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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  tel: 060-822 22

   Redaktion/skribenter 

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

Gästskribenter:  
 

LJUSTORP

En BLOMSTRAnDE LAnDSBygD

Tidningsinformation
Nästa tidning 3/12 

 
Stoppdatum den 14/11

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 
Kjell Rastberg  tel: 060-61 22 87

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

Ljustorps  
sockenförening
Föreningen skall verka för att 

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

Årsavgift
Enskild: 75:- 
Familj: 100:-

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

Insats 
 Enskild: 100:-

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

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

Kontakt
Öppom 110 

861 93  Ljustorp
Tel: 060 - 824 13

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

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

rening

Bygdekontoret 
Boka tid för möte

bygdekontoret@ljustorp.se 

Ljustorpsbladet
ljustorpsbladet@ljustorp.se

Webbportal/Hemsida
portal@ljustorp.se

Hemsidor
www.ljustorp.se 

www.upplevljustorp.se

Rösta på oss till guldstegen! 
Till vår stora glädje och överraskning 
har Ljustorp socken ekonomisk fören-
ing blivit nominerade som årets turist-

företagare på Guldstegen i Timrå. 
Snälla bybor, gå in och rösta på oss på 
www.guldstegen.se. Ni kan läsa mer 
om nomineringen i artikeln på sid 8.

Tid för guldstege och  
trattkantareller…

Företagstestare
Ett stort tack till våra duktiga företags-

testare som i sommar varit  
bygdens yngsta företagare. Olles  

hemhjälp, Tottes bakverk och Support 
Persson, ni har gjort ett kanonjobb. För 

mer information se artikel på sid 12.

27 september kl 18.00  
Ordförandeträff på Bygdegården om Bygde-
peng
28 september kl 19.00 
Styrelsemöte i Ljustorp socken ekonomisk 
förening bl a om Bygdepeng
5 oktober kl 19.00 
Stormöte om Vindkraft del 1 om Bygdepeng 
och del 2 med Timråvind som informerar om 
miljökonsekvensutredningen. 
6-7 oktober 
Sundsvall: Stor kick off inom turismen i  
Västernorrland på Södra berget
13 oktober 
Söråker: Guldstegen där Sockenföreningen är 
nominerat som årets turistföretag

Kalendarium
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Affärsresorna har pågått 
under en provperiod i  
september månad. Resorna 
är ett samarbete mellan  
Klimatsmarta Ljustorp,  
Timrå kommun och Ljustorps 
Taxi och vänder sig till äldre 
utan möjlighet att ta sig till 
affären på egen hand. Försö-
ket  har blivit en succé!  

På premiärturen var det 4 pen-
sionärer som hade tagit chansen 
att boka plats på taxin. Marie 
Lundgren från Ljustorps Taxi 
hämtade första personen klockan 
9.00 och fortsatte sedan att plocka 
upp de andra i tur och ordning. 
Väl framme på Ljustorps Handel 
möttes de av Britt-Marie Swing 
från Fuske som underhöll med 
fin fiolmusik. Väl inne på affä-
ren fick resenärerna hjälp med 
inköpen av Niclas Andersson, 
Lena Gröning och Ingela Dahlin. 
När inköpen var färdiga lastade 
Marie in kassarna i taxin och 
resenärerna fick gå en trappa 
ner till Bygdetorget där Ingela 
Dahlin från Klimatsmarta Ljus-
torp väntade med nybakta wie-
nerbröd, kaffe med grädde och 
småkakor. Medan alla lät sig väl 
smaka berättade Ingela om Kli-
matsmarta Ljustorp och delade 
ut återvinningspåsar för glas, 
metall, papper och plast. Hon 
berättade att det var ett ypper-
ligt tillfälle att ta med sig åter-
vinningen och få hjälp med att 
tömma påsarna i containrarna 
som finns på planen utanför Byg-
degården. Det pratades om allt 
möjligt och det verkade som att 
alla hade riktigt trevligt. Ungefär 
halv tolv var det dags att kliva in 
i taxin för återfärd till hemmen. 

Tre resor
I skrivande stund har det gått 
totalt tre resor och alla har varit 
lika uppskattade. Några av dem 
som åkt med brukar använda sig 
av affärens kostnadsfria hem-
körning av varor och de uppskat-
tar möjligheten att själva få gå 
i affären och se och känna på 
varorna. Hemkörningen kommer 
att fortsätta som vanligt. Vill 
man använda sig av den så 
ringer man till affären senast på 
torsdagen och beställer, så körs 
varorna ut kostnadsfritt under 
fredagen. 

Permanentas
Från och med oktober är försö-
ket slut och eftersom det blivit 
så lyckat permanentas nu turen. 
Det kommer att bli några föränd-
ringar. Priset för taxituren har 
förut varit 30:- oavsett vart man 
bott. I fortsättningen kommer 
det att bli busstaxan som man 
går efter. Detta innebär att priset 
kommer att stiga lite för de som 
bor längst bort, dock kommer det 
inte att kosta mer än 41 kronor för 

tur och retur. Man betalar alltså 
bara på resan till affären. Se fak-
tarutan längst ner på sidan för 
exakt pris från din by. Den andra 
förändringen är att Bygdetorget 
tar över fikat. Det innebär att 
alla seniorer, inte bara de som 
åker med taxin,  som vill prata 
bort en stund och kanske fika är 
välkomna. Även fortsättningsvis 
kommer det att finnas kaffe och 
nybakta wienerbröd till en kost-
nad av 15 kronor. Seniorfcafeét 
kommer att vara varje torsdag 
mellan 9.30 - 11.30. Om du inte 
har varit på Bygdetorget förut 
så hittar du dit genom att gå in i 
den röda dörren bredvid affären. 

Bokning
Ta chansen att komma 
ut och handla och träf-
fas och umgås en stund!  
Resorna bokas genom telefon till 
Ljustorps Handel tel: 82040 eller 
Ljustorps Taxi 070- 247 14 14

Text: Sara Östman  
Bild: Marlene Svedin

Succé för Affärsresorna!

 Taxikostnaden 
 

25kr för boende i Edsåker, Åsäng, Hamre, Nedre Lövberg, Edsta, Fuske
31kr för boende i  Mjällå, Stavre, Stavreviken, Övre Lövberg, Lagfors, Rundbacken

41kr för boende i  Bredsjön, Slättmon

Gofika under premiärturen.



5

+ pant

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 har Klass hundfoder till hunden!

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

Fler erbjudanden finns i butiken ! Priserna gäller v. 39-40 med reservation för slutförsäljning

 
Kanelbullens dag 4 oktober

Från eget bageri
Kanelbullar 

5 st 20:-

Beställning 
senast Torsdag. 

Tel: 820 40 
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Den här damen kom till 
världen i Åsäng, eller närmare 
bestämt i en stuga belägen efter 
vägen till Roten. Fick samma 
efternamn som modern Gunhild 
Bergström. Hon gifte sig sede-
mera med fadern Bertil Svedlund 
och därmed ändrades Maj-Britts 
flicknamn till Svedlund. Systern 
Ing-Marie föddes 10 år senare 
(1949). Familjen flyttade till 
Stavreviken och därmed blev 
skolgångsstarten förlagd till Ala 
skola i Hässjö. 1950 flyttades 
ånyo till Ivar Bergfors jordbruk 
i Edsåker, där pappan anlitades 
i såväl jord - som skogsbruk hos 
”storbonden”. 

Maj-Britt  hamnade därmed i 
Mellbergs skola och även fort-
sättningsskolan avklarades där. 
1953 byggde pappa Bertil hus 
i Fjäl (Stavreviken). Maj-Britt  
blev kvar i Edsåker (1953) och 
fick en allt i allo anställning hos 
Barbro och Rune Bergfors och 
var inneboende hos dem i 2 1/2 
år. Via biokvällar, bygdegårds-
dans och kompisträffar fattades 
kärlek till Kjell Forsström som 
bodde ett ”stenkast” från Berg-
fors domäner. De gifte sig 1957 i 
Hässjö prästgård. 

Det gifta paret begåvades med tre 
barn, Ann-Britt (f. 1956), Örjan 
(f. 1958) och Elisabeth (Lisa, som 

föddes 1961). När Ann-Britt och 
Örjan var bebisar var Maj-Britt 
boende hemma hos mor och far. 
1959 tog Kjell över sitt föräldra-
hem i Frötuna och familjen blev 
intakt därstädes. 

3 kossor, grisar, höns och avels-
suggor bidrog till familjens för-
sörjning. Tillsammans med 
jordbrukssysslorna jobbade Kjell 
i skogen och säsongsvis på Lövud-
dens timmersortering. Anställ-
des 1961 hos Timrå renhållning. 
Barnen växte upp och Maj-Britt 
ryckte in på olika jobb, som hjälp-
reda på lekis, potatishantering 
hos Arne Bergfors, plantsätting 
i Lögdö och korvkiosk-anställd 
i Sörberge. Körkort avklarades 
1967 och underlättade resorna 
till olika arbeten. Genomgick 
utbildning vid AMU-Center i 
Ljustadalen avseende storhus-
håll. Anställdes på centret som 
kokerska och på dagis i Ljusta-
dalen. Barnsköterskeutbildades 
och jobbade på dagis i Mellberg 
i 6-7 år med såväl barnskötsel 
som matlagning. 

Som husfru och ”matmamma” har 

Maj-Britt varit oumbärlig. Åtskil-
lig tid har hon tillbringat i Byg-
degårdens kök vid danser, bingo, 
PRO:s verksamhet och många 
andra tillställningar i Ljustorp 
där hon anlitats. Engagerad i 
föreningslivet såsom Idrottsför-
eningen, Hembygdsföreningen, 
PRO Ljustorp, Socialdemokra-
terna och Röda Korset. 

Har 5 barnbarn och därmed 
ser hon en hel del på Simon, 
Joakim och Erica när de spelar 
fotboll (Lisas barn). Tycker om 
att vara ute i skog och mark, och 
att pyssla med blommor. Sång 
och musik hör också till hennes 
intressen. Sjunger i PRO:s kör 
Muntergökarna. Maken Kjell 
som avled 2007 efter en tids sjuk-
dom lämnade ett stort tomrum. 
Hans dragspelsmusik saknas 
bland många andra av hans 
egenskaper. Men en ny dragspe-
lare har tagit vid. Göran  Åsell 
finns numer i Maj-Britts liv, 
och bälgaspelet finns åter med i 
hennes 55-plusboende i centrala 
Sörberge. 

Torsten Byström

Tottes hörna

Ljustorpsprofil 32
Maj-Britt Forsström f.390727
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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 2011
Ungdom tom 20 år 75 kronor
Pensionärer  75 kronor
Vuxen   100 kronor
Familj   200 kronor (gäller personer boende i samma hushåll)

Medlemsavgiften betalas in på 
bankgirokonto 5808 – 0029  

Namn, adress och hela personnumret.

Mottagning av metallskrot!
Järnskrotsinsamlingen har kommit igång! Containern finns återigen på plats!  Stöd vår 

verksamhet och lämna till containern på IP. 

Skidsektionen

Fotbollssektionen
Tack till spelare, publik och 
till alla som hjälpt till under 

säsongen.  
Vårat A-lag fortsätter i div. 4 

nästa år. Ett särskilt tack till alla 
bollkallar.

Barmarksträningen har dragit igång.
 Onsdagar kl 18.15 - 19.15

Vi håller till vid skidstugan så länge vi kan, när det blir 
för mörkt flyttar vi in i gymnastiksalen. Lämplig ålder 

från ca 2 år och uppåt. Det förutsätts att de minsta barnen 
har stöttning från sina föräldrar.  

Vid frågor kontakta  
Åsa Eriksson tel: 070 - 2141345

Rekryteringsarbetet har påbörjats inför årsmötet 
2012. Vill du vara med i styrelse, valberedning eller 

har du något tips, kontakta Marlene tel: 82186

Tomteland 
Tomteland kommer att anord-
nas i år den 4/12. Är du intres-
serad att vara med boka bord 

med Marlene tel: 821 86

Ljustorps IF tackar alla spelare och de som 
jobbat på och med bingon för denna säsong.  

Välkommen tillbaka nästa år.
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Vi utför ombyggnationer, reparationer samt kakel- och klinkerarbeten

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

Ljustorps Sockenförening 
har blivit nomenerad till årets 
Guldstege i kategorin ”Årets 
Företagare inom besöks-
näringen”. Motiveringen 
lyder: ”Jobbar stenhårt för 
att utveckla och tillgänglig-
göra bygden för besökare. 
Gör Ljustorp mer attraktivt 
genom nyskapande pakete-
ring.” 

Guldstegen är ett samarrange-
man mellan Företagarna i Timrå 
och Timrå kommun där de vill 
uppmärksamma företagare och 
duktiga entreprenörer. Detta gör 
man genom att hålla en middag 
på Söråkers Folkets Hus där vin-
narna i de olika kategorierna 
premieras. Totalt är det nio olika 
kategorier:

Årets Företagare  
Årets Nyföretagare/Rookie  

Årets Handlare  
Årets Företagare inom 

besöksnäringen  
Årets Innovatör  

Årets Eldsjäl  
Årets Hedersomnämnande  

Årets Unga Entreprenör och 
Årets Uppstickare 

 
Till två av dem kan man själv 
nominera en person som man 
tycker är värd att uppmärksam-
mas. Det är ”Årets Eldsjäl” och 
”Årets Hedersomnämnande”. På 
www.guldstegen.se kan man gå 
in och läsa mera och även rösta på 

de förslag man tycker ska vinna. 
Här kan du även nominera till 
de två öppna kategorierna. Den 
3 oktober är sista datumet för 
att rösta. Själva middagen där 
vinnarna namnges hålls den 13 
oktober på Söråker Folkets Hus.

Paketen
Paketeringen som åsyftas är de 
GPSpaket och fiskepaket som går 
att boka genom ”Visit Timrå”, som 
är Timrå kommuns turistportal. 
Det finns två olika fiskepaket att 
välja mellan- heldag eller kväll. 
Paketen kostar 600 kr respek-
tive 300 kr. Båda riktar sig mot 
nybörjare och leds av en guide. 
Vill man ge sig ut på vandring 
med ledning av en handhållen 
GPS så kan man välja att ge sig 
ut på egen hand eller ta med en 
guide. I båda paketen ingår fika. 
Geocaching är enkelt förklarat 
skattjakt med hjälp av GPS. Är 
man nybörjare kan man välja ett 
paket på kvällstid med guide och 

fika. Priset är 400 kronor. Har 
man lite erfarenhet kan man 
välja att gå på egen hand. Fika 
ingår och priset är 300 kronor. 

Mycket glada
Vi i Sockenföreningen är natur-
ligtvis mycket glada över nomine-
ringen som i sig är en bekräftelse 
på att vi jobbar åt rätt håll. Lena 
Liljemark som är ansvarig för att 
paketen blev till och som står för 
guidningen i GPSpaketen säger: 
- Jag tycker att det är jättero-
ligt att en lokal bygdeförening 
blir uppmärksammad som aktör 
inom besöksnäringen. I Ljustorp 
har vi jobbat med turism på för-
eningsnivå i 13 års tid, vi har 
krupit, gått, ramlat och lärt oss 
mycket på resan. Allt började 
med att Ljustorps IF och dåva-
rande Byutvecklingen gick ihop 
och både byggde och startade 
den första turistinformationen 
på Björkängen. Allt eftersom 
har både vi och världen utveck-
lats och idag handlar mycket om 
besöksnäringen om paketerbju-
dande på webben. Vi har fun-
nits på Visit Timrås hemsida i 
två säsonger och tycker att det 
är ett bra sätt att nå ut. Mycket 
handlar om att våga, att våga 
tro att vi har något att erbjuda. 
Man måste våga tro att det man 
gör är något som någon annan är 
beredd att betala för. Det är en 
ära för föreningen att få ta emot 
den här nomineringen.

Text & bild: Sara Östman

Nominerad till Guldstegen!

 
Lena Liljemark
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Bygdetorget
Öppettider
Mån 13 - 20
Tis 13 - 20
Ons 13 - 17

bygdetorget@live.se                                                                                                                                               
 Marlene tel: 82186                                                                                                                                            

   Sara tel: 82413
                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                   Välkommen in!

Ljustorps Bygdegård ekonomisk förening
Öppom 110
861 93 Ljustorp
Bankgiro: 5323-2682
ljustorpsif@telia.com 

KONTAKT:
Prisuppgift & bokning:
mån-tors 9-12 tel 060-821 86 
ljustorpsif@telia.com
------------------------------------
Anläggning  
Vaktmästare 070-28 83 147

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 140 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
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 Vårgatan 21

Den 21 maj invigdes  
Bygdetorget i fritidsgårdens 
gamla lokaler. Tanken med 
projektet är att skapa liv i 
Bygdegården och att erbjuda 
ljustorparna en social mötes-
plats.

Leaderprojektet, som är ett 
samarbete mellan Ljustorps 
IF, Ljustorps Sockenförening 
och Bygdegården verkar för att 
skapa möten mellan människor. 
Det första steget tog Ljustorps 
IF när de flyttade sitt kansli till 
lokalerna. Kort därefter flyttade 
även Sockenföreningen ner Byg-
dekontoret. Att det finns personal 
på dagtid i lokalerna möjliggör 
att dörrarna kan stå öppna. Pro-
jektet har två anställda - Mar-
lene Svedin som är projektledare. 
Hon är 35 år och född och upp-
vuxen här i byn. Hon jobbar åt 
Ljustorps IF, Bygdegården och 
Ljustorps Handel. Vice projekt-
ledare är undertecknad, Sara 
Östman, 34 år och inflyttad 2003 
från Stöde. Jag gör Ljustorpsbla-
det för Sockenföreningens räk-
ning. 

Efter invigningen i början på 
sommaren så har vi arbetat 
hårt på att starta upp så många 
olika aktiviteter som möjligt.  
Under sommaren ledde Mar-
lene ett sommarläger, med hjälp 
från Svante Jansson och 5 som-
marjobbare. Lägret varade i tre 
dagar. Det var 13 barn i åldrarna 
7 - 12 år som deltog. Man padd-

lade kanot, badade, hade vatten-
krig mm. Barnen tyckte det var 
väldigt roligt och flera har sagt 
att de ska vara med även nästa 
år. Fram till jul har vi öppet 
under måndagar och tisdagar 
från kl 13 till kl 20. På onsdagar 
stänger vi kl 17. Under den här 
tiden är alla välkomna, ung som 
gammal att besöka oss. Skolbar-
nen kan om de önskar få hjälp 
med läxorna. Under övrig tid är 
man välkommen in om dörren är 
olåst. Vi säljer fika och vi försö-
ker i görligaste mån att bara ser-
vera ekologiska varor. Vi säljer 
varken godis eller dricka efter-
som vi bara har öppet under var-
dagarna. 

Under hösten har vi ett antal 
olika aktiviteter på gång. På 
måndagar startar Gullvi Nygren 
upp barnsången igen. På onsda-
gar bjuder vi in förskolan på en 
sång och rörelsestund. Även barn 
utanför förskolan är välkomna. 
Torsdagsförmiddagarna öppnar  
vi café för alla seniorer. Och slut-

ligen vår stora succé 
Zumba på söndags-
kvällarna. Den har 
varit igång i några 
veckor och vi vart 
smått överväldigade 
över den positiva 
responsen. Vi hade 
ett gratis prova-på-
pass den 11 septem-
ber, och det dök upp 
inte mindre än 48 
personer. Alla vill 

vara med på detta 
glädjfyllda tränings-

pass! Vi har nu måst göra två 
grupper och båda är överfulla! 
Vi har till och med en väntelista. 
Se annons på sidan 27 för tider, 
datum och kontaktuppgifter. 
Utöver de återkommande arrang-
emangen har vi också enstaka 
händelser, t.ex ska vi ha vernis-
sage för skolan och förskolan den 
25 oktober, då även allmänheten 
är inbjudna på kvällen.  

Fortsättningsvis jobbar vi på att 
kunna erbjuda fotvård och frisör 
i våra lokaler. Barnteater, seni-
orjympa, barndans (som vi söker 
ledare till), bokcirkel, stickcafé är 
några exempel på vad vi tänker 
på som möjliga aktiviteter. Vi 
vill engagera byborna som ledare 
för de olika aktiviteterna och vi 
ställer upp med att fixa det prak-
tiska, allt för att kunna erbjuda 
Ljustorpborna så mycket som 
möjligt på hemmaplan!! 

Text & bild: Sara Östman 

Våga Vara Vacker

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

Bygdetorget - en plats för alla

Numer ett välkänt ansikte i Ljustorp -  
Linda Meijer, ledaren för Zumban.
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Ljustorps Centerkvinnor hälsar alla välkomna till nedanstående aktiviteter!
 Tacksägelsegudstjänst

Söndagen den 9 okt firas Tacksägelsegudstjänst i kyrkan, då koret dekoreras med olika skördeprodukter 
(grönsaker, frukt mm). Dessa alster auktioneras sedan ut på det efterföljande kaffet i Församlingshem-

met. Ta chansen att fylla på förrådet av frukt, grönsaker, potatis, tunnbröd mm!

Höstauktion
Söndagen den 20 nov kl 18 är det åter dags för den populära Höstauktionen på Bygdegården.

Tunnbröd, mjukbröd, julprydnader, trasmattor, sylt och olika hantverk är exempel på produkter, som auktioneras ut. Här kan 
du fynda en fin trasmatta, om du inte vinner jultrasmattan! Dessutom finns lotterier och gratis fika!

Kyrkkaffe vid 1:a advent
Efter adventsgudstjänsten inbjuder Centerkvinnorna till kyrkkaffe  

(i år 70-årsjubileum för adventskaffet).

Julfest med dans
Lördagen den 3 dec är Ljustorps Centerkvinnor värdinnor för julfest med stort julbord på Bygdegården. För dansmusiken 

svarar Finezze. Välkommen till en toppenkväll med god mat, härlig stämning och full fart på dansgolvet! Kostnad för både mat 
och dansmusik är endast 250 kr/ person.

Anette tel 070- 547 14 14 el Marie 070- 247 14 14  tar emot din anmälan. 
Ring senast sö 27/11!

Hjärtstartarinsamlingen är nu (12/9) uppe i 19 297 kr. Tack Svenska kyrkan i Ljustorp!
Obs! Insamlingen avslutas den 30/9.

   CENTERN OCH CENTERKVINNORNA
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* GLAS * MONTAGE * 
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ROBERT LINDGREN SÖRBERGE  
TEL/FAX 060-526630 MOBIL 070-6901360  

www.rialp.se
Rigstavägen 24, 860 35 Söråker

060-416 04, 073-06 000 23

REP • SERVICE
RESERVDELAR
Snöslungor
   Motorsågar
      Gräsklippare

Vindkraftsatsningen går vidare
Timråvind ska under  
oktober lämna in sin ansökan 
om vindkraftverken på Stor-
fuskberget till Länsstyrelsen. 
Under sommaren har man 
genomfört en mängd miljökon-
sekvensutredningar och pro-
jektet börjar nu bli mer och mer 
klart. På stormötet i oktober 
kan man ge mer konkreta svar 
även vad gäller själva byggna-
tionstiden.

Under våren hade Sockenfören-
ingen två stormöten om vind-
kraften. Det första med allmän 
information och det andra med 
inriktning på Bygdepengen. Dess-
utom har IB Vision haft samråds-
förhandling och även ytterligare 
ett informationsmöte. På både våra 
och IB Visions möte har bygden till 
större del varit positiv. Det finns 
naturligtvis negativa åsikter, fun-
deringar och frågetecken. Men så 
här lång kan vi inom föreningen 
konstatera att Ljustorp i stort ser 
etableringen som något positivt.

Just nu är Sockenföreningen i ett 
intensivt skede där vi ska komma 
överens med Timråvind om en 
avsiktsförklaring kring Bygdepeng. 
I avsiktsförklaringen kommer det 
att finnas med en lägsta nivå för 
bygdepengen, men det ”riktiga” 
avtalet kommer att skrivas efter 
tillstånden från Länsstyrelsen är 
klart om ca 1 år. Det viktiga i det 
här läget är att vi känner att vi har 
en gemensam värdegrund att stå 
på, att vi vet vilka förväntningar 
som finns på respektive part när 

vi ska sätta 
oss och 
skriva det 
riktiga avta-
let. Socken-
föreningens 
u t g å n g s -
punkt är att 
v i nd kra f t -
etableringen 
ska leda till 
mesta möj-
liga nytta 
för bygden. 
Nyttan kan 
komma i 
form av 
bygdepeng, 
arbetstillfällen och lokalt ägande.  
I nästa Ljustorpsblad kommer ni 
att få mer information om läget 
kring miljökonsekvenser, ekono-
miska konsekvenser för bygden och 
bygdepeng.

För er som inte varit på stormö-
ten kan vi berätta att bygdepeng 
är den årliga återbäring som vind-
kraftetableraren betalar ut till 
berörd bygd. Bygdepeng placeras 
i en lokal fond av en lokal juri-
disk person. Dessa pengar kan 
sedan sökas för utveckling av den 
lokala bygden. Med ”bygd” avses 
det område inom och i anslutning 
till aktuell vindkraftpark. Bygden 
skall ge en vid tolkning och inte 
avgränsas för snävt. I det här fallet 
har vi avgränsat bygden vid Ljus-
torp församling och Lögdö vild-
mark. Syftet med bygdepengen är 
att bygden där vindkraften byggs 
ut ska få del i det värde som vind-
kraftsproduktionen skapar. 

Under året som kommer ska sedan 
bygden via stormöten och ordföran-
deträffar komma överens om vilka 
regler som ska styra den lokala 
vindkraftfonden dvs vilka kan söka 
och till vad. Under oktober kommer 
vi att ha ett stormöte där vi dels 
ska stämma av bygdepengsfrågan, 
men även få information om de 
miljökonsekvensutredningar som 
gjorts under sommaren av Timrå-
vind AB.
Nytt kring vindkraft i Ljustorp är 
också att det stått i tidningarna att 
SCA planerar en eventuell satsning 
väster och norr om Laxsjön. Här 
har inte samrådsmötet varit än, så 
Sockenföreningen har ingen ytter-
ligare information att komma med. 
Sockenföreningen kommer efter 
bästa förmåga att sprida informa-
tionen om samrådsmöte när vi får 
den. Även här kommer man att ta 
upp en förhandling om bygdepeng. 
Förhoppningsvis har vi fått mer 
information till nästa nummer.

Text & bild: Lena Liljemark

Stormöte i Bygdegården med Cecilia Andersson.
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Fimkvällar/diskussion om miljö/rättvisa
Ljustorps bygdegård kl: 18.30 

Torsdag 6/10- Det dolda priset En film om människor som tillverkar och återvinner din mobil. 
Torsdag 3/11- Helig vatten. En dokumentärfilm om den globala vattensituationen, läskindustrin och 
fattiga människor. Projektet kommer också att visa samlingsboxen – Life. En fortsättning på Planet 

Earth. Kvällar och tider kommer på anslagstavlan vid Ljustorps handel.

Studiecirkelstart 
Sand och gräsklipp 5/10 kl:18.30 i Ljustorps bygdegård.  

Tre träffar under hösten och tre träffar under våren. 

Omställning till ett hållbart samhälle- Klimatsmarta Ljustorp.
Omställningskurs planeras 18-19/11 i Ljustorps Bygdegård. Inbjudan och information kommer via 

tidningsannons, via postlådan och på anslagstavlan i Ljustorps handel.

Affärsresor med go-fika
Torsdagen den 1/9 var det dags för premiärtur med taxibussen till Ljustorps handel. Fyra personer 
hade bokat in sig på bussen för att åka med och handla. Marie hämtade och hjälpte till, i och ur 

bussen. Väl på plats fick kunderna i lugn och ro gå runt i butiken för att handla det de ville. Marie, 
Ingela och Niklas fanns kunderna till förfogande om de behövde någon assistans. Efter shoppingtu-

ren bjöds resenärerna på gott kaffe, nybakade wienerbröd och naturligtvis grädde till kaffet. Ingela 
informerade om Klimatsmarta Ljustorp och uppmanade alla att till nästa gång ta med källsorterade 
förpackningar till återvinningsstationen. Hon delade ut enkla källsorteringskärl till alla. Britt-Marie 

Swing från Fuske underhöll med fin fiolmusik. 

Bussturerna kommer att fortgå varje torsdag i september och även i fortsättningen om det kommer 
att finnas intresse från boende att boka. Bussturerna kostar 30 :- 

Boka med Niklas- Ljustorps Handel Tele: 820 40  
eller Marie- Ljustorps Taxi Tele: 070-247 14 14

Swinga stråken med Britt-Marie!
Studiecirklar i fiolspel, blandad repertoar.1 cirkel för nybörjare. 1 cirkel med vana 2-3 år.  

Intresseanmäl till ingela.dahlin@studieframjandet.se alt, 073 803 79 68

Ledare: Riksspelman- Britt-Marie Swing

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

Omställning till Klimatsmarta Ljustorp

ÅTERBRUKARDAG den 22/10 i Ljustorps bygdegård.
Klimatsmarta Ljustorp vill visa möjligheter att återanvända och återbruka gammalt material.

Ni som vill sälja, visa upp er, eller delta i en skaparverkstad kan anmäla er till  
Klimatsmarta Ljustorp senast den 16/10.
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Ljustorps minnen 
Hembygdsföreningen publicerar 2 bilder i varje nummer av Ljustorpsbladet.

Bild nr 10121. 
I bakgrunden syns en kornhässja och framför det det flyttbara tröskverket Gevalia och längst till höger 
en stor tändkulemotor. Bilden är tagen på 1920-talet och den maskinella tröskningen är en stor hän-
delse som samlat från vänster: Johan Sandström Sanna, ägare till motorn, Erik Norberg Höglandsbo-
darna, Artur Johansson Höglandsbodarna, Otto Norberg Höglandsbodarna, Ragnar Thunström Hög-
landsbodarna , Karl Thunström Höglandsbodarna/Frötuna, Ester Edlund/Thunström Frötuna, Berta 
Thunström/Lodin Höglandsbodarna, Rut Johansson/Norberg Höglandsbodarna och Söderkvist med 
smörjkannan. Mannen som står bakom de uppräknade torde vara Karl Johan Thunström, torpare i 
Höglandsbodarna. Bilden togs av John Thunström. 

Bild nr 10418.  

Bilden är tagen omkring 1925 någon-
stans i Bredsjön. Jägarna på bilden är 
Hilding Berglund och Uno Lindström 
och bilden togs av Albin Lindström 
bror till Uno vilka bodde på herrgården 
i Bredsjön. Bilden ser mycket arrang-
erad ut, männen tittar uppåt, pekar och 
verkar vara långt från skott. Det är tyd-
ligen fågel som man jagar av blickarna 
att döma. Det ser ut som man knutit fast 
stavarna på bösspiporna för att få stöd. 
Bilden är tagen på en glasplåt, med dess 
begränsningar, vilket säkert bidragit till 
att bilden ser arrangerad ut.
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KALENDER:
9/10 kl 15:00 Söndagsmässa i Ljustorps kyrka  
Thord Hägglund, Agneta Granlöf, Ljustorps kyrko och hem-
bygdskör. Centerkvinnorna serverar kaffe i f-hemmet.  
Skördeauktion 

12/10 kl 12:00 Mitt på dagen med lunch i f-hemmet
16/10 kl 18:00 Gudstjänst med musiken i centrum  
i Ljustorps kyrka 
Thord Hägglund, Agneta Granlöf 
 
23/10 kl 12:00 Familjegudstjänst i Ljustorps kyrka 
Öppet kyrkis, barnkörerna, Thord Hägglund, Agneta Granlöf 
 
26/10 kl 19:00  Cafékväll i f-hemmet ”Gubbröra” 

5/11 kl 18:00 Minnesgudstjänst i Ljustorps kyrka 
Thord Hägglund, Agneta Granlöf, Ljustorps kyrko och hem-
bygdskör
13/11 kl 18:00 Gudstjänst med musiken i centrum  
i Ljustorps kyrka 
Thord Hägglund, Agneta Granlöf 

16/11 kl 12:00 Mitt på dagen med lunch i f-hemmet
 
27/11 kl 11:00 Familjemässa i Ljustorps kyrka  
Thord Hägglund, Agneta Granlöf, kören  

Med reservation för ändringar.  
Se gärna aktuella uppgifter i predikoturerna eller på hemsidan

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

 

Pastorsexp. Bäckgatan i Söråker
Telefontid: månd-onsd, fred 10-12  tor 13-15
Tel. 060-408 20
kh Peter Persman 060-408 21, 070 - 3138762

ÅRETS SURSTRÖMMINGSFEST 
 I PRÄSTGÅRDSPARKEN

Det är mer än en månad sedan 
vi kunde avnjuta surström-

mingen i prästgårdsparken. Vi 
hade som vanligt tur med vädret 
– solen sken och flugorna surrade 
i bästa välmåga. Precis som det 
ska vara. 

Mellan 160-170 personer lät sig väl smaka och kon-
versationsnivån var hög.

Det var 10 års jubileum för oss och strömmingen – 
vem hade trott att det skulle pågå så länge, den första 

gången vi bjöd in alla. Siktet är inställt på framtiden och 
vi ska naturligtvis återkomma nästa år också. Alla är väl-
komna tillbaka då och gärna fler till.

Som vanligt får vi tacka våra sponsorer – ingen nämnd 
och ingen glömd. Likaså ska vi tacka alla medhjälpare 

som så glatt ställer upp – från IP och från församlingen.

Freja Tjärnberg

ALLHELGONAHELGEN

Kyrkan är öppen lördagen 5 november för still-
het och eftertanke men det ges också  möjlig-

het till samtal mellan kl 11-15. Under samma tid 
serveras det kaffe i församlingshemmet för 
dig som besöker kyrkan och kyrkogården 
denna dag. 

 Kl 18:00 samma dag är det min-
nesgudstjänst i Ljustorps kyrka med 

sång av Ljustorps kyrko och hem-
bygdskör.

 
       VIKARIE PÅ  
    ÖPPET KYRKIS
Marianne Svelander 
vikarierar under 
höstterminen i  
Öppet kyrkisverk-
samheten.
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Receptet är hämtat från coop.se 
Hoppas det smakar!

Skogssvampsoppa med chipotlekrutonger och bacon
25 minuter 4 portioner Ugnstemperatur 225º

1 klyftad gul lök 
2 skivade vitlöksklyftor 
800 + halverade skogschampinjoner 
1 msk smör 
8 dl vatten 
2 dl kycklingfond 
2 dl grädde 
1,5 tsk salt  
0,5 tsk svartpeppar 

0,5 tärnad baguette 
200 g skivade skogschampinjoner 
140 g strimlad bacon (1 paket) 
0,5 dl olivolja 
1 tsk mortlad chipotlepasta (alt 
0,5 urkärnad finhackad röd chili) 
1 tsk flingsalt  
 0,5 tsk svartpeppar 

Topping:

Gör så här
1. Bryn lök, vitlök och skogschampinjoner i lite smör i en rymlig kast-
rull i 5 minuter. Tillsätt vatten och fond. Koka cirka 10 minuter.
2. Slå på grädde, salta och peppra. Koka upp och mixa med mixerstav 
till en slät soppa.
3. Sprid ut brödtärningar, svamp och bacon på en plåt. Blanda olivolja, 
chipotle, salt och peppar och fördela det på plåten. Blanda väl. Rosta i 
ugnen cirka 10 minuter.
4. Toppa soppan med rostad svamp, brödkrutonger och bacon. 
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Baptistförsamlingen

Kärlek
Glädje

           

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



www.ljustorp.se/betel 
pg 269356-2  bg 5335-1123 

betel@ljustorp.se 

Mötesplanering: 
 

Söndag   9/10 11:00 Gudstjänst 
Söndag 16/10 11:00 Gudstjänst 
Söndag 29/10 18:00 Bibelstudium 
 

Söndag   6/11 11:00 Gudstjänst 
Lördag  12/11 18:00 Temakväll 
Söndag 20/11 11:00 Gudstjänst 
 

Söndag   4/12 11:00 Gudstjänst 
Söndag 18/12 11:00 Gudstjänst 

Varmt välkomna på våra gudstjänster och samlingar! 
Se predikoturerna för eventuella ändringar. 

Den viktigaste upptäckten 
 

En av de största upptäckterna i mänsklighetens historia vid sidan av 
elden, hjulet och skrivkonsten är att det finns en Gud som hör när 
man ber och som svarar. 
 

Bibeln talar mycket om bön och uppmanar oss till att alltid be till Gud 
under livets alla olika förhållanden, inte bara för att få olika saker 
utan för att det leder oss till en djup gemenskap med Gud själv. 
 

Bön är mycket enkelt, ett faktum som gör det svårt för oss eftersom 
vi som människor gärna krånglar till det. Kan man uttala namnet 
"Jesus" i tron att han lyssnar, då kan man be. Så enkelt är det. Och 
så enkelt vill Gud att det skall vara att be. 
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Mjällådalens byalag

Mjällå Byalag

 Kjell Rastberg 

Ordf

                          

 
Sommarfesten 27/8 i Bredsjön blev även i år 
en mycket trevligt fest och glada skratt, i år 

med surströmming och gott tillbehör. 

Vi hoppas att alla som besökt vår fina bad-
strand i Bredsjön under sommaren kommer 

tillbaka nästa sommar.

Lördagen den 1/10 kl 10:00 träffas vi nere 
på badstranden för höstens arbetsdag. 
Anmäl dig till Kent Berg 070-218 80 69,  

Byalaget bjuder arbetande på lunch.

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

                          

Höstbuffén var i år förlagd till den 10 
september. Alltså lite senare än tidigare 
år. Mötesplats vår eminenta bagarstuga 
vid Lagforsdammen. Vädrets makter 
var oss nådiga, och dammen låg spegel-
blank framför bordsgästerna. God mat 
och nybakat tunnbröd förtärdes åtföljt 
av kaffe och ”gobit”. Allt iordningställt 
av byalagets strävsamma festkommitté. 
Nämnas bör att bland de ca 30 delta-
garna infann sig Inga-Greta Olsson (f. 
Eriksson), dotter till förste ägaren av 
Lagfors Handels AB, Thure Eriksson. 
Den trevliga gemenskapen avslutades 
så småningom i Full månens sken i den 
något kylslagna septemberkvällen.
 Totte vevar vidare

Ås/Lagfors byalag

mö´rjit   Slaskit, grynit,trasigt, rörigt
mörn   myrorna
mörstack  myrstack
mörsamt  mödosamt, krångligt
nageltjäll  frysa om fingrarna
nálta   lite grann, en gnutta
na´-ná   inte så kinkit, det gör det samma
nárit   mycket slitet
náschlan  extra gott
neaför   nedanför
neléga   vindfälle
n´ hänn gången  den här gången
nyrå´na   årskott på träd och buskar
nýttje   nyttja
nyårs ténn  bly, som man smälte på nyår.
nå´gerst   någonstans
nåk   matt, svag
nå´ran-ätter  norr-ifrån
nårst   någonstans

Våra dialektord, M:2 N 
Ur Bygd i förvandling, del III
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www.scaskog.com

SCA Skog bibehåller sin höga prislista. 

Passa på att avverka och gör en bra affär. 

Kontakta Per Stadling, virkesköpare SCA  

070-229 04 55

Tel 060- 19 39 18
Mobil 070- 229 04 55
per.stadling@sca.com
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Turista
 

Hemma!
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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? 
Kom och besök något av våra  

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

information om våra aktiviteter

 

Vårat nästa arrangemang är 
”Aftonenes ämne är kärleken”
24 november klockan 19.00  

i Bygdegården som vi arrang-
erar tillsammans med Timrå 

Riksteaterförening. Där serverar 
vi fika.

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

HÖSTMÖTE
Tisdag den 22 nov. kl. 13.00

Höstmöte med budget för 2012

MEDLEMSMÖTE  
OBS.   Torsdag 20 okt. Kl. 13.00

Underhållning av Seniordansarna från Bosvedjan

Butiken är fylld 
med höstnyheter.

Massor av udda plagg högst 100 kr 
oavsett tidigare pris.

Glöm ej!
Inlämningsställe för kemtvätt   Pensionärsrabatt 

 
DANSKVÄLL

Fredag 11 nov. kl. 18.00 Bygdegården Ljustorp
Först äter vi lite mat och sedan dansar vi till

”PRODUKTERNA”
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Företagstestare
Under sommaren har 
Sockenföreningen haft tre 
företagstestare som provat 
på att driva eget företag som 
sommarjobb. 

Tanken är att man ska få en 
chans att prova på att ”göra affä-
rer” av något som man är intres-
serad av. Det började med att 
gruppen samlades och skrev sina 
affärsplaner, gjorde affischer 
och bestämde sig för hur dom 
ville marknadsföra sig. Däref-
ter skulle alla träffa sin mentor 
som var ansvarig för att erbjuda 

erfarenheter från företagande. 
Efter sommaren gjorde alla tre 
en utvärdering av sina företag 
och lämnade en rapport till för-
eningen. För det här fick företa-
gen dels 2000 kronor i stimulans 
bidrag och dessutom får man 
behålla sitt eget överskott. Årets 
företag var Olles Hjälp av Olle 
Liljemark, Tottes bakverk av 
Christoffer Gissberg och SP sup-
port av Simon Persson. – Vi är 
jättestolta över våra sommarfö-
retagare berättar Niclas Anders-
son som varit både mentor och 
projektledare. Dom har gjort ett 
kanonjobb i sommar.

Simon Persson och Olle Liljemark, 
Christoffer Gissberg sakns.
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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.
Öppettider mån-fre 12-15, sön 12.30-15

Anhörigkonsulent Lars Wilhelmsson 
Tel: 060-573050 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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Prästgården
Hämtad ur Ljustorp Förr och Nu 2

För ett 40-tal år sedan fick Yngve 
J:son Reding i sina händer en 
husesynshandling, som kom 
att ge en god och synnerligen 
intressant bild av hur Ljustorps 
prästgård och bebyggelsen kring 
denna såg ut under 1700-talets 
början. Skriftställaren Nils 
August Flodén - ”Träpatroner-
nas” författare - hittade nämligen 
en handling betitlad ”Husesyns 
Instrument för Ljustorps Präste-
gård 1710”, vilken användts som 
styvnad i ett omslag i Attmars 
sockenstämmoprotokoll från 
slutet av 1700-talet. 

Detta instrument, som Flodén 
överlämnade till Reding för stu-
dier, torde ha hamnat i Attmar 
genom församlingens kommu-
nister Kristoffer Hellberg, som 
avled där 1745. Han var son till 
Erik Kristoffer Hellberg, som var 
född i Härnösand och kyrkoherde 
i Ljustorp åren 1687-1708. Han 
var gift med rådmansdottern 
Barbara Morman från stiftsta-
den och fick med henne två söner 
och sex döttrar. Sonen Lars blev 
kommunister i Lockne, dottern 
Anna gifte sig med gästgivaren 
August Bång i Fjäl, Margareta 
med brukspredikanten Ivar 
Teeth på Lögdö och de övriga 
döttrarna äktade även präster.

Då kyrkoherde Hellberg avled 
var dödsboets ekonomiska ställ-
ning allt annat än god och till 
följd härav erhöll änkan dubbla 
nådeår, dvs hon fick sitta kvar 
på gården ytterligare två år. 
Kyrkoherde efter Hellberg blev 
Mattias Groth, som var född i 
Tuna. Han dog dock redan två 
år senare. Prästbordets inägor 
låg då i största vanvård. Igen-
vallade diken och gärdesgårdar 
ersattes med rishägn. Följden 
blev process, vars handlingar nu 
ingår i Westins samling i Upp-
sala universitets bibliotek. Svea 
hovrätt förklarade i sitt utslag 
både Hellbergs och Groths sterb-
hus ersättningsskylldiga i för-

hållande till den tid varunder 
vederbörande kyrkoherde inne-
haft bostället. Groths änka kom 
därmed lindrigt undan och hade 
tom råd att till Ljustorps kyrka 
skänka den ljuskrona i mässing, 
som nu hänger i sakristian.

Mest intressant är emellertid 
den laga av-och tillträdessyn, 
som hölls i prästgården den 21 
och 22 september 1710. Detta 
syneinstrument, som underteck-
nad tagit del av på Landsarki-
vet i Härnösand, ger läsaren en 
ganska god föreställningom dåva-
rande prästgård och bebyggelsen 
kring denna. Kring en fyrkantig 
gårdsplan låg ett flertal byggna-
der, såväl bostads som ekonomi-
hus (Karlsgården i Järvsö och 
Moragården på skansen kan tas 
som jämförelseobjekt). Den höga 
granhäck, som idag utgör gräns 
för trädgården bakom prästgår-
den, markerar gissningsvis läget 
för de huslängor, som på 1700-
talet bildade en sluten fyrkant 
med prästgården som huvud-
byggnad. 

Vid husesyn 1710 fördes proto-
koll och det är ”syninstrumentet”  
som berättar om bebyggelsen i 
anslutning till prästgården. Vid 
förättningen närvarar den nye 
kyrkoherden i Ljustorp Mattias 
Groth, brukspredikanten Ivar 
Teeth, Lögdö (ombud för sterb-
huset) samt kronans ombud 

befallningsman Johan Strandell. 
Domkapitlet representerades av 
prosten Daniel Touschier i Skön. 
Nämdemännen Olof Andersson 
i Fröttom (Frötuna) och Lars 
Andersson i Krigsbyn utgjorde 
befullmäktige, Olof för Ljustorp 
och Lars för Hässjö. 

Dagens prästgård, som 1852 till-
kommit på initiativ av prosten 
Esbjörn Bergman, innehåller ju 
idag ett tiotal rum. För 280 år 
sedan utgjorde varje rum ett hus 
för sig. Byggningabalken i kung 
Kristoffers landslag från 1442 
stadgade, att sockensmännen 
”äga sju laga hus föra”, bl.a stova 
(stuga), stekehus (kök), kornhär-
bärge, vistehus och fähus. Syne-
instrumentet erinnrar samtidigt 
om de sju hus, som prästerska-
pet åtagit sig att bygga. Sedan 
Hellberg 1687 tillträtt tjänsten 
som kyrkoherde lät han uppföra 
ytterligare tre hus. Dessa betrak-
tades dock som sterbhusets pri-
vata egendom, varför Groth vid 
sitt tillträde måste överklaga 
dessa byggnader mot lösen. ( Det 
bör nämnas, att domkapitlets 
protokoll från Groths tjänstetid 
är förkomna.) Prästgården från 
denna tid låg på samma plats 
som i våra dagar men var, som 
nämnts, enligt syneförättningen 
1710 omgiven av ett flertal bygg-
nader - alla med nävertak - vilka 
bildade en sluten fyrkant, man-

Prästgården som den ser ut idag.

forts. s. 26
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Vi utför all form av tandvård.
Vårt mål är kvalitet

- vår väg är lugn
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Prästgården
gården. Husen hade alla en bredd 
av 12 alnar (drygt 7 meter) och 
har tydligen stått i rad gavel mot 
gavel. Det talas om västra och 
östra nattstugan, vilka avskiljs 
genom ”stora porten” , tydande 
på att den lett ut mot vägen norr 
om prästgården. I instrumen-
tet nämns även ett portlider, 
som fört till fägården i väster. 
Ingångarna till husen var alla 
riktade mot gårdsplanen liksom 
de fönster, som inte var försedda 
med luckor. Mot kvällningen 
låstes portarna och fönserluck-
orna stängdes. Detta innebar, att 
ev. besökare då tvangs ”knacka 
på” genom kraftiga slag med 
portringen. 

Prästfamiljens vardagsrum 
utgjordes av den 9 alnar (5,3 m) 
långa ”sätesstugan”, som enligt 
syneinstumentet hade små bly-
infattade fönster. En täckt gång 
ledde härifrån till ”bokamma-
ren”. Det avsläjas till och med, att 
”ett litet hemligt hus” var beläget 
invid gången. Ville prästen vara 
ostörd, då han arbetade med sin 
predikan, eller ville ha enskilda 
samtal, kunde han nyttja bokam-
maren, vars fönsterluckor då 
skyddade från insyn. 

”Stugubyggnaden” - 13 alnar (7,7 
m) lång - innehöll förutom far-
stuga även rum med två vägg-
fasta sängar samt kammare. 
Samtliga rum var vitlimmade 
och dörrar och fönster ”gement 
(enkelt) målade”. Sätesstugan, 
bokammaren och storstugbygg-
naden tillhörde de tre hus, som 
kyrkoherde Hellberg låtit upp-
föra. De upptogs därför som 
sterbhusets egendom och vär-
derades i instrumentet till 230 
Daler kopparmynt. Prästgården 
med omgivande nio hus bildade 
tydligen en ganska imponerande 
gårdenhet, där storstugubyggna-
den - även kallad salen - enbart 
den tillsammans med farstuga 
och farstugukammare mätte 24 x 
12 alnar - nära 102 m2 i fyrkant. 
Som jämnförelse kan erinras att 

den dåtida kyrkan hade en längd 
av 17 alnar (10m) och en bredd 
av 10 alnar (5,9m), dvs ej fullt 
60m2. Storstugubyggningen var 
alltså stor till omfång och var 
därför avsedd för möten, sam-
kväm eller kanske husförhör.

Det utförliga husesynsprotokol-
let upplyser vidare, att östra 
och västra nattstugorna består 
av ”stuva med bod under” samt 
”en gång med trappa uppföre”. 
Man hade alltså här att göra 
med loftbyggnader. Sängstugan 
och drängstugan med farstuga 
omfattade tillsammans 19,5 
alnar (11,58 m2) i fyrkant. Till 
mangården hörde fristående ste-
kehus (kök), bagarstuga, stolp-
härbärge och källare. Mangård 
och fägård, den senare omfat-
tande stall, två fähus, loge och 
två lador, kan ha varit åtskilda. 
Det ena fähuset har haft 16 och 
det andra 14 bås, vilket visar, 
att prästbordets kreatursbesätt-
ning var stor. Sommartid nyttja-
des också de fäbodar som låg vid 
Röjeknipen. 

Lantmätare Gabriel Espings 
karta från 1738, f.ö. den älsta 
bevarade kartan från Mellberg 
by (publ. i boken Ljustorp Förr 
och Nu sida 158) visar fäboläget. 
Denna karta kom till på begä-
ran av delägarna i Mellbergs by. 
De vill nämligen ha en delning 
av skogs- och betesmarken, som 
tidigare var samfälld med Ljus-

torps prästbord. 
Delningen skedde 
1737 och tycks 
ha skett i största 
samförstånd. Det 
heter nämligen i 
beslutet: ”Å vilka 
alle, till undgå-
ende af widlyf-
tigare besvär, 
kåstnad och tids-
pillan med de 
många och skogs-
bärgs afskilljande, 
till en del till bare 
och skogslöse, dels 
med någon små 

marskogsbeväxt, funno sig enhä-
ligt nöigde, att det giörligaste 
dag utom uppöicera delningen 
till hvars och ens förmon, och 
nödige utkomst, hvarefter man 
och funnit beqvämligast för hvar 
och en...” Kartan visar skogs- och 
ängsindelningen och som avslut-
ning konstateras bl.a ”I öfrigt har 
man för muhlbeten skull emel-
lan bärgen wid Mellberg fäbodar 
nedåt tillägga något bredare, och 
op mot gafelen smalare, som af 
Cartan ses - åter Prästbordet, 
som ägare af större skatt, ansen-
ligare bredd mot gafvelen och i 
synerlig afsigt at som Prästbor-
det för sin myckna Boskap icke 
kan äga så tillräckligt beet vid 
de gamle fäbodarna och dess-
utom långt at drifva kreaturen, 
ifrån et ställe så är å marken No 
1 fullkomliga, tillfällen at ännu 
anlägga et parti fäbodar hvartil 
god skog och landmån ges, utan 
så särdeles kåstnad då muhl-
beten däromkring i myror och 
dälder kommer af rätta ägaren 
at nyttjas, emot det den nu från 
andre Bohstäder uptrampas och 
utbetas. Hvilketat man således, 
efter förstånd och bekvämlig-
het en hvar velat tillämpa, så 
in qvantio som qvali. Hafvandes 
jemväl varit Mellbergs man för-
delaktigare, at kunnat få mera 
skog närmare hemsidan för sine 
kohlningar och skogsnyttingar 
till bruket...”

fortsättning från sidan 24

Denna karta från 1777 visar, att prästgården då fortfarande 
var omgiven av olika byggnader, bildade en fyrkant. Ljustorps 

kyrka är markerad med kors nedtill på kartan.

forts i nästa nummer
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BYGDETORGET
Ljustorps nya träffpunkt för ung som gammal!

Här på bygdetorget kan du alltid: 
Få hjälp med dina läxor
Läsa dagstidningarna

Läsa magasin och böcker
Använda internet och skriva ut från datorn

Spela sällskapspel och airhockey
Lämna en bok och ta hem en ny

Köpa fika
Umgås

Kontakta oss: Marlene: 82186 Sara: 82413 bygdetorget@live.se

De här aktiviteterna erbjudes i våra lokaler
Barnsång måndag kl 11 10/10, 24/10, 7/11, 21/11, 5/12, 19/12  

Ledare: Gullvi Nygren. Fika försäljning. 

Barnsång med rörelse ”Hej Kompis” onsdagar 9.30 - 10.30  
Ledare: Sara Östman  

Seniorfika torsdagar 9.30 - 11.30 

Zumba söndagar 17.00 - 18.00, 18.15 - 19.15 (Fullbokade) 
Ledare: Linda Meijer

Är du föräldraledig? Vi är fullt utrustade för din lilla älskling,  
så kom in och titta.

Vi jobbar på att få hit fotvård, barnteater, frisör mm
Vi söker någon som kan leda barndans. Intresserad?

Har du egna förslag eller ideér kontakta oss.
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Pyssel sidan 
Lös och färglägg! 

Regler för Sudoku

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

 
Facit hittar du på sidan 34. 

LYCKA TILL!
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En aning personligare 
Begravningsbyrån med det personliga  
engagemanget finns för Dig alla dagar.  

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

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

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

Ringa Juridik.

Välkommen till oss! 

Hässjö Begravningsbyrå 

Köpmangatan 38 i Timrå 

Tel 400 63
 (Gäller även kvällar och helger) 
   

www.ringabyraer.se 

            
                Av SBF auktoriserade begravningsbyråer 

Anette     &      Marie 
070-547 14 14     070-247 14 14 

 
taximarie@hotmail.com 



















Affärsresa
Taxibussen går varje torsdag. Passa på att åka med Ljus-
torps Taxi till Ljustorps Handel. Där får du i lugn och 
ro gå runt i butiken. Vi hämtar och lämnar vid hemmet 
och du får hjälp med varorna i och ur taxin.  Hämtning 
från kl: 09.00, återresa ca 11.30

Boka med Marie - tel: 070-247 14 14  
Anette—tel: 070 547 14 14   
ljustorpstaxi@gmail.com   

 

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

HÄLSOKOST & 
TERAPEUTER

 Köp  
öronljus och 
spikmattor!

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!
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Ombyggnationen av skolan påbörjad
Den 19 september satte om- 
byggnationen av förskolans 
lokaler i skolan igång. Arbetet 
beräknas vara klart i början på 
mars nästa år. 

Den senaste tiden har mycket hänt 
på skolan. Den 22 augusti invigdes 
den nya skolgården med de jättefina 
klätterställningarna. Alla barnen 
och fröknarna lyssnade på rektor 
Marie-Louise Gustafssons invig-
ningstal. Man hade inte direkt tur 
med vädret, då det stod som spön i 
backen. Thilde Östman fick klippa 
bandet och därmed var det fritt fram 
att prova på allt det nya. Många av 
barnen hade redan varit och lekt 
under sommaren. Det var nog bara 
fröknarna som märkte att det spö-
regnade. Som avslutning bjöds det 
på Piggelin. 

Omstukturening
Nu när skolgården blivit så fin 
är det äntligen dags att påbörja 
ombyggnationen av förskolans 
lokaler. Tills dess att det är klart 
har Solsidans barn flyttat och sla-
gits ihop med barnen från Storstu-
gan. Alla 4-åringar har fått flytta 
in på ”Lillstugan” dvs det lilla grå 
huset framför skolan. Det är Britt-
Inger Lindström och Angela Sjö-
ström som huserar där. De har 

jobbat hårt för att få lokalerna 
mysiga och funktionella för verk-
samheten. 1-3 och 5-åringarna är 
nere på ”Storstugan” och där jobbar 
Ellen Persson, Linda Melander, 
Johanna Wiksell,  Gun-Marie Fors-
berg och Karin Westberg.

Uppfräschning
Den största förändringen som görs 
är att hela nedre plan till vänster 
om ingången blir förskola. Trap-
porna vid ingången tas bort och 
entrén handikappanpassas. I nuva-
rande handikapptoaletten kommer 
det bli utrymme för fröknarna att 
byta om.  Där skolsköterskan och 
rektorn nu har sitt kontor kommer 
en ny utgång att byggas ut mot skol-
gården. Då behöver förskolans barn 
inte gå i trappen när de ska ut på 
skolgården. Man kommer också att 
sätta in en hiss så att handikappade 
ska kunna ta sig till husets alla 
våningar.  Oberoende av byggpro-
jektet, så kommer hela skolan att få 
en uppfräschning. Elen och ytskik-
ten på golv och väggar ska rustas 
upp och det hela ska vara klart till 
sommarlovet, säger PG Nordin som 

är chef på kommunens fastighetsav-
delning. 

Rymmer 50 barn
När allt är klar så ska hela förskolan 
flytta in på ”Solsidan”. Detta bety-
der att ”Storstugan” och ”Lillstu-
gan”  troligast kommer att läggas ut 
för försäljning så småningom.  Detta 
är dock inte beslutat ännu. Man har 
räknat att de nya lokalerna kommer 
att räcka till 50 barn. Marie-Louise 
Gustafsson, rektor för både skolan 
och förskolan säger - Jag och per-
sonalen har pratat så mycket om 
det här bygget så det känns väldigt 
bra att det startar nu. Hon ber alla 
om hjälp att hålla tummarna för 
att tidsplanen ska hålla så att alla 
barn och personal kan vara tillsam-
mans i samma hus redan efter jul-
lovet. -Vi har stora förväntningar på 
hur bra det här ska bli för alla barn, 
både i förskolan och skolan, så vi ser 
verkligen fram emot den här för-
bättringen av lokalerna, säger hon. 

Text: Sara Östman
Bild: Marlene Svedin

Thilde Östman klipper bandet.

Kom och fira med oss!

Ljustorps förskola
firar 20-års jubileum 1 oktober, kl.11-14

Vi öppnar förskolans dörrar för alla som vill fira med oss! 
Varmt välkommen!
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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

 Trävaror & tryckimp  till 
bra priser. 

Pellets 6 & 8 mm,  
spånbalar

Öppettider
Mån-Fre  7-17 Lör 9-13

Terminalvägen 6  
861 36 Timrå  

Tel: 060-571050

Utkörning går att ordna.

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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   Oktober
    Lör 1 kl. 10.00 
 Arbetsdag    
 Bredsjöns badstrand 
 Bresjön/Slättmon byalag

    Ons 5  kl. 18.30 
 Sand och gräsklipp  
 Bygdegården
 Klimatsmarta Ljustorp
    
    Tors 6 kl. 18.00 
 Flugbindning   
 Bygdetorget 
 Storöringen/Lj. FVO    
        
    Tors 6 kl. 18.30 
 Film ”Det dolda priset” 
 Bygdegården
 Klimatsmarta Ljustorp

    Sön 9 kl. 11.00 
 Gudstjänst 
 Betel 
 Baptistförsamlingen

     Mån 10 kl. 11.00 
 Barnsång    
 Bygdetorget 
 Bygdetorget

     Ons 12 kl. 12.00 
 Mitt på dagen 
 Församlingshemmet  
 Ljustorps församling
    
     Sön 16  kl. 11.00 
 Gudstjänst 
 Betel 
 Baptistförsamlingen
    
     Sön 16 kl. 18.00 
 Gudstjänst m. musik 
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling 

    Tors 20 kl. 13.00 
  Medlemsmöte   
 Bygdegården 
 PRO
 
    Sön 23  kl. 12.00 
 Familjegudstjänst  
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling

    Mån 24 kl. 11.00 
 Barnsång    
 Bygdetorget 
 Bygdetorget

    Ons 26  kl. 19.00
 Cafékväll ”Gubbröra” 
 Församlingshemmet 
 Ljustorps församling
 

    November 
  
    Tors 3 kl. 18.30 
 Film ”Heligt vatten”  
 Bygdegården 
 Klimatsmarta Ljustorp

    Lör 5  kl. 18.00 
 Minnesgudstjänst  
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling

    Sön 6  kl. 11.00 
 Gudstjänst 
 Betel 
 Baptistförsamlingen

    Mån 7 kl. 11.00 
 Barnsång    
 Bygdetorget 
 Bygdetorget

    Fre 11 kl. 18.00 
 Danskväll    
 Bygdekontoret 
 PRO

    Lör 12  kl. 18.00 
 Temakväll 
 Betel 
 Baptistförsamlingen

    
    Sön 13 kl. 18.00 
 Gudstjänst m. musik  
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling

 
 Mån 14 Stoppdatum 

Var god respektera detta!!!

    Ons 16 kl. 12.00 
 Mitt på dagen 
 Församlingshemmet  
 Ljustorps församling

    Fre 18 kl. 18.30 
 Omställningskurs  
 Bygdegården 
 Klimatsmarta Ljustorp

    Sön 20  kl. 11.00 
 Gudstjänst 
 Betel 
 Baptistförsamlingen

     Sön 20  kl. 18.00 
 Höstauktion 
 Bygdegården 
 Centerkvinnorna

    Mån 21 kl. 11.00 
 Barnsång    
 Bygdetorget 
 Bygdetorget

    Tis 22 kl. 13.00 
  Höstmöte   
 Bygdegården 
 PRO

    Tis 22 kl. 18.30 
 Återbrukardag  
 Bygdegården 
 Klimatsmarta Ljustorp

    Tors 24 kl. 19.00 
 Teater 
 Bygdegården 
 Timrå r.teaterför/Lj. Hembf

     Sön 27  kl. 11.00 
 Familjemässa 
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling

      December
    Lör 3  kl. 19.00 
 Julfest m. dans 
 Bygdegården 
 Centerkvinnorna

 3/12 Nästa Ljustorpsblad

Regelbunden verksamhet

    Tis   kl. 10-12 
 Öppet Kyrkis   
 Församlingshemmet 
 Ljustorps församling

    Ons kl. 9.30 - 10.30 
 Barnsång och dans   
 Bygdegården 
 Bygdetorget

    Ons kl. 12.00  
 Boule 
 Skönsbergs bouleklubb 
 PRO 

    Ons   kl. 18.15 
 Barmarksträning  
 Skidstugan/Gymnastiksalen 
 Ljustorps IF 

    Tors kl. 9.00 
 Affärsresa    
 Upphämtning 
 Lj.Taxi,Lj.Handel, KlimatLj

    Sön kl. 17.00 - 19.15 
 Zumba    
 Bygdegården 
 Bygdetorget       

Aktiviteter  i Ljustorp Oktober - November



Ås/Lagfors byalag  
Pga utrymmesbrist i Ljustorpsbladet nr 3 uteläm-
nades styrelsesammansättningen inför nya året 

och redovisas här istället:

Allan Dahlin  Ordförande Nyval  
Margit Sjögren Sekreterare Kvarstår
Bert Forsberg  Kassör  Kvarstår
Ossian Eriksson Ledamot Omval
Lea Hörnström Ledamot Omval 
Suppleanter:
Torsten Byström Omval
Tommy Jansson Omval
Revisorer:
Margaretha Hedström Omval
Uno Hörnström  Omval
Suppleant: GunMarie Forsberg Omval

Valberedning:
Sture Olsson
Åke Hedström
L-E Sjögren
Sammankallande: L-E Sjögren

Närmare än någon annan.

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

Timrå

 
 

AFTONENS ÄMNE ÄR KÄRLEK
     med Estrad Norr:  

Anja Langdré, 
  Marika Holmström, Mats Andersson

     Torsdagen den 24 nov kl 19.00
på Ljustorps Bygdegård

 
 Entre: 160/140 kr inkl fika  

 Bilj:New Fashion 573330 el  
Ulla-Britt 82240

 Kaffeservering i pausen
Arr:Timrå Riksteaterförening/ 
Ljustorps Hembygdsförening
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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  073-077 71 58
Fritids    060-821 47
Ala skola   060-414 20
Sjukanmälan Ala  073-077 71 58
Sörberge skola  060-16 32 37
Sjukanmälan Sörberge 060-16 32 42 
Ljustorps förskola  060-821 38

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

Allmänt
Söråkers Folkets Hus 060-400 73
Vårdcentral Söråker  060-464 00
Sjukhuset    060-18 10 00
Apotek    0771-45 04 50
Försäkringskassa   0771-52 45 24
Veterinär Timrå   060-58 05 25
Timrå Kommun   060-16 31 00
Timrå badhus  060-16 32 00
Arbetsförmedlingen 060-59 57 20
Lantbrevbärare Timrå  060-57 34 31 
Post: Ica Sörberge  060-57 90 30
Polisen Timrå  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 

Rotsjö Gård 
Onsdagar 12-21 Tors & sön 12-16

Tomat-Ås 
Ons - Sön Odling 9 -19 Sista öppetdag 30/10

Bygdetorget 
Mån- Tis 13 - 20  Ons 13-17

 
 

  

Ljustorps information
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Ljustorps Trädgård
Välkommen 

till oss! Vi har 
öppnat butiken 
för säsongen. 

Höstblommor!
Vi har ljung och  

andra höstblommor.

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

Baptistförsamlingen 
Birgittas fotvård
Bengt Öhrling
Benritz Motor 
Butik Vitamin
Bygdegårdsföreningen
Bygdetorget
Byggbutiken
Danielsson Byggare
Dina försäkringar
Design-56 
EAB Norrland
Hofmann tandläkare 
Hårlinjen

Hässjö begrav. byrå
Klimatsmarta Ljustorp 
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
Rialp 
Ryds Glas i Timrå
Sanna Grus
SCA Skog
Sjöströms Busstrafik
Stavre Grus
Timrå Riksteaterförening 
Träffpunkten

Returadress:  Ljustorp Sockenförening
        Öppom 110,  
   861 93 LJUSTORP 

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


