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En go och glad höst tycks
vi få efter alla dessa regndagar..
Tur de', så man får ladda
lite inför den kommande

vintern!
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Nu är det fara på
fiirde, sntyga runt
i shogen är inte
det allra säkraste
just nu.".
Typiskto en massa
svämp och allting..
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STOPP OCH UTSKICK
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Gör din stämma
(eller penna) hörd i "bladef'

26 nov

Medlernsavgifter för år 2000

Ensl<ild

50:Farnilj, företag, förening
75:Insatsmedlem betalar 100:-, vilket åir en engångssumma, * att den är personlig,; sen
även årlig medlemsavgift.
Prenumeration på "tidningen" kostar 150:-/år: 6 nummer.
OBS.. Alla Ljustorpsbor får den gratis, men känner ni någon "emigrant" som skulle
vara intresserad så tipsa gärna.
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INTERNET..
Ljustorps hemsida:
ttp ://www. geocities.com/Yosemite/
Rapids/6009
Tips om ändringar och länkar, hör av dig
Lerrn Liljemark, 822 ?2
e-rnail : lovberg@algonet.se
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STOPPDATUM!!
Är fortfarande tacksam om jag
får in ERA bidrag lagomt till
stoppdatumet.
Hanteringen blir liksom mycliet
enklare då...

Radannons
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Hel A4
u2 A4
u4 A4

2.440:1.200:600:-

3.000:1.500:750:-

ANNONSAB ONNEN{ANGSKOSTNADER

r.Ön LJUSToRPS nÖnnxrNGAR
Hel A4
u2 A4
U4 A4

2"000:1.000:500:-

2.500:1.250:625:-

ADRESSEN TILL "RF,D".
N{arianne Persson
Björkom 3154o 860 33 BERGEFORSEN
.. bj orkom@mail.bip.net
060 - 823 23,,824 23,070 - 54 824 99.
FAX 060 - 823 23 (Rn{G FORE!)
FIIT SIflCKAR NI,4LTT NI VILL I{A MED T TIDNINGEI{

*rff

GRAI\NSAMVERKAI\ MOT BROTT! !

Var på ett mycket givande möte måndagen den 18 september, i SannaÅsäng's jättefina stuga vicl Ljustorpsån, ang mobilisering mot den tilltagande brottsvågen som härjar i Ljustorpstrakten.
Det var 19 personer, vilka representerade 5 byalag, samt 2 poliser.
I(ortfattat bestämdes det att vi kommer att starta en stor grannsamverIian genom bla telefonhedja och liknande.
Vi hommer att ha en otrolig liolt på bilfrekvensen runt om i Ljustorp"
Vi kommer att ha nära kontal<t mellan byalagen för att på så vis kunna
snabbt meddela oss med varandra onl vi ser misstänhta "resenärero' på
våra vägar.
Finns intresse om informatiorr kontahta Hasse Bouvin, Åsäng.
Det gäller att ha ögon och örorr öppna, och höra av sig så
fort nåt misstänht syns.
Ingen vill väl jobba för att "busarna" ska sho sig på oss.
\znr på Er vakt!!
I\'[arianne

T(UNSKAPSBAI\KE1\!
Har vi glömt bort den? I'{ejdå, inte alls. Men vi behöver ER hjälp. (Som vanligt)
Finns l{i med eller ej. Vill ni vara med eller ej. För visst har NI kunskaper av något
slag. Och som vanligt alldeles f'ör blygsålnlnla. Var stolt över Dig själv och "skryt"
lite, berätta genom K-banl<en för oss andra vad just Du är bra på. Det behöver inte
vara ditt yrke, eller ens att du har utbildning på vad det nu månne vara, utan bara
en sak som du är bra på.

OBS I

I

OBS I I SISTA PÅMIIVIYEL^SE}T...

FOREruGARtr!!
Hrr ni glömt bort att dela med er nv er:l fflxntrnrmer och E-rnnil adresser!
Ni lian faxa eller E-maila till Stefan

Fax 060-845

80

E-mail: stefan-andersson@ebox.tninet.se

LJUSTORPS BYUTVECKLII\G'S STYRELSE FÖR
Ordf
V ordf
Kassör
Selir
Ledamot

Erland Nordströnr
Marianne Persson
Elvy Dahlin
Marit Abrahtnrssorr
Björn Anclerssorr
Bernt Laggren
Lennart Tjiinrberg

823 19
823 23
58 10 98
823 08
820 74
840 48
824 05
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Eleverna på Lj ustorpsskolan
shriver bl.a dikter, så vad vet vi,
kanske det fiitts en hel det ftirfattare och poeter här.

Dikt
Eleverna bara pratar och

pratar
Frölinarna bara tjatar och
tjatar,
Tiink om alla kunna vara

%öW

w".tn%2eseptkr

1e.30

friteatern ger

annonsen

tysta
D:l skulle inte hela skolan

lyfta.

Rebeccs
Årsl«rrs

6

Poent
The roses are red
trnd so are Iove

friteatern

for it never want to stop.
lYhen i see your happy little
face

I think about the love
The love that you face away

Entr6:100

Kaffeservering i pausen.

Forköp: Ulla-Britt tel 82240
Margareta tet 83053

Lena
Årskurs

kr.
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TIMRÅORTENS TÖNSÅXNTNGSB OLAG T
Daliagatan 4
860 SS SöRÅXfn
o
*
Tel:
060 4L656 Fax : 060-40065
Info-.timraorten@so ckenbola gen

Ingår i Sockenbolagsgruppen

DITT LOKALA FÖ RSAKRII\GSBOLAG
Välkommen att fiirsäkra fiirdelaktigt och lokalt
Vi erbjuder dig närhet och personlfu service till
konkumenskraftiga premier.
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"Gratis uppvärmning av ditt varmvatten"
Ltlt solen sköta jobbet!
Det finns 10 miljoner anslagna

till solvärmebidrag.

Vill du ha nya lösningar på uppvärmning av ditt hus?
Vill du ha gratis rådgivning?
Kommunens energirådgivare MARIE BLUN{EI\BERG kommer
Ljustorps bygdegård

Onstlagen tlen 11 oldober,

kl

till

18.30.

Vi bjuder på fiha.
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Energi rådgivarna i Västernorrland

TACKAR
..ftir gott samarbete vid landsbygdslrbetet under dom 13 åren som jng varit i Timrå kommun.
Hoppas att det går bra i framtiden ocl<så.
Gnnnur l4/iströnt

NÖON KORSETS
Listlotteri 1 sålt på Trädqårdens daq 2715
1:a vinst nr 76 = brun/aprikos trasmatta
2:a vinst nr 174 = påslakan
3:e vinst nr 39 = förbandskudde
Listlotteri 2 sålt på Trädgården & Tomat-As
1:a vinst nr 178 = blå trasmatta
2:a vinst nr 187 = blå vävd löpare
3:e vinst nr 71 = förbandskudde

Dragningen skedde pä Surströrnmingsfesfen 19/8 och samtliga
vinster är utlämnade
Namnlistan finns hos Paula
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Finnarnäs ankomst

till Bredsjön

En berättelse av

TOBIAS 1924

Det fanns en tid, då våra grannar öster om Bottenhavet oroades av krig, plundringar och ödeläggelser. På dessa menslighetens forbannelser tröttnade icke blott de som lågo i fiilt, utan
äveri de hemmavarande ansåg sig nödsakade att lämna detta så besjungna, xtusen sjöars
land* och på okanda områden gå okanda öden till mötes f'ör att en gång bli kvitt dessa strötrupper, vilka den ena gången tbre och den andra gången efter ödelade och tillintetgiorde finnarllas hem och egendom. Icke så ffi vore de, som av denna korn till våra trakter, och bosatte
sig.

Hälst vid någon fiskrik insjö, och livnärde sig av jakt och flske. Vi vilja nu i det efterfoljande
särskilt ftista oss vid några finnfamiljers ankomst till Bredsjön i Ljustorps socken. Derai nybygge därstädes samt en del av deras så mycket omtalade trolldomsbragder
Majestätiska furor, i vars kronor vindarnas tusenåriga fanfhrer spelat allt ifrån tidernas morgon, bekransade den lilla insjöns stränder, och skogens sagolika tystnad hade hittills endast
någon gång då och då avbrutets av vilddjurens tjut och åskans dunder, som ekat emellan bergen.

I(nappt hade något mänskligt öga blickat ut över den undangömda sjöns än stelfrusna, än
lugna och spegelblanka och av vinden krusade bolja, då helt plötsligt några uttröttade och på
allt utblottade finnfamiljer störde skogens eviga enahanda genomkullftillande av några träå,
bakom vilka skydd söktes, icke blott rnot vind och oväder, utan fast mer mot en moidisk och
roflysten människoande, som drivit de medtagna från hem och alskad tuva, på vilken de hoppats i frid få gå samma obemärkta väg som fiidren gått och till sist vila ut i samma ljuva skdte som dessa.
De var visserligen fiärran från sitt forna land, och skulle bo for sig sjalva inne i vild skogen,
där ingen säd växte och inga husdjur gav dem mjölk.
Men då gott humör och friska viljor inte fattas, måste allt gå till sist.
Männen sysselsatte sig rned jal<t, och detta deras foretag var icke så lite lönande,
Hälst som skogen vimlade av matnyttigt vilt och sl<jutvapen med tillbehör ej fattades.
Så fort bäckarna och den lilla insjon blivit isfria trck kvinnorna fullt upp att göra med mete
och på så sätt forskaffade ett nödtorftigt uppehälle, tills omsider en höst kom och en om icke
alldeles ofrusen, svedjerågskörd stod färdig for att avmejas och den efterlängtade brödkakan,
fast till hälften uppblandad med bark, var att forvänta.
På så sätt tog de sig fram det ena året fore och det andra året efter.

Kojan byttes mot en liten timrad stuga, svedjorna inhlignades och lämnade foder åt getter for
vintern, åkrar uppbröts och korn såddes. Då nu säd började växa så att bröd kunde .ihållas, kanske något säkrare än i det garnla landet - blev finnarna glada och beslöt att uppkalla sitt
nybygge eft.er brödel och fingo så ordet Brödsjön, vilket längre fiam förandrades-till Bredsjön, såsom den stora byn ännu i dag heter.
Enligt sägen voro de till Bredsjön intlyttade egentligen tvenne familjer, den ena mannen hette Anders och den andre Hans.
Så länge brödbekymret huvudsakligen besvärade dem omtalas inga oenigheter männen emel-

lan, nten så fort de någorlurtda konrmit sig på grön kvist blev de oense, emedan både Anders
och Hans ville vara herre i huset.
Hans skiljde sig godvilligt från Anders och drog rned sin familj lärrgre upp åt skogen, där
han påtraffade en stor och fiskrik sjö, Skälsjön, vid vilken Hans slog sig ned.
Det gamla goda forhållandet emellan de tbrna vännerna, Bredsjo-Ante och Skäla- Hans, som
de sedermera kallades, voro nr-r f'örbi och de sökte på alla upptänkliga sätt skada varandra genom trolldom, ty bägge voro rnäl<ta styva i den konsten.

Första drabbningen

Det var en vacker sommardag; Bredsjo-Ante gick som vanligt ut for att gräva i sin åker, men
tog emot vanligheten sin bössa med sig under armen och då hustrun tillfrågade honom orsaken därtill, svarade han helt kort: "Jag väntar främmande i dag"--ty ante vGste mycket väl på
förhand, vad som komma skulle.
Allt gick gott och väl till frarn ernot aftonen och inget "främmande" syntes till; men helt
plötsligt frrnams då inifrån sl<ogen ett väldigt ry.tande, som kommet varje annan rnänniska,
utom Bredsjo-Ante att darra till liv och lem, men denne utbytte helt lugnt sin spade mot det
laddade flintlåsgeväret, och då Skäla-Hans utskickade "främmande" kom Ante in på livet
small ett skott, som sänkte nallen till marken död och badande i sitt blod.
stället där denna björn enligt sägen foll, kallas ännu i dag "Björnlägdan',.
Men Skäla-Hans var ingalunda belåten med sitt, som han gerlolrl trolldom erfor misslyckade
fbrsök, varför han återigen " ställde björn" på sin granne, nren lagade tillika så att ingän kula
kunde bita på nallen den gången.
Bredsjo-Ante var den gången ute i skogen, då han sammanträffade med sitt "främmande',
och hade även sin bössa med, ty han visste nogsamt vad som komma skulle; men som det
small kom kulan studsande tillbaka och surrade tätt forbi örat på Bredsjö-Ante och så fick
han med ens klart för sig hur det var fätt.
Till all lycka hade Ante sin yxa rned sig och emedan Skäla-Hans glömt att skydda bjornen
ntot stålet, foll han efter en väldig strid med kluvet huvud till Bredsjö-Antes fotter.
Men Skala-Hans var ännu icke betåten, utan skickade i väg nalle nummer tre och sade:
*Bit varken bly eller stål på dig"
Bredsjo-Ante som latteligen f'örnarri detta, gforde sig en kula av silver, som han satte mitt i
hjartat på den utsände besten och så var saken klar även for denna gång.
Sedan Bredsjö-Ante på så sätt fätt tre vackra slakt, kuncle han inte iata Uti att skicka vännen
Skäla-Hans en "smakbit" av det köttet och utrycka sin tacksamhet f'ör den mycket välftignaden .
Men Skäla-Hans blev rasande och sade: xskam och inte jag må skicka sådana godbitar i halsen på Bredsjö-Antex. Och ifrån den dagen kom häller inte några björnar, utski-ckade av Skäla-Hans,
.

Andra drabbningen och försoning

Det forflot nu en lång tid och ontet ont kom ivägen varken for den
ene eller den andre.
"Våren korn och drivan smålt av tegen" och Brelsjo-Ante sådde åkrar, ,.n
Ou t ornet och
rägen bÖrjade visa sina späda plantår ovan jord, märktes sjufalt
fler uppstict anae tistelbroddar.

Bredsjo-Ante forstod genast att Skäla-Hans varit framme och han
svor vid alla sina trollformler, att detta skulle Hans nog fä dyrt ångra.
Hans log i stillhet över.sitt lyckacle l<nep; men ante var ingalunda
den som ej höll ord.
En morgon, då hans vaknade, var hans itrgu så full u, o.åur, att golvet
o*å;lig.n kunde
Han krÖp ut genom den stora fällgluggen, firen ute mötte honom
lkonj.as
,urnriu syn. Hans
örsökte alla sina trolldomskonster tbr att be6å sig från de objudna gästerna,
men ingenting
hjälpte, varfor han till sist fann sig föranlåten att u[psoka sin granne
och underhandla om
forsoning.
Hans rusade iväg ned till sjön, clar han hoppades finna sin eka
fii från styggingarna, for att i
den ro över sjön och sedan gåencle fbrtsädi fram till Bredsjo-Ante,
men ekan var även full av
orfflar, varfor Hans måste kasta sig i vattnet och simma ovår sjon,
därvid en mängd bestar
gjorde honom sällskap ett gott stycke, "Jaså du har tiärnmandå,
Hans,, mumlade BredsjöAnte, då han såg vännen Hans komnra Iutlände och nogsarnt visste
om forhållandet.
Ja och jag tycker som så, att vi två gärna kunde bli vänler igen,
svarade Hans.
Der på ingick visserligen Bredsjö-Ante , men endast på aet'vittt<oret,
att Hans skulle befria
Antes åkrar från den bedrövliga tistelväxten och skulie samtidigt
ormarna även forsvinna.
Så skedde och; tistlarna skickades iväg nedåt- de uppodlade
trakterna vid den nu varande
kyrkan, dar de växa.och frodas ril<ligt annu i dag och'ormarna finge
sin tillflykts ort till det s.
k Skälaberget där det är ovanligt mycket orm annu i dag.
och från den dagen blev Bredsjö-Ante och Skala-Hun, ät., och deras barn gifte
sig med varandra och flera armar tillkom som trjätpte de gamla med sina nyodlingar.

Denna berättelse är tagen ur ett häfte som heter: Bredsjö finnarna
och deras trollerier.
Denna berättelse och andra berättelser f'rnns under Stefhns hemsida
http://hem.spray.se/
bredsjon
Stefan

Bredsjön

Axplock från
"kärringråd för hem och hälsa,,
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PASSA PÅ!!

ffpes,,uLtr€K-

€rufaD,Afrfr?
20o/o
på blus eller tröja
vid köp av byxa eller l<jol
Det finns massor av modeller och färger

Välkommen in!
GIöm ej!!!
lnlämningsställe för kern tvätt

Pensionärsrabatt
10 - I8 lördaear I0 - l4
Köpmangatan 47 * Tel &Trax
g0
-sg 07

_ vardagar

Dålig ancledräkt - pressa saften av en citron
och sl<ölj munnen.
Finnar - Iägg en rå potatisskiva på finnen och
vila.
Citron - är tydligen ett litet ,,under,,medel, tar
bort de llesta fläckar, typ blåbär eller efter
triidgårdsarbete. Huden.blir dessutom mjuk"
Vitlök - Slippa lukten! Ät en stor sked hänung
tillsamnrans med vitlöken, så ska du slippa lu[ten darr efter.
x nlan får viil tn
dessa ,,tips" med en nypa salt
kanske, har själv inte testat av allt!

POPPA POPCORN
Sätt ett durl<slng över kastrullen när du poppar
popcorn. Då l<an du lätt salta dem och se nåi O.
är l?irdig:r, utan att de hoppar över hela köket.
FRYSTIPS
Nu niir det finns ett överflöd av äppten på våra
träd vill du l<ansl<e frysa in fiin senare bruk.
SI<är i tunna klyftor och stek lätt i smör. Då
håller de sig fina i frysen.

GOLV TILL BRA PRTSERI
,ffi#ffiffirffi-%

Alla typer av golvmaterial:
Linoleum
PIast

Textil
Trägolv
Cork-O-PIast
Våtrumsväggar

Golvslipning utföres
Uthyrning av golvslip
Gångm attor
Balkon glaltanmattor

Givetvis hjälper vi tilt med inläggningen!
Hör rned oss om offert!

{s.§*dä$:ffiffiffi'ä

Terrninalvägen 6, 861 36 TIMRÅ
Iel. 57 50 88,010-333 91 84, Fax 57 31 60

Oppet månd - fred
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Anitas htundvård

@

Trimning, ldippning
och tillbehör och godis
ffund, katt, gnagare, fågel och fisk

Hoppn, Du har haft en skön sonrnrar trots väd-

Prisex.
Ren Pellets, Svenskt foder ftir gnagar e, Zl:_/kg

ret.

alt.5kg=I00:-

M.n

nu kommer hösten med stormsteg och metl
den ftirhoppningsvis suget efter studiecirl<tar.

En

del av vårt utbud nu är:
"l\{ed tecken som språk,, ftir hela familjen.
Knit,cirkel, även Iedare sökes.
Finns det intresse ftir en sponska fortsättning?
Dutu (Timrå Bibliotek)
Kerunilc (Lokal i Tallnäs) eller egna önst<emål.

ABF Sundsvallsorten önsl<ar Dig en fin
Studiehöst

EIsie Dahl
ABF Sundsvallsorten, Köpmangatan 1g a, TttttRÅ
Tel: 060 - 58 04 66, fax 060-57 25 43
e-nrail : elsie.dahl@sundsvall.abf.se

Undulatfröblandning Z4z_tkg
Papegojpellets 1/2

kg:

45:-

blandning 4A r/kg
Lite fisl<foder, Tubefix, Mygglarver ex
Papegoj

Hurtdfoder
Sportsntan's Pride, amerikanskt helfoder trg kg,
från 305:-

Kuttfoder
Golden Blend 6,3 kg, 2LS.-,veterinärkvalitet
Äve,r andra ameril<anska sorter

Sltumpo
Cardinal serien * andra sorter
NYHET: mycket effektivt insektmedel
ftir hund och katt
dppettitler: Alla dagar 13.00 - 19.00
Telefontid: Från kl. 11.00
Duvvägen 3,861 34 Timrå
Tel 060-57 59 18,070-333 1433
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Bagarstugan i Lagfors

Glönt inte llort att det
gfir att siittrr in

rldilnnonscr om ni vill
säljr "smiisirlier" Under
"Lollpis"
Och N[, glörn intc att
dcttt lllad fal<tiskt går
ut litc ör'critllt i
lionrnruucn vid vissa
tillliillcn, så cra

Måndag 25 §eptember klockan 14,00
Hela Ljustorp med omneid hälsas hjärtligt välkomna,
Qivetvis sker bakning på plats med provsmakning.

arlnonscr syns fal<tiskt
är'en utanl'iir

Ljustorp.

År- Lagfors Byalag
Vill ni vara med

#wffiffiNwffiffiffiwffiwffi #
ffi
#
# DAGENS ]TO,S. #
ffi
Fnxen iir 060-823 23
#
Hemägg!!
men slå en signal ftirst
Byalag
#"
Mail adressen är:
Som tagit initiativer #
bj r k nt@rmi l. ip. n et
ffi till
#
N grannsamverl<an N
ev. hemkörning
# ..säljes,
:-':'-':'-"] #
ntot brott
kan ordnas om så
#
['=:':*1.*
#
I RoDA KORSET ] #
# önskas.
#
I sr.oN{sTERFoNDEN i tr
pcs6s6ss-4
ffi fuIarlene Eriksson frV
t
{ffi
t.r-,
#
ret82364
I
iffi
# 811 66
och sl<.riva i bladet kan ni
liven faxa till mig eller
mirila.

o

o

#@

,r8#

d§F

b

ffi

BIBLIOTEKET HAR ÖPPET MÅi\DAG OCH ONSDAG 17.00 - 19"00.
tel 821 47

BOK-TIPS FRÅ]\ STII\A
SEPTEMBER. NOVEMBER
Philippa Gregory

Förbj udet

en dramatisk kärlekshistoria du aldrig
glömrner

Anita Shreve

Pilotens hustru

det otänhbara händer och hon
bestämmer sig fiir att ta reda på
sanningen

1\icci French:

Du tillhör mig

när drömrnen om den stora kärleken
fiirvandlas till en mardröm

.-l1,rLn_f]

Därför är datorn en han!

a
a
a

a

Den bör skötas av en kvinna, gärna så många som möjligt.
Den måste matas med information, samt saknar förmåga att tänka
själv.
Den tål inte överbelastning.
Den gör många fel utan att rå för det själv.
Den är tämligen enkelspårig.
Den ftirsöker att hålla måtten och befaraatt med åren bli utbytt mot
intelligentare utländska konhurrenter-.
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var det förr

ROLIGA MOTIVERINGAR.

f;r
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ffi I rnorgonsolens gyllene skimmer

P en tarrke jag förnimmer
il Hur var det förr
ffi innanför hemmets dörr.
» Fich någon äta sig mätt?
ffi Livet var nog inte så lätt.
N,Iånga var dom kring mor
ffi
ry b:lde syster och bror.
ffi eUa behövde kläcler och mat
srF men ofta var det tomt i skåp och på fat.
ff nr. fick nödhjälpsarbete på vägen
ffi och mor gick hemma på trägen
ö mellan lagårn och spisen,
ffi barnen fick plocka mat till grisen.
» Några fick gå med mask och spö
ffi titt någon bäck elter sjö.
ffi l{ej du barfotabarn i skogen
fi tror du det bor en snäll tomte på logen,
ff tror du någon hjälper dom fattigu r*a
» så dom har något att tugga pti?
w
{il'

sr

Ingrid Hallin
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Den andra bilen kolliderade med min, utan att
lorvarna mig om dess avsikter.
*Jag sa till polisen att jagvar
oskadd, men när jag
tog av mig hatten upptäclcte jag Xt hade en sprucken
skalle.

*

Jag var säker på att den garnle mannen inte skulle

hinna till andra sidan av vägen när jag körde på
honom.
* Fotgängaren hade ingen
aning om åt vilket håll
han skulle, så jag körde på honom.

Fler bidrag till clig sont vill utveckla oclt
jö

r b iittr

a

cl i n

a e ng e Is ku

sp r åkkwts kap

Ilolv very am bell?
Qnrr ntycket cir klockan?)

Now shame is wall<ing on dry countries.
(rnt går skam på torua land)
Sharpen yourself
(skcirp dig)
Smells you have to take
(smiillar man ftu" ta)
Now but, has man looked at husband?
(nej nten, har ruan sett på maken)
It bangs and wall<s
(det knallat.och går)
It lvas like touslnd!
(det vcu" .tottt lu.san)

er.
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Vf vill gratulera våra ungdomslag för fina insatser under sommarens
:u"
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Iaget var först ut med att fara

Urd.r Lilla VM i Matfors

till Västerås

K

cupspel. §
\

och Aros Cupen

i mitten av juni.
§
"
\r"{,

dettog P10, P12 och F13, där flickorna tog

brons.

§
I mitt I'{orden Cup i Timrå giordes mychet bra insatser av P10 och Fl3 som båda \
tto tog silvermedalj.
taIJ'
§,.
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l:: r.t |Yrstartlde knattelaget vis:rde gorl tillväxt
nred
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i Änäs Cupen,

Kovland.

och kämpa anda när det

spelade S
\

alta 7y\ \§ {

Urgoomssektionen:ill tacla våra st)onsorer
har giort
:om
i sommar möjtigo.
specieltt tack ti[ Ulril< Forsbergo'
,
I*.:u1rrqel
\q
Bekab som sponsrade vårt ltt
cleltagande i Lilla VNI.
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tiustorps IF:s ungdomssektion.
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Ni som aldrig har varit in på Ljustorps
hentsida, gör det!
I{ul att se om hembygden, men även att
Ni efterlyses med ERA hernsidor onr ni
har några. Det vore kul att kunna gå in
pri Ljustorps hemsida och därefter gå ut
prl Era sidor sonr då är länkade.
Det l<ommer nån nu och då.
Slrynda, skynda, jag vill ha lite läsning...
Årets sommartävling blev en Flopp. TydIigen hade jag inte formulerat mig tydligt
nog eller så var inte folk så tävlings,iil<a-ru nt eller I<öp-sugna.
2 två inlämnade tävlingsformulär har
jag i min hand.
Ni mina vänner hade bus-tur eftersom rri
i princip hade kunnat gissa på L ärta,
men ända varit närmast...
Anna och Barbro Resare från Sunclsvall
var det som segrade.
Tanlien med tävlingen var faktisl<t att
gynna NÄRINGSfiVnf i Ljustorp.
Byutvecldingen hade ingen vinst i dett:r.
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,,FORENII\GSREGLER"
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7,
8.
9.
10.

Gå aldrig på ldubbens möten
Om du likviil går, kom sent
Deltag aldrig i besluten, men klandra dem
efteråt
Uppsöh alla möjliga fel på Dina ledare, när
du finner några, frirstora dem
Betala inga avgifter. Om man kräver dig, byt

klubb

Påtag dig inga arbetsuppgifter
När du ser andra arbeta, betrakta deras
arbetsinsats som girighet
Tag emot allt du får, men ge ingenting igen
Deltag aldrig i träningen, blir du ändå
uttagen, byt klubb
Tag inga initiativ. Tänk istället: ,'Det är bara
dumt folk som arbetar,,

.$. tr

I\u, är det dags igen!!
Vaddrl? Jo reflextiden,
GIöm inte att rota fram era undanlagda reflexer och ficklampor. I\u är tiden inne då vi inte
längre syns, kvällarna kommer
tidigare och tidigare.

mlTTilAn:ffi'
Lågprisbutik för smådjur och akvariefisk
Bölevägen Sörberge Centrum * Tel.SZ0O91
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Laxtrappa i Lagfors!
För att skapa intresse och möjlighet
Iiir en laxtrappa i Lagfors krävs
uppgifter att lax-öring vandrat genonr Ltgfors, inniln dammens tillhonrs.

Du som vet uågot, eller har bilder
ellcr gamla brev om detta.

Hör av er till Stefan Grundströrn,
Tinrrrl kommun t6 33 72,
Eller sl<riv ner det du vet och sl<ickl
titrl rriln i Byutvecldingen.
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NUTRANUGGETS AXESS
ROYAL CANIN
ROBUR
LONE STAR
EUKANUBA
PRECEPT

KLASS HUNDFODER

HANDSCHAMM
,?00

tnl fr. 25,-

Afiaari opahetim urt,M ru t(t,

öppet
vardagar 12.CtO - {B.OO
vi efterlyser även entreprenörer (företagare elrer privatpersoner)
som är intresserade av att hålla i ev projekt här i Ljustorp.
varfrir inte Sveriges bästa snowboard-backe
terrängbana
nåt med sltoter
fislie
en pizzeria med ATG, pub, kiosko videouthyrning eller .....".
Som vanligt hör av Dig till nån i Byutvecklingen.

OPPET HUS I SK[NI\Ei\!

Alla Lj ustorpare är hjärtligt

väll«omna till en gemensam
dag i det fria (inomhus går ocl<så bra) vid den så omtalade Skinnenstugan,
med vicl h ängande "stall-byggnad,,.
var och en medtar lämpliga kläder och glatt humör.

rÖn»eGEN DEN 30 SEPTEMBER KL. 12.00 . 16.00
Ring gärna om ni är osäker vart ni ska.
KAFF'E OCH KORV StrRVERII\G

Välkommen
Byutvecklingen.

Rf,}'IGUBBEN
Ramverl«sta'n Hässjö k:a

Inramningar

30x rabatt

Littografier, original

av

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

Tel 060 - 430 20

LJUSTORPSSKOLAI\

||
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Vi har börjat med ett "ITlS-projekt" i
sholan. Elever från åk 3-6 skall deltaga.
Det innebar att alla elever sliall liira sig
"maila" till någon i ett annat land. Vi
har tänht ta kontaht med niigra
vänorter.
Vi skall också skriva om Ljustorp så
man kan gå in på vår hemsida och läsa
om vår bygd. Vi delar in eleverna i
byarna de hommer ifrån sri att tle kan
forska lite som sin by. Vi söker diirför
Iiontakt med personer från de oliha
byarna som kan berätta något Iör oss
om just den speciella byn. Är det någon
som vill komma till skolan och berätta

blir vi glada.
I så fall hör av ER tilt
N{arit Abrahamsson,
tel hem: 823 08, arb. 821

J
- Voa lever du på egentligen?
,.
- lV[ina sju brevduvor.
på sju brevduvor? {
- Nlycket enkelt. Jag säljer dem på
4
morgonen och på kvällen är de tillJ
uot.o
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Herbalife!

#a

Du gå ner i vikt eller bana må
ffi Vill
bättre?
f#is

9al§

linns produkter som kan fylla
& Här
Dina behov.
&
WK
9cY

IIar själv blivit av med en hel del
$*- onödiga hilon och mår
bättre än
has
någonsin.

&
re
ftir information
& Ring
l\{arian ne Persson, fristående
ds.

gs
dåi

,17

Herb al ife-d istri butö

r

fls 060-823 23, 824 23, 07 0-54 824 99
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- Förra veckan, när det var ström_
avbrott, satt jag fast i hissen i tre

tirnmar!
- Det var väl inget. Jag blev stående
fyra timmar i en rulltrappa.....
- Hjiilp Tornas med läxorna, säger frun

till

nral<en.

- Varftir det?
- Det är bäst du passar på medan du kan"
Nästa terrnin börjar han ju fyran....

Fru Lindberg hade kommit in på
salen efter sin första förlossning.
Till rumskamraten meddelad* hm

vad uiitern

gh

pd

stolt:
jag har just fått mitt ftirsta barn, en
pojke. Vad fick du?
Rumshamraten som ftitt sitt tionde
barn, hriller på att äta lunch. Hon
tittar förstrött ner på tallriken och
svarar:
- strömmingsflundra..

vrrÅrrÅ»arnNs

BYALAG

19.00 på Västanå, blir det en informationsträff för samtliga
invrinare i våra 3 byar, ang stöldraiden som pågår i Ljustorp. Aven polisen kommer

Den 8

oktober kl

att medverka.
Elisabeth Nilsson målar leder för gl:rtta livet och röjning på täbodstigen vid
Rödmyrdalen kommer att ske"
N{ycket är på som det heter G, så vi berättar mer i nästa nummer.

Bernt

\{

Hej från Skinnstugan igen, åter
blev jag pennfajtare därifrån,
men in't ha ja nå ernot dä in"t.
Stallet står som sagt på plats, talien är tjärade (tytlligen fattas det en liten bit på
"storstugan") Golvet i stora rummet håller som biist på med att fä sig en "avhyvling"
i ordets rätta bemärkelse.
Så Byutvecklingen tackar all:r för nerlagt arbete och hoppas att stugan (-orna)
kommer inför kommande år att bli en bra mötesplats, både för våra skoterklubbar,
fiskare, ryttare, skidåkare, shogsmullar och annat trevligt follc

Nlarianne
.d

h.

BREDSJÖ . SLÄTTN{OJ\S BYALAG

Det har hållits
surströmmingskalas i
skidstugan ! Vi hoppas få en

rapport från detta !
För övrigt fortsätter arbetet med bryggorna inför niista säsong. Den som väntar på
något gott.
N'led vänliga hälsningar

Byalaget

w
P'

sal\NA - ÅsÅxc BYALAG
Det har tagits ett mycl<et bra initiativ i detta byalag, dvs en
gemensamhetsgrupp, med mål att hunna bidra till att få bort den
tilltagande stöldvåg som brett ut sig här på
sistone

Alltså: grannsamverkan mot brott. är mottot.

Ås. LAGFORS BYALAG
B ug urstug einvig ning i L ugfors
Lördagen den L6/9 var en efterlängtad dag, bagarstugan var klar för
invigning.
När jag själv kom in trotlde jag inte mina ögon, SÅ nnt hade det blivit. När
j:rg var där senast, var innerttrliet ej färdigt och ingenting var målat. Inte
golvet lackat. Men nu, bliinlite allt från golv till tak. Visst har det tagit tid,
men då måste vi komma ihåg att det är endast ett fåtal som jobbat. Stor
heder till dessa gubbar, som offrat av sin fritid" Allt arbete har varit ideellt,
så om inte gubbarna varit så positiva att jobba har ingenting varit giort
idag.
Åter till lördagen: Ossian hade eldat flera dagar i förväg så det var klart att
baka på lördagen. Ett 20 tal personer kom, flera provade på att baka sitt
eget bröd, som sedan kiikndes upp tillsammans med surströmming och
potatis.
Bord hade plochats fram ur gömmorna, stol och bestick tog var och en med
sig. När klockan var 16.00 kom Gun-Marie med nykoht potatis, strömming
och tillbehör. Tunnbröd hade då bakats i bagarstugan så det f,anns färdigt
på borden då gästerna kom.
Niir kvällsmörkret kom tåindes Ijuslyktor i stugan, eftersom det inte finns el
där" AIla tryckte ihop sig inornhus och ingen hade någon brådska hem. AIla
trivdes i skenet från ugn och stetrrinljusen på bahbordet, som även det är

nytillverkat.
STOR eloge till alla som jobbat.
Ingen nämnd och ingen glömd..

Är Ni några som sha ut på 'otur",
vill ål<a tillsammatts och
kanske ska en bit.

Hör med Lage!
Sjöströms Åkeri i Lagfors,
Som erbjuder 19 platser i sin buss.
I\{ychet lämplig för större sällskap'

föreningar
idrottsgäng och Iil<ttattcle.
Väll«ommen att
ringa för prisuppgift

Vill påminna om att det dansas varje
(fredag) lördag på Bergeforsparken

KALENDERN!!
Vart tog den vägen kanske Ni undrar, det
gör jag med.
Tyviirr går det lite dåligt att trimma fram
en halender med nån ordningr lrär jag inte
har Era aktiviteter till hands"
Vore mycket tacksam om Ni vill delge mig
Er planering ftir året.
Det är så tråkigt när aktiviteter sammanfaller, ftir så här ute på landsbygden händer det trots allt inte SÅ mycket, så det
som sker kanske många vill vara med om.
N{ången tack på fiirhand.
Marianne

GIörn inte att jaga stenar,
mineraljalit pågår året runt, sånär
som på den allra snörikaste vintern.
Men män kan ju ha spade med sig
Årets N{ineraljaht avslutas sista september.
Skynda, Skynda för har ni nåt av
värde kan det generera i en penning(150.000 ror
hela
för nera
vinst.
vrnst. (rf,u.uuu
l,i,\
Z.1+.
Norrland i vinstpengar.)
ra gärna kontakt
(-SlV&q
Erland Nordström, 823 19 i§§il

Lage Sjöström
060 - 810 25
070 - 325 76 9{J
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Distrib utionslista för Lj ustorps-bladet
Vet

ni mecl er att ni blivit utan något nr. av tichtirtgen, ring eron "utkörare" enl nedan.
Stefan Andersson

Sliittmon, Västansj ön, Bredsj ön,
Lagfors bruksgatan, Lagfors
Lngfors (inkl Ås & P-hernmet)o
Lö vbergsvägen (in kl Lövberg)' Jäl lv i lt,

Frrin Skälj

om-l<o

845 80

Lerutart Tjärnberg
,t\{crll [ie

rsttingen, Lögdö, Ribodlrna

Priistsvedj an, Hö glrrrtdsvägerto N{ellbe rg

rg
Bosse

Bjurström

830 12

lt

Evert Elfström

823

Erlnnd Nordström

823 19

Hasse Bouvin

830 80

Börje Albertsson

840 44

Kyrhberget
Frrin ICA, Öppomsvägen, Hamrevägett,

S

liii lj o m, Åsiin g, Stavreviken, Rotertvä gett

Åsiin g, mot Vil<sj ögränsen

t9

