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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:   Bygdekontoret/ Bygdetorget 
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  ansutg@ljustorp.se

   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: Torsten Sundberg 

LJUSTORP

En gnistrandE landsbygd

Tidningsinformation
Nästa tidning 17/5 

 
Stoppdatum den 30/4

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, Höglandsbodarna, 
Mjällå och Tunbodarna 
Sven-Erik Karlsson   tel: 0702344885

Ring er distributör om ni inte fått tidningen...
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Styrelse 2011
  Niclas Andersson, ordf 
  Ulf Nilsson, kassör
  Sara Östman, sekr 
  Victoria Rosengren 
  Kjell Rastberg 
  Vivianne Nyman
  Suppleanter:  
  Björn Andersson
  Lill Wiklund
 
  Årsmöte planeras i juni 

Ljustorps  
sockenförening

Årsavgift
Enskild: 75:- 
Familj: 125:-

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

Föreningen skall verka för att 
skapa de bästa förutsättningar för 

att leva och bo i Ljustorp!

Ljustorp år 2022?
Om vi vill ha en butik så måste fler 
börja kompletteringshandla där, om 
vi vill ha en mack, så måste vi stödja 
och tanka där när den är på plats, om 
vi vill ha en skola, måste vi föräldrar 
placera våra barn där, om vi vill ha 

barn- och ungdomsaktiviteter så måste 
vi som föräldrar engagera oss och delta 
ideellt, om vi ska ta emot en bygdepeng 

måste fler engagera sig..

Vill vi ha ett levande och aktivt Ljus-
torp för våra barn att leva i, så måste 

du/jag/vi göra rätt val idag.

Om vi låter bekvämlighet, trender, 
eller de billigaste priserna avgöra våra 
val så kommer Ljustorp att vara utan 

service och centrum i framtiden. 
Hur ser ditt Ljustorp ut om 10 år?

Vi driver eller är samverkanspart i Lead-
erprojekten: GPS för naturturism, Kli-
matsmarta Ljustorp, Bygdegården som 
möjlighetsskapare, Lantnära boende och 
Vindkraftsåterbäring för bygden som har 
egna annonssidor i tidningen.

För mer information om vår verksamhet

Företagstestare
Vi kommer att ansöka om att få driva 

företagstestare även i sommar. Det 
kommer att gälla ungdomar mellan 

15-19 år. För mer information se www.
ljustorp.se eller pratat med Niclas på 
affären. Sista ansökningsdag 31 april.  

Välkomna att söka!
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Medelpad Classic Ski
Tävlingen blev till slut av en vecka senare än annonserat

Herrar 46 km
    19                                                                                      
    38                                                                               
    44                                                  
Damer 46 km
     8                                          
    11                 
Dam 20 km
    19                                                            
    34                                     
    35                                                                                 
Motion 10 km
     1                                                                                         
     2                                                                                    
     3                                                                                          
     4                                                  

30:42
49:09
56:40

1:05:55
1:12:08

35:11
1:01:55
1:02:11

0
5
6
8

   Placering          Nr              Namn                     Klubb                     Tid            Dif till 1:an

8
74
173

325
329

654
657
655

724
723
725
721

BERGFORS Niclas
CARLSSON Daniel
BERGFORS Marcus

ENGLUND Cecilia
RÖNNGREN Katarina

ERIKSSON Anna
SJÖSTRÖM Jenny
ERIKSSON Eva

WIGERT Rasmus
SJÖSTRÖM Emma
PERÄLÄ Agnes
NORDIN Viola

Ljustorps IF
Ljustorps IF
Ljustorps IF

Ljustorps IF
Ljustorps IF

Ljustorps IF
Ljustorps IF
Ljustorps IF 

Ljustorps IF 
Ljustorps IF 
Ljustorps IF 
Ljustorps IF

2:36:49
2:55:16
3:02:47

3:39:40
3:45:53

1:48:32
2:15:16
2:15:32

1:29:54
1:29:59
1:30:00
1:30:02

Tävlingen skulle gå av  
stapeln den 5 februari, men 
på grund av sträng kyla på 
tävlingsdagen sköts den fram 
en knapp vecka till lördag 
den 11 februari. Ett klokt  
beslut skulle det visa sig.

På morgonen den 5 februari stod 
termometern på - 32 grader 
celsius. Tävlingsledningen be-
slutade då att ställa in tävlingen. 
Det var ett svårt beslut att fatta, 
men hälsan och säkerheten mås-
te gå först resonerade de. Man 
beslutade att flytta tävlingen till 
nästföljande lördag, då väder-
prognoserna visade på sol och 
några minusgrader. De som re-
dan betalat in startavgiften, men 
inte kunde delta, fick hälften av 
pengarna tillbaka. Det blev till 
slut 214 personer som gav sig ut 
i skidspåren genom vår vackra 
dalgång. 

Härligt väder
Den här dagen var det ca -10 och 
stålande sol, en stor skillnad mot 
föregående helg. Det var med 
andra ord nästintill perfekt skid-
väder. Det var nog ingen som hade 
problem med vallningen. Sträck-
an Bredsjön - Bergeforsen är 46 

km och är seedinggrundande för  
Vasaloppet. Därifrån var det 142 
stycken som startade. Först i mål 
var Anders Svanebo, Stockviks 
SF, på tiden 2:06:07. Första dam 
på den sträckan blev Susanne  
Liukkonen, IF Strategen, på  
tiden 2:33:45. Man kunde också 
välja att åka den kortare sträck-
an från Mellberg. Den är 20 km 
och är seedinggrundande för 
Tjejvasan. Från Mellberg var 
det 68 som startade. Caroline  
Jakobsson, Njurunda SK, på 
tiden 1:13:21 var snabbast av 
damerna och på herrsidan var 
Jonathan Grahn, BSK på tiden 
1:00:39 först i mål. Jonatan är 

fortfarande junior, så det var bra 
gjort av honom.

Ljustorpsåkare
Från den inofficiella starten i 
Edsåker var det fyra ungdom-
mar från Ljustorp som startade. 
1 mil hade de att forcera innan 
målet i Bergeforsen. De var i mål 
efter ca 1 1/2 timmes åkning. De 
hade då hunnit med att stanna 
två gånger för att äta godis. -På 
en sträcka efter ån hade en sko-
ter kört sönder ett spår så vi fick 
köra utan spår en bit, säger Viola 
Nordin.  

Text & bild: Sara Östman 

Emma Sjöström, Agnes Perälä, Rasmus Wigert och Viola Nordin.
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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 önskar våra kunder en riktigt Glad Påsk! 

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

Fler erbjudanden finns i butiken ! Priserna gäller v. 14-15 med reservation för slutförsäljning

Påskmust 1,5L 
Nygårda

2 för 20:- 

Beställning 
senast Torsdag. 

Tel: 820 40 

 Wienerbröd 

   5 för 20:-
Småköttbullar 

500g Findus

34,90:-

Helgskinka Scan 
färdigkokt

39,90:- kg 
plus pant
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Eftersom brodern hans (Hasse) 
varit profilerad i en tidigare 
upplaga i Ljustorpsbladet och de 
växt upp tillsammans, blir det 
en kortare version av tiden fram 
till skolåldern. 

Född i Edsta, där modern Malin 
och fadern Fritiof fostrade Gösta 
tillsammans med ytterligare 
14 syskon. Idag finns 5 av sys-
konskaran kvar i livet. David, 
Gösta, Märta, Hasse och Maja 
i ordningen äldst till yngst. 
Syskonsämjan var god, och det 
underlättade alla umbäranden 
som uppstod. Häst saknades så 
det gällde att handdra vagnar 
och kälkar vid skörd och ved-
anskaffning bl.a. Kor, höns och 
en ”kelgris” som hela familjen 
värnade om fanns däremot i 
fähuset. På lediga stunder lekte 
barnen ofta vid Ljustorpsån och 
Edstabäckens delta. 

Så småningom blev det ”skoldax” 
och man fick ta promenaden till 
Mellbergs skola, alternativt 
skida vintertid. Sedemera åktes 
det buss till skolan. Fröknarna 
Aina Bodin och Stina Vikner 
undervisade under Göstas skol-
tid. Efter fortsättningsskolan 
anställdes Gösta som dräng 
hos Elof Nordström. Det inne-
bar skogsarbete med bl.a. ved-
huggning för Timrå kommuns 

räkning. Arbetet var  förlagt i 
trakten av Edsta fäbodarna. Det 
pågick i stort sett fram till den 
militära mönstringen. Place-
ringen blev I 21 i Sollefteå. 

Åren 1949-1973 var Gösta anställd 
vid Fagerviks Sulfidfabrik, hela 
24 år. När fabriken avvecklades 
blev det flytt till Wifstavarvs pap-
persbruk, åren 1973-1992. 1995 
var det tid att bli ålderspensionär. 
Giftermål 1962 med Birgit Nordin, 
bördig från Slättmon. 3 barn till-
sammans, Mats-Åke (Timpen) f. 
1963, Anette f. 1966 och Magnus 
f. 1971. Familjen bosatt i Sörberge 
och Bölehus. Separation 1976 och 
via Böle är Gösta numera bosatt 
på Riksgatan i Sörberge. 1970 
uppfördes ett fritidshus på Slätt-
mon som numer överlåtits på 
sonen Magnus. Träffade Kajsa 
Kerttu 1985 och vistas sommartid 
i Åsäng, där de har gemensamt 
boende. I övrigt, både sambo och 
särbo i övriga tider på året. 

Herr Wicksell är dansant och 
flitig motionsdansare. Tycker om 
att snickra, meka med bilar och 
är nog närmast en ”tusenkonst-
när”. Det framgår tydligt när man 
inser vilket arbete som utförts 
på fritidshusen i Slättmon resp. 
Åsäng. Fotbollen har tagit stor del 
av Göstas fritid. Har varit såväl 
lagledare som spelare i Ljustorps 
IF under 50-60 talen. Förening-
ens allt i allo. Då var Lagfors IP 
hemmaarena. Föreningen skör-
dade blandade framgångar i div. 
5 och 6- serierna. Under Göstas 
period byggdes nytt omklädnings-
rum med dusch och spelplanen 

fräschades upp. Gösta med bröder 
var alla lite ”fotbollstokiga”, så 
cykelvägen Edsta-Lagfors mötte 
inget hinder!

Barnen Mats-Åke och Anette 
har båda skördat framgångar i 
skidspåren, och tävlat för Ber-
geforsens SK. Anette har varit 
aktiv i ungdomslandslaget. De 
har fått fullt stöd av föräld-
rarna som följt ungdomarna på 
såväl träningar som tävlingar. 
2007 drabbades sonen Magnus 
av en trafikolycka, och är sedan 
dess rullstolsbunden. Idrotten 
har fått en framskjuten plats 
i Göstas liv och det egna enga-
gemanget samt barnens förkov-
ran har varit en glädjefylld tid. 
Numera förs en lugn tillvaro 
på Riksgatan i Sörberge. Lite 
ålderskämpor men i övrigt still 
going strong och som alltid den 
medryckande glimten i ögat.

Torsten Byström

Tottes hörna

Ljustorpsprofil 35
Gösta Wicksell f.290208
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Kontaktuppgifter Ljustorps Idrottsförening

Telefontid: Må-Tors 9.00-12.00 
Tel:  060-821 86 

Adress: Öppom 110, 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

      
Föreningens medlemsavgift 2012
Ungdom tom 20 år 75 kronor
Pensionärer  75 kronor
Vuxen   100 kronor
Familj   200 kronor (gäller personer boende i samma hushåll)

Mottagning av metallskrot!
Containern finns på plats. Stöd vår verksam-

het och lämna till containern på IP.

Fotbollssektionen
Fotbollssäsongen närmar sig.

Inför denna säsong så är det mycket nytt i Ljustorps 
IF. Då många av de ”äldre” spelarna slutat, eller bytt 

förening har vi både förnyat och föryngrat truppen med 
en härlig blandning av unga lovande och mer erfarna 

spelare. Det mest exotiska är en fransman, Anis Bakri. 
I skrivande stund har vi några fler på väg in, riktigt 
duktiga spelare som vår nye tränare Tommy Ankar-

mark har kontakt med.  Dessutom känns det roligt att 
Eldin Curan, Per och Anders Ellingsson, Robin Nordin, 

Robert Sundin, Baskim Kryezu, Rasmus Hamlund, 
Jimmy Häggqvist, Mats Karlsson, Peter Skoglund och 
hemvändade André Moberg är kvar i truppen. Nya är 

Christoffer Eriksson målvakt från Sidjsö/Böle, Ahmad 
Ibrahim och Nickolas Wikström från GIF, Halil Berisha 

från Holm, Joel Januzaj, Jon Jakobsson och Mikael 
Wahlroos från Sund, Jasmin Muratovic från Östavall, 
Mikel Balla, Viktor Holmsten och Filip Svedberg från 
Timrå. I fotbollssektionen jobbar nu två man, det är 
Mats Moberg och Ulf Holmsten. Det är för lite, och 

framförallt behövs en materialförvaltare, så fotbollssek-
tionen vädjar till bygden om hjälp med att hitta en eller 
två som kan ta det uppdraget.  Ta kontakt med kansliet 

eller med Mats Moberg på tel 070-248 71 01. 

Skidsektionen
Vi kör barngymnastik i gymnastiksalen på  

onsdagar kl. 18.15- 19 till och med 25 april.
Vi fokuserar på balans, rörelse och att ha kul! Lämplig 

ålder från ca 2 år och uppåt. Kostnadsfritt.
Vi vill tacka Jenny Sjöström, Markus Bergfors, 
Henrik Forsberg och Niklas Bergfors för er 
              hjälp med skidskolan.

 Årsmöte
2/4 kl 18.00 Lj. IP

Välkomna!

Medlemsavgiften betalas in på 
bankgirokonto 5808 – 0029  

Namn, adress och hela personnumret.

Vi vill gratulera den lyckliga  
vinnaren till bingolottovinsten 

på 750 000 kronor!
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Vi utför ombyggnationer, reparationer samt kakel- och klinkerarbeten

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

Den 28 januari var det änt-
ligen dags för barnen att få 
se på teater på hemmaplan. 
Vi vuxna har ju den förmå-
nen både höst och vår, men 
barnen får lov att åka någon 
annanstans. Det är något 
som Bygdetorget hade tänkt 
ändra på, och Daff Daff var 
först ut.

Det var förväntansfulla barn och 
vuxna som kom till Bygdegården 
i slutet på januari. Vestibulen 
fylldes snabbt när alla skulle ta 
av sig kläder och skor. Det spana-
des efter Daff Daff, men han sågs 
inte till. Väntan blev lite kortare 
med Festis och pepparkakor. Så 
plötsligt stack Daff Daff ut huvu-
det och undrade om det var någon 
som vill komma in och titta på 
honom. Det ville alla! Biljetterna 
var köpta i förhand på Ljustorps 
Handel så dom fick man visa upp 
innan man gick in. En del barn 
valde att behålla sin biljett som 
minne. Inne i salen hade Daff 
Daff parkerat sin vagn och fram-
för den låg madrasser på golvet. 

Barnen bänkade sig snabbt och 
de vuxna satte sig mer bekvämt 
på stolar bakom barnen. Det var 
inte fullsatt, men det var ändå 66 
stycken som var sugna på att få 
sig ett gott skratt. Åldersmässigt 
sträckte det sig från pensionärer 
till 3-åringar.

Fix och Trix
Daff Daff drog så igång med sitt 
fixande och trixande. Han bör-
jade med att försöka balansera 
på några rör och plankor. Efter 
mycket om och men lyckades han 
till slut, men det såg ut som han 
skulle ramla vilken sekund som 
helst. Det gjorde han nu inte, 
men han tog fram några ringar 
och började jonglera medans 
han balanserade. Ett riktigt cir-
kusnummer!  Publiken var hela 
tiden delaktig och några barn 
ville handgripligen hjälpa till 

när DaffDaff inte förstod vad de 
menade. De blev vänligt avvisade 
från scenen. Föreställningen 
fortsatte med olika galenskaper 
bland annat så cyklade Daff Daff 
på en enhjuling - fast med styre!

Inte sista gången
Humorn är anpassad för barnen, 
men det finns gott om humor för 
de vuxna som såg föreställningen. 
Det är nog inte sista gången som 
Daff Daff dyker upp häromkring. 
Håll utkik!

Ett stort tack till Centerkvin-
norna och deras generösa beslut 
att skänka halva inkomsten från 
skördeauktionen och Ulla-Britt 
Ulander som också har skänkt 
inkomsten från sina kaffekassar 
för att användas till teatern. 

Text & bild: Sara Östman  

Daff Daff fixade allt!

Ibland måste publiken hjälpa till.

Hur man ska använda en enhjuling är inte så lätt att veta.
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Ljustorps IF och  
Bygdegårdsföreningen vill tacka  

Östen Wicksell 
för många goda insatser och 

många goda år.
Vi önskar dig en blomstrande 

och lycklig framtid 
som pensionär.

Bygdegården i Ljustorp består av flera lokaler: affärslokal, kök, förråd, samlingslokaler och Bygdetorget. 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 150 personer och två mindre salar som tar ca 25 respektive 10 personer. Även 
Bygdetorgets lokaler finns att tillgå för uthyrning. Här finns konferansutrustning, hörslinga, fullt utrustat kök, ljud-
anläggning, videokanon, optisk fiber och trådlöst internet. 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 Marlene: 060-821 86 

Välkommen till Bygdegården

Ljustorps Bygdegård ekonomisk förening
Öppom 110
861 93 Ljustorp
Bankgiro: 5323-2682
bygdegarden@ljustorp.se
Hemsida: ljustorpsbygdegard.se

KONTAKT:
Prisuppgift & bokning:
mån-tors 9-12 tel 060-821 86 
bygdegarden@ljustorp.se
----------------------------------------Vaktmästare: Mikael Gissberg  
                      Svante Jansson 



10

 

Vi firar 20 år! 
20% på hela sortimentet  

av produkter!
Gäller hela April

Birsta Cupolen              BIRSTA Tel. 52 52 55 
www.harlinjen.nu

EAB Norrland
EAB Norrland slog upp sina 
portar 1986. I fjol firade 
makarna Leif och Gullwie 
Nygren  25 års jubileum. Före-
taget säljer, tillverkar och 
monterar lagerinredningar, 
portar och stålbyggnader.

Gullwies bröder jobbade på EAB 
i Smålandstenar och på så vis 
kom Leif i kontakt med företaget 
i Småland. Han började som åter-
försäljare här i Timrå, men 1986 
bestämde han sig för att öppna 
eget. Tillsammans med Leifs bror 
Per startade makarna Nygren 
aktiebolaget EAB Norrland AB. 
I dag omsätter företaget ca 20 
miljoner. Från början höll de till 
hemma på gården, sedan hyrde 
de lokaler i Timrå under några 
år. Så för 15 år sedan byggdes 
kontoret hemma på gården som 
de nu huserar i. När lokalerna 
blev för trånga byggdes de ut 
och är nu ljusa och trevliga, med 
en härlig utsikt över Fuske från 
fikarummet. För ungefär 5 år 
sedan gick Per sin egen väg och 
startade PN Montage. Vid hög 
arbetsbelastning kommer han 

tillbaka och  hjälper till. 

Långa resor
Totalt har företaget 8 anställda. 
Gullwie sköter ekonomin och 
Leif säljer stålbyggnader och har 
en övergripande funktion. Två 
av deras söner Håkan och Chris-
toffer arbetar tillsammans med 
Markus Wiklander och David 
Frenell ute på fältet som montö-
rer. Deras arbeten ligger oftast 
i närområdena. Jens Pettersson 
och Andreas Sjödin arbetar på 
kontoret som säljare. Jens som 
har hand om lagerinredningen 
reser tre dagar i veckan för att 
träffa kunder. Företaget jobbar 
över hela Norrland, så ibland blir 
det långa resor. För inte så länge 
sedan var han ända till Kiruna. 
De flesta kunderna finns dock 
efter kusten mellan Hudiksvall 
och Umeå. Jens började jobba 
åt EAB i november i fjol och han 
tycker att det är det bästa jobb 
han haft. Andreas jobbade som 

montör till 2006, men slutade då. 
I början av 2011 kom han tillbaka 
som säljare. Andreas arbetsom-
råde är portar, en arbetsuppgift 
han tog över från Leif. Han reser 
inte lika mycket, det blir för det 
mesta först efter att kunden tagit 
kontakt. När de får in lite större 
jobb hjälper han till som montör. 

Lilla extra
De står sig bra i konkurransen 
tack vare att de kan erbjuda hel-
hetslösningar med det lilla extra, 
som t.ex att få en värmekabel i 
tröskeln.  Kunden kan få produk-
ten precis  som de vill. Fabriken i 
Smålandstenar är en smedja, så 
alla produkter görs individuellt- 
det finns inga standardmått. 
Behövs det tar de in kompetens 
utifrån. De gör det de kan för att 
uppfylla kundens önskemål. En 
nöjd kund är det viktigaste.

 
Text & bild: Sara ÖstmanAndreas Sjödin, Gullwie Nygren och 

Jens Pettersson

Kontoret i Fuske.

Ett expanderande företag med Ljustorp som bas

Vill du ha promenadsällskap?
Vi samlas utanför Bygdegården kl 8.00 
och går i en timmes tid. Passa på att 
komma ut i vårsolen och få en bra start 
på dagen. Ta med gåstavarna om du vill. 
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Centerpartiet arbetar för landsbygden. Ett förslag är 
satsning på turism, där 60 miljoner kronor, fördelade 

enligt 20 miljoner kronor per år under perioden 2012-2014, 
har avsatts för att utveckla entrepenörskap och turismnäring på 

landsbygd. Medlen går via Tillväxtverket och Visit Sweden för att 
utveckla regioner som destinationsmål för turister och för 

affärsutveckling av små och medelstora turismföretag. Kanske landar 
en del av beloppet i Ljustorp?

Vill du vara med att påverka i Timrå kommun? Centerpartiet erbjuder 
en trevlig och utvecklande gemenskap med individen i centrum.  

För vidare information kontakta Niklas Edén, 070-326 08 87 eller 
niklas.eden@centerpartiet.se 

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

REP • SERVICE
RESERVDELAR
Snöslungor
   Motorsågar
      Gräsklippare

  

Köp  
öronljus!

Jag har 
Linnex  

linniment.

 Liselotte Andersson, 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!

Årets Timråbo
Olof Ulander har förtjänst-
fullt blivit utsedd till årets 
Timråbo 2011. Den kommitté 
som valt Olof till årets Tim-
råbo representeras av Timrå 
kultur- och tekniknämnd, 
Wifstavarvs historia, Hässjö 
Hembygdsförening, Ljustorps 
hembygdsförening och Tyn-
derö hembygdsförening. 

Utmärkelsen ”Årets Timråbo” 
delas ut i tre steg. Ett tillkän-
nagivande hemma hos pristaga-
ren är det första som sker. Steg 
två en ceremoni som ordnas av 
den lokala hembygdsföreningen 
där en tenntallrik utdelas. Det 
tredje steget är utdelning av en 
medaljong på nationaldagen. För 
att bli utsedd till Årets Timråbo 
skall vissa kriterier vara upp-
fyllda, bland annat kan nämnas: 
-Under flera år bedrivit verksam-
het till glädje  och nytta för bygden. 
-Genom spontan handling gagnat   
ortens befolkning. 

Ideellt engagemang
Utmärkelsen får Olof för många 
mycket värdefulla insatser som 
gagnar bygden. Han har genom 
sitt ideella engagemang inom 
många områden blivit en stark 
profil i Ljustorp. Att beskriva Olofs 
veksamhet mera ingående skulle 
bli en lång läsning. I korthet skall 
nämnas:
En tid som ordförande i Ljustorps 
hembygdsförening, han ansvarar 
även för föreningens hemsida, 

vidare samlar han in gamla foton, 
identifierar mäniskor och tiden 
som de levde i. På hembygdsgår-
dens berättarkvällar visar han 
bilder från i huvudsak Ljustorp 
och berättar till de gamla bilderna 
från förr i tiden. (Besök gärna 
en berättarkväll med Olof i hem-
bygdsgården) 

Överraskad
Det finns ett ordspråk som säger: 
”att ha många strängar på sin lyra” 
och det gäller i högsta grad Olof.  
Efter gratulationen tog Olof själv 
till orda. Han tackade för utmär-
kelsen vilken han blev mycket 
överaskad över. Han berättade 
också med stor inlevelse om sin 
verksamhet i Ljustops hembygds-
förening, Ljustorps sockenfören-
ing och att han i samarbete med 

Länsmuseet i Härnösand överfört 
och bevarat de gamla bilderna 
digitalt. Kvällen avslutades med 
att föreningen bjöd de många när-
varande på kaffe.     

                                                                   

 
Text & bild: Torsten Sundberg

Olof Ulander har fått den fina utmärkelsen

Olof Ulander och Ann-Margret Bäckström Timrå kultur- och tekniknämnden

Olof berättar med stor inlevelse om sin 
verksamhet
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www.scaskog.com

Är du i behov av någon 

skogsåtgärd kontakta mig 

så hjälper jag gärna till.

Per Stadling Sca Skog

Tel 060- 19 39 18
Mobil 070- 229 04 55
per.stadling@sca.com
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Ljustorps minnen 
Hembygdsföreningen publicerar 2 bilder i varje nummer av Ljustorpsbladet.

Bild nr 11648.  

Bilden är tagen på 
1930-talet i Stavre 
framför Rönngrens 
gård. Det är Ruben 
Rönngren som står 
vid sin bil. 

Rönngrens var 
tidiga med inköp 
av traktor, som 
gjordes några år 
tidigare, och som 
här bil.

Bild nr 11625.  

Bilden är tagen på 1930 talet 
av Bror Berg i Uddefors och 
visar Hugo Bredin på cykel 
på en vårvinterväg. Hugo har 
benlindor under raggsockorna 
och rejäla kängor. Kavajen ser 
ut att vara av vanlig typ utan 
speciellt foder. Han var tydli-
gen van att vara ute och tålde 
uppenbarligen vädret utan 
överrock/tröja eller handskar. 
Däcken saknar dubb eller kraf-
tigare räffling, vilket framgår 
av en förstoring. Det borde 
därför ha krävt sin man för att i 
väglaget på bilden hålla cykeln 
på rätt köl. Cykeln har bara det 
mest viktiga för att ta sig fram, 
pump och reparationsväska 
som troligen skulle göra det 
möjligt att laga en punktering. 
Lite oväntat saknas en paket-
hållare. Lampa, generator och 
ringklocka saknas också.
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KALENDER:
1/4 kl 11:00 Söndagsgudstjänst i Ljustorps kyrka
Erika Helenius, Agneta Granlöf
6/4 kl 11:00 Långfredagsgudstjänst i Ljustorps kyrka
Thord Hägglund, Agneta Granlöf, sång av körgrupp
8/4 kl 11:00 Påskdagsmässa med dop
Thord Hägglund, Seth Hägglöf
9/4  kl 12:00  Söndagsgudstjänst i Riibodarnas missionshus
Thord Hägglund, Seth Hägglöf
22/4 kl 11:00 Söndagsmässa i Ljustorps kyrka 
Gun Grönbäck
25/4 kl 12:00 Mitt på dagen med lunch i Ljustorps f-hem 
Andakt:Thord Hägglund
29/4 kl 18:00 Gudstjänst med musiken i centrum i Ljus-
torps kyrka
Thord Hägglund, Agneta Granlöf
30/4 kl. 20:00 Valborsgmässofirande vid hembygdsgården 
Vårsånger av Ljustorps kyrko och hembygdskör
6/5 kl 11:00 Familjegudstjänst i Ljustorps kyrka
Thord Hägglund, Malin Hagström, Cecilia Nilsson, Agneta 
Granlöf, Marianne Svelander, Öppet kyrkis och barnkörerna
17/5 kl 08.00 Gökotta i sockenstugan 
Thord Hägglund, Agneta Granlöf, sång av Ljustorps kyrko- 
och hembygdskör. Frukost i församlingshemmet efteråt
20/5 kl 15:00 Konfirmationsmässa i Ljustorps kyrka
Malin Hagström, Agneta Granlöf, konfirmanderna

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-fred 10-12  
Tel. 060-408 20
vik kh Thord Hägglund 060-408 21, 070 - 3138752

TACK!
Tack alla ni som var med och såg vår 
show Jubel i bushen på Bygdegården!  Vi 
har fått mycket uppskattning från er som 
var där, även brev som visar detsamma. 
Eftersom det är mycket extra arbete för 
körmedlemmarna, (denna fantastiska kör 
har så många olika förmågor, och de är 
det som gör detta enorma arbete möjligt) 
är det extra roligt att det blivit så populärt. 
Tack än en gång

Hälsningar Agneta

Bilder från familjegudstjänsten 
på fastlagssöndagen

Fotograf: Linnea Perälä

ÅRETS MITT PÅ DAGEN RESA
Årets resa är inplanerad till den 8 juni. 
Resmål, tider osv kommer i nästa nummer av 
Ljustorpsbladet. 
Men boka redan nu in den 8 juni i din alma-
nacka.
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Öppet Hus
Äntligen är hela förskola och skolan tillsammans

Den 21 mars hade Ljus-
torps Skola och Förskola 
Öppet Hus för att visa upp de 
nya lokalerna. Ny finns hela 
Ljustorps skolväsen under 
ett och samma tak, en stor 
vinst för byn.

För att visa upp lokalerna bjöd 
man in föräldrarna till Öppet 
Hus. Barnen hade förberett olika 
aktiviteter. Förskoleklassen och 
årskurs 1 spelade upp en mat-
teteater om hälften och dubbelt, 
som satte åskådarnas mattekun-
skaper på prov. Årskurs 2 och 
3 presenterade sin tidslinje om 
jordens historia på väggen utan-
för matsalen och årskurs 4 och 5 
hade satt upp en teater om Med-
eltiden i gymnastiksalen. Inne 
på förskolans lokaler kunde man 
se ett bildspel. 

Förskolan
På nedre botten har lokalerna 
ny bygds om för att passa till 
förskolans behov. Det finns nu 
två toaletter anpassade till barn 
och skötbord. I rummet längst 
in håller småbarnsavdelningen 
”Månen” till. I de mittersta 

rummen huserar syskonavdel-
ningen ”Solen”. Längst in ligger 
sovsalen. Trots att det bygds en 
fin altan ute, så får inte barnen 
sova på den. Detta beror troligt-
vis på att den ligger i en slutt-
ning, så på ena sidan är den en 
våning upp från marken. Detta 
kanske kan lösas i framtiden, 
så att barnen kan sova ute igen. 
Altanen fungerar också som för-
skolans utgång  mot gården och 
vid varmt väder kan de sitta 
här och äta. Ute i tapphuset har 
dörrar sats in framför trappen så 
att förskolan får som en egen hall 
och utgång. Ett rejält torkrum 
och förvaring för skidor, pjäxor, 
skridskor och hjälmar har bygds 
där rektorns och sjuksysters 

kontor låg förut. Detta fungerar 
också som förskolans utgång.  

Glädjande besked
Förutom själva ombyggnationen 
berättar rektor Marie -Louise 
Gustafsson att en del ytskickt 
kommer att fräschas upp. Nu 
närmast är det trapphuset som 
kommer att målas om och ett av 
”Solens” rum får också ny färg. 
-Det är fantastiskt roligt att det 
blir av, säger hon. Det hade hon 
inte väntat sig efter allt annat 
som har gjorts på skolan. Vidare 
berättar hon vad skönt det är 
att all verksamhet är på ett och 
samma ställe. Det fungerar jät-
tebra tycker Marie-Louise.

Text & bild: Sara Östman

Öppet husdagen i Ljustorp 19 maj
I år kommer inte vi i Sockenföreningen att hålla i 

några aktiviteter på Öppet Husdagen.  Trädgården, 
Tomat Ås, Ljustorps Handel och Bygdetorget kommer 
att köra på som vanligt. Tänker du eller din förening 
anordna någon aktivitet den 19 maj? Anmäl det till  

ljustorpsbladet@ljustorp.se eller till Bygdekontoret. Då 
kommer det med i nästa Ljustorpsblad. Det kommer 

ut veckan före Öppet Hus så ta chansen.  
Tid, plats, aktivitet och anordnare ska finnas med.
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Mjällådalens byalag

Den 20 februari hölls årsmötet för Mjällådalens 
byalag i Ljustorps bygdegård. Uppslutningen var 
god och i år blev det byte på ordförandeposten och 
kassörsuppgiften. 

Genom att Kjell Rastberg avgick från sin uppgift 
som ordförande. En uppgift han hållit i under 
många år och gjort det med både glädje och hän-
givenhet och vi i byalaget är mycket tacksamma 
för den insats han gjort under årens lopp.  Till 
ny ordförande valdes istället Sven-Erik Karls-
son fr. Tunbodarna.  Gunilla Rastberg lämnade 
sin uppgift som kassör vilket även hon har gjort 
på ett mycket föredömligt och hängivet sätt.  Till 
ny kassör valdes Ulla-Märta Karlsson.  Vidare 
valdes bl.a. Kennet Sällström till att ansvara för 
Mjällåns båda broar Jällviksbron och Petter Nor-
bergs bron.  Kjell och Gunilla avtackades för deras 
insatser med blommor. 

Vi ser fram en fin vår och sommar. Byalaget 
kommer att fortsätta att ordna arrangemang 
liksom tidigare, det blir t.ex. majbrasa även år på 
Valborg.  

Mjällå Byalag
  Ordf  Sven-Erik Karlsson

                          

 

Vi hade årsmöte söndagen den 18/3 
med traditionsenlig smörgåstårta.

Varför inte ta en kvällsbastu 
med familjen? 

 
För mer information om flotten, bastu och stugan 

på bastuudden vänligen kontakta  
bokningsansvarig Kent Berg 070-218 80 69.  

Besök gärna vår hemsida  
www.bredsjon.dinstudio.se.

Styrelsen 2011 genom Victoria

Bredsjön & Slättmons 
byalag

                          

Kallelse till årsmötet 
kommer med posten.
Nu ser vi fram mot  

vårprogrammet.

 Totte vevar vidare

Ås/Lagfors byalag

pråmmt  absolut, genast
prä´ta   prata
púle   púle mä nånting- jobba med ngt
púttre   puttra, kokar
pýle   bylte, knyte
pýlte   pyssla
pýnje   pyssla
pýntje   pýntje på- krångla på
pär-anna  slottertid gör potatis
pärr   pigg, nyter
pärstamp  verktyg för att göra potatismos
pö om pö  lite i sänder, hur som helst
pöffs   bjäfs, prål, grannlåt
pöffsi   omständig, petnoga
rábbe   bromsa
rálle   skvallra
rálltacka  skvallerkärring
rä´te   skräpet
rat-vär   dåligt väder

Våra dialektord, P-R1 
Ur Bygd i förvandling, del III
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Att odla med sand och gräsklipp!
Nu är vi igång igen, med studiecirkeln - Att odla med sand och gräsklipp som 

startade i höstas. enligt rikskändis i ämnet – Nils Åkerstedt. Gruppen har utma-
nat varandra i en tävling som går ut på att få så mycket potatis som möjligt av 
en enda potatis, satt i en hink med sand och med gräsklipp som gödning och 
täckmaterial. Nisse Åkerstedt fick tre kilo av en potatis, hur mycket får vi?

Det får vi se när vi skördar strax före midsommar. Är du sugen att se vad den här 
metoden innebär är du välkommen till en filmkväll i bygdegården.

Filmkväll Torsdag den 26/4 kl 18.30 Att odla med sand och gräsklipp i Ljustorps 
bygdegård.

FARLIGT AVFALL  
Låt inte ditt farliga avfall ligga och skrota. 

Tillsammans med TIRAB uppmanar Klimatsmarta 
Ljustorp er att komma till insamlingen. Alla som 
kommer deltar i utlottningen av ett hemligt pris.                                                                                

Insamling v.21 onsdag den 23/5 
  17.00 Bredsjön                                                                                     

17.30 Lagfors                                                                                       
18.00 Ljustorp                                                                                      
18.30 Åsäng

Vad är en Energideklaration och hur går den till, klimats-
marta Ljustorp undersöker…

Klimatsmarta Ljustorp bjuder in några personer att delta i en 
Energideklaration av ett hus.                                                                               
Skicka in din intresseanmälan till senast den 30/4.                  
Klimatsmarta Ljustorp, Studiefrämjandet, Storgatan 52 B, 852 
30 Sundsvall.                                             
ingela.dahlin@studieframjandet.se alt, 073 803 79 68 
Namn: ___________________________________ 
Adress:____________________________________
Telefon:____________________¬¬¬¬¬¬¬_______________

Omställning till Klimatsmarta Ljustorp

Har du frågor om projektet Kontakta Ingela Dahlin
ingela.dahlin@studieframjandet.se 073-803 79 68
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Turista
 

Hemma!

Se och uppleva
Burberget ligger mellan Mellberg och 
Burtjärn i centrala Ljustorp. Det är en 
promenadstig upp till bergets topp och 
där uppe har man en makalös utsikt 
över Ljustorpsdalen. Vandringen upp 
tar ca 20 minuter och har en stigning 
på drygt 60 meter. De flesta klarar av 
promenaden. 

Framför dig breder den bördiga och 
ljusa Ljustorpsdalen ut sig omgiven 
av skog på alla sidor. Det är i kontras-
ten mellan den mörka skogen och de 
öppna fälten vi kan söka upprinnelsen 
till namnet Ljustorp. I väster vaktas 
dalen av Lövbergskyrkan och nedan-
för den rinner Ljustorpsån fram och 
ner genom dalen för att i söder fören-
as med Mjällån mellan bergen. Mitt i 
dalen reser sig kyrkberget med kyrkan 
som hälsar alla välkomna.

På toppen finns en privatägd raststuga 
som är öppen för allmänheten. Dess-
utom finns en enkel rastplats där man 
kan fika och grilla samtidigt som man 
njuter av utsikten över dalen.

Historia
I början av stigen stöter du på ett in-
hägnat vattenhål. Det är resterna från 
30-talets guldrusch i Ljustorp. Just här 

borrades nämligen ett av de största 
schakten. Det var hårda tider och ofta 
ökar intresset för spel och lycksökeri 
under perioder av ekonomiska depres-
sioner. Drömmen om den stora vinsten 
sysselsatte många. Det var därför na-
turligt att sökandet efter guld- och sil-
verskatter fångade så många ljustorps-
bor 1930, då guldrushen började. 

1930 bildades Sanna gruvförening. 
Redan 1931 började föreningen sam-
arbeta med Bergsingenjör E A Åker-
man, som utvecklat en metod för 
”Elektriska malmletningar”, vars bok 
finns bevarad bland handlingarna ef-
ter gruvföreningen. Åkerman gjorde 
flera besök i bygden och utförde några 
mätningar på Burberget i Öppom. Nu 
flyttade man verksamheten till Bur-
berget. 

Där hade man tidigare gjort flera un-
dersökningar. Den första 1825 då ma-
joren Arendt Drejer på Lögdö bruk 
tillsammans med några Öppomsbor 
inmutade ett område. Ytterligare in-
mutningar och undersökningar gjor-
des fram till 1930-talet, då Sanna 
gruvförening borrade och sprängde ett 
större schakt, men mineraltillgången 
var för liten, för att finansiera brytning 
i större skala. Edfast från Röje skötte 

sprängningarna. Nu 
hade geologer från 
Bergmästarämbetet 
i Luleå kopplats in 
och de hjälpte även 
till att analysera 
borrkärnorna. Även 
Bolidens gruvbolag 
deltog här. Verksam-
heten avvecklades 
omkring 1934. Bor-
rutrustningen såldes 
till Holm, som sedan 
skänkte den till Nor-
ra Berget. 

Vandringsbeskrivning

Stigen börjar i skogskanten, bortanför 
traktorspåren. 

1. Dagbrott som minner om guldru-
schen i Ljustorp.
2. På bergskanten här börjar du se 
utsikten över dalen åt öster.

3. Här öppnar dalen upp sig, njut.

4. Uppe på toppen hittar du eldplats 
med provisoriska bänkar, raststuga 
och en fantastisk utsikt över Mellberg 
och Ljustorpsdalen.

Fakta från Hembygdsföreningens hemsida om  
guldruschen 1930

Efter en kort vandring får du här uppleva en makalös utsikt över centrala Mellberg. Här ser man skolan 
och kyrkan mitt i byn och alla åkrar som breder ut sig i dalgången. På vägen upp passerar du rester 
från 30-talets guldrush i Ljustorp, nämligen ett gammalt dagbrott. Efter stigen finns också en geocache.

Burberget 
Vandringsstig, utsiktsplats och guldgruva

Utflyksmål nr: 9                                                                   Uppdaterad: 2010-10                                                                         www.upplevljustorp.se

Utsikt från bergstoppen        Fotograf: Lena Liljemark

GPS i naturturism: Ljustorp Sockenförening, Ljustorps Hembygdsförening, Naturskyddsföreningen i Timrå och Vuxenskolan i Sundsvall                          

© Lantmäteriet Gävle 2010. Medgivande I 2010/0767

Utdrag ur produktbladet 
för Burberget. hela blandet och 
fler produktblad hittar du på 
www.upplevljustorp.se/vandra.
htm eller på Turistinformatio-
nen på Ljustorps Handel.
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Öppet: 
 vardagar 10 - 18,  lördagar 10 - 14

Köpmangatan 47, tel & fax 060-58 07 80 

Välkommen!                                                                

Boule
Inomhus  

onsdagar kl.12 
Skönsbergs 
bouleklubb

Inte medlem, funderar du på att bli det? 
Besök vår hemsida på PRO Ljustorp eller 
ring Alice Berg tel: 57 96 04 eller 070-229 
47 03 för mer information om verksam-

heten.

 

Våren har börjat smyga sig fram !
Vårens program börjar med en berättarkväll 

med Olof Ulander den 11/4 kl. 19.00  
där han berättar om Domböcker i Ljustorps 

Tingslag på 1700-talet.
 

Teater blir det 19 april kl.19.00 
 på Bygdegården

Ewert Ljusberg - underhållaren från Hede
blandar allvar o skämt.

 
Och så 30 april 18.30 som vanligt

majbrasa med underhållning o servering.  
 

Alla varmt välkommen !

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

VÅRUTFLYKT
22 maj

Närmare information vid april månadsmöte

NÄSTA MEDLEMSMÖTE
24 april kl. 13.00

Bygdegården Ljustorp

Butiken är fylld 
med vårnyheter!

Kläderna kan du se på  
modevisningen den 18/4 på 

Bygdegården i Ljustorp.

Glöm ej!
Inlämningsställe för kemtvätt   Pensionärsrabatt 

 

Boulen börjar utomhus under maj månad
För vidare information:

 ring Östen S. 073-827 41 25
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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. Hembesök kan bokas.

Anhörigkonsulent Lars Wilhelmsson 
Tel: 060-163492 Mobil:070-577 62 60

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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Stora avverkningar för att stoppa barkborren

Redan 2010 konstaterade 
Norrskogs inspektor bark-
skogsangrepp i Tuna bys 
skogar och rekommende-
rade avverkning. Berörda 3 
markägare accepterade, men 
avverkningen kom att skju-
tas upp ett år på grund av att 
angreppen i Ångetrakten var 
svårare och krävde alla till-
gängliga maskinresurser. 

I december 2011 var man dock 
igång på allvar med avverk-
ningen. Först på plan är skör-
daren, en mycket stor maskin 
som är en rullande eller krav-
lande arbetsplattform för skör-
deaggregatet. Aggregatet fästs 
mot trädet som skall avverkas, 
kapar det och i en mjuk rörelse 
under fallet styr maskinföraren 
trädet till ett lämpligt ställe för 
att kunna skapa högar av till-
kapade stockar som sedan nästa 
länk i kedjan, skotaren, enkelt 
kan plocka upp. Redan här sker 
en första sortering i kvalitetsni-
våer. Stockarna matas fram med 
ett karakteristiskt ljud; ett när-
mast mekaniskt rassel då alla 
grenar trycks av med stor kraft. 
Det tar bara några sekunder att 
kvista en femmeters stock sam-
tidigt som stocken mäts och data 
lagras i skördarens dator. Ansva-
rig för skördaren och skotaren var 
Peter Frånberg med sitt företag 
Härnö skog. Arbetslaget jobbade 
i tvåskift och avverkade ca 700 
kubikmeter virke per dygn. Det 
skapade många högar av storlek 
som lockade till sig intresserade. 
Det är skotaren som samlar ihop 
virket och sorterar det i olika 
högar för transport till olika 
användare. Det är transport till 
sågverk, pappersmassefabriker 
eller till ved.

Bördig mark
Byns barn och kompisar är själv-
klart intresserade av verksam-
heten och maskinerna. En del av 
avverkningsområdet ligger i en 

sydsluttning med bördig mark, 
vilket har gett en grovvuxen 
skog. Peter Frånberg berättade 
att han aldrig tidigare avverkat 
så grovvuxen skog. Med Skogs-
styrelsen nya regler om mindre 
gallring och tidigare avverkning 
får barnen på bilden kanske vara 
med om nästa slutavverkning 
på platsen. Just det här partiet 
grovt virke gick till plywoodfa-
briken i Hassela. 

Lastaren
Vid många hämtningar av virke 
har varje lastbil ofta en egen 
kran som väger drygt 4 ton. Med 
en fristående lastarkran kan net-
tolasten på varje lastbil öka och 
lastningstiden minska. Jimmy 
Sandström, som körde lastaren är 
tredje generation i en åkarfamilj 
från Torpshammar. Lastaren är 
helt anpassad för sin lastarroll. 
Med de hydrauliska stödbenen 
kan ekipaget lyftas och bilen för-
skjutas i sidled kanske 60 cm ut 
bredvid vägen. Sedan tar man 
ett nytt grepp och flyttar bilen 
ytterligare i sidled så mycket 
som behövs för att en lastbil skall 
kunna köra upp vid sidan på den 
smala vägen och bli lastad. När 
Jimmy kör kranen sitter han i en 
hytt som kan höjas flera meter för 
att skapa bra sikt. Den här mor-
gonen startade Jimmy kl 03 från 

Torpshammar med lastaren och 
kunde börja lasta när de första 
bilarna som dök upp strax före 
kl 06 på morgonen. Strax efter kl 
11 så hade han hunnit lasta 14 
st timmerbilar. Bilarna lastas i 
tre fack och i varje fack går det 
ca 7 tag med griplastaren. Varje 
tag vägs och adderas i lastaren 
för att kunna ligga så nära den 
lagliga gränsen som möjligt men 
aldrig över. Bilarna lastar ca 
45 ton när de saknar egen kran 
och utrustning för den. Griplas-
taren ser inte så stor ut i sitt 
sammanhang men ställer man 
den bredvid en människa inser 
man plötsligt storleken.  Sista 
momentet i lastningen av varje 
fack är låsningen av stockarna 
med kedjor. På den här arbets-
platsen körde som mest 6 st tim-
merbilar i skytteltrafik. För att 
de stora bilarna med totalvikt på 
upp till 60 ton skall kunna ta sig 
fram på de små enkla vägarna 
krävs ofta att marken är frusen 
och riktigt förberedd. Transpor-
ten av virket kan vara väl halva 
arbetsinsatsen för att få fram 
virket till sågen eller fabrikspor-
ten.

Text &bild: Olof Ulander

 
Se fler bilder på  

hembygdföreningens hemsida

Granbarkborren
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Vi utför all form av tandvård.
Vårt mål är kvalitet

- vår väg är lugn
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När du får gäster eller affärsbesök för övernattning
www.bedbreakfast.ljustorp.se 

bedbreakfast@ljustorp.se eller 070-660 82 40

Lövbergs B&B

Barnens skidtävling
I strålande sol och riktig 
vårvärme kunde Ljustorps 
barn ställa upp i årets upp-
laga av skidtävlingen. Ljus-
torps IF´s skidsektion och 
Hembygdsföreningen har 
annordnat den populära täv-
lingen i drygt 20 år.

Tävlingen är avslutningen för de 
barn som varit med i skidskolan, 
men alla barn får anmäla sig. Det 
är inte bara barn från byn som 
hittar hit, man kan även hitta 
barn boendes utsocknes. Speaker 
för dagen var Torbjörn Karlsson. 
Jenny Sjöström och Christina 
Karlsson hade hand om anmäl-
ningar och utlämnandet av num-
merlapparna. När det var färdigt 
och alla som ville tävla fått num-
merlappar flyttade Kristina sig 
ner till starten. Första start gick 
11.30. Tillsammans med Gun-
Marie Forsberg släppte de sedan 
iväg barnen med 30 sekunders 
mellanrum. Barnen radade upp 
sig i nummerordning. De flesta 
hade varit med förr, så i år 
gick det ganska fort. De yngre 
barnen startade i maklig takt, 
utom Emil Östman som satte av 
som en raket efter spåret.  Det 
blev stundtals lång väntan, då  

några av de äldre anmälda inte 
kom till start. Det blir så efter-
som alla anmälda får en starttid 
för att tidtagningen ska fungera. 
När någon inte kommer måste 
nästa startande ändå vänta in 
sin starttid och då uppstod det 
stundtals lång väntan.  

Olika längder
Barnen blir indelade efter ålder 
och kön i olika grupper. Åldern 
bestämmer hur långt de ska 
åka. De minsta upp till 6 års 
ålder åker 300 meter. 7- och 8 
åringarna åker 800 meter och 
de över 9 får åka 1 km. De barn 
som är över 10 år får reda på sin 
åktid när de kommer i mål. På 
målrakan stod familj och vänner 
och hejade på sista biten in i 
mål. Efter målgången bjöds det 
på saft och bulla. Allteftersom 
barnen kom i mål blev suget 
efter nygräddade våfflor större 
och kön in till köket ringlade 
stundtals lång. I köket gjorde 
Inger Andersson och Märta 
Rönngren sitt yttersta att ser-
vera alla hungriga våfflor med 
glass och sylt. Barnen blev som 
vanligt bjudna på godsakerna. 

Prisutdelning
När alla hade fått i sig lite fika 
var det dags för prisutdelningen.   
Tyvärr var det många som redan 
hade åkt hem. Innan priserna 
delades ut passade Torbjörn på 
att tacka Anette Mattsson, som 
efter många år i skidsektionen 
beslutat att ta en paus från det 
arbetet. Hon uppvaktades med 
en blomsterkvast (ordentligt 
inpackad) och kramar från Tor-
björn och Kristina. Alla barn 
som deltagit får en guldpokal 
och de som deltagit i skidskolan 
får även ett diplom. Åsa Eriks-
son berättade lite om skidskolan 
som hon och Anna Eriksson har 
hållit i i vinter. Hon berättade att 
Jenny Sjöström, Markus Berg-
fors, Henrik Forsberg och Niklas 
Bergfors varit med och åkt med 
barnen, och hon tackade dem för 
deras engagemang. 

Mysterium
Något som förbryllar är att det 
var 27 startande barn, men bara 
26 barn som kom i mål. Är det 
någon som sett en liten vilsen 
skidåkare någonstans i byn?

Text & bild: Sara Östman
Emil Östman satte av i rasasnde fart.

Spänd väntan på prispoklaerna.
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Lantnära boende! 
Ett Leaderprojekt

 
Vi erbjuder idag besökare två 

övernattningsmöjligheter i Ljus-
torp, men vi vill gärna ha fler. 

Vi är ett projekt inom Leader Timråbygd 
som håller på att etablera en stugförmed-
ling. Vi behöver fler boende på landsbyg-
den och vi tror att du vill tjäna pengar!

Är du intresserad eller vill veta mer, gå ut 
på vår hemsida eller kontakta oss:

www.lantnaraboende.n.nu
lantnaraboende@leadertimra.se 

073-275 48 69

EWERT I FULL FRIHET
Torsdag den 19 april kl 19.00

Ljustorps Bygdegård
Biljettpris: 140/120 kr inkl fika

Ewert Ljusberg, den mångsidige 
underhållaren från Hede, blandar 

som alltid allvar och skämt. 

Arr: Timrå Riksteaterförening och  
Ljustorps hembygdsförening
Biljetter: Ulla-Britt tel 82240

www.garageportexperten.se

Fixar du rabatterna, tar vi hand om ditt garage. På samma sätt 

som vi redan tagit ansvar för 150 000 andra garage. Vi hjälper 

dig välja ur marknadens bredaste sortiment. Vi mäter, monterar 

och lämnar garanti. Exempelvis kostar takskjutporten GPE 200 

inkl. motor och montage 16 900 kr. Minus ROT-avdrag förstås. 

Välkommen in, eller ring så kommer vi hem till dig. 

Kostnadsfritt förstås!

Fler portar och mer om
vårens fi na erbjudande 
hittar du på hemsidan!

Låt oss byta port!
Trädgårds-set från Fiskars på köpet!

        Värde!

1 715:-
Erbjudandet gäller

t.o.m 31/5 2012

Sundsvall
Trafi kgatan 11
Tel 060-56 80 70
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Ljustorps Trädgård
Här har våren redan gjort entré med blommande penséer

Snön ligger fortfarande 
kvar, och det är nog inte 
många som tänker på rabat-
terna ännu, men på Ljustorps 
Trädgård är arbetet är redan 
i full gång för säsongen. Om 
ca två veckor börjar man 
leverera ut penseerna. 

Arbetet sätter igång redan vecka 
4 när de första sticklingarna 
kommer. Det är då ampelpen-
séerna anländer. De planteras 
och därmed är arbetet för den 
här säsongen i full gång och så 
rullar det på till veckan efter 
midsommar. Sticklingarna tas 
i huvudsak från två olika leve-
rantörer. Penséerna kommer 
från Holland.  Det är en otroligt 
stor mängd med blommor. Bara 
på borden i ett växthus finns 
det ca 30 000 plant, förutom de 
som hänger i taket och efter väg-
garna i amplar. Med tanke på 
att det finns fyra växthus, så blir 
det ett väldigt stort antal plant. I 
växthuset närmast vägen är det 
nästan bara pelargoner.

Blommar redan
Det är behaglig värme inne i 
växthusen. I taket hänger en 
plasttub med små hål i. Med 
jämna mellanrum går en fläkt 
igång och trycker ut varmluft i 
tuben, och luften sprids då jämnt 

över hela växthuset. När solen 
skiner klarar man värmen utan 
den. I taket och efter väggarna 
hänger det amplar med Ampel-
penséer, Millionbells, Surfina och 
Verbena. Ampelpenséerna har 
redan börjat blomma så smått. 
Även Klemaris har de planterat 
i amplar. De ska växa lite till 
innan de tillåts blomma. Om ca 
två veckor börjar de leverera ut 
till butiker och kyrkogårdar. De 
levererar även till Hudiksvalls-, 
Sundsvalls- och Timrås kommu-
ner. Naturligtvis säljer de även 
till privatpersoner. På de två 
veckorna töms borden i  växthu-
sen, men det fylls på med som-
marblommor eftersom, såsom 

Tagetes, Lobelia, Bacopa, Petu-
nior mm. 

Årets höjdpunkter
Lagom till Öppet Husdagen står 
alla fyra växthusen proppfulla 
med prunkande blommor. Det är 
en härlig upplevelse att besöka 
Trädgården då. Med ca 1000 besö-
kare under dagen är det fullt upp. 
Detta görs möjligt det hjälp av 
Cathrine Stafverin, Anna-Carin  
Högstedt och Elisabet Forsberg 
som gör ett fantastiskt jobb. I år 
ska Pia Hammarström ta hand 
om kassan. Besökarna hålls 
mätta med kolbullar som Lidas 
bjuder på. Det finns ingen tid att 
hämta igen sig på - redan helgen 
efter är det dags för Hasselfors-
dagen. Det är då full kommers 
igen. Då kan man få sina blomlå-
dor planterade och klara med sig 
hem. Efter midsommar tar de två 
månaders ledighet. Under året 
görs även arrangemang både till 
begravningar och bröllop. Den 1 
september brukar de köra igång 
verksamheten igen. De städar 
då upp, röjer undan och fräschar 
upp inför nästa säsong. Då är det 
ljung, gravplant och gravkransar 
och senare julblommor som ska 
ordnas.  Så börjar det om igen. 

Text & bild: Sara Östman
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Anette     &      Marie 
070 547 14 14     070 247 14 14 

 
ljustorpstaxi@gmail.com  
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GPS i naturturism
Projektet är inriktat på att restaurera och skylta upp natur- och kulturstigar i Ljus-
torp med omnejd. Dessa ska sedan kartläggas med GPS och finnas för nedladdning på  
Internet. I anslutning till många av platserna kommer vi också att jobba med geocacher 
dvs. en typ av skattjakt på GPS som finns på Internet. 

Slätberget efter Ås fäbodstig

* Just nu börjar vi förbereda oss 
för barmarksäsongen. Alla stigar 
ska kollas efter vinterstormarna, 
därefter påbörjas röjning vid 
behov.
* Just nu arbetar vi med infor-
mationsblad och material kring 
Glupen, Örasjön, Skäljombäcken, 
Stavre fäbodstig och Lögdö 
naturstig.
* Till sommaren kommer vi att 
inrikta oss på stigar inom Lögdö 
vildmark.

Nyheter i projektet

Har vi missat något?
Vi behöver alltid få in mer underlags-
material. Vet du något om platser efter 
någon stig som vi gjort ett blad på eller 
har någon kuriosa kring som kan göra 
upplevelsen mer intressant. Hör av dig. 
Vi tar tacksamt emot all information och 
allt material. Kontakta gps@ljustorp.se

Vara med och jobba?
Vi behöver fler som hjälper oss med kart-
jobb, röjning, skyltuppsättning, testvan-
dring mm. Vi kommer under våren att gå 
ut i grupp och göra jobb efter en stig i tag-
et. Det blir i form av trevliga dagsutflykter 
då du får tillfälle att lära dig mer om din 
hembygd. Kontakta gps@ljustorp.se 

Målet är att besökarna ska kunna känna till utflyk-
tsmålet innan dom besöker oss. Dom ska hitta dit, väl 
på plats ska dom hitta efter stigen, dom ska förstå vad 
dom passerar och vad dom kan förväntas uppleva.

Känna till
Varje produktblad ska finnas nedladdningsbart på In-
ternet, gärna med länkar från alla samarbetspartners. 
Förhoppningen är också att vi ska få platserna nedladd-
ningsbara till de vanligaste bil GPS:erna.

Hitta dit
Det ska vara tydligt skyltat från närmaste allmänna väg, 
med skylt i väderbeständigt material. Det ska finnas 
väganvisning på alla produktblad. Det ska finnas GPS 
koordinater för parkering och startplats.

Hitta där
Det ska finnas en startskylt vid varje utflyktsmål/stig 
som ska vara intresseväckande, välkomnande och lät-
tförståelig. Det ska vara tydlig skyltning efter stigen, om 
det är stigdelningar eller liknande. Ledmarkering sker 
med gul färg på träden och i vissa fall pilar. GPS koor-
dinater efter stigar och vid waypoints skapar struktur. 
Varje faktablad ska innehålla en förklaring över stigen.

Förstå och uppleva
Förklarande skyltar på plats vid sevärdheter, vad man 
ser och varför det är intressant. På faktabladen skall 
natur/kultur/historia presenteras på ett förståelseinriktat 
sätt. Förhoppning finns att möjliggöra nedladdningsbar 
information från Internet direkt till mobil på plats.

GPS i naturturism: Ljustorp Sockenförening, Ljustorps Hembygdsförening och Naturskyddsföreningen i Timrå                         

Riktlinjer i projektet för att tillgängliggöra stigarna/naturen
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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

 Brandéns pärlspontskiva, vitmålad 
Fönsterkampanj tom v 14 

Altandörrar helglasade 
Gipskivor och övriga trävaror  

till bra priser. 
Spånbalar 

Öppettider
Mån-Fre  7-17 Lör 9-13

Terminalvägen 6  
861 36 Timrå  

Tel: 060-571050

Bilrutor och 
stenskottslagning

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

Ryds Glas
i Timrå AB
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Pyssel sidan 
Lös och färglägg! 

Facit på sidan 36.

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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Ljustorps Röda Korskrets 2011 
Insamlingar
Medlemsavgift: 4160 kr, Trädgårdslotteri: 2000 kr,  
Blomsterfond: 1000 kr, Julinsamling: 5410 kr,  
Bössinsamling: 4901 kr, Världens barn: 2818 kr, Musikcafé: 4790 kr
Summa: 25 079 

Vi har skickat: 
Afrikas Horn: 3910 Gemensamt hela Sverige: 27 miljoner kronor
Mat, vatten och sjukvård, samt försörjning av mat kommande år. 
Vårkampanjen ”Hjälpa barn hitta hem”: 5000 kr Gemensamt hela Sverige: 18000 miljoner kr
Hjälper familjer som splittrats i krig och konflikt, samt givit psykosocialt stöd till torterade och 
krigsskadade personer. 
Krigsdrabbade i Libyen: 5000 kr Gemensamt för Sverige: 3 miljoner kr
Första hjälpen, sjukvård, mediciner, mat och dryck, tält och filtar och ambulanser.
Julkampanj ”Aldrig ensam”: 11300 kr Gemensamt hela Sverige: 23 miljoner kronor 
Ofrivillig ensamhet: 32000 äldre ensamma, ta emot 25000 samtal i vår telefonjour samt hjälpa 
15800 barn och vuxna med läxorna. 

Tack alla ni som gjort det här möjligt. 
Genom Ljustorps Röda Korsordförande Doris Elfström 
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Mars
    Fre 30 kl. 18.30 
 Freaky Friday   
 Bygdetorget 
 Lj. Bapt.för & Bygdetorget
April    
    Sön 1  kl. 11.00 
 Söndagsgudstjänst  
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling

    Mån 2 kl. 18.00 
 Årsmöte   
 Ljustorps IP
 Ljustorps IF
    
    Mån 2 kl. 18.00 
 Innebandy    
 Gymnastiksalen 
 Bygdetorget

    Tis 3 kl. 18.00 
 Lyftgevärsskytte   
 Bygdegården 
 Bygdetorget

    Fre 6  kl. 11.00 
 Långfrdagsgudstjänst 
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling

    Fre 6  kl. 11.00 
 Gudstjänst 
 Betel 
 Baptistförsamlingen

    Sön 8 kl. 11.00 
 Påskdagsmässa med dop 
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling

     Sön 8  kl. 11.00 
 Gudstjänst 
 Betel 
 Baptistförsamlingen

    Sön 9  kl. 11.00 
 Söndagsgudstjänst  
 Riibodarnas missionshus 
 Ljustorps församling 

    Ons 11 kl. 19.00 
 Berättarkväll   
 Hembygdsgården 
 Lj. Hembygdsförening

    Fre 13 kl. 18.30 
 Freaky Friday   
 Bygdetorget 
 Lj. Bapt.för & Bygdetorget

    Sön 15  kl. 11.00 
 Gudstjänst 
 Betel 
 Baptistförsamlingen 

    Mån 16 kl. 18.00 
 Innebandy    
 Gymnastiksalen 
 Bygdetorget

    Mån 16 kl. 19.00
 Ordförandemöte
 Bygdegården
 Vindkraftsåterbärning 

    Tis 17 kl. 18.00 
 Lyftgevärsskytte   
 Bygdegården 
 Bygdetorget

    Tors 19  kl. 19.00 
 Teater    
 Bygdegården
 Timrå Riksteaterförening

    Lör 21 kl. 10-15
 Barnklädesmarknad  
 Bygdegården 
 Bygdetorget

    Sön 22 kl. 11.00 
 Söndagsmässa  
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling

    Mån 23 kl. 11.00 
 Babysång    
 Bygdetorget 
 Bygdetorget

    Mån 23 kl. 18.00 
 Innebandy    
 Gymnastiksalen 
 Bygdetorget

    Tis  24 kl. 13.00 
 Medlemsmöte   
 Bygdegården 
 PRO

    Tis 24 kl. 18.00 
 Lyftgevärsskytte   
 Bygdegården 
 Bygdetorget

    Ons 25 kl. 12.00 
 Mitt på dagen 
 Församlingshemmet  
 Ljustorps församling

     Fre 27 kl. 18-21 
 Disco     
 Bygdegården
 Bygdetorget

     Sön 29  kl. 11.00 
 Gudstjänst 
 Betel 
 Baptistförsamlingen

     Sön 29 kl. 18.00 
 Gudstjänst m. musik  
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling

Mån 30 Stoppdatum 
Var god respektera detta!!!

   

 Mån 30 kl. 19.00 
 Valborgsmässofirande 
 Betel 
 Baptistförsamlingen   

   Mån 30 kl. 18.30 
 Valborgsmässofirande 
 Hembygdsgården 
 Lj. Hembygdsförening
    
   Maj  

    Sön 6  kl. 11.00 
 Familjegudstjänst  
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling

    Sön 6  kl. 11.00 
 Familjegudstjänst 
 Betel 
 Baptistförsamlingen

    Mån 7  kl. 11.00 
 Barnsång    
 Bygdetorget 
 Bygdetorget

    Fre 11 kl. 18.30 
 Freaky Friday   
 Bygdetorget 
 Lj. Bapt.för & Bygdetorget

    Sön 13  kl. 11.00 
 Gudstjänst 
 Betel 
 Baptistförsamlingen

    Tors 17  kl. 08.00 
 Gökotta   
 Sockenstugan 
 Ljustorps församling

        17/5 Nästa Ljustorpsblad 

 
Regelbunden verksamhet 
    Tis   kl. 10-12 
 Öppet Kyrkis   
 Församlingshemmet 
 Ljustorps församling

    Ons kl. 12.00  
 Boule 
 Skönsbergs bouleklubb 
 PRO 

    Ons   kl. 18.15 
 Gymnastik   
 Gymnastiksalen 
 Ljustorps IF 

    Tors kl. 9.00 
 Affärsresa    
 Upphämtning 
 Lj.Taxi   
   
    Sön kl. 16 & 17.00  
 Bee kidz & Zumba   
 Bygdegården 
 Zumba Meijer      

Aktiviteter  i Ljustorp April - Maj
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Bygdetorget

Välkommen in!
bygdetorget@live.se Marlene tel: 82186 Sara tel: 82413

Begagnatmarknad Barnkläder
 21 april kl: 10-15

Plats: Ljustorps Bygdegård
Kom och fynda!

Barnkläder, skor, leksaker mm
Är du intresserad av ett säljnr?

Du lämnar in kläderna så  
säljer vi dem åt dig!  

Ring 070-3375307 kl 9-16 vardagar

Vi vill tacka Henrik Forsberg för din hjälp med luftgevärsskyttet.

Innebandy
Måndagar i gympasalen kl. 18-19 Ledare 

Peter Nilsson mfl. Pris: 60:- 
2/4, 16/4, 23/4

Luftgevärsskytte
Tisdagar kl. 18-19 Lj. Bygdegård.  

Ledare Svante Jansson. Kostnadsfritt
3/4, 17/4, 24/4

Bee kidz
Söndagar kl. 16-16.50 Lj. Bygdegård

Barndans ”Zumba” Pris: 400:-
Ledare Linda Meijer

Anmälan susadusa@hotmail.com

Zumba
Söndagar kl. 17-18 Lj. Bygdegård

Ledare Linda Meijer
Anmälan susadusa@hotmail.com

Seniorcafé
Torsdagar kl. 9.30-12. 

Fika 15 kr och alla är välkomna!

Babysång
Måndagar udda veckor kl. 11 med Gullwie 
Nygren. Kostnadsfritt, möjlighet att köpa 

fika. 23/4, 7/5

Disco 
27 april  

kl. 18-21.  
Från 6års - årskurs 5

Gilla oss på Facebook så håller 
 vi dig informerad!

Freaky Friday
Fredagar udda veckor kommer vi att ha

”Freaky Friday” i samarbete med Lj.
Baptistförsamling. Det kommer att bli
blandade aktiviteter till exempel lekar,

spela spel, pingis, sång mm.
Varje träff  avslutas med fika.

Vi har öppet i två timmar mellan
kl. 18.30- 20.30. Den 30/3 blir det filmkväll.

Ålder: förskoleklass till åk. 5 
Kostnadsfritt

De datum vi har öppet är:
30/3, 13/4, 11/5, 25/5Är du intresserad av 

att klippa dig här i byn?  
Amanda från Sagolik i 

Timrå kommer hit.  
250 kr / klippning.  

Dam, Barn och Herr. 
Anmäl ditt intresse till 

oss tel: 82186
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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
Idrottsföreningen  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. Bygdegård  0730-944 944
Kanontuth. Bredsjön 070-218 80 69
Bokning bastu-udden 070-218 80 69
Tomat-Ås   060-81050
Mjällådalens rök-kåta 060- 612287

Skola/Barnomsorg 
Ljustorps skola   060-821 47
Sjukanmälan Lj. Skola  060-821 47
Fritids    070-191 65 12   
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  070-190 79 22

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  114 14
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 

 
 

  

Ljustorps information

Jag skulle vilja ge en ros till 
den som snöröjer vägen mellan 

Bredsjön och Ljustorp iår, vägen 
är alltid plogad väl och skrapad 
samt sandad. En stor tack från 
oss som trafikerar denna väg.

Enplanshus, torp eller sommar-
stuga önskas hyra eller köpa. 

Gärna ensligt belägen, max fem mil från 
Sundsvall. Eventuellt mindre skogs- eller 
jordbruksfastighet inom Sundsvall-Timrå-

Härnösand. Även obebyggt tomt inom  
området är av intresse.

Agneta och Jan Bråding 
Lövbergsåsen 255, 861 93 Ljustorp 

Tel: 060- 81088 
Tala in meddelande

Facit
7 2 

4 9
5

9
7 1

8

5
2

7

951
372

751
6

6 1 5 8
7 6 1
5 9 2
3 8 9 1

7 3
4 267

814
539

5
6
482

4 9
3748

9 2 3
2

8 4

8 6
9

6
3

4 13

24
53

8

6

6

1
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Vindkraftsåterbäring  
i Ljustorp 

Ljustorp socken ekonomisk fören-
ing som är projektägare och juru-
disk motpart i förhandlingarna ägs 
av invånare, föreningar och företag 
i Ljustorp och Lögdö vildmark. Alla 
som bor eller verkar inom området 
får vara medlemmar och alla får 
delta i arbetet, i diskussioner och 
vara med och ta beslut. 

Förutom det fattas alla viktiga 
beslut av stormöten dit hela bygden 
kallas via Ljustorpsblad och hem-
sida, oavsett medlemsskap. I 
löpande frågor sker avstämning 
via ordförandeträffar dit alla före-
tag och föreningar kallas att delta 
med 1-2 representanter. 

Vi vet att det med stor sannorlik-
het kommer att finnas mycket syn-
punkter på det arbete vi gör idag, 
längre fram i framtiden. Därför 
tycker vi att det är oerhört viktigt 
att vi hela tiden förankrar arbetet 
via ordförandeträffar. Alla som 
arbetar i arbetsgruppen för vind-
kraften ska känna att dom repre-
senterar en grupp som står bakom 
dem och de beslut som tas.

Arbetsgruppen väljs på ordföran-
deträffen enligt kriterierna ovan. 
Den förankrar löpande med ord-
förandegruppen. Slutgiltiga avtal 
tas på stormöten, dit ALLA är väl-
komna.

Ljustorp sockenförening har ansökt och beviljats ett projekt från Leader Timrå-
bygd. Projektet innebär att vi ska kraftsamla för att få ut bästa möjliga ekono-
miska tillväxt ur de eventuellt kommande vindkraftetableringarna. Det innebär 
både bygdepeng och övriga ekonomiska fördelar som arbetstillfällen, skapa för-
utsättningar för lokal upphandling och lokal service under byggnation och drift.

Vi kommer inte överens med • 
Timråvind om avsiktsförklar-
ingen. Därför lägger vi nu ner 
arbetet med avsiktsförklar-
ingen och går över på att 
förhandla om ett avtal istället.
Vi har fått beslut om 100 000 • 
kronor i projektpengar från 
Leader Timråbygd den 21/3.
Ordförandemöte den 16 april • 
klockan 19.00 om vindkraft-
en. Ny arbetsgrupp och ny 
sammankallande ska utses.

Senaste nytt!

Du hittar alltid aktuell information på: www.ljustorp.se/vindkraft

Hur säkrar vi att projektet representerar alla?

Vad innebär det att en bygd är för-
beredd och kan få ut bästa möjliga 
ekonomisk tillväxt av den vind-
kraftsetablering som kommer att ske.

Det kan innebära många saker. Det in-
nebär att bygden har tänkt till och kan 
erbjuda det som kommer att efterfrågas 
både under byggnation och under drift. 
Om Ljustorp kan det, så får vi också det 
bästa lokala ekonomiska utfallet av vin-
dkraftsetableringen.

Arbetstillfällen
Vi vet att det kommer att röra sig om 
flera hundra arbetstillfällen under byg-
gperioden. Det är alla typer av arbeten. 
Hur ser vi till att entreprenörerna känner 
till vilken lokal kompetens som finns? 
Hur ser vi till att förbereda oss så att vi är 
attraktiva när arbetet ska ske?

I drift kommer det inom t ex Timråvind 
att handla om ca 8 egna arbetstillfällen. 
För att vara förberedd här bör man gå 
utbildning mot vindkraftstekniker som 
finns bl annat i Strömsund och Storu-
man som yrkeshögskola. Du ska ha 
gått gymnasiet och utbildningen tar 2 
år. Sista ansökningsdag är 30 april. Det 
gäller att börja i tid, om man ska vara 
klar när arbetena ska tillsättas.

Service för arbetare
Dessa flera hundra arbetare som kom-
mer hit behöver t ex boende. Kan du 
erbjuda uthyrningsrum eller husvagns-
platser med tillgång till el, dusch och 
toalett.

Förberedd bygd?
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Ljustorps Trädgård

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

växthus!

Tulpanbukett 
59 kr

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

Baptistförsamlingen 
Birgittas fotvård
Benritz Motor 
Bygdegårdsföreningen
Bygdetorget
Byggbutiken
Danielsson Byggare
Dina försäkringar
EAB Norrland
Garageportsexperten
GPS i naturturism
Hofmann tandläkare 
Hårlinjen
Hässjö begrav. byrå
Klimatsmarta Ljustorp 

Lantnära boende 
Leader Timråbygd
Ljustorps Centeravd.
Ljustorps Handel 
Ljustorps Hembygdsför.
Ljustorps församling
Ljustorps IF
Ljustorp PRO
Ljustorps Taxi
Ljustorps Trädgård
Lövbergs B&B
Martins Service
Mobila massören
Monicas
Norrskog 

PN Montage
Primaskog 
Remax Mäklarna 
Ryds Glas i Timrå
Sanna Grus
SCA Skog
Sjöströms Busstrafik
Stavre Grus
Timrå Riksteaterförening
Träffpunkten 
Vindkraftsåterbäring  
i Ljustorp
Östlunds snickeri 

Returadress:  Ljustorp Sockenförening
        Öppom 110,  
   861 93 LJUSTORP 

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


