs Cirklar av olika 6

6de slag Innebandy Fritidsgården Discon Fotboll Danser Tennis mm B
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