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Som Nl kanske har märkt så kommer detta nummer ut senare än annonserat 12 mai.
Detta p.g.a. att vi kanske får minska antalet till 5 nr i år, då drog jag ut tiden lite extra
på detta "btad"..@
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Tidningens nästa

nr4
nr 5
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UTSKICK

STOPPDATUM

ö

juni

17

juli

20 oktober

3 oktober

ö
ä
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ANNONSKOSTNADER för 1 997
kommer tyvärr att måsta höjas fr.o.m. nästa nr (4/97) p-g-a- att intäkterna för
annonserna hitintills inte på långa vägar täcker tryckkostnaden.
Vi kommer att hålla sidantalet nere, samt att ev. bara ha 5 nrlår.
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Däremot sänker vi radannonspriset.
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Att bli insatsmedlem kostar 1O0:-/person

(en engångssumma, * att den är personlig)

"
S0:-/familj
25:-/förening/företag "
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Apropå stoppdatum, respektera gärna dom. Det tar lite tid att förbereda
"blad", så för att planeringen ska flyta lite jämnare så.. snälla.

Persson 82323,

Red. Marianne
Björkom 3154, 860
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(Föreninssbanken)

OBS! Vill man endast vara medlem (ej INSATS-medlem) så går det också bra
per år
2S:-/enskild
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SENASTE NYTT FRÅN LJUSTORPS BYUTVECKLING

Turistsatsning

Vuxenskola i Ljustorp

!

!

Ljustorps turistbroschyr

Vi arbetar just nu för att försöka få någon utbildning till

Nu är det sista chansen för er som vill ha någon
information med i Turistbroschyren ! Hör av dig före 3115
till Vivianne 821 88 eller Lena 822 22
Vill du hyra ui rum eller stuga ?
Vill du berätta om någon aktivitet, försäljning ?
Har du funderingar eller ideer ?
Har du vackra foton till broschyren ?
Översättare ?
Kan du översätta broschyren till engelska ochieller tyska.
Arbetet är idiellt.

Ljustorp. Vi ser det som ett första steg i att bryta
utvecklingstrenden. Vi arbetar med ett prqekt tillsammans

Evenemangskalendern
Om du/ni ska ha något evenemang juni-aug i Ljustorp så
skulle vi vilja ha med det i vår evenemangskalender, som
även kommer att finnas med i turistbroschyren. Hör av er
före 3'l/5.

Turistinformationen
ska Ljustorp ha en egen turistinformation på
Björkången. Vi kommer att ha kaffeservering,
hantverksförsäljning och turistinformation. Vi planerar att
ha invigning efter midsommar.
Vill du lämna in hantverk till försäljning i sommar? Ta
kontakt med Vivianne 821 88
I sommar

Ungdomsarbetsplatser
Det sista beslutet är inte taget, men kommunen har
preliminärt lovat oss att vi ska få bemanna turistinfon med
ungdomsarbetsplatser på vardagarna. Vi vill gärna veta
vilka som skulle vara intresserade att arbeta där, om så blir
fallet.
Du ska vara över'16 år, utåtriktad och lätt att uttrycka dig.
Du måste även vara ansvarsfull. Har du kunskap och
intresse om Ljustorps sevårdigheter och fiskevatten så är
det ett plus.Vi kommer att ha en kortare utbildning med
dom som blir anställda. Ring Christer 824 03, O1A-224 29
50 eller Lena 822 22

Gamla cyklar
Vi vill hyra ut cyklar på Björkängen i sommar, men vi har
inga cyklar. Har du en gammal cykel att skänka eller låna
ut över sommaren. Defekter och skick gör inget. Vi lagar till
den. Ring Vivianne 821 88

Frys och Kyl

med Alsta Folkhögskola.
Det blir förhoppningsvis en 8 månaders projektutbildning
som kallas "Nya Navet" här till hösten eller våren. För att
sedan 1988 försöka få en lokal variant på "Kunskapslyftet".

Föreningsträff

!

Den 16/4 kallade vi till ett möte med alla föreningar i
Ljustorp. Syftet var att försöka skapa ett samarbete i några
viktiga frågor. Dom frågor vi diskuterade var
Ljustorpsbladets överlevnad, Vägarna, Ungdomssatsning
och aktiviteter för de arbetslösa i Ljustorp.
Vi var ett 20 tal människor på plats från diverse fcireningar.
Vi tog ett första steg for att öka samarbetet mellan
föreningarna. Vi fick informera om vår verksamhet och fick
reaktioner och tankar på den.
Tyvärr fick vi inget ekonomiskt stöd till Ljustorpsbladet, så
tidningen framtid är fortfarande osäker. Däremot fick vi nya
id6er och hur vi själva kan förbättra tidningens ekonomi.

Postadress Ljustorp

!

Vi har varit I kontakt med både Timrå Kommun och
Postverket för att återigen försöka påverka dem att låta oss
få tillbaka Ljustorp som postadress. Det har kommit ett
positivt svar från Posten som lyder:"om allt går som det
ska så hoppas vi att till den 1 april 1998 skall Ljustorp
återuppstå"
Fram till dess kommer posten och Kommunen att aöeta
med adresserna och nya postnummer. Det kommer mer
information under hösten.

Skyltning mot Ljustorp

!

Vi har arbetat för att få en bättre skyltning till Ljustorp.
Framförallt från E4:an, både vid Torsboda och vid
Sörberge. Samtidigt har Timrå Kommun arbetat fram sin
syn på hur skyltningen efter E4:an bör vara.
Vi har fått ett halvt löfte om att kommunen skall arbeta för
att Ljustorp skall finnas med på skyltarna vid dessa platser.

Vi behöver en gammal kyl och frys till turisinfon, helst 2 st
låga modeller, men allt år av intresse. Erland 823 19

Foton över Lövberg

!

Vi håller på att sammanställa gamla bilder över Lövberg
och dess invånare, som förhoppningsvis kan resultera i en
utställning.
Vi tror att det finns många bilder i andra byar. Vi skulle
uppskatta om ni vill låna uUeller låta oss kopiera bilderna.
Om du har några bilder ring Gudrun Sjödin 820 31

Visdomsord

!

"Politiker kan skapa bra förutsättningar i kommunen, men
ytterst år det människors vilja att ta ansvar och själva
skapa sin framgång som är grundförutsättningen för en
framgångsrik bygd." citat okänd upphovsman
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PROGRAM UNDER DAGEN:

För barnen: Tomas Jerbo med sin minicirkus.

Barnridning
Miljöinspirerad dag helt igenom:
Ingela Dahlin och medhjdlparefrån Sörviks herrgård kommer med en
massa materiol

Ev. Nils Österman - Sotfångare

och pellets

Ev. Miljötoan
+ lite annat som ej önnu ör riktigt spikat (överraskningar?)
Ex på några ur ndringslivet i byn som har egna Ljustorps-dogen-jippon:
Lövbergsåsens Plant

Ljustorps kiosk och bensin
Lj u sto rp s H andelstr ödg år d

Sjöströms livs

I försätjning av olika produkter och hantverk
I tomat-Ås
I Tunbodarnas Ekotogiska odling
I Barbro Oberg
t!

tngrid Hallin
Tynderö Svamp

M.FL.
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av bbmnarudo sommarbbmmor

I sortimentet ingår:

öppet

Minipetunia
Surfinier
Svensk tobak

vardagar 9.00 - 19.00
lörd-sönd 9.00 - 15.00

Z-färgad tagetes
Norsk hängbegonia = gubben och gumman

Ampelhänggurka

titl batkongen

Dagens erbjudande är Tagetes 2 plantor/kruka
3:9O
STOR SORTERING AV SOMMARPLANT

kåI, aster och selleri plant

mm 2:-

Köksväxter: tomat och gurka mm

,lhuKt7räi??t*t7?/^4€7tglt7?r7vfi qDrry
Tel 820 49

Vi bjuder på kaffe och tårta
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&*turpt &.iosk & Goruin
Vi utökar Vår service,
med bl.a. penninglotter, trisslotter etc.
Som tidigare meddelats har vi nu slutat med
hyrfilmer. T.v.
Släpvagnen går bra att hyra efter
överenskommelse.

Barbro Öbergs goda tunnbröd finns nybakat, som regel flera dagar i veckan

Finns inte prylen UU söker, säg till så kanske vi kan ordna det
Niir du ringer ochfår enfacsignal i öratJöre eller efter
öppning/stringning iir "macken" stiingd Detta kan iiven htinda
under dagtid men ring då igen, det kan vara så enkelt att vi

viintarfaxiust

då.

Systembolagslistorna går snart iväg, det tog inte lång tid att få
den efterlysta kvoten namn. Tack alla Ni som deltagit. Nu är det
bara att hålta tummarna. Men kunde Penninglotteriet ändra sig
så får vi väl hoppas att även Systembolaget gör det, eller hur?

Vi är även återförsäljare utav
MoppeGrejor!
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Lagfors bruk
Lever upp för en dag!
Lördagen 5 juli mellan 10.00 - 15.00 kan du vara
med om detta.

*

En modell över brukets olika byggnader visas stångiärnshammaren, kolhuset, järnbodarna, labbi, herrgården, sågen och kvarnarna med vattenrännor m m

*

Stångiärnssmidets arbetsprocess visas.

*

Kolarnas liv och arbete kåserar vi om.

t

Många gamla foton från livet i Lagfors ställs ut.

Vi serv etar kaffe, bröd, smörgåsar

samt en garnmal maträtt från

smedernas tid.

De minsta bjuds att åke trilla med Stig Hedblom, Oppom.

Guidning i kyrkan. Hantverkare från Ljustorp samt Ridklubben
finns på plats.
Du kommer att träffa många Ljustorpsbor!

Välkommen.
Lj ustorps Hembygdsfö renin g
Timrå Kultur och Fritid

Vuxenskolan
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SOMMARLOPPIS?

???????????

Vårstädning, vind och kiillare! Har DU sånt du inte
behöver ha kvar? Ett loppis är på planeringsstadiet ftir i
sommar (1-2 veckor) Plats och tid meddelas senare.
NI prissätter själva era saker och lämnar in dom till oss.
YI kodar och säljer dom.
NI får pengarna fiir sålda grejor och/eller grejorna
tillbaka om dom inte blivit sålda (efter periodens slut)
Eller om annat överenskommes.
Tiden fiir loppis är planerad under juli nån gång.
Så ta en titt bland Era gömmor. Det kan ju atltid
inbringa en slant.
Troligtvis blir det ett sommarjobb fiir en ungdom.
Hör av ER om loppis-sakerna till
Marianne 823 23,824 23

RADANNONS.

BG 783 t-28-0r72

Lov
Soppa
Fisk och potatis
Makaroner och pastasås

hösten?
Som vanligt, kom med fiirslag,
anmäl ER och vi fiirsöker ordna
det mesta.
Ring Marianne

tiliE sfsrröm ror au f,
affären vara öppen

Per.

§
9§
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också.

BIBLIOTEKET HAR Örprr

uÅxulc

oCH ONSDAG

17.00

- 19.00 tet82t 47

BOK.TIPS FRÅN STINA

Tony Morrison De blåaste
Elna -

!
§

en räddning fr" fr
f! Set.rt
många.
n

12.00 - 13.00

Eriksson

3

ta.oo.

Ring innan, 82147 Ann-Sofie

Fred

KURSER..
Har vi, ni något intresse ftir
kurser av alla de slag, inftir

f,

Kasslergratäng

MAJ - JTINI

VAL'IOTJ|,HA

O§g§§F§§§§§§§§§§§
§
Ro^s.

19-23MAI

Pris 28:- inkl salla( exkl. bröd och dryck

Kl

ridning (även ftir vuxna)
Se upp, efter våra kommande affischer

Angående
DAGENS ROS,
har NI någon ni tycker
bör få den, skriv eller
ring till red.
§_ o,qenNs
Speciell brevlåda
cå.
kommer att sitta i
han låter
Björkom, vitmålad med lgf
§- at kr.
röd text
(vid f.d. Hemägg)
Har ni annat fiir
tidningen,lägg i det
E Tack

MATSEDEL FÖR
IJUSTORPSSKOLAN

M
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O
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juni

Tel 82232
L":":.:-:.:.:.:-

830 24

invigning av fiireningen

kommer att ske 7
på Ljustorps IP.
Parad och diverse uppvisningar.
Måste ses. Kom och titta, ta med er alla
ni kånner. Servering. Lotterier.
Om tiden tillåter blir det Provapå-

RODA KORSET
BLOMSTERFONDEN
PG56965s-4

Kaninfoder säljes:
Pellets, havre,
hö och halm.
Bra priser
Emmelie,

v2l

STOR

ögonen

Sofia

En stark roman om fiirtryckets normer
En fiskardotters barndom och uppväxt

& föreställningar

10
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Öppettider
I juni - 3l juli

fredog-söndog 1l-17
1 ougusti- I oktober
ollo dogor l0-.I8
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Konsthontverk
Klöder i ekologiskt odlod bomull
Ekologisko hudvÖrdssolvor
Hjortronsylt
Tunnbrod
Ullo och Bernt Loggren
tel 84 048
070-677 77 63
Försöljningen från den ekologisko krovodlingen stortor

VI söker ledare i nätbindning

och

samt deltagare till våra cirklar
bl.a.
Linodling och beredning
Data

Har DU egna tips?
Hör av DIG

@ngnd o6h CYiold

Ingrid
Viola

58 11 25
58 04 66

den I ougusii

tulltgrfi

11

o#RoN:*'!"%
Andra Läckerheter
vÄrxoMMEN till
öuoettider
Onsd - Fred 14 - 18
Lördag \2-16
Våra

aår gårdsbutik

Sommartid vecka 26'32

Tisd - Fred L2'79
Lörd - Sönd 12-L6

Även öppet söndagar i Maj, !uni, September och December

Tynderö Suamp A Wddbod
060 / 425 3e Medelpad

För att få lugn behöver man inte ro!
Paddla med hela familjen

ANOTER
KUTHYRES
I LJUSTORP
Vi anordnar även paddelturer med mat,
lekar och övernattning i militärtält"
Allt enligt era önskemå|.
Militärtält finns också att hyra

Tel. 82035, 010-2543121

NALEHDER,
MINIKALENDER

Juni
Juli

Aug

Sept

okt
Nov

OCH

AI'I'OI'S

'HsÄHDARE
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Ljustorps Häst Förening, Invigning
Kalkugnen och gäddbäcksdammet

Ljustorps IP
Hembygdsftireningen

5
6
13
19
20
23
27
3
9
13
23

Lagforsdagen
Hembygdsdag i Hamre
Hembygdsgårdenöppen
"Aborråsens yänner,
Hembygdsgårdenöppen
Slåttanna
Ilembvedseårdenöpoen
llembygdsgårdarnas dag
Byakampen, S-års jubileum + dans
Surströmmingsfest
l)ans med surströmming

Hembygdsftiren., Lagfors

IP, Ljustorps Itr
Hembygdsfiireningen
Röda Korset

22
19
30

Modevisning
Brasafton
Tomteland

Röda Korset
Eembygdsliireningen
IP, Ljustorps m

7

Rödakorskrets hött en Musikcaf6kväll den 23 mars till fiirmån fiir Krigens offer,
inriktning på Livlinan. Britt-Marie Nordin,
nden, berättade om Röda korsets
hjälpverksamhet och hur hjälpen bedrivs.
Underhållningen inleddes av Ljustorps stora
framtidslöfte inom musiken Moa Andersson, som
framträdde med många av sina egna
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_ Snart är sommaren
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här! f

Vill DU ha vackra ben infiir årets sol och *.
bad säsong?

VAXA dom.

,-r

tl

A

*

kompositioner.
Sedan tog Gunilla Molin och Stig Lindholm över, )^t
alltid trogna Röda korset, och alltid lika populär.
A
Ovriga artister var
-Mariakören från Timrå med sin variationsrika
2002- från knäet och neråt.
reportoar,
*.
n Svelander och "Mogge" (Morgan Sund),
*.
Även massage
fick publiken att hänga med på ,'noterna,,,
-Agnetas kvartett, fyra skönsj ungande damerr..
)..f
Ring och boka tid:
*
vilka röster!!
Annikas Massage och Kroppsvård
Efter det goda fikat började överraskningarna
droppa in. Först kom fyraåriga Tilda och tog
830 24
mikrofonen av Göran och Mogge, hon sjöng två
melodier och fick publiken att smälta, tala om
framtidslöften! Sedan framfiirde Marianne
;F--rrr-.I
Svelander och Maria Lindblom var sina låtar, två
I
mycket duktiga artister.
Caf6kvällen blev en trivsam stund i musikens
tecken med hjälp av ideellt arbetande
'hIDERBEN
I
medlemmar. Samtliga ställde upp med reducerat
denna kväll, det tackar vi fiir!
I
T.O.M. SISTA JUNI
I
Tag med
€,aona
I
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Rapport från Glesbygdsverkets konferens i Ånge

rrädqutolI"'Jir;ur,o.p |[
;5 -Dagen
då alla trädgårdens vänner )K
)K
i(

hade möjligheten att se vad växthusen
i vår vackra dalgång hade

ä(

)i(
att )i(
)K
erbjuda.
),k
)tk vi på Tpmat Ås & Ljustorps )K
)i(
l(
Trädgård
)i( Tackar fiir det stora intresset. )i(

x)K
#
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Vinnarna på ripsrundan
Tomat Ås
pris Inger Bjurström
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)K 2:a
ik 3:e
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rriaa

Bergh

Larsson
Robban Nääs
Liustorns Trädsård
Åke Nordin
Ingela Melin
Henrik

Margareta

Hedström
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Björkiingen lördag eo

\41 6

Den 15 maj deltog jag och några fler intresserade
från kommunen i konferensen. Jag redogör nedan
lor några egna anleckningar ur innehållet somjag
tror kommer att påverka framtiden även här i
Ljustorp.
Glesbygdsverket (GBV) rapporterar till regeringen
om konferensens grupparbetsresultat i bl.a.
"{iamtidsverkstäder". GBV generaldir. Marianne
Stålberg inledde med:

o

industrisektorn
- Arbetslösheten kommer att avskaffas.

- Små och många arbetsplatser.
- Alla ekonomiresurser går till utveckling.
- Det finns mentalt utrymme på landsbygden.
- Man hittar lätt sin likasinnade på landsbygden.
- Utredningar visar att unga vill bo kvar på landet
om det finns jobb.
- Det krävs medveten utbildningssatsning på
landsbygden.

- Lokal anpassad infrastruktur.
- Och inte minst viktigt i dessa tider: Det behöver
inte kosta pengar, det handlar om demokrati.
Ola Frithiofsson sakkunnig hos Anders Sundstrom
berättade om Siliconvalley i Kalifornien

o I Siliconvalley är kunskapen

används.

Kunskap utvecklas i det sociala systemet.
Kunskap utvecklas i nätverk.
Kunskap behöver näring.
Kunskap är ingen begränsad resurs.
Resultat: Entreprenörskapen frodas i Siliconvalley i
Kalifornien.

av 100:-/person.

1.
2.
3

Anna-Lena Johansson
Gun Edström
Hasse Lundin

Håkan Lindström

den rådande

faktorn.
Kunskap är som kärleken, den utvecklas när den

o

Biljetter finns att köpa av:
unnar Höglund
Ann-Britt Sandström
Christer Nyman

Framtidstankar i ett 20 års perspektiv på

närmarknaden.
- Bara 10 o% av arbetstillfiillena kommer att finnas i

Ät så mycket räkor ni orkar tiil ett pris
Dansotek under lcvällen

iffir

landsbygden:

)K
)i( ä(

att påverka politiken

- Det flesta varor kommer att produceras ftir

)K
# säsongen llf#:or& grönt i[
)KX

Tema: "Din chans
2000 - talet".

Tre regeringssatsningar som han dessutom
talade om:

Turism
Skogsråvaruforädling (träbearbetning)
Livsmedelsindustrin
Dessa kommer att ge jobb och tillvaxt for
landsbygden och fordelningsaspekter från tätort till
glesbygd.

830 67
820 35
821 88
823 07
810 26
831 00
82t 36

Maria Gustavsson GBV talade om

.

- Att oka det lokala inflytandet.
- Att mobilisera och bygga upp den lokala
kapaciteten.
- Att integrera och decentralisera arbetsmarknad
naringspolitiken och traditionella insatser.
- Att garantera likvärdig infrastruktur och service i
gles- & landsbygd.

Iirland N

-

