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Björkängen, vårt nya turistcentra
Vår idoga idrottsförening har 
utvecklat Björkängen ytterligare 
i år. Nu kan man förutom turistin-
formation och våffelstuga också 
hitta loppis på gamla dansbanan, 
uthyrning av kanoter och ett helt 
nytt ”Put&Take” fi ske.

Det känns som om Ljustorp har 
fått sitt eget turistcentrum på 
Björkängen. Anläggningen med 
alla olika aktiviteter är öppet från 
klockan 11-18 varje dag fram till 
den 13:e augusti. På vardagarna 
hålls anläggningen öppen med hjälp 
av sommarjobbande ungdom under 
ledning av Nettan Jonsson. På hel-
gerna jobbar ideella krafter fram-
förallt från idrottsföreningen.

Den nya fi skeanläggningen är otro-
ligt fi n och ser mycket idyllisk ut 
med ett fi kabord, där dom fi skande 
kan ta sig en medhavd matbit eller 
bara sitta och fi losofera. För att 
underlätta för kunderna har man 
även byggt ett utedass och ett ren-
seri där kunderna kan rensa den 
fi sk som dom fått. Hela anlägg-
ningen är också handikappshanpas-
sad.

Satsningen på fi sket har möjlig-
gjorts av ett EU projekt som 
pågått under två år. Man har rensat 
upp den blivande dammen, satt 

in pump för vattencirkula-
tion, byggt bro och annan 
bekvämlighetsutrustning.

Loppisen som i år är fl yt-
tad till den gamla dans-
banan består av skänkta 
saker  framförallt från 
Ljustorp. För att kunna 
låsa har man byggd om 
dansbanan något, så att 
den ska passa till det krav 
som loppisen ställer.

Björn Andersson som är 
ordförande i idrottsfören-
ingen berättar att dans-
banan tyvärr har varit så 
lite utnyttjad de senaste 
åren, att man var tvungen 
att fundera på alternativ 
användning.

Tu r i s t i n f o r m a t i o n e n 
servar som vanligt med informa-
tion om Ljustorp och de utfl yktsmål 
som fi nns både här och i närheten. 
Eftersom Ljustorp har nytt mate-
rial i år, så är det mycket att visa 
upp för de besökande gästerna.

Våffelstugan på Björkängen serve-
rar fortfarande Ljustorps godaste 
våffl or. Det fi nns många stamkun-
der som återkommer år efter år för 
att njuta av en våffl a med kaffe. 

Glöm inte bort att även vi ljustorps-
bor är välkomna ner och fi ka.

Nytt för i år är också att uthyr-
ningen av kanoterna har fl yttat till 
Björkängen. Bakgrunden till för-
ändringen är att vi vill komma 
närmare isättningsplatsen, berättar 
Björn Andersson. Det är helt enkelt 
mer praktiskt.
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