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Nr4

5 juli

26 juli

Nr5

6 september 29 september
~1edlemsavgifter för

Gör din stän1111a
(eller penna) hörd i "bladet"

år 2002

Enskild
50:
Familj, företag, förening
75:
Insatsmedlem betalar 100:-, vilket ~ir en endmgssumma, + att den är personlig,; sen
~iven

årlig medlemsavgift.
Prenumeration på "tidningen" kostar 150:-/år = 6 nummer.
OBS.. Alla Ljustorpsbor får den gratis, men ldinner ni någon "emigrant" som skulle
vara intresserad så tipsa gärna.

Föreningens Postgiro
86 11 24 - 6

ANNONSKOSTNADER för 2002

lINTERNET..
Lj'ustorps hemsida:

I

I

http://www.geocities.com/Y osemitel
Rapids/6009
Tips om ändringar och Hinkar, hör av dig till:
Lena Liljemark, 822 22
e-mail: lovberg@algonet.se

'-----.

~.i

STOPPDATUM!!
Är fortfarande tac1{sam om Jag
får in ERA bidrag lagomt till
stoppdatumet.
Hanteringen blir liksom mycket
enklare då...

.~rt

Pris:
Hel A4
1/2 A4
1/4 A4

Radannons

exkl. moms
600:
300:
150:

32:

inld. moms
750:
375:
187:50
40:

C?=~ ·,;,....wf&.tfiijp ~~
ANNONSABONNEMANGSKOST1VADER
Hel A4
2.400:3.000:
1/2 A4
1/4 A4

Radannons

1.200:600:-

128:-

1.500:
750:

160:
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ANNONSABONNEMANGSKOSTNADER
FÖR LJLJSTORPS FÖRENINGAR
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Hel A4
1/2 A4
1/4 A4

2.000:
1.000:
500:-

2.500:
1.250:
625:

ADRESSEN TILL "RED":
jlVlal-ianne Persson
Björlwm 3154, 860 33 BERGEFORSEN
bj orkom@maiI.bip.net
060 - 82323,82423, 070 - 54 824 99.
FAX 060 - 823 23 (RING FÖRE!)
HIT SKICKAR NIALLTNI VILL HA MED l TIDNINGEN
.
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Vi bygger allt överallt.

Bygg Compa~iet
BYGGSERVICE
ENTREPRENADER
FASTA PRISER
060~;:5

:1! <5

T"I 060-152144. IS li 99
F~r.(. 060,.. ~ ly L: 46
'''''''''I>'.h:1s ·by!',f,--~(' . :"p.s<:'

Goda råd kan man ge - men inte
visdolll att bruka dem.
~1Y"medel

Myror avskyr malen kanel så det är ett
effektivt och giftfritt beldimpningsme
del. Inomhus varar det länge.
- Jag tror inte jag kan räkna med löne
födlöjning den nIimlaste tiden.
- Varför inte?
- Chefen satt ute hos vaktmästaren och
knöt ihop trasiga gummiband...

nragspelskurs i Ljustorp!!
?
..
Sta rt l.
Anmäl Er till Erland Nordst.'öm
823 19, 070-63 823 19
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Utan ägg?

1

··1

:Ii:..

Köp Bengt & ~1ajas
goda iigg
från frigående friska höns

Björkonl
2 824 64

~.
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Var beredda med hacka och spade, snart
är det vår och fullt med ohittade
"ädelstenar" ute i våra skogar och
marker.
Frågor??
Ring Erland Nordström,
han svarar....
823 19,070-63 823 19

Drömyrke Advokat!
Studerar man rättsväsendet lite
niirmare så inse.' man ganska snart
att det faktiskt är ett mindre mira
kel att någon enda människa blir
frikänd överhuvudtaget.
Fråga: var det bara ni eller var ni
ensam?
Fråga: var det samma näsa som ni
bröt som barn?
Fråga: var det ni eller er bror som
dog i kriget?

Å'lskade Ida!
Kom hem matte Uingtar efter" dig.
Jag önska," att min älskade katt Ida
kunde läsa det här. Sex fina år fick vi
tillsammans. Du kom till mig två år
gammal. Du hade farit illa i dina två
tidigare hem. Du var "ädd för allt och det tog tid att
vinna ditt förtroende. Vi blev ändå de bästa vänner'. Ida
blev mer än en vanlig vän. Vi gjorde allt tillsammans.
DIir jag var, dIir var du Ida,
Lydig, trogen, Idok.
0111 tårar" vore guld, vore matte miljonär nu. Älskade
Ida, du måste komma hem och t,"östa matte. Frågoma
är många. Varför gick du ifrån mig? Lider du? Lever
du'? Fem månader har du varit på rymmen f!"ån hem
met i Bredsjön. Varje dag är jag ute och letar efter Dig.
Det sista som överger en är hoppet...
Du iiI' som uppslukad av jo,·den.
Ida iiI' en vacker steriliserad honkatt, 8 år gammal.
Öronmärkt. Bar vid försvinnandet i mitten av
December sin vackra långa svarta päls, vitt långt hår
under hakan, hela magen vit, tassanla vita och vita
morrh:h. Ida ii,· troligtvis mycket skygg. Kan vara på
viig Illot sitt gamla hem iTalIniis, Timrå. Kan ha varit
synlig i Ljustorp.
SnIiJla hjälp mig. 1-1 a," någon sett Ida?
Hittelön till den som bidrar till att jag finner Ida.
845 44 JvlargaretlUl

Då var det dags, igen ...
Vi är många nu som har häst i Ljustorp. Ofta klagas det över bilar som kör för fort,
en del klagar över hästar på vägen.
Som troligen alla hästägare redan vet, är ju att vi har både skyldigheter och
rättigheter.
Till skyldigheterna hör bl.a. att vi iiI' ett fordon, som alltså inte befinner sig på
eventuella trottoarer. Även elljusspår, privata tomter eller åkrar under sådd
(åkrar ](an väl vara tänkbara, men med ägarens tillstånd) ska undvikas.
Rättigheterna ligger bl.a. i att vi lika mycket som bilarna har ditt till att vistas på
vägen. Dvs där ligger skyldigheten hos bilisten också, att visa den hänsyn som krävs.
Eftersom vi inte har någon ridp]an, så bnlkar vi rida på IP:s bilparkering, men
tyvärr städar inte alla efter sig; med andra ord, ta upp häst-skHen efter Er.
Önskar bättring på det, till allas trivsel. Risken finns ju alltid att vi inte får vara där
i fortsättningen.
Till sist önskas alla en trevlig och solig sommar
Styrelsen Hästföreningen.

Byggbutiken \~\1'l1!040@-'

l
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tJ. Galins

i T i m r å ; , j · .•.~ '·Ii

Vi har det Du behöver inom bygg.
Furu-list
Vitmålad-list Trävaror
Paneler
Laminatgolv
J nnertak
Bän kskivor
Spånskivor

Gipsskivor
Plywood

Inner- och ytterdörrar
Isolering

Infästningar

I

Board

Fönster

Plast och papp
Beslag Skruv Spik
El-artiklar

Freddy,
Som bor i Ljustorp
ar
en glad .Oording och
behöver Dig,
SOln med ryttare,
för att komma ut och
motionera.
Gärna 1 - 3 dagar i veckan.
Han behöver en van
ryttare
eftersom han är ganska be
stämd och stark.
Nina

Lim

Alltid lågpris

073-057 62 40

Sågade och hyvla{le trävaror
Låna gärna vår släpvagn
I

I

l.

Terminalvägen 6, Timrå
Tel 060-57 1050
Öppettider

varda~ar 7.30 - 18.0_0

I

J

1

3

Hote l laxen ~~\~,

Ljustorps fiskevårds
områdesförening har haft
sitt årsmöte och ny styrelse
har bildats:

.~_.>.-<-y

Äta ute?
/
~(\
Du behöver inte åka så långt!

Dagens rätt serveras 9.00 - 14.00
Restaurangen öppen vardagar 11.00 - 20.00
Helger endast bokning
Ät i en lugn och stilfull miljö.
.Med fullständiga rättigheter.
Mot uppvisande av medlemsbevis i Ljustorps Byutveckling
bjuder vi på dessert (glass m hjortronsylt) efter maten·

STRÖMFISKET

DELTAFISKET

Fixa upp en glad lax! ! ! !
Välj vart Du vill fiska, zon 1, 2 eller 3.
Zon 1 och 2, bokas endast på sportfiskekontoret:
Hotell Laxen, 060-57 06 23, fax 060-57 80 33

Ring för info.

Ordf
Kassör
Sekr
Ledam

Anders Mattsson
Nicklas Eden
Frcddk Öhding
Mats-Ingvar Perälä
Ingemar Sundin
Edl\. Bergfors
Cecilia Englund

Suppl

Staffan Eriksson
Jan-Erik .Melin
Ronny Boström
Nils-Henrik Eriksson
Björn Andersson
Börje Albertsson
Nils-Rune Bergfors

Den perfekte bedittaren är
en person som kan
beskriva Hingsten aven
12 kilos gädda utan att ta
händerna ur byxfickorna.

Butiken
med de unika
presenterna

Tapetsera eller måla?
Alla typer av målnings
arbeten utföres.

Glönl inte /llorsdag

och
studenten
Timrå Konsthantverkare
Köpmangablll 23

i Tinuå

060 - 58 06 19

4

Öppet: vard 10 - 18
IÖI'd 10- 14
hUp://welcolll e. to/ha ntverket

Vänd er med förtroende till
ortens målare
----' '-

-----'

Ljustorps Idrottsförening
Föreningens adress:
Ljustorps IF Mellberg 3107
86033 Bergeforsen
E-mail: ljustorpsif@telia.com
P.G.374020-6
Tel.060 82186 I 0702983184
Dnder arbete, föreningens
hemsida:
www.svenskidrott.se/Y/lj ustorpsif

SOLKATTA??
Vad är det som gnistrar och glimmar på
taket på IP;s omklädningsbyggnad.
Jo det har kommit upp en solfångare där
som Åke Sjöström och Thord Bårman
byggt med goda råd från Nils Österman .
Det är meningen att dessa ska värma upp
duschvattnet under sommaren till alla
fotbollsspelare.

BJÖRKÄNGEN i sommar
BILBINGON har börjat,
den startade på
Kristihimmelsfårdsdag
med n1ycket folk, det blev
en lyckad dag.
Bingon börjar kl. 18.45,
torsdagar, kassan öppnar
17.30 . Nytt rör i år är
väntbingon , nya fina
(välplacerade) högtalare
ute och så har vi en ny
vinstplan.
Välkomna till
Ljustorps Bygdegård
på bilbingo

20/7

10/8

Dans, samarrangemang
med Centern,
orkester" BILLYS ".
LOTTFEST
Se vidare affischering

ED-projekt
Mycket glädjande har
Strukturfondsdeligationen bevilj at
stöd ur EG;s socialfond till
Ljustorps IF gällande rorstudie av
arbetslöshetsproj ekt.
Projektet kommer att pågå
under 1 14-02 till 31 I 12-02.
Christer Nyman,
ordf

Kanslist, VIVIANNE

5

S SIDAN
Som säkert alla kommer ihåg skrev vi på denna sida i
höstas att en vedförugn installerades.
Vi börj ade med vedeldning den 10/12-01.
Under den gångna vintern och våren har vedförugnen
eldats dagligen.
Vi kan med tillfredsställelse konstatera att en betydande
inbesparning av elförbrukningen gj orts.
Före nyår lämnades en ansökan in till boverket om
bidrag till isolering väggar, fönster byte och utbyte av
värmeanläggning. Ett positivt besked på denna ansökan
har erhållits.
Beträffande tankarna på en utbyggnad av Bygdegården:
Arbetet med framtagande av ritningar, kostnads- förslag,
finansiering av proj ektet m.n1. har fortskridit.
Ett beslut i frågan kommer att tas av styrelsen i slutet av
maj månad, då förhoppningsvis alla bitar fallit på plats.
e.u. Ulf Nilsson
W~D~®!Ml!Ml@[fi)

~~
®W@@]®~0'@]@[fi)

Ljustorps Bygdegård ek. förening
Mellberg 3107
86033 Bergeforsen
Postgiro 17 65 03 - l
BOKNINGSTELEFONER:
060 82186, 060 824 03 ,
07029 83 184
anläggning 070 34 00 117
Vaktmästare 070 28 83 147

......... Bredband
.
Till Ditt telefonj ack!!

~
ee _

Barngymnastiken

.

Vi vill tacka alla barn som lekt med oss på
barngympan under terminen.
Passa på och spring i sommar så ses vi till hösten.

Om vi vill ha bredband i Lj ustorp är nog
detta enda sättet att få det.
Om Du ringer gl"atisnumret nedan och
anmäler Ditt INTRESSE~ så märker dom
att vi vill utveckla oss även här.
OBS det är EJ bindande.
Ring Telia Kundservice Bredband
020-222100
En gunlIlla gål" övel" v~igen med sina höns.
En bilist bromsar in och ryter åt gumman:
- Käringm" och höns borde inte få finnas!
- Nä~ men fruntimmer och ägg~ det vill ni
ha.

Hälsningar Åsa och Cecilia

Bynal1111
Ur Medelpadsl,a ortnamn JJ
Hur Ljustorps byar har fått sina namn.

I detta nummer presentel'as
ÅS~ Fuske och Häre
ÅS träffas 1543 i formen as och 1559 Åås. Läget på en ås har framkallat namnet.
Då människorna förr togo en trakt i besittning~ tl"ängde de fram Hings åar och sjöar. Det fanns inga
andra framlwmliga vägar i vilmarken. Men även sedan~ då bygd var bruten och viigal' blivit byggda~
beva.-ade sjöar och vattendrag sin roll som fiskevatten. Därför träffas byarna ofta vid vattnen och ha
även ofta fått namn efter dem.
Det är ett par namn~ som jag misstänker val"a ånamn från bÖI-jan~ men jag är inte säker på det.
Det lir Fuske och Häre. Det förra skrevs Fhusske 1535~ Ffvsko 1543~ FlIske 1547~ 1562~ Foske 1555~
1560~ 1561. Nordlander tycks mena~ att namnet lir snmmansatt av dialektoniet/l'jsk "mul"ket trä~~ och öd
"ödesjord". Att det sistnämnda ordet ingår är knappast troligt. Ljustorpsån kallas i sitt övre lopp
Fuskängcln~ och därtill finns ett berg Fuskberg. l bynamnet Fuske och dessa tv~'i namn har möjligen det
gamla namnet på Ljustorpsån bevarats. Förr val" det nämligen så~ att åtminstone något så när betydan
de åar hade egna namn~ som ej givits dem efter de socknal" eller byar~ som de llyta förbi eller genom.
Ljustorpsån kan förr ha knllnts Föslw~ Fuska eller något liknande och byn FlIske kan ha fått sitt namn
av läget intill ån. Det är vanskligt att säga~ vad ett sådnnt ~'innmn skulle betyda. Det är möjligt att det är
just det av Nordlander nämnda/(jsk "murket trä" vi hn för oss. Detta ord tycks ingå i åtminstone ett
norskt ånamn. De norska lärde mena~ nU åns stränder och botten fyllts av halvmurknade grenar och
annan bråte.-en annnn möjlighet bÖl" antydas. Fuska är måhända bildat av ett gammalt ol"dfUS
"ivrig~~. l så fall skulle vi få ~'itel'ge namndet med "den snabbt rinnnnde ån"~ cn betydelse som tdiffas i
en mängd ånamn.-vilken av de två föreslagna tolkningarna som skall anses sannolikast få Ljllstorps
borna med sin större lokalklinnedom avgöra.
Häre skrevs hi\ran 1543~ Hära 1545~ Here 1555~ Heere 1559. Ett ånaJllns Hlira iiI" känt från olika trakter
av Norden. Nordlander har påpekat~ att Hänl kan ha varit det gamla namnet på Kvarnån. Detta styr
kes därav~ att ett ställe vid Kvarnån heter Härnäset~ n~iset vid Hliran. Vad kan ett sådans ånamn Hlira
betyda'! Det är så gott som säkert~ att det sammanhänger med de gamla norsk-isländska orden har, här~
som betydde ~~grå~ gdhårig~~~ och ordet hära "grå hår~ gnlhårighet". I ett och annat fall syftar namnet
säkerligen på ljust och klart vatten i motsats till mörkt eller svart vatten~ SOIll i det gamla språket be
tecknas lIled bl//.; j~\mför med neger förr hette blål1lan
l--
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Norrlandstöserna -

musikalisk nostalgi

I slutet på 50-talet annonserar Valter Andersson fn'l.n Lagfors fdr att hitta orkestennedlemmar
till rubricerade dansband. Svaret blir positivt och Nordandstöserna tar fonn.
Orkestermedlemmarna: Monica Haglnnd (piano), Birgitta Kadström (dragspel), Ingrid Persson
(trummor), Be.-it Näslund (vokalist), Carl Goodhe (gitarr). Valter Andersson spelar själv bas.
Senare tillkommer Gertrud Winroth (trummor), Barbro Berg från Lagfors (dragspel), Valborg
Sundin (piano).
Premiär i Ljustorps Bygdegård, men endast 3 personer kommer och lyssnar. Då erbjuder sig or
kestern att spela gl"atis i Bergeforsparken fdr att få scenvana och visa upp sig. Succe och
"parken" bjuder musil(erna på supe. Det blir mer spelningar, bredare repertoar, scenkläder i
fonn av skotskrutiga kjolar med gröna jumprar och strumpor (vinter). Blå smalrandiga kjolar
med skjört och tjusiga underkjolar, bars av två flickor och de andra i rosa dito. Vokalissan har
coctailklänning.
"June night" som inledningsmelodi och "Aufwiederzehen" avslutade danskvällarna. FÖI"sta
ol"kesterbilen, en RambIer med taksHill, senare en Plymouth, Savoy med stora vingar.
1961 inbjuds orl(estern till spel i Gävle. llol(alen intill spelar Bengt Sandlunds (succeband),
Annifrid Lyngstad vokalist. :Mest publik i Norrlandstösernas lokal.
1964 tog tyvärr sagan slut.
,.". ,

Tolte

Att bli fotograferad är väl inte alltid
Norrlandstäderna mena, men ...

;a kul tycks tjejerna i

O~/I

ni nu när ni får tidningen i er hand, upptäcker att det kanske är
senare än vad som annonserats, beror det på att det varit problem med
tryckningen, nIen har det gått vägen kommer den på utsatt tid. Bara så
att ni vet, om ni undrat..
TÖI"s m:lII dra en liten fräckis utan att få pil
moppos?
En

ins~ind

limerick (Hans Alfrcdsson ur "cn något

störrc bok")

Det bodde en kvinna i Gdinna,
Som sin stjärtmuskel så kunde spänna,
Att hon i detta h:'i.I
Kunde strypa en :'1.1
Och till och med vässa en penna.
Totte

8

EFTERLYSNING!!
Ni som har hantverk eller liknande och
vill stiilla ut eller sälja på Fisken i
sommar', hör av ER, så att jag kan
planera platser på hyllor' och väggar.
Aven loppisprylar tas med stor
tacksamhet emot

1\1 a rianne
824 23, 823 23, 070-54 824 99

Ljustorps Socialdelnokratiska förening.
Efter årsmötet ser styrelsen ut som följer:
Orförande:
Carina Melin
Vice ordförande:
Karin Melin
Sekreterare:
Lisbeth Lundgr'en
Vice sekreterare:
Kent Hammar
Kassör:
Kjell Smed man
Studieorganisatör:
Maj-Britt Forsström
Ledamot: Harriet Svedlund
Suppleant: Birgit Ahlin och Britt Hammar

:J'R'ED:A(J 14 J11
19·00

OLM Ö 13'R Y (J '--' -./---
l\1iddag för medlemmar, samt underhaIJning av Trubadurerna Rabalder.
Taxi med Lage
Anmälan till Carina 1\1elin. Bost. 53 6441, arb. 13 83 02
Senast 7 juni.

.4rets sOll1n1arhändelse
FamilJe est pa

Jorkängen

Lördag 3 augusti
!! Håll ögonen öppna efter kommande annons !!
Stöd oss i vårat valprogram och kom till
Höstens första medlemsmöte 13 augusti kl. 19.00 på Bygdegården.
Vi socialdemokrater' i. Ljustorp ska aktivt jobba för att:
* Skapa hyresbostäder i Lj ustorp
* Skapa aktiviteter för bygdens ungdomar
* Trivsammare utemiljö på skolan
* l\1öjligheten att tanka bilen "hemma" i Ljustorp
* Utveckla turismen i bygden

Lokala Skolstyrelsen.
Vårloppisen på Ljustorps skola den 27/4 blev en gemytlig tillställning.
Ett fyrtiotal besökare kom och tog del av det som ordnats. Där fanns gott fika, korv och
brödförsäljning, lotteri och allehanda kuriosa ting att köpa.
Dessutom hade skolan en teckningstävling "min drömskoigård". Besökarna röstade och vi
säger grattis till Karolina Thunström i 6:an. Hon vann en biobiljett med sitt bidrag.
Resultatet av loppis denna gång blev 1700 kronor. Dessa slantar kommer att gå till skolgår
dens upprustning. Lokala Skolstyrelsen arbetar aktivt för att skolgården skall bli en trevli
gare plats för eleverna att vara på.
Tack alla som medverkade på olika sätt den här dagen genom engagemang, bakning osv.
Och ett speciellt tack till alla som sldinkte de fina lotteripriserna: Tomat ÅS, Kent och Ann
britt Sandström, Freja Tjärnberg, Anna Enberg, Ulla Laggren och skoleleverna som baka
de.
Lokala Skolstyrelsen genom
Lb;e!ott Forsberg
'------------------------------------9

fl nitas Jfundvånf
ABF Sundsvallsortcn hälsar Dig välkommen till
v.1rt kontor i Timrå eller i Sundsvall. Vi
organiserar cirklar och kultu."program,
framförallt i samarbete med
medlemsorgan isa tioner,
men även med/för allmänheten.
Berätta för oss vad Du viII gö."a.
Pga sjukdom kan vi tillsvidare inte upprätthålla
vå." ambition att finnas på plats i Ljustorp,
eller att ha Timråkontoret öppet hela veckan.
I dagsläget bemannas det endast på tisdagar.
Vi ber om överseende för detta
Välkommen att kOlItakta oss!

Tdmning, klippning
och tillbehör och godis
Hund, katt, gnagare, f.lgel och fisk
Prisex.
Ren Pellets, Svenskt foder för gnagare, 25:-/kg
alt. 5 kg = 100:
. Undulatf."öblandning 24:-/kg
Solrosfrön, vit
Papegojblandning 40:-/kg
Lite fiskfoder, Tubefix, Mygglarver ex

Hund[oder
Sportsman"s Pride, am. helfoder 18 kg, från 315:

J(attjoder
Ca t Cafe 6,3 kg, 240:-, veterinärkvalitet
Även andra amerikanska sorter

Sil aI1lp o
Cardinal seden + andra sorter

ABF Sundsvallsorten
SundsvalIskontorct
64 lO 60
Fax
17 10 20
Tilmåkontorct
58 04 66
Fax
572543
e-mail: abti:0s1111dsvall.abfse

LO

Ginseng - bra för leder, ger extra energi,
ökar" motståndskraften mm
KORTLEK: häst, hund, katt (52 olika hilder)

ABF:s hemsida www.sundsvall.abf.se

Öppettider: Alla dagar 13.00 - 19.00
Telefontid: Från Id. 11.00
Duvvägen 3, 861 34 Timrå
Tel 060-57 59 18, 070-333 1433

-------------~
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il [N] ~ Ar IN] ID LHJ ~~ il ID ~
I Vill ni vara med och

gg1C$tJ'jf;::!i~::g:C$tJ{1~ r~'~'~;Ö~'~~~~;~;'~'~'~'~

II

t:J

.
&J i BLOlVISTERFONDEN i
L[te sent kanske, l11en,
t:J :·l
PG 56 96 55 _4
den oår till Skidsektionen tJ
T l 823 64
il
~:e::åä~I~~::~~2~6;S~
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- Karolina Thunström
,
Jh
Å"
II
J.ngvar o ansson, sang, i N'I Ål- E ·'1' b
fyller a I'
' oc II
J l s\.e Il \.sson som l'y II el. .
lor Ilan ra"dd a d e ITIIg
min dator, inf6r detta
I
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Sofie P önskar
i skriva i bladet kan ni

äve,n faxa till mig eller
I malla.
I

ffj
fj

I

i:

[I

g
g

.d

r::

II

O

'I

J':'

I

nummer av tidningen.
Trodde jag fått besök av
Virus, men efter ett kort
samtal med Ingvar löstes
problemet
"hur enkelt som helst".
Och Virus han får hälsa
, på nån annan for h~lr var
han inte.
Återigen Tack

G

tf G

tf G

tf

I

j ä ttegrattiS!

ra IS ra IS ra ,IS
~==========::::;
i lOnskar förra "drängen" med
Idrottsföreningen
i
fru och barn
anordnar en
I"

EU-infol'mationsträff.
Välkol11na att deltaga,
ta med er ideer eller
kom och få ideer eller
kom ändå..
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28 maj 18.30 på
Bygdegården.
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BIBLIOTEKET HAR ÖPPET lVIÅNDAG OCI-I ONSDAG 17.00 -19.00
Tel 821 47

BOK-TIPS FRÅN STINA
JUNI - JULI
Åke Smed berg

Hässja

på en glimrande vacker prosa skildrar
fOrfattaren sin uppv~httrakt strax utanfor
Sundsvall

Gun Ninnisdotter

KviiIlen är evig i

Love drabbas aven obotlig sjukdom och den
trygga tillvaron rämnar

nattens mörker

I<arin Alotegen

Saknad

ingen har frågat efter heIlne på femton år,
meu plötsligt är hOIl SveJ"iges mest eftersökta
person
I
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Diamantfeber!
Var finns 'entreprenörerna i Ljustorp?
Inom Ljustorp och Viksjö -området sker i dagarna intressanta mineralfynd,
kanske bygdens mest intressanta händelse är på gång. Om allt går enligt
planerna kommer det att behövas entreprenörer i alla branscher.
Om du vill veta mer och har funderingar kring detta kan du kontakta:
Erland Nordström tel 060-82319 , 070-6382319.
(Kontaktperson för SGU:s Mineraljakten inom Timrå kommun).
.~
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(Bilden visar det enda området i Sverige där diamantundersökningar pågår.)
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Undersökningstillstånd
och
Inmutningar
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Ansökta tillstånd

..

Ansökan om förlängning
samt Ansökan om överlåtel

Ansökta diamanter

ElI

Beviljade diamanter

Beviljade tillstånd
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Kalifältspat

NickelfOrande magnetkis i ultramafit

Zinkblände

Kvarts

Kopparkis

Schee!it

BLI MINERALJAGARE .
Norrland behöver dina fynd. Genom din medverkan i Mineraljakten kan du komma att ge vår industri ett
värdefullt tillskott av malm- och industrimineral. Du kan därmed bidra till att skapa nya jobb i Norrland och själv
tjäna en rejäl penningsumma.
Skicka prover från dina fynd med uppgift om fyndplats till:
Georange Mineraljakt Norrland,
Svarspost, Kundnr. 900167101
Skolgatan 4,
93070 Malå
eller kom till någon av årets mineraldagar och lämna dina prover. Du
kan också kontakta länets resursperson alternativt kommunens kontakt
person för inlämning av prover.
Ytterligare information om Georange Mineraljakt Norrland får du från Sveriges geologiska undersökning i
Malå, tel. 0953-34600 eller Uppsala, tel. 018-179000.
060,S231C) 070' 63 520 to,
-

f

"""/

GEORANGE
MINERALJAKT NORRLAND
Georange Mineraljak[ Norrland arrangeras av Georange, länssryrelserna
i NorrbQ[[ens, Väs[erbQ[[ens, Jämtlands, Väs[ernorr1ands och Gävleborgs
län sam[ Sveriges geologiska undersökning (SGU) med ekonomiskr s[öd
från Europeiska unionens s[[ukturfoncier.

EUROPEISKA UNIONEN

Strukturfonderna

Sveriges Geologiska Undersötming
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FRITIDSGÅRDEN!!
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40 % på allt stickat
(ej t-shirtar och linnen)

1/2 priset
på alla udda plagg
Välkommen in!
Glöm cj!l!
InHimningsstiillc flir kcmtviitt
p cns i on ii rs ra LJ att

Öppet:

Ater ett år till ända, fritidsgården har
överlevt denna period också. Och ska jag
vara riktio-t ärlio- h./cker J" ao- det blir bara
""
"" <J
""
bättre och bättre.
De flesta föräldrar" verkar bara bli mer
och mer positiva till att vara med på
fredagarna. Det innebär ju att vi kan
hitta på lite mer lml grejor att göra också.
Hur som helst vill jag och övriga st}/relsen
tacka för året fritidsverksamhet.
l-loppas att ni möter upp igen till hösten.
Ni som vill vara med till hösten, hör av er.
Vi kan börja ta upp intr"esserade redan
nu.
Anneli Engman
l\1arianne Persson
Anna-Karin Wallgren

82095
82423
83155

vardagar 10 - 18 lördagar 10 - 14
Köpmangatan 47 * Tel & Fax 58 07 80

Väl mött igen till hösten

CENTERN OCH
CENTERKVINNORNA
I LJUSTORP
Centerdansen arrangeras i år tillsammans med
Ljustorps Idrottsförening, den 20 juli på Björkängen Id. 21 - 01.
För musiken svarar Billys Orkester. Se vidare kommande affischering.
"Hemligt ~1åP' genomförs S0l11 traditionen bjuder, dagen efter
Centerdansen, nämligen söndagen den 21 juli.
Vi träffas vid Bygdegården kl. 18.00 för vidare färd mot nämnda mål.
Centern och Centerkvinnorna är positiva till det aktuella bygdegårds
projektet och hoppas att vi tillsammans inom föreningslivet i Ljustarp
ska lyckas genomföra byggnadsplanerna.

I
I
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Vet du vad som är på g<lng i Ljustorp?
En ny hemsida har öppnats som visar kOil1mande evenemang i Ljustorp.
-----

.--.

http://www.ulander.com/ljustorp
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Ramverksta'n Hässjö k:a

Inramningar 30% rabatt
Littografier, original av

jöran nyberg
Oppet:
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måndag - fredag 12- 19
lördag 10 - 13

Tel 060 - 430 20
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Sönd 2/6 kl 11.00 Gtj Ljustorps kyrka
sönd 1616 kl 18.00 Gtj Lagfors kyrka
Midsommardagen Id 18.00 Gtj Pdistgårdsparken
sönd 3016 kl 18.00 Gtj Ljustorps kyrka
Sönd 7/7 kl 12.00 i Hembygdsgården
lörd 13/7 kl 18.00 Helgmålsbön Lagfors
Sönd 14/7 kl 11.00 Konfirmandjubileum Ljustorps kyrka med Örjan Lindqvist
Sönd 28/7 kl 15.00 Gtj Laxsjön
sönd 4/8 kl 18.00 Gtj Ljustorps kyrka
Sönd 18/8 kl 18.00 Gtj Lagfors kyrka
Håll utkik i predikoturerna!
Under sommaren får vi hj~ilp med församlingsal'betet i pastoratet av Per Lindl'ot. Han kommer un
der semesterperioden fr o m 12 juni och två månader framåt, att arbeta som tjänstebiträde. Vi hm
sar honom välkommen! N~ir det gäller semester så har jag, Eva semester v 24 och 25, samt v 31-33.
Kyrkoherde David F~illman har semester v 27-30.
Minnesgåvor. Vi har ändn1t postgiJ"Okontonummer för ins~ittning av minnesgåvor till HIissjö
Ljustorp-Tynderö Pastorat,PG 830 33 75-3. Det finns flel'a fonder att använda.
Fonder och saldo 020417
Församlingsfonden: 5.391:Minneslunden: 5.666:Blomsterfonden: 4.820:
Fonden för inköp av b~htäcke: 9.300:- S~lng och musik: 7.398:Ungdomsverksamhet: 3.181:Konlirmandverksamhet: 4.009:Barnverksamhet: 12.681:
Sockenstugan håller med hembygdsforeningens hjälp på att återskapas till en gammal skolmiljö. Vi
hoppas att den skall val'a klal' med fotoutställningar undel' sonlmaren för att vaJ'a öppen för besök.
Vi få I' inte heller glömma skolavslutning den 7 juni, d~l sonunaren verkligen börjaJ'!
V~il MÖTT i Ljustorps vackra gröllska.
Genom Eva Broa, I)r~ist i Ljustorps 16I'samlillg
L--
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Är Ni några som ska ut på "tur" och
vill åka tillsammans,
TÄNK.. Dubbelt så kul & 1/2 så dyrt

FISKEN 
DAXS!!!

Hör med Lage!
Sjöströms Åkeri i Lagfors,
Som erbjuder 19 platser i sin buss.
1\1ycket läm plig för större eller mind re
sällskap, föreningar
idrottsgäng och liknande.

I år blir det ilsken även linder veckorna

Vi öppnar 24 juni och kör under
7 veckor.
I skrivandes stund finns det några
Varför inte en bowlingtur??
ideella frivilliga helgdagar kvar att
Välkommen att ringa för prisuppgift
besätta.
1\1an bör vara två, så ta med kompisen
Vill bara påminna om att det är dans
eller ...
~7
på Åsen...
<!fTJ
Det IiI' jätteroligt, många trevliga
människor passerar.
Samordna er och
.
Är Ni sugen, fast ni inte varit där nån
gång tidigare och jobbat, hör av Er.
förnledlar även större sällskap
Det är absolut inget svårt, endast kul.

ring...~#

le"·

från 20 - 71 personer

Ring:
Marianne

Lage Sjöström
060 - 810 25
070 - 325 76 90

824 23, 070-54 824 99

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

I

Slättmon, Västansjön, Bredsjön,
Lagfors bruksgatan, Lagfors

B,'edsj ön - Sliittmons byalag

Lagfors (ink! ÅS & P-hemmet),
Lövbergsvägen (inkl Lövberg), Jällvik, MelIberg

Kjell Sjödin

82031

F"ån SkiHjom-korsningen, Lögdö, Ribodarna

Bosse Bjurström

830 12

Pdistsvedjan, Höglandsvägen, MelIberg
Kyrkbcl'get

Evert Elfström

823 11

Från ICA, Öppomsvägcn, Hamrevägen,

Edand Nordström

82319

Sldiljom, Åsäng, Stavrcviken, Rotenvägen

Hasse Bouvin

83080

Åsilng, mot Viksj ögdinsen

Mjiillådalcns Byalag
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HJSKBÄCKENS BYALAG]

'1

J'ör ti[fJä[{et inget nytt under so{en, men fJya[aget
önskar arra en trevfig, varm ocli soag sommar!
Fuskbäckens Byalags styrelse
Ku. Ordf. Christer Nyman
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Vintern har nu passerat och stugan
SKINNEN
befinner sig i sommarstämning.
~int~.rn~ besökare har i stor sk~.tt sig
..~~~~~~~~~~~~~~SlB~~~~BBISIIk~~~~_~_.,_
f ortraffligt, en och annan har val
glömt sin soppåse, men över lag har
det städats väl efter varje besök. Problemet med veden som tas och eldas utomilUs kanske växer
bort så småningom. Så ett stort tack till alla som besökt och sett efter stugan under vintern. Nu
Merstår sommarbesökarna och vi hoppas att de sköter sig lika bra.
Glöm alltså inte Era sopor och elda inte veden i vedboden utomhus.
Tack
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Angeltävlinge.n. som gick av stapeln den 6/4 blev
verkligen lyckad. 15 lag startade och 11 fick fisk.
]
Inte illa!
Vinnare blev Hans Höglund med hela 6,950 kg,
tvåa blev lag; Lars-Åke Bergman, Kent Bergh, Ove Andersson och Ola Andersson med 5,960 kg
och tI'ea blev lag Bergfors, bestående av NIarIms och Nicklas Bergfors samt Irene Åhlandel' med
1,850 kg. grattis alla. Känns lite för vannt just nu att beriitta om angeltävlingen, men det är en av
sakerna som skett sen senaste numret.

"ii,]

Vill göra lite reklam för Bredsjön / Slättmon's egen hemsida;

www.mediatorget.com/bredsjon-slattJnon
Väl värd att besöka.
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utSIkt. Darfor hade byalaget tagIt upp en massa grenar
och dylikt samt sHidat upp och av det fick vi en fin Majbrasa. Och Ulf fick fint hemma hos sig.
Vi var 20 medlemmar som samlades, grillade korv, drack kaffe och hade allmänt trevligt några
tiIllInar på kvällen. När brasan brunnit ner var vi både mätta och belåtna över kvällen och
samvaron, och var och en gick hem till sitt. Ulf hade fått se Majbrasan från sitt fönster.
Nästa månadsmöte har byalaget den 7 maj kl. 18.30 i klubbstugan.

J.'l{{jlis SJ11edllWll, otl((örande.
~

A

=.:..·...~..-.."yl'.:.~~.-.-.·.·....·...·.·.·.-.:.·••-.-.-.-.-•.•-.....,.~'.:.:o....-••-.~ •..•:.•..:.~..~~.:.~.-.:> ...-.-.-.:.-.-.-.-...·.-.·.~.-L.-..-r.-.~.~.~.,,-..·.,,·.-.·.-o::.~.y ..bY.:.~iL.~.-.'>r .....-. .iL.~.Y;TL-=-...-....~:.:uYOli...L"'....-.................. ro;

i=;lr."ö:c>::.'L"':':":L"OY~U·.·.·".y.~.·~-;:ÖL="'''';''"01U:,~~,=,·r.,~~..,,,....-.....,....:.:..:;:"""--.u-.·.:.·u.-ru:.."',.-.:.-....-.~-:.u-.:".:.~~-.T ...--:v.-..""iSJ."x.-.Å.Yll>:.;..-.-~......:;...

17

IVisdomsord från det yngl"e gardet!
i

I

10m/and ochfo/k:
P~~ vis~a sHiIlen oär det så ~:armt att dom som bor
i dar maste bo pa andra stallen.
I (E/in 8 är)

I

II

I

Om kroppen:

r

i Kroppen består av 90°11) vatten, 2 IYo ben och kött
I och naglar efter behov.

i (Erik 9 ~år)
I

Skidor, j ogging, cykel,
fotboll, hockey, fiske..
Här finns det Du
behöver till Din sport.

En kropp iir nått som slutar i skorna.
I (Andreas 5 år)
r

10m naturvetenskap:
En vibration är en rÖI"else som inte vet åt vilket
I

L~~
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~/\S)
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.. ·'dl.

~_~__

r

I

håll den oska gå.

I,(Rune 8 ar)

I

I I Svampar växer på fuktiga ställen. Det är därför
I

•.•..................•.....

i,

I/J

dom ser- ut som paraplyer.
(Henrik 8 år)

I

I Om

Öppet vardagar 9.00 - 17.30
Lördagar 9.00 - 13.00

mo/ & dryck:
Man bör aldrig ddcka niir man står på huvudet.
I I (Jonas 7 år)
I

I

I

~nder somnlaren stängt wrdagar.1

I

I

AI"senik är en stark kl-ydda som lätt kan förstöra
en hel middag.
(Jeanette 10 år)

~

I

Höga flöden, förr, idag och i framtiden
nederbörd, översvämningar och dess konsekvenser
med Gunn Persson, forskare på s~n-II

r

Sörviks herrgård
Miljöcentrum

_Gkil]a investeringsprogram

o

TIMRA KOMMUN
~r~

~

Tid: onsdag 29 maj
Kl. 18.30 - 21.00 inkl. fikapaus
Plats: Sörviks Herrgård - ~liljöcentrum
Föreläsningen är gratis

I

19

Under höstterminen hade Sörviks Herrgård en uppsatstävling , och här
kommer den vinnande uppsatsen som Jimmy Nyman skrev.
Den 29/4 övernattade dom på Herrgården.
Spöket på Sörviks Herrgård
Av Jimmy Nyman 5-6a Ljustorpsskolan.
Det var en vanlig lite kylig sommardag. Ljustorpsskolan skulle åka till Sörviks Herrgård för att
ha lite olika slags aktiviteter.
Vi fick ha linodling, biodling, fiske, naturstigsvandring och
kompostering. Det var roligt. Men efter det, när vi skulle hem, så berättade Ingela ( hon somjobbade
där) att det fanns ett spöke i huset. Det var inte många som trodde på det. Men någon vecka senare
var Jimmy Nyman sugen på att skriva en berättelse. Ingela, du vet, hade sagt att vi fick skriva en be
rättelse. Det var en tävling och den som vann fick sova med klassen i Sörviks Herrgård. Och vet du
vad? VI VANN!!!!! Vi fick sova över där.
Ja då var vi där. Vi hade fika med oss. Hela kvällen ägnade vissa sig till att leta efter spöket. Fö
resten så hette spöket Olsson.
Vissa sa:
- Jag tror inte på Olsson.
- Nej, men vem vet, han kanske finns, sa Mari, våran lärare.
På natten låg alla och sov förutom en person, Alex, han gick på toa. När han öppnade dörren till
toan kom en arm fram och slet in honom.
Joakim Höglund hörde skram1andet och följde efter ....VIPS så var han i en källare. En lucka hade
öppnats. Duns...
Isabella Öberg och Petra Östberg sov inte alls. Dom undrade vad det var på andra sidan dörren i
sovrummet. De öppnade dörren ...VIPS ...sögs de in i rummet av någon slags stark vind. Dörren stod
öppen, Sandra Wallgren tyckte att det blåste kallt så hon stängde dörren ...men hon sögs också in i
dörren.
Pelle Frölander låg och sussade när hans täcke försvann. Det blev bortdraget av något. Han
sprang efter och skrek:
- Kom tillbaka!
Ett rep låg på golvet som han trampade på ...Då fastnade han i repet och blev bortsläpad. Jona
tan Hammarberg tyckte att det var så många
borta så han gick och kollade lite. Han kom in i ett rum och undrade:
- Var är jag?
Men han hittade inte ut genom labyrinten utan försvann.
Frida Svedin Thunström hörde någon som sa.
-KoKoKoKoKo.
När hon kom in i rummet där ljudet kom ifrån så såg hon ett gökur som sa kokokokoko. Sedan
hörde hon hur dörren stängdes med en hård smäll. Sedan blev det knäpptyst.
Anders Hedman och Björn Nygren vaknade av att de hörd dropp ... dropp ... dropp. I rummet
bredvid var det en trasig toalett. De gick och kollade. Björn sade:
-Spöket Olsson vandrar omkring. Anders sa:
- Trams, bara trams!
Sedan kom det vatten genom väggarna och spolade bort dem genom ett hål i golvet. .. plIsss...
Fredrik Lindblom och Robin Persson trodde på spöket Olsson och höll sig vakna så att de skulle
:ra. se honom. Då hördes en söklig sång. De gick in i biodlingsrummet och där stod en gubbe och
sjöng:
- Figaro, Figaro, Figaro ....
De stod helt stela och stirrade. Han var genomskinlig. Båda svimmade och dörren till biodlings
rummet stängdes.
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Ronja Söderberg, Amanda Sellstedt och Frida Berg Öhlen vaknade också. De såg att de bara var
de och fYra andra kvar ...kling...klang...klong hörde de från köket där nere. De gick ner och där stod
en tant och diskade. Hon var också genomskinlig. Hon använde någon slags hypnos mot dem.
- Hjälp mig med disken, sa hon.
Och de gjorde det på grund av hypnosen.
Jag, Jimmy alltså , tillsammans med Tom Wiklund och Sandra Söderström blev bortsläpade i våra
egna sovsäckar. Vi till och med sov
samtidigt.
Vår lärare Marie var ensam kvar då fem spöken hoppar fram och väcker henne. De skrämmer hen
ne så hon svimmar. Senare på söndagsmorgonen vaknar Marie och de som jobbade där var där. Det
var de som hade klätt ut sig till de fem spökena, Ingela, Lappen och tre andra snubbar. De frågade
Marie var barnen var. Marie undrade samma sak.
Sedan genom korridoren dyker vi allihop upp. Helt väck var vi också. Vi fattade ingenting av det
som hade hänt oss. Anders sa:
- Så det var inte Ni! Ronja sa:
-Gud vad ni skräms! Alla andra höll med. Jonatan undrade:
-Hur fick ni till alltihopa?
Men de bara stod där som frågetecken och sa:
- Det var inte vi!
-Me.. me men den sjungande gubben då? Sa Robin.
- Och diskmajan då. Sa Ronja
- Vattnet också, säger Anders.
- Ja, och vi då? Vi vaknade i källaren, sa Tom.
Just då hoppar spöket Olsson fram och säger:
- Jag vill låna lite socker, tack! Alla Skriker:
-HJJAÄÄÅALLLLPP!! !!!
Så springer allihop hem och gömmer sig.
Men det konstiga var att jag, Jimmy Nyman, fick en bild över precis vad som hände denna mystis
ka natt på Sörviks Herrgård.
SLUT.
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Landsbygdens Dag
Lördagen den 29 juni, i hela landet
en gemensam dag, de alternativa dagarna bortfaller.
Nu är det hög tid att börja planera på lokalplanet.
Alla kan delta på ett eller annat sätt:/öreningar som har nåt speciellt, ex; Hembygdsföreningen
med sina lokaliteter. Idrottsföreningen med ex vänskapsmatch. Tennis-föreningen med "öppen
bana". Hästföreningen med hästtransport ex f"ån Trädgården till Fisken. Byalag; Lagfors med
brödbak, MjälIå med brovisning, Fuskbäcken med aktiviteter vid bron i Nylandsforsen, mfl.
Företag; EAB med portvisning, Tomat-Ås med sina tomater, Ljustorps Handel med specialerbju
danden för dagen, Trädgården med nåt special, eT med dagens VHa. Detta är bara ett gäng exem
pel, jag har alltså inte kollat med respektive att detta var OK, utan bara för att visa på lite olika
typer av aktiviteter som kan anordnas.
Bingo-rallv. På orter där besöksobjekt är spridda på flera ställen, har det ordnats bilrally eller
orientering med frågekontroller mellan dem!
Kom ildig barnen!
Man lockar mycket folk om det finns aktiviteter för bamen; djur av olika slag:
hundar, katter, kycklingar, lamm, kaniner osv. ponnyridning, lekar, metning etc.

Andra exempel på programideer:
Lokala underhållare, musiker
Amatörteaterföreställning
Dans
Veteranbilar, uppvisning
Hiistuppvisning
Annan lokal produktion
Bondens marknad
Ved försälj ning
Ka ffeservering

Pub i bygdegård, pub i tält
Loppmarknad, auktion
Visning av minnesmärken,
Byggnader och andra sevärdheter
Återviindardag
Tävling i växtkännedom, miljöfrågor
Naturstig, tipsrunda i skogen
Öppen gård hos någon lantbrukare

Låt fantasin vara med och ta till det som passa Er

Material:
Finns att få, ex * affischer, som inbjuder till Landsbygdens Dag,
* v~igvisare med texten Landsbygdens Dag,
* underlag fOr flygblad att spridas lokalt.
Kontakta Marianne Persson för beställning av dessa. 824 23

Efter årsmötet har Lj uStOl"PS
Hembygdsförening en styrelse
som ser ut SOIU nedan:
Ol'dförande: Arnold Thunström
Övriga:
Bert Olov 1\1attsson
1\1ärta Rönngren
Inger Andersson
Bernt Laggren
Björn Andersson
]\ila I'gareta Thunström
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PRO i Ljustorp har haft årsmöte.
Nya styrelsen ser ut så här:
Ordförande: Kjell Forsström
Stig Hammar
Övriga:
Britt Hammar
Inger Norberg
Ingegerd Larsson
Birgit Ählin
lVIaj-Britt Forsström
Berta Eriksson

KUNSKAPSBANKEN! !

TVÄ"TTSTÄLL
PAKET
inkL blandare,

WC-STOL

1.750:

konsol/er o valten/ås

1.080:

Butik med
fullständigt
VVS-sortiment

Bad&

Värme

Vi utför service och
byten av värme
pannor och olje
brännare.
Byte av WC-stolar.
tvättställ, blandare,
avloppsrensningar
mm.

\hal'strömsjmfl";3
B~d&
~ Varme

Köpmangatan 9 A TIMRA. Tel. 060-57 26 50

Öppet: Måndag-fredag 9.30-17.30

Den 1 gång per år utkommande lilla
"telefonguiden" kom mer i nåt av de
närmaste numren.
De som var med i förra utgåvan
kommer att hänga med även i nästa,
om inte ni själva önskar utgå.
Alla ni övriga kanske också vill vara
med. Yrke eller "bara" kunskap
sm~iller lika högt.
Tänk på att Era färdigheter oftast ses
som tillgång i andras ögon men
kanske verkar blygsamma i era egna.
Berätta vad ni ~ir bl"a på, det l{an
alltid komma någon till del, speciellt
Ni själva.
l\1~lnga på byn har haft stor glädje av
denna "bank". Det ~ir liksom lätt att
hitta någon för det man behöver
hjiilp el1el" dela funderingar med.

Ring Erland Nordströ/ll
823 19, 070-63 823 19

Fritidsgården igen!
Gene Fornby
.
"gården" tänkte arrangera en resa till j~irnåldern, vill Ni följa med?
Nån gång under juli månad (troligast en lördag eller söndag) hyr vi buss.
Intresseanmälan så fort som möjligt Cti bindande under förundersökningen)
Anmäl till någon av dessa:
82343
l\1arianne Persson
824 23
AnnaCarin Högstedt
831 55
Anneli Engman
820 95
Anna-Karin \Vallgl"en
Ljustorps Byutveckling
har ny styrelse för år 2002:
Orf6rande:
Kassör:
Sekreterare:
Ledamöter:

Erland Nordström
Elvy Dahlin
Björn Andel"sson
Pernilla Dovermyr
Cecilia Englund
Helen Söderhmd
FI"eddk Öhrling

Suppleanter:

Eva Andersson
Margit Koivuranta
Harriet Näslund
ÅsaPersson
Henrik Selander
Karin \Vesterlund

Våran Doran fyller år i år igen!!
Denna gång är grattiset i förväg ....
!!GRATTIS, GRATTIS!!
önskar
"syt1ickorna"

Staffan E
är också snart ett
födelsedagsbarn.
Grattis, grattis
Från samma gäng som ovan.

L---------------23

Våaa
o

Växa

Västernorrland

- ett projekt för utveckling
Erbjuder Dig, Företagare och Föreningar:
Ex seminarier med öppet uppHigg,
är vi minst 10 deltagare ordnas det i Ljustorp.

EV-kunskap
- från ansökan till slutrapport. Hur går det till att söka och sköta ett ED-projekt?

Projektarbete
- vad innebär det att arbeta i projekt, vad ska man tänka på, hur sätter man mål etc.
Från ide till färdig plan - projektideer från deltagarna används som exempel under
seminariet.

Markn adsjöring
- hur kan vi marknadsföra våra resurser i vår bygd, vad ska vi tänka på, vilka
verktyg kan vi använda?

Landsbygdsjöretagaren
för ökad lönsamhet. En specialanpassad kurs där ortens företagare samlas för
att, med utbildad handledare, enskilt analysera sitt företag.

Studiebesök kan arrangeras efter egna förslag
(bidrag upp till 5000:- kan sökas)

Kontakta Christer Nyrnan vid intresse!! Tveka inte!!
Tack alla ni sonl kom ihåg mig på
min födelsedag och gjorde kvällen
så trevlig.
Gun-~larie Forsberg
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TIlsekts bett
Blir man biten av ett bi eller en geting lämnar de
ofta kvar gadden i huden. Gadden bör tas bort med
en kniv eller en nagel, inte pincett, eftersom den då
kan fortsätta att avge gift när den kläms åt.

PÖIU

•
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