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Om du eller någon du känner skulle vilja med-
verka eller skriva i tidningen, så hör av dig. Vi vill 
gärna täcka upp det mesta som händer i bygden, men 
tiden räcker inte alltid till. 

Vi måste få ditt bidrag handskrivet eller i word med 
bilder separat, så klistrar vi in där det passar. Vi för-
behåller oss att bedömma, rätta och redigera i mate-
rialet så att det passar in i tidningen.

Redaktionell information

Ljustorpsbladet 
Ges ut av: Ljustorps socken ekonomisk förening
Org nr: 76 96 00-9476
Besöksadress:   Ljustorps Handel/Bygdekontoret 
Postadress:       Öppom 110, 
      861 93  Ljustorp
Telefon:     060 - 824 13
e-postadress:    ljustorpsbladet@ljustorp.se 
     Plusgiro: 86 11 24-6 
Webbadress:    www.ljustorpsbladet.se   
  

 
Ansvarig utgivare

   Lena Liljemark  tel: 060-822 22

   Redaktion/skribenter 

Sara Östman  tel: 060-12 26 66 
Olof Ulander  tel: 060-822 40 
Torsten Byström tel: 060-57 93 22 
Lena Liljemark tel: 060-822 22 

Gästskribenter:  
Klass 4-5 Ljustorpsskolan, Ulla-Britt Ulander 

LJUSTORP

En GnISTRAnDE lAnDSbyGD

  

Tidningsinformation
Nästa tidning 2/4 

 
Stoppdatum den 14/3

Prenumerationer 
Tidningen delas ut gratis till alla som har brev-
låda i Ljustorp. Ni andra som vill ha tidningen 
kan prenumerera för 150 kronor per år. Sätt in 

pengarna på PG 86 11 24-6 och skriv prenumera-
tion, ditt namn och adress så kommer tidningen.

Annonser
Kontakta Ulf 070-2035469 eller redaktionen på 

mail: ljustorpsbladet@ljustorp.se

Distribution
Huvudansvarig: Ulf Nilsson 070-203 54 69

Slättmon, Västansjön, Bredsjön, Uddefors: 
Göran Andersson   tel: 060-845 12 
Lagfors, Åsbacken, 
Lea Hörnström   tel: 060-810 50 
Fuske: 
Fuske byalag   tel: 060-810 51
Lövbergsvägen, Edsta-Jällvik-Björkom: 
Kjell Sjödin    tel: 060-820 31
Skäljom-Edsåker-Aspen: 
Hans Öberg    tel: 060-57 56 26 
Lögdö, Riibodarna: 
Björn Andersson   tel: 060-820 74 
Prästsvedjan,Höglandsv,Mellberg,Kyrkberget: 
Pernilla Sjöström   tel: 060-824 34 
Öppomsvägen, Hamrevägen: 
Erland Nordström   tel: 060-823 19 
Skäljom,Åsäng,Stavreviken,Rotenv: 
Mikael Forslund  tel: 060-831 17
Åsäng mot Viksjögränsen: 
Mjällådalens byalag mobil: 0737-28 25 08

Ring er distributör om ni inte fått tidningen...
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Styrelse 2010
  Niclas Andersson, ordf 
  Lena Liljemark, vice ordf
  Ulf Nilsson, kassör
  Sara Östman, sekr 
  Victoria Rosengren 
  Kjell Rastberg 
  Vivianne Nyman
  Suppleanter:  
  Björn Andersson
  Lill Wiklund
 
  

Ljustorps  
sockenförening
Föreningen skall verka för att 

skapa de bästa förutsättningar för 
att leva och bo i Ljustorp!

Årsavgift
Enskild: 75:- 
Familj: 100:-

Organisation: 200:-
--------------------------

Insats 
 Enskild: 100:-

Organisation: 300:-
--------------------------

Insatsmedlemskapet är 
personligt och betalas 
en gång, sedan tillkom-
mer årsavgiften varje år.

Kontakt
Öppom 110 

861 93  Ljustorp
Tel: 060 - 824 13

Pg 86 11 24-6
Org. Nr: 76 96 00-9476

sockenforening@ljustorp.se
www.ljustorp.se/sockenfo-

rening

Bygdekontoret 
Boka tid för möte

bygdekontoret@ljustorp.se 

Ljustorpsbladet
ljustorpsbladet@ljustorp.se

Webbportal/Hemsida
portal@ljustorp.se

Hemsidor
www.ljustorp.se 

www.upplevljustorp.se

Trevlig vinter !

På ”G” just nu!
Vi har påbörjat planeringen inför Öppet 
hus den 21 maj och hoppas att alla vill 

vara med och bidra till att visa upp  
Ljustorp på bästa möjliga sätt.

Vi har också börjat planera för hur vi ska 
göra sommarannonseringen. I år har 
vi inga externa medel, utan allt måste 

bekostas inom Ljustorp.

Vindkraften i Ljustorp börjar ta fart. När 
den här tidningen kommer ut har det 

varit ett samrådsmöte den 19/1 där vi 
alla fått mer information. Sockenfören-
ingen kommer att kalla till ett stormöte 
2 februari om vad som är viktigt för oss 

som bygd att tänka på.

Klimatsmarta Ljustorp
Studiefrämjandet kommer under våren 
att tillsammans med Sockenföreningen 

och alla andra intresserade att köra 
igång utförande projektet för  

Klimatsmarta Ljustorp.  
Mer information kommer

Stormöte vindkraft
2 februari kl 20 Bygdegården

Cecilia Andersson från 
Lokal vindbruksutveckling 

på ”Hela Sverige ska leva” deltar .
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Shamanen Pontare i Ljustorps kyrka.
Ett samarbete mellan tre 
av Ljustorps föreningar möj-
liggjorde en unik satsning. 
Fyra välrenommerade artis-
ter uppträdde i Ljustorps 
Kyrka ackompanjerade av 
Ljustorps Hembygds-och 
kyrkokör. Ett väldigt lyckat 
arrangemang som väckte 
uppmärksamhet både  i och 
utanför  bygden. En propp-
full kyrka fick avnjuta en 
trevlig kväll med jazzinspire-
rad musik.

Fredagen den 19 november var 
det dags för den nya arrangör-
strojkan: Ljustorps Sockenför-
ening, Ljustorps församling och 
Ljustorps Hembygdsförening att 
hälsa en helt fullsatt kyrka väl-
kommen till en konsertafton med 
Roger Pontare, Claes Cronas 
trio och Ljustorps Kyrko- och 
Hembygdskör. De som hälsade 
välkommen var Hembygdsfören-
ingens ordförande Anders Nigard 
och prästen Thord Hägglund.

Roger Pontare
Konserten inleddes med att kören 
sjöng ”Kärlekens tid” med text 
av Ylva Eggehorn och musik av 
Benny Andersson. Sedan var det 

dags för Roger Pontare att äntra 
scenen. Roger fortsätter med sin 
egen stil på kläder. Den här kväl-
len uppträdde han i en dress, 
som Sarah Larmour-Mårskog 
(känd bl a från Skogsnäs-kollek-
tivet) sytt åt honom efter en idé 
från Roger själv. Claes Cronas 
trio består förutom av Claes på 
keyboard, även av Kenji Rabson 
bas och Jesper Kviberg på trum-
mor. Trion framförde också själv 
ett verk ”Hommage à Bach” med 
solon, som var mycket uppskat-
tade av publiken. Ljudtekniker 
Håkan Esbjörnsson från Sunds-

vall gav med sin ljudanläggning 
ett balanserat ljud, som var njut-
bart för alla. 

Fullsatt
Sångerna för kvällen var jazzin-
spirerade, en del Sinatra-sånger 
och en del  svenska låtar av ex 
Owe Törnkvist. Mellan låtarna 
pratade Pontare om allt från sina 
barndoms dass till dråpliga kon-
sekvenser av ett internet utan 
prickar över å, ä och ö. Kyrkan 
hade fyllts till gränsen för vad 
myndigheterna tillåter. Det var 
257 sålda biljetter, kören, de 
inbjudna musikerna och perso-
nal, allt som allt ca 300 perso-
ner.

Ljustorpskören
Kören sjöng två låtar tillsam-
mans med Pontare, ”Silver-
barn” och ”Shine för me”. Efter 
konserten blev det stående ova-
tioner innan publiken gick ut 
igen i den kalla vinterkvällen 
upplyst av marschaller. Ett väl 
genomfört evenemang med allt 
från parkeringsvakter till logis-
tik för alla inblandade personer. 
Publikframgången gav kanske 
arrangörerna lite mersmak! 

Text: Olof Ulander

Roger Pontares karakteristiska kläder var för dagen uppsydda av Sarah Larmour-
Mårskog efter Pontares egna anvisningar.   

Foto: Ethel Perälä

Fullsatt till sista plats. Dagens huvudpersoner syns i mitten av bilden.  
Foto: Olof Ulander
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Ord. pris: 75,80:-

Öppettider
Mån-Fre 9-19 Lördag  10-16 Söndag 11-15

Adress: Öppom 110, 861 93  Ljustorp, Tel: 060-820 40, fax: 060-820 50,
e-post: ljustorpshandel@ljustorp.se, webbsida: www.ljustorpshandel.se

OMBUD FÖR

Niclas och Lena hälsar alla hjärtligt välkomna

Vi är nu återförsäljare för Klass hundfoder!

Ta en kopp kaffe i vår fikahörna!
Var med på Våra andelsspel från sVenska spel!

Fler erbjudanden finns i butiken ! Priserna gäller v. 5- 6 med reservation för slutförsäljning

Philadelphiaost 
200 g 

  

 

17,90:-
 

Ord. pris: 23,90:-

Bacon 
Scan 

3 för 29:-
Ord. pris: 44,70:- Ord. pris: 53,70 + pant

Loka 1,5 l 
 

3 för 29:- 
+ pant

 

Kom ihåg  
Alla Hjärtans Dag 

14 februari

Beställning 
senast Torsdag. 

Tel: 820 40 
Vi har maggot 
för vinterfisket
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Föddes i Nedansjö tillsammans 
med tvillingbrodern Gunnar 
Hallström, (som även finns med 
på fotot.) Fadern Per Albin Hall-
ström var uppväxt i Nedansjö, 
och modern Astrid (född Wallin) 
härstammade från Knävland.  
Hon har även en äldre broder  
- Henrik (f.1921). Föräldrarna 
ägde ett torpställe därstädes, så 
syskonen växte upp med såväl 
kor som hästar, grisar och kalvar. 
Vid ca 8 års ålder flyttade famil-
jen till Lövudden där man övertog 
ett arrendejordbruk. Skoltiden 
startade, det fanns en skola på 
Lövudden med ett fåtal elever, 
och där hamnade Gunborg. Hon 
erinrar sig att lärarens namn var 
Sandberg, och att tanten på sko-
lans övervåning försåg barnen 
med havregrynsgröt på skolans 
matrast. Sedemera flyttades 
återigen, och nu blev det ett över-
tagande av moderns jordbruk i 
Kovland. Ytterligare en förflytt-
ning genomfördes och då ställdes 
kosan till Fuske i Ljustorp, där 
familjen Hallström stationera-
des och där brodern Gunnar och 
hans fru Märta fortfarande finns 
kvar på fädernesgården. 

Såväl Gunborg som Gunnar drog 
iväg hemifrån vid nittonårs-

åldern. Yrkeslivet stundade 
för Gunborg och rekryten    för 
Gunnar. Efter lite pigjobb och 
hjälpreda i hemmet, tog en 
Stockholmsresa vid. Via annons 
och släktingarnas medhjälp, 
kom Gunborg till Ängby, och fick 
anställning i familj. Otrivdes 
i den miljön, och bytte jobb och 
fick anställning på kafé Kaffe- 
repet där hon stortrivdes med sitt 
arbete och sina nya arbetskam-
rater. Återvände ändock hem till 
Ljustorp efter ett halvår för att 
bistå bl.a. vid ”slåttanna”. Har 
sedan jobbat på syfabrik i Sunds-
vall, sysslat med plantsättning 
och skogsröjning åt SCA. Efter 
flytt till Timrå, anställd vid mat-
bespisningarna i såväl Vivsta, 
som Bergeforsen och Sörberge 
skolor. 

Gift med Pelle (Per Anton) Wick-
sell 1949. De hyrde av Bror West-
man i Fuske som nygifta och även 
hos Axel Edén. Pelle jobbade på 
Vivstavarvs fabrik, så en tomt 
köptes i Sörberge via företaget 

och 1963 uppfördes ett egna hem 
där. Gunborg blev änka 2002, 
men bor kvar i det mysiga huset 
på Stänkvägen idag. Nämnas bör 
också att makarna hyrde bostad i 
Sörberge innan huset uppfördes. 

Som pensionär sysslar hon 
numer med trädgård och blom-
mor. Tycker om uteliv i skog 
och mark med bärplockning och 
även fisket lockar henne. Beröm-
mer sina brorsöner och sina goda 
grannar som ställer upp i ur 
och skur, när Gunborg behöver 
bistånd, vid fastighetsskötseln. 
En stor djurvän som ser till att 
alla får mat och mår bra. I buren 
på köksbänken sitter hennes 
underlat och kvittrar och pratar. 
Ett sällskap som stortrivs med 
”matte”. Det värmer en genuin 
sockeninnevånare när man hör 
Gunborgs ord vid slutet av inter-
vjun: ”Jag älskar Ljustorp, och 
jag längtar ständigt dit.”

 
 Torsten Byström

Tottes hörna

Ljustorpsprofil 28
Gunborg Wicksell  f. 260817
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Kontaktuppgifter Ljustorps Idrottsförening

Telefontid: Må,Ti & To 8.00-11.00 
Tel:  060-821 86 

Adress: Mellberg 149, 861 93  Ljustorp
Hemsida:  www.idrottonline.se/timra/ljustorpsif  
E-post: ljustorpsif@telia.com
Bankgiro:  5808-0029 (medlemsinbetalning)

Bingolotter
Prenumerera på Bingolotter. Ring kansliet 821 86

Badtunna
 
Locka vänner, familj 
eller arbetskamrater 
till en naturnära  
spaupplevelse och 
hyr vår vedeldade 
badtunna.

Ljustorps IF:s Minnesfond
Gåvor som skänks till denna fond går till 
föreningens ungdomsverksamhet. När ni 

vill använda denna fond så ring  
IF- Kansli: 060 - 821 86 

Sätt in valftritt belopp på BG: 5808-0029

Skidsektionen
Träning tisdagar 18.30-19.30 Samling kl 18.15 elljusspåret.  Vid frågor ring Cecilia 070-2892927

Ljustorps IF informerar dej som är medlem & dej som vi välkomnar som ny medlem
Huvudstyrelsen har under lång tid funderat över föreningens verksamhet, vi har försökt lyssna på hur människor 
resonerar kring vår förening. Under mina år som ordförande har jag många gånger fått frågan varför vi gör så många 
andra saker än att vara en ”ren” idrottsförening. Vi har haft en organisation som var med och skapade möjligheten till 
vår affär, som har arbetat aktivt när frågan först kom upp med att flytta dagis till skolan. Ja, många saker har drivits 
genom denna idrottsförening och jag tror att vi är många i bygden som är tacksamma och stolta för det! Det har alltså 
varit både en Idrottsförening och en Bygdeförening.
I förändringens tidevarv med signaler om ändrade skatte och momsregler för uthyrning av bla. lokaler så har vi beslu-
tat att sälja den såkallade Näringsverksamheten till Ljustorp Bygdegård Ekonomisk förening. I näringsverksamheten 
ingår kanotuthyrningen och affärsinventarierna. 
Idag är alltså Ljustorps IF en idrottsförening! I föreningen finns herrlaget i fotboll, skidsektionen med bygdens största 
barn och ungdomsverksamhet och ej att förglömma de vuxna som är aktiva i träning och tävling på skidor. Vi har 
också fritidsgården som tyvärr vilar för stunden. Den finns med eftersom den förhoppningsvis ska generera ungdo-
mar som är aktiva inom föreningslivet och idrotten. I skrivande stund så kan jag berätta att vi arbetar för att formulera 
ett projekt som ska rikta sej till framförallt barn och ungdomar. Jag hoppas att vi lyckas!
Årsmötet blir i mars och vi återkommer med datum, detta pga vi har några personer som måste bokas in för mötet.

Vid pennan Tina T Forslund Ordf. Ljustorps IF

Vill DU vara med och jobba i Idrottsföreningen?  
Kontakta Marlene Svedin 060-82186 eller 070-337 53 07 på kansliet så kan hon berätta mer för DEJ. 

                            Glöm inte att betala din medlemsavgift, varje medlem är guld värd i vår förening!
     Föreningens medlemsavgift 2011

Ungdom tom 20 år 75 kronor
Pensionärer  75 kronor
Vuxen   100 kronor
Familj   200 kronor (gäller personer boende i samma hushåll)

Medlemsavgiften betalas in på 
bankgirokonto 5808 – 0029  

Namn, adress och hela personnumret.
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Vi utför ombyggnationer, reparationer samt kakel- och klinkerarbeten

Har du tänkt på att renovera? 
Passa på nu och utnyttja Rotavdraget

Vi har varit med på FIRST 
LEGO League på Technicus 
i Härnösand lördagen den 13 
november och representerat 
Ljustorpsskolan.

Innan tävlingsdagen
Vi har varit med i en lego-robot täv-
ling i Härnösand. Vi delade upp oss i 
grupper. Det första vi gjorde var att 
börja bygga uppdragen som roboten 
skulle göra. Vi byggde dem av lego 
från ritningar. Temat var kroppen 
och då skulle banan ha med män-
niskokroppen att göra. När vi såg 
banan tänkte vi hur svårt det skulle 
bli. Roboten skulle utföra olika upp-
drag på banan. Roboten skulle t.ex. 
laga ett brutet ben och sätta på gips. 
Den skulle också slå ner en pinne 
som hade ner en spruta. Banan var 
ganska stor och det fanns en bas 
som roboten startade i. Vi som kör 
roboten får bara röra roboten när 
den är i basen, men om roboten fast-
nar någonstans utanför basen, så får 
man ta tillbaka roboten till basen.

Roboten
I början såg roboten ut som på rit-

ningen. Sen 
byggde vi 
om den flera 
g å n g e r . 
R o b o t e n 
kunde inte 
så mycket 
från början, 
men vi pro-
grammera 
den så den 
kunde mer. 
Den var 
g a n s k a 
liten med 
fyra hjul 

och många sladdar. 
Det var ganska svårt 
från början men det 
blev lättare.

Forskningsuppgift
Vi forskade om ögat 
och färgblindhet. Vi 
forskade i böcker och 
på internet. Vi målade 
en bild på ett öga. När 
vi forskat har vi läst 
och sen skrivit med 
egna ord på papper 
och sedan skrev vi av 
det på datorn. Vi forskade mycket 
och det var jättekul.

Marknadsföringsuppgift
Vi letade själva fram telefonnum-
mer till Dagbladet och Sundsvalls 
tidning och ringde dem. Bägge tid-
ningarna kom och ställde frågor och 
fotade. Först kom Dagbladet. Alla 
i laget hade blå tröjor som vi skrev 
vårt namn på. Vi gjorde en hejar-
ramsa: Heja Ljustorp! Ni är bäst. 
Ni är dom som rockar mest! Vi vart 
sponsrade av många: Ljustorps fri-
tidsgård, Ljustorps bygdegård, Ljus-
torps Handel, Ljustorps Taxi AB, 
Linjegods i Sundsvall och Färsta 
ridstadio. 

Tävlingsdagen
Det första vi gjorde var att göra i 
ordning vår monter. Vi satte upp 
bilder/fakta om forskningen och 
tidningsurklipp. Vi började med 
forskningspresentationen och berät-
tade för 4 domare. Domarna ställde 
frågor och vi svarade. Det var lite 
läskigt i början. Sen var det mark-
nadsföringspresentation och frågor 
om samarbetet i gruppen. Vi var i 
montern när vi skulle ha den pre-
sentationen. Då var det två domare. 

Vi berättade också om hur samarbe-
tet har varit i klassen. På robotpre-
sentationen visade vi vad roboten 
kunde göra. Det var flera domare 
och det var inte läskigt. På tävlingen 
var alla spända på om vi skulle klar 
av uppdragen som vi hade program-
merat. Fyra från klassen fick gå upp 
på scenen och köra roboten. Det var 
två lag som tävlade samtidigt och 
vi hade 2 minuter på sig att genom-
föra så många uppdrag som möjligt. 
Mellan tävlingarna gick vi och pro-
grammerade roboten. Vi var stres-
sade. Vi fick också var på Technicus 
så mycket vi ville under dagen. Vi 
tävlade i tre omgångar och samlade 
ihop poäng under alla tävlingar. Vi 
gick tyvärr inte vidare till semifinal, 
men vi fick poäng i alla omgång-
arna.

Det var roligt att vara med i täv-
lingen. Vi har lärt oss att program-
mera och bygga en robot, samarbeta 
med klassen, om ögat och färgblind-
het och blivit duktigare att bygga 
lego.

Eleverna i åk 4-5 på Ljustorsskolan

Ljustorpselever i First Lego Leage

Här redovisas hur programmeringen gick till för juryn.
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Ljustorps Bygdegård ekonomisk förening
Mellberg 149
861 93 Ljustorp
Bankgiro: 5323-2682
www.svenskidrott.se/Y/ljustorpsif
ljustorpsif@telia.com 

TELEFONNUMMER:
Prisuppgift & bokning
mån, tis & tor 8-11 tel 060-821 86 
ljustorpsif@telia.com
------------------------------------
Anläggning  
Vaktmästare 070-28 83 147

 Fritidsgården Informerar

 

Bygdegården i Ljustorp består av flera lokaler: affärslokal, fritidsgård, kök, förråd och samlingslokaler. Här spelas 
teater, hyrs för fester, arrangeras träning, spelas konserter, arrangeras konstutställningar, hålls möten och kurser,  
arrangeras cafekvällar och modevisningar mm

Här finns en stor sal som rymmer ca 140 personer och två mindre salar som tar ca 25 respektive 10 personer. Även 
fritidsgårdens lokaler finns att tillgå för uthyrning. Här finns konferansutrustning, hörslinga, fullt utrustat kök, ljud-
anläggning, videokanon och optisk fiber. Vi erbjuder också lokal för borgliga cermonier.

Vi hyr också ut enklare stolar och bord till andra arrangemang. Kontakta i så fall vaktmästaren för info & prisuppgift.

Bokning sker via kontakt med Ljustorps IF kansli 060-821 86 

Välkommen att hyra Bygdegården

Fritidsgården vilar för närvarande på grund av att få 
vuxna har tid. Om du känner dig sugen på att göra en 

aktivitet hör av dig till Pernilla eller Tina.

Pernilla 072-2205624
 Tina 070-3556334
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 Vårgatan 21

 

Våga Vara Vacker

Miljödiplomering i Ljustorp.
Under förstudien ”Kli-
matsmarta Ljustorp”  skicka-
des ett brev ut till alla hushåll 
i Ljustorp. Det innehöll bland 
annat material, en möjlighet 
att anmäla intresse för att 
miljödiplomera sin förening, 
sitt företag eller sin familj. 
Gensvaret var större än 
väntat, men många föll bort 
under sommaren.

Under hösten 2010 har Studie-
främjandet hållit en miljödiplo-
meringscirkel på Bygdegården i 
Ljustorp. Inbjudna har familjer, 

föreningar och företag varit. Det 
är Timrå kommun och Läns-
styrelsen Västernorrland som 
undertecknat inbjudan som en 
del av sina miljöplaner. 

Diskutioner
Cirkeln gick ut på att var och en 
med sina förutsättningar skulle 
diskutera igenom sin egen mil-
jösituation med de andra och 
få tips och ideer om hur man 
skulle kunna förbättra sig. Det 
blev diskussioner om komposter, 
odling av grönsaker i gräsklipp 
och sand, hur man sparar el och 
minskar sina koldioxidutsläpp. 

Under cirkelns gång besöktes 
bostadsföreningen Örnen som 
genomfört ett ambitiöst projekt 
med solfångare både för värme 
och el. Bostadsföreningen jobbar 
också aktivt med att byta ut 
lågeneregilampor mot ännu mer 
energieffektiva LED-lampor. 

Miljöplan
Ytterligare en annan kväll ägna-
des åt en genomgång av kommu-
nens Miljöplan presenterad av 
kommunens miljöchef, Andreaz 
Strömgren. Olof Ulander anlade 
ett mer individcentrerat perspek-
tiv på den globala uppvärmingen 

och presenterade 
exempel i ett papper 
”Vad är ett gott kli-
matsamvete?” som 
kan läsas på sidan 
26. När cirkeln när-
made sig slutet fick 
deltagarna i hemupp-
gift att formulera sin 
egen Miljöplan som 
sedan presenterades 
för de andra. Resulta-
tet blev ett antal mil-
jöplaner som beskrev 
förbättringspotentia-
ler för avfallsåtervin-
ning, kompostering, 
energieffektivisering 
och koldioxidreduce-
ring. 

Text: Olof UlanderCirkeldeltagare som tog fram sina egna miljöplaner. Från vänster stående; Olof 
Ulander, Sara Östman, Niklas Andersson, Bernt Blomqvist, Karin Blomqvist, Lea 
Hörnström. Sittande Linda Funcke, Ingela Dahlin. Cirkeldeltagare som saknades 

vid fotograferingen var Ulf Pettersson, Ulla och Bernt Laggren.
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Ljustorps Centerkvinnor hälsar alla välkomna till nedanstående aktiviteter! 
   

            Hjärtkväll den 14 feb på Alla Hjärtans Dag!

Även i år har Centerkvinnorna ett projekt angående hälsa (förra året var det insamling till en andra strål-

kanon på Sundsvalls sjukhus). Årets projekt, som fokuserar på hjärtsjukdomar, drivs tillsammans med 

Ljustorps Röda Kors. Hjärtspecialist Mona Lycksell från Sundsvalls sjukhus kommer till Bygdegården 

må 14 feb kl. 19. Hon föreläser om hjärtsjukdomar hos kvinnor och män och tillfälle till frågor kommer 

att finnas. Räddningstjänsten kommer att demonstrera en hjärtstartare. Ljustorps kyrko- och hembygdskör 

underhåller med Hjärtliga sånger och Hjärtligt gott fika serveras!  Se även annons i denna tidning! 

Syftet med denna kväll är att uppmärksamma och ge kunskap om hjärtsjukdomar. Kvällen är också ett 

tillfälle att samla in pengar till en hjärtstartare placerad i Ljustorp. Genom olika insamlingar under hösten 

av Ljustorps Centerkvinnor och Röda Kors finns ca 6 000 kr i startbelopp. Priset på hjärtstartare ligger på 

ca 15 000 kr. Vi uppmanar andra föreningar i Ljustorp att stödja denna insamling genom att sätta in bidrag 

på Centerkvinnornas bankgiro 491-3182, märk  inbetalningen ”Hjärtstartare”! Kassör är Marie Lundberg 

tel. 80003. Vi kommer att fortlöpande redovisa insamlingsbeloppet i denna spalt i kommande nummer av 

Ljustorpsbladet.             

   CENTERN OCH CENTERKVINNORNA
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* GLAS * MONTAGE * 
SOLSKYDD

ROBERT LINDGREN SÖRBERGE  
TEL/FAX 060-526630 MOBIL 070-6901360  

www.rialp.se

 

Rigstavägen 24, 860 35 Söråker
060-416 04, 073-06 000 23

REP • SERVICE
RESERVDELAR
Snöslungor
   Motorsågar
      Gräsklippare

Våra Leaderprojekt

Förstudien om projektet 
avslutades under våren 2010.  
En ansökan på att genom-
föra fortsättningen lämnades 
in till Leader av Studiefräm-
jandet under hösten. Studie-
främjandet kommer att vara 
projektägare istället för Sock-
enföreningen, för att de har 
större ekonomiska och admi-
nistrativa möjligheter. Sock-
enföreningen kommer dock att 
sitta i styrgruppen och delta. 

Projektet kommer att genom-
föras mellan 2011 och 2012. 
Projektet skall genomföra en 
rad aktiviteter som kommer 
att leda till att Ljustorp blir 
ett mer hållbart samhälle. 
Det kan handla om minskad 
avfallsmängd, minskade resor 
och minskad vatten- eller 
energiförbrukning.

Projektet kommer också att 
jobba med fler miljödiplome-
ringar och ett allmänt ökande 
av miljömedvetenhet hos hus-
hållen i Ljustorp.

Ingela Dahlin kommer att 
genomföra projektet och 
kommer att finnas på plats i 
Ljustorp när hon jobbar.

Klimatsmarta 
Ljustorp

Förstudie av macken 
i Ljustorp

GPS som användning 
i naturturism

Förstudien Macken i Ljustorp 
är i sitt slutskede! Projektet 
har kommit så långt att det 
enda som återstår, innan pro-
jektering från leverantör, är 
några små justeringar av av-
talet innan allt är i hamn och 
bygget kan börja.

Förstudien har flutit på enligt 
den förutbestämda projekt-
plan som var lagd. Projektet 
har haft tre stormöten där 
bygden haft tillfälle att möta 
de tilltänkta leverantörerna 
och även ställa frågor - och få 
svar - på sådant man känner 
oro för eller sådant man fun-
derar över.

Bygdegården har köpt in 
den mark som leverantören - 
EcoOil Sundsvall AB - ska ar-
rendera för att bedriva verk-
samhet. EcoOil är den som 
tar allt ansvar för macken och 
står för all investering för upp-
förandet av macken.

Om allt går enligt planerna 
ska macken i Ljustorp invi-
gas i samband med premiären 
av Bilbingo i Kristi Himmels-
färdshelgen 2011.

I egenskap av projektledare 

vill jag passa på att tacka alla 
bybor, och då speciellt arbets-
gruppen, för deras entusiasm 
och energi för att få förstudien 
i land och Macken i Ljustorp 
på plats!

Marie Holm, projektledaare

Projektet har ansökt om utök-
ning både i pengar och i längre 
genomförandetid. Det prelimi-
nära beslutet har fattats och 
har gett oss klartecken. Slut-
giltigt beslut kommer inom 
cirka 1-2 månader. Projektet 
kommer också om utökningen 
går igenom att även omfatta 
Lögdö.

Just nu står aktiviteten i pro-
jektet tillfälligtvis ganska 
stilla. Mycket jobb har gått åt 
till administration den sista 
tiden och samma sak gäller 
den närmsta tiden framöver.

Innan vintern är slut ska dock 
produktblad göras på de stigar 
som vi förberedde i somras. 
Även en massa annat vinter-
jobb ska utföras innan snön 
smälter och det är dags att ge 
sig ut i naturen igen.               

Lena Liljemark, projektledare
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Klimatsmarta Ljustorp 

En fortsättning på den förstudie som 
genomfördes 2010, vilken visade att det 

finns en ambition i Ljustorp att arbeta med 
klimat/miljö.

De kommande två åren 2011- 2013 kommer 
en rad med aktiviteter, utbildningar och 

informationsmöten att genomföras.
Omställning till ett hållbart samhälle.
Vi startar den 17/2 med en informations-

kväll om energi och klimat.
 

Torsdag den 17/2 klockan 19.00 - 21.00  
Ljustorps bygdegård.

Marie Blumenberg  
– Energi/klimatrådgivare i Timrå kommun

Vi bjuder på ekologiskt fika! 

Har du frågor om projektet
Kontakta Ingela Dahlin

ingela.dahlin@studieframjandet.se
073-803 79 68

HJÄRTKVÄLL
Må 14 feb kl 19 på Bygdegården 

Hjärtspecialist Mona Lycksell talar 
om hjärtsjukdomar. 

Demonstration av hjärtstartare 
Sång av Ljustorps kyrko- o hembygdskör                

Hjärtligt fika  Lotterier

  Entré: 100 kr

Alla är Hjärtligt välkomna! 
 

Intäkterna går till inköp av hjärtstartare till Ljustorp

Ljustorps Röda Kors och Ljustorps Centerkvinnor

T E A T E R

Västerbottensteatern ger NORRLANDS AKVAVIT

Tisdag 29 mars kl 19 på Ljustorps Bygdegård
Entré: 140 kr  Scenpass: 120 kr
Biljetter: New Fashion 573330, Ulla-Britt 82240
                 Kaffeservering i pausen

Arr: Timrå Teaterförening och Ljustorps Hembygdsförening

Foto: Patrick Degerman

LOPPIS &

MARKNAD

TIMRÅ

Öppettider:
Tisdagar 12-18
Torsdagar 12-18
Lördagar 11-15

Mittemot
Careta

Vill du boka bord? Ring Maria 072 - 205 88 98

Öppet hus i Ljustorp

21 maj
Skriv upp det i din  

almanacka redan nu och 
planera in aktiviteter!
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Ljustorps minnen 
Hembygdsföreningen publicerar 2 bilder i varje nummer av Ljustorpsbladet.

Bild nr 11431. 
När sommarvärmen blir för svår får man ta 
kompisarna med sig och åka till någon badsjö. 
Här har 7+1 unga män från Bredsjön i slutet 

på 1940 talet packat in sig i en bil och farit iväg. 
I dörren Gustav Sjödin, Johan Östman, Axel 
Östman, uppe till höger Emil Nylén, längst till 
höger Gustav Sjöström. Fotograf Östman.

Bild nr 11487.
Bilden är tagen på lands-
vägen i Skäljom i början 
av 1950-talet av John 
Thunström. De tre cyk-
lande damerna är från 
vänster Rut Thunström, 
Eva Edén och Ingegerd 
Hägglund. I början på 
1950-talet var det få 
kvinnor som hade kör-
kort för bil i Ljustorp och 
cykeln var ett bruksfor-
don. Cyklarna på bilden 
är alla av samma typ, 
ordentligt utrustade 
med kedjeskydd, lyse 
och ringklocka men inga 
växlar eller extrabrom-
sar utöver bakbromsen.
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KALENDER:
26/1 kl 12:00 Mitt på dagen i församligshemmet 
Sång & musik med Thord Hägglund och Sten Ulander

30/1 kl 11:00 Högmässa i Ljustorps kyrka
Thord Hägglund, Agneta Granlöf 

6/2 kl 11:00 Söndagsgudstjänst 
Peter Persman, Seth Hägglöf 

9/2 kl 19:00  Paketauktion 

11/2 kl 11:00 Temagudstjänst i Ljustorps kyrka 
”Hjärtat” Thord Hägglund, Agneta Granlöf

27/2 kl 11:00 Familjegudstjänst i Ljustorps kyrka 
Barnkörerna, Thord Hägglund, Agneta Granlöf

6/3 kl 15:00 Hela kyrkan sjunger i Ljustorps kyrka
Thord Hägglund, Agneta Granlöf

13/3 kl. 11:00 Söndagsgudstjänst i Ljustorps 
kyrka 
Thord Hägglund, Agneta Granlöf

27/3 kl 11:00 Högmässa i Ljustorps kyrka
Thord Hägglund, Cecilia Nilsson
30/3 kl 12.00 Mitt på dagen med lunch i  
församlingshemmet med modevisning
Thord Hägglund
Med reservation för ändringar.  
Se gärna aktuella uppgifter i predikoturerna eller på hemsidan

Expeditionen i Ljustorp
Telefontid: onsdag 10-12   82270 
Övrig tid hänvisas till pastorsexp i Söråker  

Pastorsexp. Bäckgatan i Söråker
Telefontid: månd-onsd, fred 10-12  tor 13-15

Tel. 060-408 20
kh Peter Persman 060-408 21, 070 - 3138762

TACK!
Tack alla ni som trotsade det dåliga 
vädret och besökte vår julmusik
Ni ska veta att det både värmer och 
sporrar oss i kören.
Hälsningar Agneta

 

Ett stort TACK till ordförandena Freja, Anders 
och Niklas som dragit det stora lasset inför och 
i samband med  konserten med Roger Pontare, 

Ett stort TACK också till alla frivillga krafter som 
engagerat sig! Tillsammans är vi starka. Det var 

verkligen ett lyft för i oss i kören, vi hade jätteskoj 
Ljustorps kyrko och hembygdskör (som hoppas på 

en fortsättning)

Bilderna tagna av personalen
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Recepten är hämtade från coop.se
Hoppas det smakar!

1 dygn 5 timmar
500 g strömmingsfilé 

Ättikslag:
5 dl vatten 
1 msk salt 
1/2 msk socker 
1 dl ättiksprit, 12 % 
salt 
peppar 

Gör så här
Skölj filéerna. Blanda ättikslagen. Låt strömmingen ligga i lagen tills köttet är vitt, ca 4 
timmar. Låt filéerna rinna av ordentligt i durkslag. Dra av skinnet.
Dillpestoströmming
Rosta pinjekärnorna lätt i en torr stekpanna. Skär bort de grövsta stjälkarna på dillen. Spara 
några dillkvistar till garnering. Mixa nötter, dill, parmesan och vitlök. Tillsätt ansjovis, ansjo-
visspad samt senap och blanda lite till. Droppa i oljan så att det blir en slät sås och smaka av 
med salt och peppar. Låt strömmingsfiléerna rinna av väl. Blanda strömmingsfiléerna med 
dillpeston och låt stå i kylskåp ett dygn. Servera strömmingen rumstempererad. Lägg upp på 
serveringsfat och garnera med dill. 

Dillpestoströmming

Dillpesto:
50 g pinjenötter 
2 krukor dill 
2 dl parmesanost, färskriven 
1 vitlöksklyfta, pressad 
1 burk ansjovisfilé, ca 50 g 
1 tsk dijonsenap 
2-3 dl olivolja

   8 portioner  30 minuter   Ugnstemperatur 200º

2 msk smör 
800 g falukorv 
1 gul eller grön squash 
1 rödlök 
250 g mozzarella 
200 g grillad paprika 
0,5 dl olivolja 
1 dl grovhackad färsk basilika 
1 krm nymalen svartpeppar 
Gör så här:
Lägg korven i en smord, ugnsfast form och skär djupa snitt nästan rakt igenom korven, med 
några centimeters mellanrum. Skiva squashen och dela eventuellt skivorna i halvmånar. 
Skala rödlöken och skär den i tunna klyftor. Skär mozzarellan och paprikan i mindre bitar.
Stick grönsaker och ost i snitten. Fördela resterande grönsaker runt korven. Blanda olja, basi-
lika och peppar och häll blandningen över korv och grönsaker. Gratinera mitt i ugnen tills ost 
och korv fått färg, cirka 20 minuter. 

Ugnsstekt falukorv à la Medelhavet
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Möten januari-mars
 
Januari
Fre 28/1 kl 18  After Work. Mat, andakt och sång

Februari
Sön   6/2 kl 18 Bibelstudium med Robert Granath
Sön 13/2 kl 11 Gudstjänst med Yayamalie Perera
Sön 27/2 kl 11 Gudstjänst 

Mars
Sön   6/3 kl 18 Bibelstudium med Robert Granath
Sön 13/3 kl 11 Gudstjänst med Tomas Trenneby
Sön 27/3 kl 13 Skotergudstjänst vid Skinnen

  Se predikoturer för eventuella  ändringar... 

Alphakurs!
Dags att anmäla sig till vårens 

Alphakurs.

Är du nyfiken på vad kristen-
dom innebär och vill veta mer 

om vad den står för.  
Helt kravfritt, kom och testa.  

Start i februari.

Anmälan till Magnus Isaksson 
070-660 82 40

Skotergudstjänst!
27/3 kl 13.00  

vid Skinnenstugan

Avfärd med skoter till  
Skinnen från Gullängen gård 
i Fuske kl 12.00. Medtag eget 

fika och grillkorv. Eld för 
korvgrillning finns!

För icke skoterburna kan man 
köra bil förbi Lagfors, Rund-

backen till Skinnens parkering 
och promenera fram på isen 

eller bli hämtad av våra ”taxi-
skotrar”. Ring Morgan.

Välkomna!
Information och frågor: 

Morgan Grothage 070-606 44 62

Baptistförsamlingen
Fastetiden!

Biblisk fasta är att avstå från mat. Fastan har sin förankring i både gamla och 
nya testamentet av Bibeln. Idag tillämpar många istället TV-fasta eller dator-

fasta. Fasta från mat kan t ex vara att avstå från all mat, avstå från viss föda, göra 
en enklare tillagning, äta mindre och att avstå från vissa enskilda måltider.

Tanken är att man ska komma närmare Gud genom att få mer tid för bön och 
reflektion. Fastan inleds på Fastlagssöndagen, vilket i år är den 6:e mars och 

avslutas på Pamsöndagen den 17:e april. Fastan är alltså 6 veckor lång. 

Ljustorps Baptistförsamling                   www.ljustorp.se/betel  
  Edsta 104, 861 93  Ljustorp          PG 269356-2 BG 5355-1123 
  Ordförande: Morgan Grothage: 060-810 44               e-post: betel@ljustorp.se
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Mjällådalens byalag

Väderleken upphör aldrig att förvåna. Ena 
dagen -25 och vindstilla och följande dygn 
runt nollan och senare ymnigt snöfall och 

blåst. Därefter lägre temperaturer -20. Vart 
tog våra stabila vädersystem vägen? 

Kallelse till årsmöte

Fredag 2011-02-18 kl 18.00 Bygdegården 
Ljustorp 

Sedvanliga årsmötes förhandlingar. 
Kaffe med bröd.

Skotertrafiken ökar alltmer vilket betyder 
ökad kontroll av Jällviksbron. Under mars 
månad kommer bliddagar vilket ger hårt 

packat snö med hög vikt i spåret över bron 
som kräver röjning för att minska belastning 

på bron.

Styrelsen, Kjell Rastberg 

                          

God  
fortsättning på 
det nya året 
önskar vi er!

/Styrelsen 2010 genom Victoria

Bredsjön & Slättmons byalag                          

Den 6 december stundade den årliga uppslut-
ningen vid adventstid i missionskyrkan i Lag-
fors. 12 trogna byalagsmedlemmar inclusive ett 
nytt ansikte deltog i mötet, vår eminente ordfö-
rande Christer Svensson välkomnade och sedan 
fördes en öppen diskussion. Dels om det färska 
beskedet att en bensinmack är på gång vid Byg-
degården och dels ett arbetsschema Vargknösen 
vår-sommar, för att undanröja trädfällning som 
bävrar åstadkommit. Ytterligare samtal om 
elförsörjningen i bagarstugan och nya ideér för 
att värva fler medlemmar. Beslutades även att 
ta ett mellanår i inköp av nyårsfyrverkeri, enär 
intresset visat sig svalnat. Avslutningsvis kaffe 
och smörgås och återgång till våra visten.

Totte vevar vidare

Ås/Lagfors byalag

Láa  ladan, höladan, kornladan
Lagomt lagomt åt de – ett retsamt mobbande uttryck
Lámmen ömhet i muskulaturen efter ovant arbete
La-m´ä  tillsammans med
Lank  svag
Lárka  kista
Láske  sy ihop med grövre stygn
Lat-hunn en vanlig benämning på en lat person
Lava-dág en påtvingad vilodag pga tex dåligt väder
Lave  säng av bräder i en arbetarbarack
Lavä vårat hemma hos oss
Le  öppning för genomfart i en hage
Lek-stuga sammankomst för unga med dans och lek
Liá  en lång, helst rak motluta på en väg
Liénes  lidande
Líkaste  den allra bästa
Líkom  spelar ingen roll
Líre  lidret
Línke  linka, halta
Lok  pöl
Lúbba  springa, sprang
Ludd  bandage på tex ett finger

Våra dialektord, L 

Ur Bygd i förvandling, del III
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www.scaskog.com

SCA Skog bibehåller sin höga prislista. 

Passa på att avverka och gör en bra affär. 

Kontakta Per Stadling, virkesköpare SCA  

070-229 04 55

Tel 060- 19 39 18
Mobil 070- 229 04 55
per.stadling@sca.com
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År 2010 har varit ett utveck-
lande år för Timrå Teater-
förening. Förutom ordinarie 
ca 10 teaterföreställningar 
förlagda i hela kommunen 
har även andra aktiviteter 
ordnats. I juli genomfördes 
en teaterresa till den kriti-
kerrosade föreställningen 
”En midsommarnattsdröm” i 
Döda Fallet.

Under hösten hade vi turen att få 
projektpengar från Riksteaterns 
Utvecklingsfond för att genom-
föra två projekt. Syftet med pro-
jekten var att öka kunskapen om 
Riksteatern, publikutveckling 
mot nya publikgrupper, öka anta-
let medlemmar och medlemsvård. 
De ena projektet utformades som 
en föreläsningsserie i anslutning 
till föreställningen ”Ett sekel av 
revyer – Från Rolf till Ramel” 
med estradören och sångaren 
Mattias Enn. Veckorna innan 
föreställningen genomfördes 
två personporträtt: revykungen 
Karl Gerhard porträtterades av 
Mattias Enn och primadonnan 
Zarah Leander porträtterades av 
hennes f. d. sekreterare Brigitte 
Pettersson. Hon är även förfat-
tare till boken ”Mina 25 år med 
Zarah Leander”. Föreläsning-
arna hölls på Villa Sendelbach 
och var mycket uppskattade. 

Det andra projektet utgjordes av 
en medlemsvärvartävling bland 
våra medlemmar och medlems-
kväll med extra god förtäring 
och underhållning. Tävlingen 
gav 12 nya medlemmar och 
hela medlemsvärvarkampanjen 
under hösten gav sammanlagt 
53 nya medlemmar, så nu är vi 
230 medlemmar! Information om 
medlemsrabatter och förmåner 
finns på hemsidan, se i slutet av 
artikeln. 

Föreningens mål är att sprida 
föreställningar över hela kom-
munen: centrala Timrå, Ljus-
torp, Söråker och Tynderö/

Hässjö. I Ljustorp har vi sedan 
hösten 1997 tillsammans med 
Hembygdsföreningen varje vår 
och höst haft sammanlagt 28 
föreställningar. Den teatergrupp 
som varit flitigast är Friteaterns 
landsbygdsensemble med 9 före-
ställningar. Publikrekordet för 
Ljustorps Bygdegård sattes i 
november 2004 med deras före-
ställning ”Tänk om..” med 163 
åskådare. Gissa om Friteatern 
är stolt över detta!! För övrigt 
är Ljustorpspubliken mycket 
omtyckt av alla gästande teater-
grupper! Under kommande vår 
har vi ett mycket spännande och 
omväxlande program:

ENSAM RÄVHANE (Rikstea-
tern)Fredag 18 februari kl 19 på 
Söråkers Folkets Hus
Ungkarlen Lennart bor hemma 
hos mamma Vera i en mindre ort 
i glesbygden. Han letar efter säll-
skap på nätet och hittar ryska 
Irina. Med Göran Forsmark 
och Ingrid Wallin. Föreställ-
ningen har spelats under hösten 
i Sundsvall med utsålda hus!  
Entré: 140 kr

I KRIG OCH KÄRLEK
(Friteatern) Tisdag 15 mars  
kl 19 i Rolansbackelokalen
Två män återser varandra 
efter mer än 50 år. Den ene vill 
glömma allt som varit, men 
inte den andre…. En spän-

nande berättelse specialskri-
ven för Jonas Granström och 
Jan Holmquist. Entré: 140 kr 

NORRLANDSAKVAVIT
( V ä s t e r b o t t e n s t e a t e r n ) 
Tisdag 29 mars kl 19 på Ljus-
torps Bygdegård
Predikanten Olof Helmersson 
återvänder till den bygd i inre 
Västerbotten som han frälste för 
en herrans massa år sedan. Nu på 
ålderns höst har han tappat tron 
och vill avkristna de omvända. 
Efter Torgny Lindgrens bok 
med Stig Östman som predikan-
ten och Bodil Carr Granlid i en 
mängd olika roller. Entré: 140 kr 

EN DÅRES SÅNGER
(Riksteatern)                                                                                                      
Söndag 10 april kl 19 på Vivans-
borg
År 2011 är det 100 år sedan 
Gustav Fröding avled. Sven 
Wollter spelar här en åldrig Frö-
ding som pendlar mellan klar-
synt cynism, busigt leklynne 
och barnslig småsinthet. Övriga 
medverkande är  Iwa Boman 
och Sandra Malmquist. Detta är 
den enda föreställningen i hela 
Västernorrland! Entré: 200 kr 

TED GÄRDESTAD, SÅNGERNA 
OCH LIVET
Söndag 15 maj kl 18 på In Between
En hyllning till Ted Gärdestads 
musik med Erik Winqvist (sång, 
saxofon, flöjt) och Simon Fors-
man (sång, klaviatur). En härlig 
kväll med Gärdestadmusik!   
Entré inkl fika: 140 kr
Till alla dessa föreställningar kan 
man köpa biljetter på New Fashion 
i Timrå tel 57 33 30. Utförligare 
programblad finns att hämta 
på Ljustorps Handel. Se också  
timrateaterforening.dinstudio.se

Ulla-Britt Ulander,
sekreterare i Timrå Teaterförening

Timrå Teaterförening går vidare!

Sven Wolter i ”En dåres sånger”  
Foto: Elisabeth Ohlson-Wallin 
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Öppet: 
 vardagar 10 - 18,  lördagar 10 - 14

Köpmangatan 47, tel & fax 060-58 07 80 

Välkommen!                                                                

Boule
Onsdagar kl.12 

Skönsbergs  
Bouleklubb 

Inte medlem, funderar du på att bli det? 
Kom och besök något av våra  

medlemsmöten eller ring Harriet  
Svedlund tel. 076-630 87 39 för mer  

information om våra aktiviteter

 

Detta händer under
februari och mars

Barnskidtävling
19/3 kl. 11.00

Årsmöte
20/3 kl. 18.00

Teater
29/3 kl. 19.00

Välkomna till våra arrangemang!

Vid funderingar kontakta föreningen:
Inger Andersson e-post: inger.edsta@spray.se

070-6145464 
www.ulander.com/ljustorp/

Hembygdsföreningen 
i Ljustorp

ÄGGSEXA
Skärtorsdag 21 april
Förtäring och dans 

Du som vill vara med anmäl dig till Maj-Britt tel: 
060-830 51eller Alice tel: 060-57 96 04

Medlemsmöte 

22 februari 13.00
Info. av

Vårdcentralen Söråker 
Underhållning:

Musikkryss

REA  
50 % på nästan allt

Massor av plagg 
högst 100:-

Glöm ej!
Inlämningsställe för kemtvätt   Pensionärsrabatt 

Årsmöte 
 

22 mars Kl 13.00

Underhållning 
Trubaduren

Tobias Larsson
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Efter många turer hit 
och dit gällande förskolan i 
Ljustorp, så har nu äntligen 
frågan lösts på ett sätt som 
både föräldrar och personal 
är tillfreds med. En ny avdel-
ning öppnar i skolans nedre 
våning. Solsidan har slagit 
upp sina dörrar!

Det är den 10 januari och de flesta 
barnen är tillbaka efter julledig-
heterna. Klockan är strax efter 9 
när de barn som ska flytta upp på 
skolan börjar klä på sig ytterklä-
derna. När alla är färdiga tågar de 
och fröknarna iväg upp mot skolan. 

Mycket nytt
Lokalerna på skolans nedre plan 
har utrustas med två nya toalet-
ter. Dessa har placerats ute i kor-
ridoren. Badrumsporslinet är i 
barnstorlek. Den gamla toaletten 
står kvar och har kompletterats 
med ett dubbelt skötbord och en 
dusch.  Två torkskåp och hyllor 
till hjälmar med mer har också 
kommit till och står ute i korri-
doren. Förskolan delas av från 
skolentreén genom dörrar. Direkt 
innanför dessa dörrar ska skorna 
tas av. Hyllor med barnens namn 
sitter på väggen, så barnen kan 
ställa ifrån sig skorna där. På 
detta vis blir man inte blöt om 
fötterna om man ska gå på toalet-
ten. Längre in sitter hyllorna där 
de hänger av sig kläderna.

Spännande
När tåget med barn 
och fröknar kommer 
upp till skolan så 
får barnen ta av sig 
skorna medans frök-
narna försöker få 
med sig alla grejor 
in. Alla kläder som 
barnen haft i sina 
lådor nere på Stor-
stugan ska med 
upp och Britt-Inger 
har fått stuva bilen 
full för att få med 
sig allt. På barnens 
hyllor sitter det bilder 
på dem själva, så de 
hittar sina egna hyllor snabbt. 
Overallerna åker fort av och 
sedan lyckas de hitta en dörr som 
inte är låst och smiter in i de nya 
lokalerna. Fröknarna kommer 
strax efter och låser upp dör-
rarna. De som ska jobba på Sol-
sidan är Britt- Inger Lindström, 
Cecilia Lanerud-Weinacht och 
Cecilia Englund. 

Sticksåg
Det är mycket nya leksaker och 
barnen börjar genast leka. Efter 
att fröknarna har plockat i ord-
ning och fått alla barnens kläder 
på rätt hylla, så är det dags för 
samling. En mjuk grön matta 
har barnen att sitta på. I taket 
hänger en stor ljuskrona. Efter 
samlingen fortsätter barnen 
leken. Det är  en sticksåg med 
ljud, som är populärast - det 
sågas högt och lågt och lite brott-
ning om vem som ska ha den blir 
det. Alla barnen verkar trivas 
riktigt bra. Totalt blir det 14 
barn här men idag så är det bara 
10 stycken. Även personalen är 
nöjda och tacksamma. Förmid-
dagen flyter lugnt på och snart 
är det matdags, något som Assar 
frågat länge efter. Lunchen ska 
ätas inne på avdelningen idag 
och inte i skolans matsal. Där 
kommer de att äta längre fram. 
Maten och bestick, tallrikar och 
glas får Smilla och Emil hjälpa 
Cecilia E. att hämta. Med hjälp 

av en vagn går detta smidigt. På 
matsedeln står det pannkaka 
med sylt och morötter. Cecilia 
E. dukar upp buffé  på ett lågt 
bord där barnen blir serverade. 
Sedan går de och sätter sig på 
sin plats vid matbordet. Efter 
lunchen går de ut och provar de 
nya stjärtlapparna och de andra 
uteleksakerna. Alla barnen har 
fått varsin reflexväst de ska ha 
på sig när de är ute, så de syns 
ordentligt. 

Lokalerna
I första rummet finns det en läs-
hörna med två små soffor, en 
byrå där alla barnen har var sin 
låda med en ”läxbok” som de kan 
rita i. Fröknarna har också sitt 
kontor här och ett pysselbord 
och en hylla som är välförsedd 
med kulor och annat i väntan på 
pysselsugna barn. I det andra 
rummet kommer barnen att få 
ett komplett kök, just nu har de 
en mathörna, samlingsplatsen, 
bord för pussel och spel och mat-
borden. Allt är inte riktigt klart 
än. Det ska sättas upp saker 
på väggarna, skötrummet ska 
möbleras om, alla gardiner har 
inte kommit upp mm. För att 
sänka ljudnivån ska tyg sättas 
upp på väggarna. Det är öppet 
och ljust, men ändå ombonat 
och jag tror att både personal 
och barn kommer att trivas här. 
 
         Text & bild: Sara Östman

Första dagen på Solsidan. 

I samlingshörnan står fortfarande 
några ramar kvar på golvet.

Assar Edén, Ronja och Signe Persson är fort framme när  
Cecilia Englund serverar maten.
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Till Dig som vårdar och/eller stöttar
en anhörig eller vän i Timrå

Träffpunkten drivs kommunalt i samverkan 
med primärvården, frivilligorganisationer och 
svenska kyrkan. På träffpunkten finns kom-
munens anhörigkonsulent. Anhörigcenter skall 
fungera som äldreomsorgens informations-
kanal till kommunmedborgarna. Lokalen är i 
Centrumhuset.
Öppettider mån-fre 12-15, sön 12.30-15

Hembesök kan bokas 
Anhörigkonsulent Ulla Hamrin 070-656 98 31

Jag tar hand om dina fötter!
Birgitta Robertsson Leg fotterapeut

Klinik: Mariedal, Timrå 
Klinik: Strandbo servicehus, Söråker

070-533 17 92

 

Vi har 2 bussar att 
erbjuda -

 en med 19 platser och 
en med 22 platser

Dygnet runt
För bättre tillgänglighet

 

Välkommen att ringa för prisuppgift
Lage Sjöström

060 - 810 25 eller 070 - 325 76 90

Sjöströms Busstrafik
 Lagfors

Matjord

Kranbils- 
transporter

Sanna GruS
Öppom 124, 861 93  Ljustorp

Telefon: 060-820 35 eller
 070-224 59 00 Fax: 060-820 35
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Sedan Österrike-veckan 
2009 har diskussionerna 
om vindkraft i Ljustorp 
pågått och nu börjar vi 
närma oss.

Vilka vill etablera?
Under Österrike-veckan kom 
bland annat företaget ÖkoEn-
ergie från Obersdorf på besök. 
Redan då sa man att man even-
tuellt var intresserade av att eta-
blera vindkraft här i Ljustorp.

Den 19 januari 2011 var det slut-
ligen dags för samrådsmöte om 
vindkraftsplanerna i Ljustorp. 

Renergie och ÖkoEnergie från 
Österrike tillsammans med före-
taget IBVision från Ljustorp vill 
genomföra ett stort vindkraft-
projekt. Man befinner sig i en 
process att registrera företaget 
Timrå Vind AB.

Vad planeras?
Planerna ligger på att sätta 
upp mellan 33-47 vindkraftverk 
som kommer att vara 138 meter 
höga. Kraftverken kommer att 
ha turbiner på 3 MW och ha en 
rotorarea på 7 854 m2. Varvtalet 
kommer att vara mellan 4-14,5 
varv/minuter och kraftverken 
beräknas hålla mellan 15-25 år. 

Tidplanen:
* 9/2 yttrandet på samrådsmötet 
ska vara IBVision tillhanda.

* Våren: Miljökonsekvensbe-
skrivning skall genomföras.

* Maj: Tillståndsansökan och 
miljökonsekvensbeskrivning 
skall lämnas till Länsstyrelsen.

* 2012: Tillstånden beräknas 
vara klara.

* 2013: Byggstart

* 2015: Byggnationen är klar

Samrådsmötet 19 januari
Mötet hölls i Ljustorps bygde-

gård och det var 35 personer 
närvarande. Robert Kalcik som 
företräder företaget IBVision var 
föredragande och berättade om 
vad man planerar och hur man 
planerar att genomföra projektet.

Andelar i vindkraftverk
Vindkraftprojektet kommer att 
innehålla möjlighet för någon 
typ av andelssystem. Mest troligt 
kommer det att bli i form av att 
det skapas en ekonomisk förening 
som är delägare, där alla enskilda 
i sin tur kan köpa andelar. 

Lokala arbetstillfällen
En del av företagets koncept är 
att involvera lokalt företagande 
redan från start. Man kommer 
att köpa in så mycket tjänster 
lokalt, via entreprenad, som 
möjligt. Till sin hjälp i den här 
processen har företaget Timrå 
kommuns näringslivskontor, 
som kommer att inbjuda lokala 
aktörer till möten där man får 
mer information. Man räknar 
med att mer än 100 jobb kommer 
att skapas under byggperioden.

Bygdepeng
Företaget sade sig vara intresse-
rade av att skapa någon form av 
Bygdepeng där pengar går tillbaka 
till bygden i form av en fond, där 
alla sedan kan söka medel.

Vad är viktigt för bygden att 
tänka på?
Hela Sverige ska leva har arbetat 
fram ett material som ska hjälpa 
bygder vid vindkraftsetablering.  
Hela inriktning på deras inställ-
ning bygger på att det måste 
finnas en lokal återbäring och ett 
lokal delägarskap för att en bygd 
ska få en ekonomisk nytta av en 
etablering.

Den största ekonomiska nyttan 
bedöms vara genom lokalt delä-
garskap. I större etableringar 
kan man t ex avsätta 10-20% av 
kapaciteten för lokalt ägande, 
gärna till självkostnadspris.

En annan viktig del i den lokala 
nyttan är att det avsätts en byg-
depeng. Om vindkraftverken 
ligger på privat mark, där arren-
dena tillfaller bygden rekommen-
deras en ersättning på 0,5%. För 
övriga vindkraftsanläggningar 
rekommenderar man minst 1%.

Ytterligare delar för lokal nytta 
är att lokala entreprenörer anli-
tas i så stor utsträckning som 
möjligt. Dessutom bör fastighets-
skatten för vindkraften överföras 
till kommunerna. 

Stormöte
Ljustorp sockenförening kommer 
att arrangera ett stormöte den 2 
februari klockan 20 på Bygdegår-
den. Då kommer projektledaren 
för ”Lokal vindbruksutveckling” 
att delta och ge oss råd om vad vi 
ska tänka på vid en vindkrafts-
etablering.

Det finns många aspekter att 
titta på. Den ekonomiska aspek-
ten är bara en. Vi måste också 
fundera kring vad vi tycker ur 
miljösynpunkt, kultursynpunkt, 
hur det påverkar eventuell fram-
tida turism och hur det påverkar 
vårt eget friluftsliv.

Sockenföreningen kommer att 
lämna in ett yttrande på Sam-
rådsunderlaget, baserat bl a  på 
åsikterna från stormötet 2/2.

Text och bild: Lena Liljemark

Vindkraft i Ljustorp 
Omkring 50 vindkraftverk planeras i Lögdö vildmark

Robert Kalcik under samrådsmötet
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Vi utför all form av tandvård.
Vårt mål är kvalitet

- vår väg är lugn
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I debatten i massmedia 
verkar det som att alla nu 
accepterar teorin att det vi 
människor gör påverkar kli-
matet och det mest påtagliga 
är utsläppen av växthusga-
ser. 

Den stora växthusgasen är koldi-
oxid som släpps ut i naturen av 
oss människor. Vad man släp-
per ut varierar stort mellan olika 
länder och dessutom varierar det 
stort hur man ser på sitt indivi-
duella ansvar. En extrem är den 
amerikanske presidentens stånd-
punkt att ingenting får ändra 
den amerikanska livsstilen, den 
andra extremen är att vi skall 
alla inrikta oss på att ta vår del 
av det globala ansvaret. Sverige 
lutar åt det senare hållet, vilket 
uttrycks i Länsstyrelsens strate-
gidokument (som finns på deras 
hemsida), där man kan läsa att 
nuvarande utsläpp för Sverige 
ligger på i genomsnitt 7 ton kol-
dioxid per person och år och att 
vi långsiktigt måste komma ned 
till 1 ton per person och år. 

Många vill säkert göra sin del för 
att man skall bromsa den globala 
uppvärmningen, men hur skall 
man förstå sina egna bidrag? 
Några exakta beräkningar är 
mycket svåra att göra, men man 
kan göra enkla överslag som 
visar några beslut som leder till 
stora utsläpp av koldioxid. 

Hur kan man dela in utsläppen?
Man kan dela upp utsläppen 
i sådant som beror på ”Egna 
beslut och livsstil” och sådant 
som är ”Gemensamt” för oss alla. 
Med ”Egna beslut och livsstil” 
menas: Mat och dryck, boende, 
uppvärmning för boende, lokalt 
resande, semesterresande, kon-
sumtionsvaror. Med ”Gemen-
samt” menas: Infrastruktur 
(vägar , järnvägar, broar, idrotts-
anläggningar), tjänster ( vatten, 
telefon, post, sjukhus, utbild-
ning), politiskt styre (kommun, 

landsting och regering). En eng-
elsk studie (Not 1) i Cardiff gav 
att ”Egna beslut och livsstil” 
krävde 75 % av de totala resur-
serna och ”Gemensamt” krävde 
25%. De egna besluten har såle-
des den största påverkan på de 
totala resurserna.
Några exempel: 

1. Villauppvärmning 
Låt oss ta några exempel för att 
studera koldioxidutsläppen spe-
cifikt. En normal villa har en total 
elförbrukning på ca 20 000 kWh. 
El producerad i Sverige har ett 
genomsnittligt koldioxidutsläpp 
på ca 24 gram per kWh. I officiell 
statistik föredrar man att räkna 
på en nordisk elmix som har 91 
gram per kWh, Not 2. Vår nor-
malvilla förorsakar således 20 
000x0,091 = 1820 kg CO2 per år. 
Bor man två personer i huset blir 
det 910 kg per person och år. 

2. Bilresor 
Tittar man på bilåkandet för en 
landsortsbo, så pendlar många 
med bil till arbetsplatser långt 
borta. Det torde vara svårt att 
komma under 1500 mil om året. 
Med en bensinförbrukning på 0,9 
liter per mil för en äldre bil blir 
utsläppen 1500x0,9x2,36 = 3 186 
kg koldioxid per år (och person). 

3. Semesterresor 
Ett annat område som det är 
lätt att räkna på är de popu-
lära resorna till varma stränder. 
Ett första exempel kan vara en 
bussresa till Opatija i Kroatien, 
vilket är en resa på 2x240 mil. 
Bussarna drar ca 4 liter per mil 
och tar ca 40 passagerare dvs 
0,1 liter per mil/passagerare. 
Diesel ger ett utsläpp på 2,67 
kg per liter. Resan ger då ett 
utsläpp på 2x240x0,1x2,67= 128 
kg koldioxid per person. Gör man 
samma resa med flyg blir det lite 
annorlunda. SAS tre vanligaste 
flygplanstyper förbrukar i snitt 
0,42 liter per sätesmil. Genom-
snittligt platsutnyttjande är 65 
procent. Det ger bränsleåtgång 

på 0,65 liter per passagerarmil. 
Varje liter flygbränsle ger 2,52 
kg CO2. Släpps koldioxiden ut 
på hög höjd är klimateffekten 
den dubbla. En beräkning ger 
2x240x0,65x2,52x2 = 1 572 kg 
koldioxid per person. Dvs betyd-
ligt mer klimatpåverkan än mot-
svarande bussresa (mer än 12 
ggr mer) och en storleksordning 
som i klimatpåverkan närmar 
sig dubbla årsförbrukningen av 
el.
Ett populärt resmål är Thai-
land och man kan nog utgå 
från ett högre platsutnyttjande 
så klimateffekten blir ungefär 
2x874x0,42x2,52x2= 3 700 kg 
koldioxid per person. 

4. Mat och dryck,                         
    - konsumtionsvaror 
De två rubrikerna ”Mat och 
dryck” och ”Konsumtionsva-
ror” står också för betydande 
utsläpp, men är inte lika enkelt 
gripbara. Genom att undvika 
överkonsumtion (kasta mindre), 
minska mängden rött kött och 
flygfraktad mat når man en bit 
på vägen. 

Sammanfattning 
När man summerar utsläppen i 
exemplen ser man att det går att 
närma sig det långsiktigt håll-
bara målet max ett ton koldiox-
idutsläpp per år och person med 
den utveckling som sker. Det går 
idag att köpa helt koldioxidfri el, 
vilket om många gör det sänder 
kraftfulla signaler till investe-
rarna. Not 3. Nästa gång man 
byter bil är det en möjlighet att 
halvera koldioxidutsläppen för 
den egna bilåkningen. Funderar 
man på att behålla sin gamla bil, 
för att den representerar så stor 
mängd nedlagd energi så kan 
det vara rätt tänkt, men bara 
som ett undantagsfall, se Not 4. 
Flyget utvecklar sina motorer 
mot lägre förbrukning och större 
plan, vilket ger lägre förbruk-
ning per passagerare och man 
kanske inte behöver flyga långt 
så ofta, utan välja andra 

Vad är ett gott klimatsamvete? 

Forts. s 28



27

Bilrutor och 
stenskottslagning

Öppet må-to 7-17 fr 7-16
Terminalvägen 6, Timrå
Telefon 57 64 20 

Ryds Glas
i Timrå AB

Kommunikation
för Dig

och Ditt
Företag

5G ComSupport AB | Terminalvägen 30, 861 36 Timrå | 070 - 66 555 77 | www.comsupport.se

ComSupport5G

Försäljning Service Installation Konsultation

Växlar TillbehörDatorer Telefoni

Är du eller ditt företag i behov av kommunikationslösningar? Ni kanske behöver en ny flexibel växel, nya mobiltelefoner, förmånligare 
abonnemang, nya datorer eller kanske en bra multimaskin. Oavsett om ni vill köpa ny utrustning eller behöver hjälp med era befintliga 
prylar kan vi hjälpa er! Kontakta oss för att höra vad vi kan erbjuda för lösningar inom Kommunikation för dig och ditt företag!

Telefon 060-416 56
www.dina.se/timraorten

Närmare än någon annan.

Timrå
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semesterformer. Betydelsen av 
de enskilda personernas beslut 
framgår av nedanstående för-
enklade tabell, där varken mat 
och dryck eller konsumtionsva-
ror har tagits med. Dessa siffror 
som är en del av den totala för-
brukningen skall sättas i rela-
tion till den långsiktigt hållbara 
nivån på 1 000 kg. Ett sätt att 
nå målet, som ligger precis om 
hörnet, är en övergång till elbi-
lar eller möjligen extremt snåla 
dieselbilar som drar kanske 0,25 
liter per mil. Kan gott miljösam-
vete vara att man ser varje nytt 
inköp som en möjlighet till mil-
jöbesparingar. Besparingar som 
ges med smarta val, bättre pla-
nering, användning av ny teknik 

och väl valda semesterresor? 
Individens beslut är avgörande i 
en fri värld och med summan av 
våra beslut väljer vi vår gemen-
samma framtid. 

Not 1. Robert and Brenda 
Vale:Time to eat the dog? The 
real guide to sustainable living. 
Not 2. Ett genomsnitt för 25 EU-
stater är 415 gr CO2 per kWh, 
dvs avsevärt större utsläpp än 
för svensk och nordisk elproduk-
tion. 
Not 3. Försäljning av koldioxid-
fri el har av experter avfärdats 
som ren bluff. Håller man sig till 
leverantörer som enbart säljer 
vatten och vindkraft är chansen 

att man får grön el större. 
Not 4. En Volkswagen Golf 
kräver ca 34 000 kWh för sin 
tillverkning vilket med el produ-
cerad i EU25 (Not 2) har gett 14 
110 kg koldioxid till atmosfären. 
Skall man för resten av sitt liv 
och fordonstyp generera mindre 
än 14 110 kg koldioxid via bräns-
let är det ur denna synpunkt rätt 
att behålla bilen. 

Text: Olof Ulander

Vad är ett gott klimatsamvete? 

”Jag bryr mig inte”
Utsläpp kg koldioxid / år

1 6287 796

128

910

Semesterresa

0Elförbrukning

Summa

3 186 1 500

3 700

Bilåka

”Vill bidra till minskade utsläpp”
Utsläpp kg koldioxid / år

Fortsättning från  sidan 26
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En aning personligare 
Begravningsbyrån med det personliga  
engagemanget finns för Dig alla dagar.  

Vi har jour kvällar och helger så även då når Du  
oss om Du behöver vår hjälp vid ett dödsfall. 

På begravningsbyrån hjälper våra duktiga
medarbetare Dig när det gäller begravningar. 

Testamenten, bouppteckningar, samboavtal, gåvobrev
och äktenskapsförord m.m samarbetar vi med 

Ringa Juridik.

Välkommen till oss! 

Hässjö Begravningsbyrå 

Köpmangatan 38 i Timrå 

Tel 400 63
 (Gäller även kvällar och helger) 
   

www.ringabyraer.se 

            
                Av SBF auktoriserade begravningsbyråer 

Anette     &      Marie 
070 547 14 14     070 247 14 14 

 
ljustorpstaxi@gmail.com  

 Köp  
öronljus och 
spikmattor!

Jag har 
Linnex  

linniment.

 

 www.butikvitamin.se   Höghuset, Skönsberg  Tel: 060-15 69 00

Tag med annonsen, så 
får Du 20% rabatt på ord 

pris på valfri produkt!

Gäller EJ 
skor/tofflor  
el Rockring!  

T o m 28/2-11.

 Liselotte Forsberg, dipl. & cert. massageterapeut 
Mobil: 070-266 89 81

Besöksadress: Terminalvägen 16, Timrå 
Innehar F-skattsedel 

www.mobilamassoren.se 

Jag masserar i Ljustorp  
1 ggr/månad, boka tid!

Mobila massören!
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Pyssel sidan 
Lös och färglägg! 

Regler för Sudoku

Spelplanen består av ett rutnät om 81 rutor 
som är fördelade på nio vågräta rader, nio lod-
räta kolumner samt nio kvadratiska regioner. 
Varje rad, kolumn och region innehåller alltså 
sammanlagt nio rutor. Vissa av rutorna inne-
håller en förutbestämd siffra, målet är att fylla 
samtliga rutor med en siffra enligt följande 
principer:
* Varje vågrätt rad ska fyllas med siffrorna 1-9.
* Varje lodrät kolumn ska fyllas med siffrorna 1-9.
* Varje kvadratisk region ska fyllas med siffrorna 
1-9.
* Ingen siffra kan förekomma mer än en gång per 
rad, kolumn eller region.

 
Facit hittar du på sidan 34. 

LYCKA TILL!
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STAVRE 
GRUS

När det gäller grus 
och matjord 

Ring!
060-802 14  

070-351 27 10

 

Martins service
VVS 

PELLETS
VÄRMEPUMPAR 
070-673 06 09

Pellets 6 & 8 mm
Trävaror & spånbalar

till bra priser

Öppettider
Mån-Fre   7-17

Terminalvägen 6  
861 36 Timrå  

Tel: 060-571050
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   Januari 
 
    Fre 28 kl. 18.00 
 After work 
 Betel 
 Lj. Baptistförsamling

    Sön 30 kl. 11.00 
 Högmässa 
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling

    Mån 31 kl. 19.00 
 Årsmöte 
 Församlingshemmet 
 Centern

Februari
   
    Ons 2  kl. 20.00 
 Infokväll Vindkraft  
 Bygdegården 
 Lj. Sockenförening

     Sön 6  kl. 10.00 
 Classic Ski   
 Bredsjön/ Mellberg 
 Lj.IF
 
    
    Sön 6  kl. 11.00 
 Söndagsgudstjänst 
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling

    Sön 6  kl. 18.00 
 Bibelstudium 
 Betel
 Lj. Baptistförsamlingen

    
    Ons 9 kl. 19.00 
  Paketauktion   
 Församlingshemmet 
 Ljustorps församling

    Fre 11 kl. 11.00 
 Temagudstjänst  
 Ljustorps kyrka 
 Ljustorps församling

    Sön 13  kl. 11.00 
 Gudstjänst
 Betel
 Lj. Baptistförsamlingen

    Mån 14  kl. 19.00 
 Hjärtkväll 
 Bygdegården 
 Röda korset/Centerkvinnorna

    Tor 17  kl. 19-21 
 Informationskväll  
 Bygdegården 
 Klimatsmarta Ljustorp

    Fre 18  kl. 18.00 
 Årsmöte 
 Bygdegården 
 Mjällådalens byalag

    Tis 22  kl. 13.00 
 Medlemsmöte 
 Bygdegården 
 PRO
    

    Sön 27  kl. 11.00 
 Gudstjänst 
 Betel 
 Lj. Baptistförsamlingen

    
    Sön 27 kl. 11.00 
 Familjegudstjänst 
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling
      

  Mars 
 
    Sön 6  kl.15.00 
 Hela kyrkan sjunger  
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling

    Sön 6 kl. 18.00 
 Bibelstudium 
 Betel
 Lj. Baptistförsamlingen

    Sön 13 kl. 11.00 
 Söndagsgudstjänst 
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling

    Sön 13  kl. 11.00 
 Bibelstudium 
 Betel
 Lj. Baptistförsamlingen

 Mån 14 Stoppdatum Lj.bladet

    
    Lör 19  kl. 11.00        
 Barnskidtävling  
 Hembygdsgården  
 Lj. Hembygdsförening/Lj.IF

    Sön 20 kl. 18.00 
 Årsmöte 
 Hembygdsgården 
 Lj. Hembygdsförening

    Tis 22  kl. 13.00 
 Årsmöte 
 Bygdegården 
 PRO
   
    Sön 27  kl. 13.00   
 Skotergudstjänst 
 Skinnenstugan
 Lj. Baptistförsamlingen

    Sön 27 kl. 11.00 
 Högmässa 
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling

    Tis 29  kl. 19.00 
 Teater 
 Bygdegården 
 Lj. Hembygdsförening

       Ons 30 kl. 12.00 
  Mitt på dagen  
 Församlingshemmet 
 Ljustorps församling
    

   2/4 Nästa Ljustorpsblad

        
    Regelbunden verksamhet

     Tis kl. 18.15 
 Skidträning 
 Elljusspåret 
 Ljustorps IF

     Ons kl. 12.00  
 Boule 
 Skönsbergs Bouleklubb 
 PRO 
    Tis   kl. 10-12 
 Öppet Kyrkis   
 Församlingshemmet 
 Ljustorps församling    

        

Aktiviteter  i Ljustorp januari - mars

www.dromfynd.se

Vi upphör med företagsfrukostarna 
tillsvidare.  

Ljustorps Sockenförening



33

Primaskog  behåller 2010 års höga virkespriser.

Erik Håkansson     070-3495138
Lennart Lindgren  070-3495134
Robert Nilsson      070-1919092

Huvudkontoret 063-577530
email: Info@primaskog.se

www.primaskog.se

Ljustorp i vinterskrud. Bild: Erik Håkansson
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Telefonnummer

Service
Ljustorps Handel  060-820 40
Ljustorps Trädgård 060-820 49 
Ljustorps Taxi   060-820 37
Rotsjö gård   0611-420 46
Idrottsplatsen  060-821 86 
Bygdegården bokning 060-821 86
Bygdegården vaktm. 070-28 83 147
Bygdekontoret  060-824 13
Ljustorps brandkår  112
Bagarstuga Lagfors bokn. 060-810 50
Bagarstuga Stavre bokn. 060-830 67 
Kanotuthyrning Lj IF 0730-944 944
Kanontuth. Bredsjön 070-218 80 69
Bokning bastu-udden 070-218 80 69
Tomat-Ås   060-81050

Skola/Barnomsorg
Ljustorps skola   060-821 47
Sjukanmälan Lj. Skola  073-077 71 58
Fritids    060-821 47
Ala skola   060-414 20
Sjukanmälan Ala  073-077 71 58
Sörberge skola  060-16 32 37
Sjukanmälan Sörberge 060-16 32 42 
Ljustorps förskola  060-821 38

Skolskjuts:
Sjöströms åkeri (Lage) 070-325 76 90
Ljustorps Taxi  070-547 14 14
    070-247 14 14
Din Tur, kundtjänst 0771-100 110

Allmänt
Söråkers Folkets Hus 060-400 73
Vårdcentral Söråker  060-464 00
Sjukhuset    060-18 10 00
Apotek    0771-45 04 50
Försäkringskassa   0771-52 45 24
Veterinär Timrå   060-58 05 25
Timrå Kommun   060-16 31 00
Timrå badhus  060-16 32 00
Arbetsförmedlingen 060-59 57 20
Lantbrevbärare Timrå  060-57 34 31 
Post: Ica Sörberge  060-57 90 30
Polisen Timrå  060-59 21 60
Länsstyrelsen  0611-34 90 00
Färdtjänst   060-439 00
Pastorsexpeditionen 060-408 20
    060-822 70
Bergeforsen camping 060-51 50 90

Öppettider

Ljustorps Handel 
Mån-Fre 9-19, Lö 10-16, Sön 11-15

Ljustorps Trädgård
Mån- Fre 10-17, Lör 10-14 

Rotsjö Gård 
Ons 12-16, lör 18-21, sön 12-16

Kansli IP
  Udda v. Ti, Tor 8.00-11.00 Jämn v. Må, Ti, To 8.00-11.00 
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Facit

Markägare!
Som vi har nämnt på flera ställen pågår 
en uppfräschning av ljustorps vandrings-
leder och stigar. Ambitionen är att alla 
markägare skall vara kontaktade. Om vi 
mot förmodan har glömt någon och ni 
känner er förbisedda, kontakta oss. Det 
är inte så lätt att veta var alla gränser går. 
Ni som gett er tillåtelse för 10 år sedan, 
har inte kontaktats igen.

Mejl för frågor: gps@ljustorp.se

Ljustorps information
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Familjedag/pimpeltävling 
vid Holmö brygga i Tynderö.

De första 100 får ett pimpelspö VM.
Lördag den 26/2 kl:11.00-15.00

1 Barnklass upp till 10 år      Startavgift 10 kronor, 1 Ungdomsklass upp till 16 år Startavgift 20 kronor, 1 Vuxenklass upp till 100 år Start-
avgift 30 kronor

1 Tävlingsklass för dig som är van vinterfiskare eller tävlingsfiskare. Startavgift 50 kronor. OBS. Föranmälan krävs för tävlingsklass.
Antalet fiskar räknas, vid lika så använder vi våg. Fina priser i alla klasser. I tävlingsklass ett pengapris på minst 500 kr (antalet anmälda 
avgör prissumman). Vi säljer varm korv, tunnbrödrullar och varm choklad. Begränsat antal parkeringsplatser vid Holmö. Parkering även vid 

Bygdegården. För de som parkerar vid Bygedegården finns det möjlighet att åka skoter. Tider med avgångar kommer att ligga på hemsidan. 
www.stororingen.se
Alla är välkomna!

Jag vill anmäla mig till tävlingsklass (Bindande anmälan)
Namn:______________________________________________
Adress:_____________________________________________
Telenr:_____________________________________________

Mobil:______________________________________________Maildress:__________________________________________

Skicka till Storöringens fiskeklubb c/o Ingela Dahlin, Rigstavägen 12, 860 35 Söråker. Tele 060 41019 alt, 073 803 79 68

 Stormöte om vindkraft
För alla ljustorpare!  
Onsdag 2/2 kl. 20.00 

Bygdegården

Cecilia Andersson, Hela  • 
Sverige ska leva och projektle-
dare i lokal vindkraftutveckling 
1 och 2, kommer på besök och 
hjälper oss med vad vi som bygd 
ska fokusera på i samband med 
en vindkraftetsablering. 

Vi diskuterar synpunkter på sam-• 
rådshandlingarna och remissvaret 
på densamma. 
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Returadress:  Ljustorp Sockenförening
        Öppom 110,  
   861 93 LJUSTORP 

Våra annonsörer gör tidningen möjlig!
Dom stöder oss, stöd dem...

Baptistförsamlingen 
Birgittas fotvård
Bengt Öhrling
Benritz Motor 
Butik Vitamin
Bygdegårdsföreningen
Byggbutiken
ComSupport
Danielsson Byggare
Dina försäkringar
Design56 
Drömfynd 
EAB Norrland
Hofmann tandläkare 
Hårlinjen

Hässjö begrav. byrå
Klimatsmarta Ljusstorp 
Leader Timråbygd
Ljustorps Centeravd.
Ljustorps Handel 
Ljustorps Hembygdsför.
Ljustorps församling
Ljustorps IF
Ljustorp PRO
Ljustorps Taxi
Ljustorps Trädgård
Martins Service
Mobila massören
Monicas
Norrskog 

PN Montage
Rialp 
Primaskog 
Remax Mäklarna 
Ryds Glas i Timrå
Röda Korset 
Sanna Grus
SCA Skog
Sjöströms Busstrafik 
Stavre Grus
Storöringens fiskeklubb 
Timrå loppis & marknad 
Timrå Teaterförening 
Träffpunkten

Ljustorps Trädgård

Tel 820 49 Öppet: Vard 10 - 17 Lör 10 - 14

Våren är här!
Nu planterar vi penseér och 
pelargonior i våra växthus!

Tulpanbukett 
59:-

Trädgården hälsar alla hjärtligt välkomna!


