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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@ljustorpsbladet.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 
Tommy Klaar  tel: 060-58 91 75 
Frida Nygren  tel: 070-171 89 69 
 
Gästskribenter: Annsofie Carlsson, Olle Liljemark, 
Torbjörn Carlsson, Anna Nygren och Britt Grothage

LJUSTORP

En GrönskandE landsbyGd

Tidningsinformation
Nästa tidning  3/10 

 
Stoppdatum den 22/9

Prenumerationer 
Tidningen delas ut gratis till alla som har brev-
låda i Ljustorp. Ni andra som vill ha tidningen 
kan prenumerera för 175 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: 070-340 92 29 
Lögdö, Riibodarna: 
Björn Andersson   tel: 070-354 10 84 
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 2014
  Niclas Andersson, ordf 
  Ulf Nilsson, kassör
  Sara Östman, sekr 
  Victoria Rosengren 
  Vivianne Nyman
  Adjungerad:
  Lena Liljemark
  Suppleant:  
  Björn Andersson

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

röst

Föreningen skall verka för att 
skapa de bästa förutsättningar för 

att leva och bo i Ljustorp!

Vi driver eller är samverkanspart i Leaderprojekten: 
GPS för naturturism, Bygdegården som möjlighets-
skapare, Dialog Mjällådalen och Lantnära boende 

som har egen annonsplats i tidningen.
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Sommarläger
Som de senaste åren anord-
nade Bygdetorget ett sommar-
läger på IP. Mellan klockan 
9.00 och 14.00 i dagarna tre har 
barnen fått göra roliga saker.

Lägret hölls måndag till onsdag 
i midsommarveckan. Fyra som-
marjobbare, 15 barn och två vuxna 
ledare, så såg årets grupp ut. I år hade 
köket intagits av Britt-Inger Lind-
ström som såg till att alla deltagare 
var mätta och belåtna.  Även Håkan 
Lindström hjälpte till med lite allt 
möjligt. Första dagen inleddes med 
att alla samlades i serveringen på 
IP. Barnen fick en presentation av 
sommarjobbarna och en genomgång 
av lägrets innehåll. Vädrets makter 
var inte välvilliga det här året och 
det var många barn som valde att 
stanna inne och spela sällskapsspel, 
men en del sökte sig ut för att spela 
brännboll och kubb bland annat. 
Efter en stund samlades alla för att 
gå upp till kyrkan där den tillfälliga 
prästen Arne Landståhl tog emot. 
Han tog med sig alla in i sakristian 
och där visade han hur prästen klär 
sig. Han berättade om de olika fär-
gerna som används och deras bety-
delse. Därefter blev det ett besök i 
sockenstugan. 

Kallt väder
Väl tillbaka på idrottsplatsen var 
det dags för lunch. Pyttipanna och 
rödbetor serverade Britt-Inger. Efter 
lunch fortsatte barnen att spela spel. 
Det var inte varmt härligt sommar-
väder, utan kalla vindar som mer 
gav känslan av höst och det höll i 
sig alla tre dagarna. Det betydde 

att tisdagens utfärd till Röje, där 
det var tänkt att hela dagen skulle 
spenderas, med paddling, fiske och 
bad, fick strykas. I stället blev det 
filmvisning med chips på Bygdegår-
den. För att göra det lite mysigare 
togs fåtöljer, kuddar och filtar upp 
från Bygdetorget och tillsammans 
med sofforna från entrén gjorde det 
att alla kunde sitta bekvämt. Till 
lunch serverades korv och mos. De 
som ville fick bada i badtunnan efter 
maten. Eftermiddagen och onsdagens 
förmiddag fortsatte barnen att spela 
olika spel både ute och inne. Twister 
var nog det mest populära spelet.

Avslutning
Så kom då det som (nästan) alla 
väntat på - det avslutande vatten-
kriget! Både vuxna och barn plock-
ade fram vattenpistoler och andra 
vattensprutande attiraljer, badklä-
der åkte på, hinkar fylldes och så 

var det igång! Några tjejer vände 
i dörren och gick direkt till bad-
tunnan, där vattnet var varmt och 
skönt. De flesta var i och värmde sig 
åtminstone en gång. Alla ledarna 
var dyblöta, de hade nog inte en 
torr fläck på sig. Kylan kunde inte 
dämpa glädjen i att blöta ner varan-
dra. Så var då årets läger över. 

Stort intresse
I år var intresset för lägret väldigt 
stort och det tog arrangörerna på 
sängen. Med bara två vuxna till att 
dela ansvaret för barnen på, sattes 
deltagarantalet till 15, en siffra långt 
ifrån det fyrtiotal som visat intresse. 
Nästa år är det Ljustorps IF som 
arrangerar lägret och då hoppas vi 
att alla som vill ska få plats.

Text: Sara Östman

Det avslutande vattenkriget, barnen mot ledarna, är alltid efterlängtat.
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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: ljustorp@naradej.se, webbsida: www.naradej.se

Suzan och Lena hälsar alla hjärtligt välkomna!

Vi har korv med bröd / mos.

Ta en kopp kaffe i vår fikahörna!

Fler erbjudanden finns i butiken ! Priserna gäller  v 31-32  med reservation för slutförsäljning.

Köttbullar 
Felix 450g

  29:90:-

Kostnadsfri hemsändning av  
varor varje fredag.  

Beställning senast torsdag. Tel: 820 40 

Schweppes  
150 cl olika smaker

19:90:-
Sia Glass 

0,5l olika smak  

2 för 30:-
Fishermans  Friend 

Olika smaker

2 för 20:-
ord. pris 12,90/st

ord. pris 37,90 + pant. Ord. pris 24,90

ord. pris 17,90/st
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Ljustorp har ett damlag igen
Efter 8 år finns det åter ett damlag

Det var åtta år sedan Ljus-
torps IF hade ett damlag 
sist. Försök har gjorts för att 
få ihop ett damlag tidigare 
säger Håkan Hagberg som 
idag är damlagets materia-
lare och allt i allo. 

För fyra år sedan gjorde Ljus-
torps IF ett samarbete med Sör-
åker för att få ihop ett damlag. 
Men det var under en middag i 
fjol som Håkan, nuvarande trä-
naren Carlos Zavala och hans fru 
Sonja Zavala som nu är lagledare 
och allt i allo inledde arbetet för 
att försöka få ihop ett damlag i 
Ljustorp igen. Det tog ett tag att 
få ekonomin att falla på plats 
och hitta folk som var villiga att 

arbeta ideellt, så först i år kunde 
deras planer sättas i verket och 
Ljustorps har ett damlag i divi-
sion tre igen. Tränaren Carlos 
har tidigare tränat herrar för 
Söråker men nu är det alltså 
damlaget i Ljustorp som gäller.

Håkan var tidigare tränare i 
flicklaget i Ljustorp och tränade 
då några av de som idag spelar i 
damlaget. Två av de nuvarande 
spelarna är från Ljustorp varav 
den ena är Håkans dotter Ida 
Hagberg och den andra är Jose-
fine Hammarberg, som var med i 
flicklaget som Håkan tränade för 
flera år sedan. Spelarna är i åld-
rarna 16-36 år och värvade från 
Söråker, Timrå och Sundsvall. 
Lagandan och gemenskapen, att 

alla kan vara med går inte att 
ta fel på när Håkan berättar om 
hur ett flertal av spelarna har 
fått barn, så ibland får han och 
Sonja vara barnvakt under trä-
ningarna. Håkan och tränarkol-
legiet tycker att det hitintills har 
gått över förväntan för damerna 
i division tre.

Avslutningsvis vill Håkan säga 
att alla är varmt välkomna och 
komma och titta på matcher och 
köpa fika och korv. Just nu har 
laget spelaruppehåll men de kör 
igång igen den 22 juli med DM 
på HK-vallen i Johannedal.

Text: Frida Nygren 
Bild: Ida Hagberg
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Kom och prova vår badtunna!
Locka vänner, familj eller arbetskamrater till en natur-
nära spaupplevelse och hyr vår vedeldade badtunna.

Hyra av IP
Servering, badtunna och bastu

1000:- upp till 8 peroner
1500 :- vid 9 och flera

Badtunna, omklädningsrum  
och bastu 500 :-

Badtunna uppvärmd 800 :-

Kontaktuppgifter Ljustorps Idrottsförening

Telefontid: Må-Tors 9.00-12.00 
Tel:  060-821 86
Jounr: 072-7057943 

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

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  2014
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.

Hemmamatcher
Herr  6/8 kl. 19.00  LJIF- Ljungan 
Dam 7/8 kl. 19.00  LJIF - Selånger 
Dam  17/8 kl. 12.00 LJIF - Heffners 
Herr 17/8 kl. 17.00 LJIF - Alnö 
Dam 31/8 kl. 13.00 LJIF - Alnö 
Herr  31/8 kl. 16.00 LJIF - Fränsta 
Dam 13/9 kl. 13.00 LJIF - Sundsvall 
Herr 14/9 kl. 16.00 LJIF - Holm 
Dam 28/9 kl. 13.00 LJIF - Ånge 
Herr 28/9 kl. 16.00 LJIF - Ånge

Fotbollssektionen

Vi jobbar för att få en väl fungerande och 
använd hemsida. 

www.idrottonline.se/timra/ljustorpsif

Info om träningslokalen på IP 

Nu är det inte långt borta. 
Vi kommer att anslå priser och 

öppettider på hemsidan, IP, affären 
och på Bygdegården. 

 

Semesterstängt v. 27-32
Vid viktigt ärende mejla  
ljustrorpsif@telia.com

Mejlen läses regelbundet.

Bilbingo 
 

                               Torsdagar kl. 18.45
Kassan öppnar kl. 18.00

Ljustorps Bygdegård
tom 28/8 

Välkomna!
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Lövbergs B&B
När du får gäster eller affärsbesök för övernattning

 www.bedbreakfast.ljustorp.se 
bedbreakfast@ljustorp.se eller 070-660 82 40

www.naturskyddsforeningen.se

Lördagen 17 maj var vår 
terminsavslutning på Freaky 
Friday, Vi hade ordnat en 
cykeltävling, ”Freakybike”. 
18 glada barn och minst lika 
många funktionärer slöt upp 
denna soliga dag. 

Dagen inleddes med en samling 
på kapellet med Samuel Ärle-
brandt från Luleå. Han var på 
besök hos församlingen under 
helgen och berättade om vad tro 
handlar om. Efter att barnen 
delats in i sex lag fick de åka 
traktorvagn med cyklarna till 
starten vid Tuna som gick av sta-
peln 11:00. De fick cykla ca 3 km 
och samlade poäng vid sju statio-
ner under sträckan. Stationerna 
bestod bland annat i att spotta 
gelégrodor, memorera bilder, 
pricka boll på en huggkubbe och 
en vattenstation. Halvvägs in i 
tävlingen grillades hamburgare.

Uppskattad avslutning
Klockan 14:00 började avslut-
ningssamlingen tillsammans 
med föräldrar och syskon. 
Samuel fortsatte berätta om sin 
egen tro och vad den betyder för 
honom. Vi sjöng några sånger 
som vi sjungit på Freaky Friday 

under terminen. Innan prisutdel-
ningen tittade vi på en film från 
dagen, sen var det dags att kora 
vinnarlagen som fick choklad-
medaljer. Alla deltagande fick 
komma fram på estraden under 
applåder och ta emot en Freaky 
Friday-keps. Allt avslutades 
med gott fika. Sammantaget en 
rolig och uppskattad avslutning 
på denna termin.

Text & bild:  
Anna Nygren och Britt Grothage

Freakybike i Tuna

Barnen står på kö för att kliva på traktorvagnen.
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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 totalt 149 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 ceremonier.

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  
Journummer: 072-705 79 43        

PERSONBILAR: 
med eller utan tillkopplad släpvagn;  

MAX 24 timmar. 
LASTBILAR:   

Endast lastning och lossning av  
produkter till och från Bygdegården, 

Ljustorp Handel eller övriga  
verksamheter på fastigheten.
SLÄPVAGNAR av alla slag: 
Endast lastning och lossning. 

I övrigt efter skriftligt P-tillstånd från 
Bygdegårdsstyrelsen. Överträdelse 

beivras.
Bygdegårdsstyrelsen

Tel. 072-7057943, 070-3375307

PARKERING
PÅ BYGDEGÅRDENS 

MARK

Semesterstängt v. 27-32
Vid viktigt ärende mejla  
ljustrorpsif@telia.com

Mejlen läses regelbundet.

Nu är våren äntligen här  
och årets uthyrning av 

 KANOTER 
har kommit igång.

Pris: 300 kr inklusive paddlar,  
flytvästar och frakt.  

 
Priser för  lägret se vår hemsida  

www.idrottonline.se/timra/ljustorpsif 
eller ring Svante: 0730-944 944 

 

Klippning 13/8 Från kl. 12.45 
Bokning Marlene 0703375307

 

Seniorfika fortsätter i augusti. 
Välkomna fredagar kl.10.00

 

Riksdagsval 14 september
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Ljustorps frivilliga Brandkår firar 20 år
Allt började när den befintliga 
deltidsbrandkåren i Ljustorp 
skulle läggas ner. De anställda 
tyckte inte att det var bra. De 
hade själva ladugårdar och före-
tag här i byn, och de ansåg att 
utryckningstiden från Timrå 
blev för lång.

Funderingar på att starta en frivillig 
styrka, en hjälp till självhjälp, kom 
upp. De kallade till ett möte med 
de heltidsbrandmän som jobbade i 
Timrå och bodde i Ljustorp. De tog 
upp frågan om de var intresserade 
att delta i en frivillig brandkår om en 
sådan startades. Alla var med på för-
slaget och man beslöt att prova. Efter 
det hade man ett möte med brand-
chefen och vice brandchefen. De var 
också positiva till förslaget. De lovade 
att den nya frivilligstyrkan skulle få 
använda allt befintligt material, det 
vill säga brandstationen, brandbilen, 
larmsystemet med mera. 

Aldrig klickat
De bildade en förening efter konstens 
alla regler. En ansvarsförsäkring 
och en försäkring för brandmän-
nen tecknades. Försäkringen för 
brandmännen var inte personlig och 
täckte upp till 16 individer. När så 
allt var färdigt körde de igång. Det 
gjordes upp en larmplan så att alla 
larm som var inom Ljustorp, gick 
till de frivilliga i Ljustorp. Som en 
säkerhetsåtgärd gick ett larm även 
ut till Timrå och Söråker. Eftersom 
Ljustorps styrka var frivillig, (det 
fanns ingen jour), fanns ju alltid 
en risk att ingen skulle svara på 
larmet. Detta har dock aldrig inträf-
fat, minst tre personer  har svarat 

på larmet under de här tjugo åren.

10 aktiva brandmän
Lars-Göran Frölander säger att han 
inte trodde att det skulle fortsätta 
längre än 2-3 år och att det sedan 
skulle rinna ut i sanden. Det har 
nu passerats med råge. Även om 
bäst före datum på de ursprung-
liga brandmännen har passerats, 
säger han skämtsamt, så är åter-
växten säkrad. Han förklarar att 
de tar in nya personer eftersom.  
-När de gamla stiger åt sidan kan 
de fortfarande vara tillgängliga som 
mentorer åt de nya och ge dem en 
chans att lära sig, säger han. Idag 
är det ca 10 personer som är aktiva, 
men det är betydligt fler som finns 
med runt om.

Snabbt på plats
Med en väldigt kort utryckningstid 
kan de snabbt vara på plats, något 
som många gånger gjort stor skill-
nad på utgången. Vid den senaste 
branden var de på plats 6 minuter 
efter att larmet gick!!! De har ca 10 

larm om året, men i år blir det nog 
fler, då de redan är uppe i det anta-
let.  Under de här 20 åren, så har 
samarbetet med räddningstjänsten 
fungerat bra. De har alltid fått det 
material de behövt, t.ex en ny brand-
bil. Den gamla larmutrustningen 
har skrotats och bytts ut mot sms-
larm. De har också möjlighet att 
träna tillsammans med räddnings-
tjänsten, både  brandbekämpning 
och hjärt-och lungräddning. Som en 
följd av detta har de för egna pengar 
köpt in en egen hjärtstartare som är 
likadan som räddningstjänstens. De 
har nu möjlighet att öva med lika-
dana apparater som sin egen. 
Som en uppmuntran för ett bra jobb 
har fiskevårdsföreningen och Sock-
enföreningen skänkt 5000:- vardera.  
De pengarna är ett bidrag till hjärt-
startaren. Förhoppningsvis så får vi 
behålla vår jätteviktiga brandkår i 
minst 20 år till!!

Text: Sara Östman 

(Den andra hjärtstartaren finns på affären.) 

VÄLKOMMEN IN!

ÖPPETTIDER 
Vardagar 10-18  

LUNCH 12.30-13.30 
060-539055 / 070-5204914 

Stampuddsv. 5b, 863 33 Sundsbruk

MTD Gräsklippartraktor 12,5 hk  
96 cm klippbredd 

12900:-

Ljustorps frivilliga brandkår visar upp sig på Lögdödagen. Bild: Lena Liljemark
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Hemligt mål söndag den 6 juli 2014 
Centerpartiet Ljustorps traditionsenliga utflykt mot hemligt mål gick i år till Häggby gård 
i Häggdånger. Där driver Håkan och Synnöve Häggdin gårdsmejeri med butik och café 

sedan några år tillbaka. Osttillverkningen, med mjölk från gårdens kor, har kompletterats 
med försäljning av eget ekologiskt lokalproducerat kött och nu senast även färdiga matlå-
dor. Studiebesöket visade hur småskalig tillverkning av olika osttyper går till. Att det med 
tid, omsorg, rätt temperatur och råvaror går att få fram förstklassiga produkter. Vad sägs 

om Axelina (självpressad hårdost tvättad i linenslösning för smak och färg), Julia (krämig 
vitmögelost), Byviken ädel och Grönborg (ädelost av roquefort-typ) med flera sorter. 

Även syrat delikatess smör fanns till försäljning. Efter provsmakning och inköp avslutades 
utflykten med picknick och lotteri.

 

En röst på Centerpartiet den 14 september är en röst på ett hållbart samhälle med mer  
närodlad politik! Ett grönare, friare och mer företagsamt Sverige! 

Niklas Edén, ordf Centern                                    Ulla-Britt Ulander, ordf Centerkvinnorna

   CENTERN OCH CENTERKVINNORNA

 
Guidad tur om Mjällådalens  

naturgeografi
Är du nyfiken på varför Mjällådalen ser ut som den gör?  

Varför är dalgången så stor när ån är så liten?  
Hur såg dalgången ut för 5000 år sedan? 

Följ med på Dialog Mjällådalens guidade tur den 24 augusti. 
Mikael Berglund, som är naturgeograf och expert på hur land-

skap utvecklats efter istiden, ska berätta om hur Mjällådalen har 
bildats och visa oss intressanta platser i dalgången. 

Vi samlas vid parkeringen utanför Västanåfallets natur- och 
kulturcentrum, söndagen den 24 augusti, klockan 10.00. Efter en 

inledande föreläsning, åker vi ut på turen.

Dialog Mjällådalen bjuder på enkelt fika. Välkommen!  
Samåk gärna till denna intressanta dag om Mjällådalens natur-

geografi. Anmäl till Jenny Zimmerman, projektledare,  
073-270 13 02 att du kommer.

Jenny Zimmerman Projektledare Leader Timråbygd  
Terminalvägen 30, 861 36 TIMRÅ  

Telefon: 073-270 13 02       jenny.zimmerman@leadertimra.se

Dialog Mjällådalen – vad händer i vår?
Stigar i Mjällådalen  

(och på andra platser i Ljustorp) 
 

Det senaste året har flera äldre stigar röjts så att det 
går att vandra på dem igen. Det är ett stort arbete 
som ligger bakom. Innan skogsstyrelsens röjarlag 

börjar sitt arbete, markeras stigens sträckning på en 
karta och plastband hängs upp där stigen ska gå. När 
stigarna har ”gåtts in” och syns tydligt i terrängen tas 

banden bort. 

Stigarna är ett kulturarv. Använd stigarna! Det verkar 
inte vara någon större trängsel just nu och om stigarna 
inte ska växa igen måste man gå på dem. Besöksräk-

narna vid Jällviksbron och Petter Norbergsbron visade 
drygt 300 registrerade passeringar (~7/dygn) vid 

Jällvik från 1 maj till 10 juni och drygt 100 (~2/dygn) 
vid Petter Norbergsbron. Passeringarna var främst på 
helgerna. Ett sommartips är att vandra efter den nya 
delen av Flottarstigen, vid Jällviksbron. Där går ni i 
en slinga och behöver inte gå samma väg tillbaka för 

att återvända till startplatsen. 

Glöm inte att ge synpunkter vid sommarutställningen 
vid Rökkåtan i Mjällå. Vi ses väl vid Dialog Mjällåda-

lens slutseminarium i september? 
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ByMacken, äntligen!!!
Nu tankar vi i Ljustorp igen. 
Tänk att äntligen få skriva den 
meningen. Inte ett öga är torrt! 
När man går i mål efter en lång 
resa kan det vara kul med en 
liten tillbakablick. 

Jag tar hjälp av några gamla 
nummer av Ljustorpsbladet: I 
nummer 2013-3 skrev Sara om 
pengainsamling och om ett stor-
möte som skulle gå av stapeln den 
10:e juni. Nummer 4 missade vi 
totalt. I nummer 5 kunde vi berätta 
att stormötet gav klartecken att gå 
vidare med ByMacken. 

En ekonomisk förening skulle 
bildas och den föreningen skulle 
förhandla vidare med Qstar. Vi 
skrev om Bolagsverket, Länsty-
relsen, Qstar, Ö-vikspump och 
Skatteverket. Under ByMacken 
i nummer 6 kunde man läsa om 
fortsatt, osynligt arbete och en 

förklaring till varför det fanns 
ett avspärrningsband runt en 
yta utanför Bygdegården. Det 
blev nytt år, 2014, och i nummer 
1 kunde man läsa att ByMacken 
beställt byggentreprenaden av 
Ö-vikspump, om andelsbevis och 
om familjedag samt om ekonomi. 
Nummer 2 handlar om byggstart 
och rapporterar från en stympad, 
men lyckad familjedag, också 
några rader om ekonomi.

Den 17 maj var det invigning och 
i nummer 3 skrev Lena om denna. 
Detta var en kort tillbakablick 
från sista omtaget i mackfrågan 
som levt länge i Ljustorp. Nu har 
vi kommit tillbaka till nutid och 
här i nummer 4 kan vi berätta om 
föreningsstämma, asfaltering och 
ekonomi. 

Vår första ordinarie förenings-
stämma hölls måndagen den 16 
juni. Förutom styrelsen kom tre 

(3!) personer. Vi väljer att tolka 
detta som att alla är nöjda!? Freja 
valdes som ordförande för stäm-
man, styrelsen för kommande år 
formerades och alla övriga punk-
ter på dagordningen avhandlades 
enligt konstens alla regler. Asfal-
tering är nästa större aktivitet 
och Andreas kan rapportera om 
lovande förhandlingar med Qstar 
och en entreprenör. Ekonomi har 
varit med i de flesta nummer och 
även i detta. Vi är på grön kvist!  
Vår duktiga kassör Marie-Louise, 
håller järnkoll. Vår duktiga ordfö-
rande Andreas, kör hårt med våra 
duktiga leverantörer som hjälper 
till med bra priser och betalpla-
ner. 

För ByMacken Ljustorp Ekono-
misk förening

Torbjörn Carlsson
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www.scaskog.com
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Funderar du på att avverka? Är det kanske dags att röja eller behöver du gödsla din skog? 
Vill du bygga ny väg eller rusta upp en befi ntlig?

SCA erbjuder tjänster som täcker skogsägarens alla behov. Kontakta mig så berättar 
jag mer om vad jag kan hjälpa dig med i ditt skogsbruk.

Vilka planer har du för din skog?

Patrik Johansson

SCA Skog AB
Medelpads skogsförvaltning
851 88 Sundsvall

Besöksadress: Lokalkontoret vid Tunadals sågverk 
Tel 060-19 39 18
patrik.johansson.skog@sca.com
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Ljustorpsminnen 
Hembygdsföreningen publicerar 2 bilder i varje nummer av Ljustorpsbladet.

Bilden är tagen 1957 
vid en avverkning vid 
Brasklinsberget, Lag-
fors. Det är Adrian 
Andersson som arbe-
tar med en av de 
tidigaste handburna 

motorsågarna. Motorn 
är kringbygd med 
en stålrörsställning, 
ungefär som dagens 
små elkraftaggregat 
är. Adrian håller i stål-
rören och sågsvärdet 
pekar rätt ut. Sågen 
var så pass otymplig 
att den enbart använ-
des till att fälla och 
kapa trädet. 
 

Bilden utstrålar en lugn pas-
toral skönhet. Söndagsklädda 
människor njuter av säll-
skapet och naturen, som en 
målning av någon av de fran-
ska impressionisterna. Vid 
andra sidan av Bredsjön ser 
man skolan, herrgården och 

stora öppna ytor. Vid stran-
den ligger två roddbåtar som 
berättar hur man kommit till 
platsen. Bilden har ställts 
till förfogande av Nils-Erik 
Lindström, vars farfar var 
skogsinspektor och styrde på 
herrgården. Vi vet inte vilka 

människorna på bilden är, 
men de torde ha en koppling 
till herrgården och fotografen 
är troligen Albin Lindström. 
Tidpunkten är troligen tidigt 
1920-tal.

Bild nr 11780.

Bild nr 11369.
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Ljustorps församling
Tors 31 Juli kl 19.00 
Lögdö Bruks kyrka 
Musik i sommarkväll med Ljustorpskören 
Fika i Lágårn. Lotterier och Muntrationer.

Söndag 3 Augusti kl 18.00  
Ljustorps kyrka 
Gudstjänst med Arne L. Agneta G.

Söndag den 17 Augusti kl 11.00  
Ljustorps kyrka 
Högmässa med Arne L. Agneta G.

Onsdag 20 Augusti  
Surströmming 
Öppet Hus i Ljustorps församlingshem 
Samarr med föreningarna i Ljustorp

Söndag den 24 Augusti kl 11.00 
Lagfors kyrka  
Temagudstjänst med Arne L. Agneta G.

Söndag den 31 Augusti kl 18.00  
Ljustorps kyrka 
Jaktgudstjänst med Arne L. Agneta G.

Söndag 14 September kl 11.00  
Ljustorps kyrka 
De äldres kyrkhelg med Högmässa 
med Thord H. Agneta G. 
Kyrklunch i församlingshemmet

Hänt på byn
Den 6 Juli kl 12:00 hölls gudstjänsten i Ljustorp på Tunet 
vid hembygdsgården i Ljustorp. Till gudstjänsten kom Sten 
Ulanders trio och spelade till psalmerna. Det är ett samarbete 
Ljustorps hembygdsförening och ett årligen återkommande 
arrangemang. Gudstjänsten kom att gå i musikens tecken på 
många sätt. De 60 tal som kommit till gudstjänsten fick lyssna 
till några riktiga swingpärlor och hade även rikliga möjligheter 
att sjunga med. Efter gudstjänsten så bjöd hembygdsföreningen 
på kyrkkaffe. Till Tunet kom även Gerd med spelmansvän-
ner och spelade folkmusik. Det blev naturligtvis en hel del av 
Petrus Nordlanders kompositioner som spelades. Bagarstugan 
hölls öppen under dagen för den som ville prova på att baka eget 
tunnbröd eller bara köpa med sig ett paket. Kort sagt en  toppen-
dag med god gemenskap och strålande sol !

Vårens kyrkresa från Ljustorp gick detta år norrut till Manna-
minne i Nordingrå. Dag en började vid 8-tiden med ett enkelt 
morgonkaffe innan vi äntrade bussen för resan norrut. Det var 
Mickes buss som även detta år skötte transporten och det var 
många som gärna ville följa med. Total var vi 38 personer som 
gav oss iväg. En riktigt skön sommardag fick vi med det allra 
härligaste sol och lagom vind under hela dagen och med Micke 
Östberg själv vid ratten så borgade det för en kanonfin dag

Första stoppet var vid Högsjö Gamla kyrka där vi blev mycket 
kunnigt guidade av Sven-Erik Landin. Efter en fikastund i 
Högsjö församlingshem fortsatte färden upp emot Mannaminne. 
Där åts lunch och surret vid matborden visade att stämningen 
var på topp.

Så gick resan tillbaka till Härnösand för ett besök på deras 
konstmuseum där den kända Matisse tavlan från TV,s antikrun-
dan nu förevisades. Eftermiddagsfika på Café Rutiga Duken mitt 
inne i sta’n och en guidning av Domkyrkan avslutade den hän-
delserika dagen. Innan hemfärd så samlades alla utanför bussen 
för dragning av lotteriet. Nöjda återvände vi så till Ljustorp 
genom det sommarvarma landskapet.
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Ljustorps Baptistförsamling
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Byalagets traditionella grillfest vid 

midsommartid återuppstod efter 
en tids frånvaro på initinat iv av 

nåra medlemmar. Med Christer och 
Barbro Svensson i spetsen samlades 

ett 25-tal hågade vid Vargknösen den 
28 juni. På glödgad grill hamnade 
den egna medtagna förtäringen och 

därtill bjöd Tomatås på sallad. Kaffe 
och bakverk som serverades under 
kvällen stod byalaget för. Glada 

miner och ett hyfsat väder präglade 
festen. Till och med bad i ett kylsla-

get vatten av det yngre gardet. Samt-
liga hoppades nu att fortsättning 

följer på byalagets sammankomster 
som stärker gemensamen i byn.

                          

Mjällådalens 
Byalag önskar 
alla en fortsatt 

fin sommar!
Med varma hälsningar

Styrelsen för Mjällådalens byalag

Mjällådalens byalag

                          

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.

Bredsjön & Slättmons 
byalag

såta-på´  kladda på
så´ti   sölig, smutsig
sä´ka   tjata
säkasa´m  långtråkig, långsam
särje-på  tar om och tar om till leda
särk   lintyg, damlinne
sätt   verktyg använt av stenhuggare
sään   sedan
sö´le   sölade, sen
sö´rpe  kreatursgodis
ta-né   ta ner
tabrásch  olycka
táfsing  tvivelaktig person
táganes  tågande
tage kalven  blivit dräktig

Våra dialektord, S-T 
Ur Bygd i förvandling, del III

Ås/Lagfors byalag
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                          Loppis i Mellberg/Högland
Den 26 juli kl 10-14

Passa på att fynda!

Massor av grejer; husgeråd, barn-& vuxen-
kläder, skor, leksaker, pussel, spel, bilbarn-
stol, möbler, dukar, mattor, markiser mm. 

Jaa ALLT. Det finns något till alla.

Skyltar & ballonger sätts upp vid de hus 
som har loppis just för dej!

Vägen ner mot Idrottsplatsen

Även försäljning av fika och hembakat 
bröd.

VÄLKOMNA!!!



20
GPS i naturturism: Ljustorp Sockenförening, Ljustorps Hembygdsförening, Naturskyddsföreningen i Timrå och Vuxenskolan i Sundsvall                          

Se och uppleva
Mjällådalens natur och geologi erbjuder 
en vacker vandring. De gamla torpstäl-
lena minner om tider som flytt. Av torpen 
finns idag nästan inget kvar, mer än 
grunder och envist blommande torpar-
blommor.

Vid Västanåfallet kastar sig Eksjöåns 
vatten utför Mjällåns branta sluttningar. 
Fallhöjden är 90 meter och naturen runt 
fallet är präglad av bruksmiljön. Här låg 
förr Västanå järnbruk och idag är hela 
området ett strövområde med bevarade 
historiska miljöer, utställningar och 
naturreservat.

Historia
Torpen efter vägen levde i en till två  
generationer mellan mitten på 1800-talet 
fram till kring 1930. Vägen var då farbar 
med häst. Det var sex torpställen efter 
vägen bl a Petter Norbergs torp, Berg-
strömstorpet och Lagrenstorpet. Petter 
Norbergstorpet var ett stort tvåvånings-
torp med öppna ägor och en fantastisk 
utsikt. Lagrenstorpet brukades redan på 

1700-talet och räknades till Svedjorna. 
För mer information och bilder se: www.
ulander.com/ljustorp.

Fångsgroparna du kan se efter stigen är 
lämning efter en jaktmetod som användes 
från stenåldern till 1864. 

Västanå järnbruk grundades 1744 av 
köpmannen Daniel Krapp. I mer än 150 år 
var bruket ett centrum för näringslivet. I 
början på 1800 talet var bruksbefolkningen 
uppe i 205 personer. 

Natur
Efter stigen har kanske Europas största fynd 
av Klotsporig murkla gjorts, på en asplåga. 
Det är en vacker och sällsynt svamp som 
bara hittats på tre naturliga växtplatser i 
Sverige. Stigen passerar också genom flera 
skogstyper. Dels barrskog, men även strand-
skog med al och hägg samt ovanliga partier 
med Aspskog.

Västanåfallet blev naturreservat 1978 
och arealen är cirka 7 hektar. Syftet med 
reservatet är att säkra vården av områdets 
natur- och kulturmiljö. 

Vandringsbeskrivning
1.Gå ner för backen mot Mjällån och du 
kommer till Petter Norbergsbron. 
2. Efter ytterligare 400 meter i uppförs-
backe kommer du fram till en avstickare 
som leder till resterna från Petter Norbergs 
torp. Avstickaren är 600 meter tur och 
retur.  
3. Här kommer du fram till en fångstgrop 
som är utmärkt av Länsmuseet. Strax där-
efter går du över Svartbäcken. Strax före 
nästa bäckövergång passerar du området 
med Klosporig murkla. 
4. Här går du över ett område där det varit 
två torp. Du passerar lägdorna. 
5. Om du tittar till höger så ser du en 
korvsjö (se geologiruta) som bildats av 
Mjällåns meandring. Efter det kommer du 
upp i ett område med gammal aspskog. 
När du gått en bit längre upp efter bergs-
foten, kommer du till ett område med ravi-
ner vid sidan av stigen. Här ser du hur små 
vattendrag har mejslat ut djupa raviner. 
6. Här går du åter förbi ett gammalt torp 
med lägdor. 
7. Här kommer du ut på en grusväg som 
du går efter i en dryg kilometer. 
8. Bergströmstorpet med en husgrund 
på 7x5 meter. Torpet ligger till höger om 
vägen. 
9. Förslag på fikaplats. Om du sätter dig 
mot skogen har du fin utsikt och det öppna 
läget gör att du slipper mygg. 
10. När det börjar gå utför igen kommer 
du till avstickare mot Laggrenstorpet och 
Långkrången. Nere vid torpstället ser du 
stengrunder och torparblommor. Avsticka-
ren mot Långkrången är 2 km tur och 
retur. Det är en fantastisk vandring med 
nipkanter på båda sidorna. Längst ut finns 
en fikaplats med utsikt över Mjällån.  
11. Fångstgrop efter Långkrången.När du 
är tillbaka på Västanåleden efter av-
stickaren så går du förbi Svedjorna, nerför 
utförsbacken och fram till Västanåfallet 
och Västanåbruk.

Turista
 

Hemma!

Utflyksmål nr: 11                                                                              Uppdaterad: 2011-08                                                          www.upplevljustorp.se

Utdrag ur produktbladet 
för Västanåleden, hela blandet 
och fler produktblad hittar du på 
www.upplevljustorp.se/vandra.
htm eller på Turistinformationen 
på Ljustorps Handel.

Vandringen efter den gamla torparvägen mellan Tunbodarna och Västanå erbjuder dig mycket att se. Här passerar du 
vacker natur, Mjällådalens intressanta geologi och historiska minnesmärken. Du vandrar genom ett dramatiskt land-
skap och stigen mynnar sedan ut vid det vackra Västanåfallet. Leden är en del av Rotenleden som går mellan Väs-
tanå och Rotsjö gård. Efter stigen finns geocacher.

Västanåleden  
Natur, torparväg och glittrande vattenfall

Del 1, södra

2.

3.

4.
5.

6.

1.

7.

8.

Del 2, norra

9.

10.

11.

8.

Lagrenstorpet
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Öppet: 
 vardagar 10 - 18,  lördagar 10 - 14

Köpmangatan 47, tel & fax 060-58 07 80 

Välkommen!                                                                

                                       

Boule  
Ljustorps 

idrottsplats                                                                                           
onsdagar kl 11                                                                                          

 

Som vanligt kommer vi att annonsera i dagspressen om de 
olika aktiviteterna.  Är du inte medlem eller funderar du på 
att bli det? Besök vår hemsida på PRO Ljustorp eller ring Alice 
Berg på tel: 57 96 04 eller 070-229 47 03 så får du mer infor-
mation om verksamheten.

 

Lördag 26 juli, kl.12,00 Kvarndagen, avslutning på 
studiecirkel om Ljustorps Kvarnen, plats nere vid 
kvarnen i Öppom. servering och lite smakprover. 

Bästa Hembygdsvänner !
Det mesta av vårt program för sommaren är 
snart överstökat, slåttanna och kvarndagen 

härnäst. Men senare i höst har vi ju en
teaterpremiär igen, den 7 november med  

Vinterfrossa del 2.

Eventuellt tillkommer några andra arrang-
emang kommer det att annonseras. 

Hembygdsföreningen önskar trevlig sensom-
mar och höst, samt tackar alla som har besökt 

oss hittills i sommar.

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

SURSTRÖMMING
tisdag 26/8 kl 13.00 Ljustorps Bygdegård  

Underhållning Viksjö Spelmansgille

Rea 
50%-70%  

på nästan allt
Glöm ej!

Inlämningsställe för kemtvätt   Pensionärsrabatt 

MEDLEMSMÖTE
23/9 kl 13.00 Bygdegården i Ljustorp

 Kristina Thonman Folkets hus Söråker informerar
Underhållning

 ÖPPET MÖTE INFÖR VALET  
Torget i Vivsta 5 sept.   

Alla PRO-föreningar i Timrå

    
HÖSTFEST 28 oktober
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Anhörigcenter i Timrå 
- För dig!

Om din livssituation känns svår eller föränd-
rad, på grund av att någon i familjen eller i din 
vänkrets har drabbats av sjukdom. Eller om du 
vårdar en långvarit sjuk eller funktionshindrad 
anhörig hemma, då finns ett anhörig/närståen-
destöd att tillgå genom komunens anhörigcen-
ter. Det kan vara svårt och kännas jobbigt att ta 
kontakt, angående den som står en nära, men 
gör det! Det känns alltid bättre när man får dela 
sina funderingar och tankar med någon. 
Här finns vi!
Anhörigkonsulent Lars Wilhelmsson finns i 
Centrumhuset och nås på telefonnummer 060-
163492. Anhörigcenters träfflokal finns på Köp-
mang. 27 (tillsammans med Yrkesakademin.)
Vi har måndagsträffar med olika aktiviteter mellan 
klockan 13-15. Programblad finns på lokalen och 
komunens webbsida www.timra.se, samt annon-
ser av aktiviteter i båda dagstidnigarna. 
Ansvarig för måndagsträffarna:
Christina Nordqvist
Telefon 073-275 13 01
christina.nordqvist@timra.se

 
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
 070-224 59 00  

Fax: 060-820 35
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GPS i naturturism
Projektets mål är att restaurera och skylta upp natur- och kulturstigar i Ljustorp med omnejd. Dessa 
ska sedan kartläggas med GPS och finnas för nedladdning vid produktblad på Internet. I anslutning till 
många av platserna kommer vi också att jobba med geocacher.

Mjällåns stilla flöde vid Höglandsbodarna

Nu är vi inne på sista halvåret i 
projektet och det är mycket som 
ska slutföras. Skyltar ska upp och 
flera nya vandringsblad ska göras.
Vi har stora problen på flera 
stigar efter stormen Ivar, vi ber 
er ha förståelse. Det är svårt för 
markägare och oss att hinna med.
* Nya stigar kring Masugnarna
* Ås och Fuske fäbodstigar är mer 
eller mindre oframkomplig pga 
nerfallna träd.

Nyheter i projektet

Familjedag
Under hösten kommer vi att ar-

rangera en familjedag och vi 
kommer att komma ut med mer 

information via hemsida, FB och 
anslag på Ljustorps Handel.

Tisdagsvandring
Varje tisdag kväll klockan 18

Vi går olika stigar i Ljustorpstrak-
ten, beroende på era önskemål.

Ta med eget fika, inställt vid regn
Sista gången 12/8

Vad är det för märkvärdigt med Mjällådalen?
I det här numret får ni med en broschyr om Mjällådalen och den särart 
som finns där. Ta gärna en utflykt i sommar, det är ett magiskt område.

Under projektet har vi valt att fokusera mycket på Mjällådalen, eftersom 
det har hänt så oerhört mycket och den har fått så mycket uppmärksam-
het under de senaste åren. Naturskyddsföreningen har gjort det här infor-
mationsbladet och vårt projekt och Dialog Mjällådalen har hjälp till att 

trycka och distribuera ut det.

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

www.vandring. 
ljustorp.se

Kontakt: Elisabeth Nilsson 060-820 79 eller mejl till gps@ljustorp.se
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Stor som liten,
gammal som ung.

Vi vårdar tanden i din mun.
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Våga             vara                                                                                                                                                                            vacker

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

Maggan, Mickis, Annica, Pernilla och  Maria

  

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! 

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

REP • SERVICE
RESERVDELAR
Snöslungor
   Motorsågar
      Gräsklippare

Traktorgrävare
Grävnings och planeringsarbeten.

Har för det mesta ett glatt humör 
Humana priser  F-skatt finnes

Ring för förslag 
070-365 09 16
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Gör så här:

Bryt fisken i stora bitar och lägg på tallrikar 
eller ett stort fat.

Blanda alla ingredienser till salsan och till 
den smaksatta crème fraichen.

Receptet är hämtat från coop.se

600 g rökt fisk, t ex makrill eller sik
Gurksalsa:
0,5 finhackad gurka
1 urkärnat finhackat äpple
3 msk skalad, riven pepparrot, eller 
på burk/tub
10 halverade rädisor
2 dl hackad persilja
1 citron, rivet skal
0,5 citron, pressad saft
0,25 tsk salt
0,25 tsk peppar

Smaksatt crème fraiche:
2 dl crème fraiche
1 msk senap
1 msk hackad kapris
0,25 tsk salt
0,25 tsk peppar

Rökt fisk med gurksalsa och crème fraiche
Tid: 5 min 4 portioner. 

Matig lunchmacka
Tid: 10 min 4 portioner. 

8 skivor bröd, gärna surdeg
4 msk majonnäs
4 vändstekta ägg
100 g skivad falukorv
8 salladsblad
1 skivad bifftomat
0,5 skivad gurka

Gör så här:

Bred majonnäs på brödskivorna.
Lägg ihop bröden två och två med stekt ägg, korv (ev stekt), sallad, tomat och gurka emellan.
Packa in mackorna i smörpapper och skär med tandad kniv på mitten.
Blanda alla ingredienser till salsan och till den smaksatta crème fraichen.
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MÖT FRAMTIDEN,  
UPPKOPPLAT MEN  
AVKOPPLAT

a
cc

id
en

s.
se

Anette     &      Marie 
070 547 14 14     070 247 14 14 

 
ljustorpstaxi@gmail.com  
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Efter ett års uppehåll åter-
kom Lögdödagen på vackra 
Lögdö Bruk, starkare än 
någonsin. Den 28 juni var det 
äntligen dags för Lögdö Bruk 
Intresseförening och dess 
medlemmar att dela med sig 
av det gedigna arbetet som 
pågått under våren, som kom 
att ligga bakom succédagen. 

Vädergudarna som tidigare 
under sommaren varit relativt 
snåla med solsken var till allas 
glädje dessutom generösa och 
tillät solen att titta fram dagen 
till ära.

Årets upplaga av Lögdödagen 
genomsyrades av nya idéer men 
även gamla traditioner vårda-
des. Några av de sedvanliga akti-
viteterna som besökarna kunde 
skåda på bruket var tunnbröd-
bak, en arbetande smed, öppna 
portar till museet, ponnyrid-
ning samt musikunderhållning 

och servering. Dessutom fylldes 
bruket av knallar och föreningar 
av olika de slag med allt från 
hantverk, ätbart till prova på 
aktiviteter, så som casting. 

Till de mer nytillkomna aktivi-
teterna som förhoppningsvis blir 
återkommande även de, fanns 
en stor loppisgata, en hoppborg, 
sockervaddsförsäljning och Lögdö 
Bruks egna ankrace, som 
fick avsluta dagen. Detta 
race gick av stapeln i 
strömmarna i Ljustorp-
sån och hundratals gula 
små ankor fyllde vattnet 
under några minuter och 
vinnaren med den snab-
baste ankan gick hem 
med en rejäl vinstpott.  

Lögdö Bruk Intresseförening 
vill även ta detta tillfälle i akt 
och tacka alla medlemmar som 
ställde upp och arrangerade 
dagen. De vill även självklart 
tacka alla besökare som kom och 
gjorde dagen till en av de bästa 
Lögdödagar någonsin och de 
hälsar välkomna åter!

Text: Annsofie Carlsson 

Lögdödagen

Vi utför ombyggnationer, reparationer samt kakel- och klinkerarbeten

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

Efterlängtad dag återkom med nya tag!
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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

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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Aktiviteter  i Ljustorp Juli - September
 Juli    
      
    Lör 26 kl. 10-14
 Loppis   
 Mellberg/Högland 
 Boende efter vägen 

    Lör 26 kl 12.00
 Kvarndagen
 Kvarnen Öppom
 Lj. Hembygdsförening

    Lör 26  kl. 13.00 
 Triathlon   
 Lövberg 
 Triathlon Ljustorp

    Tors 31 kl. 19.00 
 Musik i sommarkväll 
 Lögdö Bruks Kyrka 
 Ljustorps församling    
 Augusti
   Lör 2 kl 17.30
 Årets match
 Ljustorps IP
 Ljustorps IF  

    Sön 3 kl. 18.00 
 Gudstjänst   
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling

    Ond 6 kl 19.00
 Hemmamatch Herr
 Ljustorps IP
 Ljustorps IF  

    Tors 7 kl 19.00
 Hemmamatch Dam
 Ljustorps IP
 Ljustorps IF  

    Lör 9 kl. 19.00
 Gudstjänst   
 Betel
 Baptistförsamlingen

    Ons 13 kl. 12.45  
 Klippning
 Bygdetorget
 Bygdetorget

    Sön 17 kl. 11.00
 Gudstjänst  
 Bänkåsviken 
 Baptistförsamlingen

    Sön 17 kl. 11.00 
 Högmässa   
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling

    Sön 17 kl 12.00
 Hemmamatch Dam
 Ljustorps IP
 Ljustorps IF

    Sön 17 kl 17.00
 Hemmamatch Herr
 Ljustorps IP
 Ljustorps IF
    
     Ons 20 kl. 14-19    
 Surströmmingsfest 
 Församlingshemmet 
 Församlingen / Lj IF 

    Sön 24 kl. 10.00 
 Guidad tur Mjällådalen
 Västanåfallet 
 Dialog Mjällådalen

    Sön 24 kl. 11.00 
 Temagudstjänst  
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling

    Tis 27 kl. 13.00 
 Surströmming  
 Ljustorps Bygdegård  
 PRO

    Sön 31 kl 13.00
 Hemmamatch Dam
 Ljustorps IP
 Ljustorps IF 

    Sön 31 kl 16.00
 Hemmamatch Herr
 Ljustorps IP
 Ljustorps IF 

    Sön 31 kl. 18.00 
 Jaktgudstjänst  
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling
    September

    Sön 7 kl. 11.00
 Gudstjänst   
 Betel
 Baptistförsamlingen

    Lör 13 kl 13.00
 Hemmamatch Dam
 Ljustorps IP
 Ljustorps IF 

    Sön 14 
 Riksdagsval 
 Bygdegården

    Sön 14 kl. 11.00 
 Högmässa   
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling

    Sön 14 kl 16.00
 Hemmamatch Herr
 Ljustorps IP
 Ljustorps IF 

    Sön 21 kl. 11.00
 Gudstjänst   
 Betel
 Baptistförsamlingen

22/9  Stoppdatum

      Tis 23 kl. 13.00 
 Medlemsmöte  
 Ljustorps Bygdegård  
 PRO  

    Sön 28 kl 13.00
 Hemmamatch Dam
 Ljustorps IP
 Ljustorps IF 

    Sön 28 kl 16.00
 Hemmamatch Dam
 Ljustorps IP
 Ljustorps IF 

 3/10 Nästa Ljustorpsblad

Regelbunden verksamhet  
    Ons kl. 11 
 Boule    
 Ljustorp 
 PRO 
    Tors kl. 18.45    
 Bilbingo tom 28/8 
 Ljustorps Bygdegård 
 Ljustorps IF

     Fre kl. 10-12 from aug 
 Seniorcafé  
 Bygdetorget 
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Årets match!
Ljustorps Herrlag Vs Ljustorps Old Stars

Janne Höglund, Anders Sandström, Tobias  
Svelander, Nicklas Svedjeskog, Henrik Berggren,  

damtränaren Carlos Zavala och förhoppningsvis Pontus 
Melander och Robin Nordin tar sig an årets A-lag.

Lördagen den 2 augusti kl 17.30 
Ljustorps IP 

Fika, lotterier, tävlingar

Välkomna!

                      

                        

Tunnbrödsbakning
Finns det intresse för en kurs i  

tunnbrödsbakning?

Anmälan till:  
ljustorpsbladet@ljustorp.se

Gärdesgårdsbyggning 
Leader Timråbygd kommer att 

köra en kurs i gärdesgårdsbygg-
nad under september/oktober.

Anmälan till:  
rosetta.dore@leadertimra.se

Leader Timråbygd

Glöm inte!
Den traditionella sur-
strömmingsfesten i 

församlingshemmets 
trädgård 20/8 kl. 14-19
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Telefonnummer
Service
Ljustorps Handel  060-820 40
Ljustorps Trädgård 060-820 49 
Ljustorps Taxi   060-820 37
Idrottsföreningen  060-821 86 
Bygdegården bokning 060-821 86
Bygdegården vaktm. 072-7057943
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 vildmarksudden 070-218 80 69
Tomat-Ås   060-810 50
Mjällådalens rök-kåta 060- 612287
Butik brorannasdotter 070-298 31 84

Skola/Barnomsorg 
Ljustorps skola   060-16 34 52 
Sjukanmälan Lj. Skola  060-16 34 52 
Fritids    060-16 34 68 
Skolsköterskan Lj. skola 073-274 84 56 
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  060-16 34 69

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 
Post: Ica Sörberge  060-57 90 30
Polisen Timrå  114 14
Länsstyrelsen  0611-34 90 00
Färdtjänst   060-439 00
Pastorsexpeditionen 060-408 20

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

Ljustorps Trädgård
Vardagar 9-19, Lör & Sön 9-15

Bygdetorget 
”Öppet” skylt.

Butik Bror Annasdotter 
Mån-Tis 11-15, Ons 15-20, Sön 12-15 
Ring för bokning 070-298 31 84

Tomat-Ås 
Butik Ons - Sön 9-18 
Café Pomodoro Ons - Sön 11-18  
Caféet öppet tom 24/8

Ljustorps information

Triathlon
Cykel 4,8 km

Löpning 3,3 km

Simning 200 meter

Lördag 26 Juli
Start och anmälan på  

Lövberg 108 i Ljustorp

Avprickning/efteranmälan från 12.00

Ledarledd uppvärmning 12.45

Start 13.00

Startavgift 60:-.

Anmälan: facebook.com/TriathlonLjustorp
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Ljustorps Trädgård
Ett stort tack till alla 

blomstervänner i Ljustorps 
soliga dalgång för ännu en 

fantastisk sommar på träd-
gården. Vi vill också tacka 
alla som var med och arbe-
tade under Öppet hus- och 
Hasselforsdagarna. Nu har 
vi semesterstängt, men i 

våra växthus odlar vi blom-
mor till den färgglada 

hösten.

Baptistförsamlingen 
Benritz Motor
Bygdegårdsföreningen
Danielsson Byggare
Dialog Mjällådalen
EAB Norrland
GPS i naturturism
Hofmann tandläkare 
Håkan Forsberg
Hårlinjen
Hässjö begrav. byrå
Ideell entreprenör 
Lantnära boende 
Leader Timråbygd
Ljustorps Centeravd.

Ljustorps Handel 
Ljustorps Hembygdsför.
Ljustorps församling
Ljustorps IF
Ljustorp PRO
Ljustorps Taxi
Ljustorps Trädgård
Lögdö Bruk
Lövbergs B&B 
Martins Service
Mobila massören
Monicas
MT Bikeshop
Naturskyddsföreningen
PN Montage

Ryds Glas i Timrå
Sanna Grus
SCA Skog
ServaNet AB
Sjöströms Busstrafik
Stavre Grus
TomatÅs 
Träffpunkten
Tynderö Teknik
Y Mäklaren
 

Returadress:  Ljustorp Sockenförening
        Öppom 110,  
   861 93 LJUSTORP 

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


