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Annonser
Kontakta Ulf 070-2035469 eller redaktionen på
mail: ljustorpsbladet@ljustorp.se
Om du eller någon du känner skulle vilja medverka 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 förbehåller oss att bedömma, rätta och redigera i materialet så att det passar in i tidningen.
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Ljustorps
sockenförening
Föreningen skall verka för att
skapa de bästa förutsättningar för
att leva och bo i Ljustorp!

Ljustorp idag och
Ljustorp imorgon...
Det beror på oss som bor här. Det flyger inga
stekta sparvar in i våra munnar, utan vi
måste själva arbeta för att den bygd vi vill att
våra barn ska leva i.
Mack och affär i Ljustorp?
Det har börjat röra sig angående macken och
förhoppningsvis kommer vi att se en mack i
Ljustorp igen. Viktigast för bygden är dock
att affären kan vara kvar. Om vi alla kompletteringshandlar där, har vi underlag så
att det räcker. Var inte rädda eller känn er
osäkra för att ni bara handlar där ibland. Det
är så det ska vara. Stöd vår affär så att den
finns kvar, så fortsätter Ljustorp att blomma.
Det är massor av landsbygsaffärer som slår
igen nu, låt det inte hända i Ljustorp.

Stöd Ljustorps Handel,
genom att handla där!
Jägarkurs för barn och
ungdomar
Om det finns tillräckligt intresse så funderar vi på att arrangera en jägarkurs, till
låg kostnad, för barn- och ungdomar tillsammans med Jägarförbundet.
Då vi bara fullföljer om tillräckligt intresse
finns så vill vi att intresserade hör av sig
till: sockenforening@ljustorp.se

För mer information om vår verksamhet
Vi driver eller är samverkanspart i Leaderprojekten:
GPS för naturturism, Klimatsmarta Ljustorp, Bygdegården som möjlighetsskapare, Lantnära boende
och Vindkraftsåterbäring för bygden som har egna
annonssidor i tidningen.

Styrelse 2012

Niclas Andersson, ordf
Ulf Nilsson, kassör
Sara Östman, sekr
Victoria Rosengren
Vivianne Nyman
Adjungerad:
Lena Liljemark
Suppleant:
Björn Andersson

Årsavgift

Enskild: 75:Familj: 125:Organisation: 200:--------------------------

Insats

Enskild: 100:Organisation: 300:-------------------------Insatsmedlemskapet är
personligt och betalas
en gång, sedan tillkommer 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/sockenforening
Bygdekontoret
Boka tid för möte
bygdekontoret@ljustorp.se
Ljustorpsbladet
ljustorpsbladet@ljustorp.se
Webbportal/Hemsida
portal@ljustorp.se

Hemsidor

www.ljustorp.se
www.upplevljustorp.se
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Butik brorannasdotter

ivianne Nyman har handarbetat i hela sitt liv. Hon har
alltid varit intresserad av handarbete vilket har resulterat i att
hon har gått många olika kurser, men det är inte alla hantverk som har fått en fortsättning
efter kursen.
1989 kom hon in på keramiken, Vivianne gick då en kurs och tyckte
det var jättekul, så hon fortsatte.
Hon gick med i en studiecirkel i
ABF´s lokal i Tallnäs. När den lades
ner, fortsatte Vivianne och en annan cirkeldeltagare i hennes uthus i
Sörberge. Där håller de fortfarande
till och varje söndagskväll är vikt åt
keramiken. Men det är också annat
handarbete som hinns med till exempel små tygdjur, smycken mm.
Egen butik
Idén till att börja sälja grundade sig
på det att hantverk är kostsamt, och
för att finansiera sin hobby började
Vivianne fara ut på olika marknader
under sommaren och i jultid. Under
den här tiden hade hon och hennes
make Christer en räv-och minkfarm.
Vivianne startade ett eget företag
och öppnade en butik på gården.
Där började hon sälja djurens skinn,
som hon gjort iordning, tillsammans
med de andra alstrena. När de lade

Öppetskylten vid vägen i Mjölsätt är
det inte många som missar.

Vivianne i butiken framför en del av hantverket.

ner farmen så lade även Vivianne
ner sitt företag. Hon kom då riktigt
igång med keramiken, som hittills
inte haft en så framträdande roll.

Humlan
Makarna Nyman och Lena Liljemark ville göra något för att locka
besökare till byn, och det låg nära
till hands att starta en hantverksbutik. I samma veva köpte Idrottsföreningen den gamla macken och det
lilla huset på gården hyrdes. Namnet på butiken blev ”Humlan”. Birgit Svensson, Vivianne, Mait Härén
och Lena Liljemark var de som hade
huvudansvaret. Det var ett 20-tal
hantverkare från byn som anslöt sig.
När så huset skulle säljas blev det
flytt till Trädgårdens lokaler. Här
blev det dessvärre problem, då hantverkarna inte kunde hålla samma
öppettider som Trädgården hade och
till slut blev man tvungen att stänga
på grund av personalbrist.
Butik brorannasdotter
Vivianne beslöt sig att än en gång
öppna butik hemma på gården och
hon bjöd med sig alla som ville till
den nya lokalen. Det var sju stycken
som nappade på erbjudandet. Det är

Lövbergs B&B

När du får gäster eller affärsbesök för övernattning
www.bedbreakfast.ljustorp.se
bedbreakfast@ljustorp.se eller 070-660 82 40
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säkert många som har funderat över
namnet. Vivianne har inspirerats av
de gamla svenska -son namnen och
de isländska namnen. Pappa hette
Bror och mamma Anna och Vivianne
är deras dotter - brorannasdotter. I
september 2010 öppnade butiken,
och det har redan gått 2 år.
Nu även loppis och café
Under tiden så har handeln utökats
med en loppis, där man kan lämna
in sina saker till försäljning. I sommar öppnade hon även ett café som
hon inrett med spetsdukar, trasmattor och levande blommor på borden.
Hembakt bröd och hemkokt saft tillsammans med ekologiskt kaffe är
det som har serverats. Så nu kan den
som vill handla stickat, virkat, keramik, smidessaker, löpare mm mm.
Både nytt och gammalt eller kanske båda? Både till män och kvinnor
finns något. Efter affärena är man
kanske sugen på lite fika. Loppisen
och caféet har agerat dragplåster
till butiken och det har varit många
besökare i sommar. Tvärt emot Viviannes farhåga - att hon skulle få
sitta ensammen på sitt café!
Text & bild: Sara Östman

Ta en kopp kaffe i vår fikahörna!

Var med på våra andelsspel från Svenska Spel!

Nu kan du hyra
släpvagn på
Ljustorps Handel

Coca-Cola & Co
2 liter

2 för 38:+ pant

Fler erbjudanden finns i butiken ! Priserna gäller med reservation för slutförsäljning.

Vi säljer fiskekort.
Niclas och Lena hälsar alla hjärtligt välkomna

OMBUD FÖR

Beställning
senast Torsdag.
Tel: 820 40

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
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Ljustorp efter Martin Persson. NNP övertog efter hand
densamma och Tord fick
annan anställning hos NNP.
Som den kraftkvinna Maivor
är och har varit bestod hon
Tord på mjölkbilen i såväl
extrem kyla som värme. 1984
blev Maivor änka, enär Tord
omkom i en tragisk olycka.

Ljustorpsprofil 38

Maivor Persson f. 340422
Våren 1934, närmare bestämt
i Sanna, födde Greta Westin
d.v.s. Maivors mor detta flickebarn. Uppväxt och uppfostrad till stor del hos mormor
och morfar. De var jordbrukare och bar namnen Sofia
och Anders (Ante) Westin.
Lantbruksegendommen var
gemensam bostad för samtliga ovannämnda. Skolgång i
Åsäng, som var gångavstånd
för Maivor. Hon hade lätt
för skolan, som hon klarade
galant. Fritjof Bergström och
Ines Augustinsson undervisade och ”skolbespisningen”
var inhyst hos Sandra Ölund
som hade café i granngårds
med skolan. Fortsättningsskola och så småningom konfirmation i Ljustorps kyrka
1948 under kyrkoherde Stenbergs ledning.
Som hjälpreda hemma hos
morföräldrarna, barnpiga hos
Ingegerd och Arne Hägglunds
slakteri i Åsäng inalles 4,5 år,
och pigjobb hos grannar och
hos Holmgrens affär i Åsäng
fortsatte tiden efter skolan.
En kort sejour i Stockholm bör
nämnas, där hon fick en glimt
av ”stora världen”. Än värre
skulle det bli när hon som
21-åring fick följa med kaliforniska släktingar som varit på
besök på återresan till Ame-
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rika. Året var 1955. En resa
med Kungsholm som varade
9 dygn över Atlanten. 1 år
blev vistelsen ”over there” och
massor av upplevelser, bl.a.
liveshow med Frank Sinatra
och Dean Martin. Bara resan
New York - Modesta i Kalifornien är minnen som inetsats.
Jobbade även hos släktingarna med att anordna svenskt
smörgåsbord.
Lite jobb i Skalins Handelsträdgård bl.a vid återkomsten till Ljustorp. Giftemål
1960 med Tord Persson, och
flytt till Edsåker i f.d. Söderlunds fastighet, och belägen
granne med Tords föräldrar,
Ester och Valentin Persson.
Där bodde Tord med Maivor
fram till sin död, medans
Maivor bodde där i hela 40 år,
och numera är sonen Roland
innehavare. På 60-talet tog
Tord över mjölktransporten i

I 25 år har Maivor jobbat åt
Timrå kommun. Först inom
skolbespisningen och därefter som lokalvårdare. Har
även en broder som lystrar
till namnet Sören Westman.
3 barn, Marie-Helen, Roland
och Eva, och 4 barnbarn och
8 barnbarnsbarn.
Flyttade till Åsäng från Edsåker i svägerskan Anna
Sandströms närhet, och därefter till Söråker i en trivsam lya på Bäckgatan. Trivs
med blommor och trädgård.
Har ett otroligt handlag med
barn. De älskar henne, var
även enormt populär i skolan
bland lärare och elever.
Fritidshuset vid Västra Laxsjön har hon kvar, men nyttjas främst av barnen. Medlem
och eldsjäl i Röda Korset.
Gillar att resa (nämner Holland, Gardasjön) och speciellt Österlen i Skåne som
blev en favoritplats. Trots sin
nedsatta syn och diabetes är
humöret på topp. En trivsam
kvinna som sprider glädjen
omkring sig, och sätter Ljustorp i förgrunden.

Torsten Byström

Skidsektionen

Barmarksträningen
har dragit igång. Onsdagar kl. 18.15- 19.15
Vi håller till vid skidstugan så länge vi kan.
När det blir mörkt flyttar vi in i gympasalen. Lämplig ålder ca 2 år och uppåt. Det
förutsätts att de minsta barnen har stöttning
från sina föräldrar. Vid frågor kontakta
Åsa Eriksson tel: 0702141345

Ljustorps IF tackar alla spelare
och de som jobbat på och med
bingon för denna säsong.
Välkommen tillbaka nästa år!
Föreningens medlemsavgift 2012
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.

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

Fotbollssektionen
tackar för denna
säsong.
Tomteland
Vi provar något nytt - vi gör uppehåll
ett år, så får vi se hur intresse för en
fortsättning är.

Tack till Elisabet Lodén för att
du tänkte på oss!
Vi har ett nytt journummer
till vaktmästarna:
072-705 79 43

Kom och prova vår
NYA badtunna!
Badtunna
Locka vänner, familj
eller arbetskamrater
till en naturnära
spaupplevelse och
hyr vår vedeldade
badtunna.
Adress: Öppom 110, 861 93 Ljustorp
Hemsida: www.idrottonline.se/timra/ljustorpsif
E-post:
ljustorpsif@telia.com
Bankgiro:
5808-0029 (medlemsinbetalning)
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Daff Daff får besök

D

Populär clown besökte Ljustorps Bygdegård

en 30 september var det
dags för Ljustorps mindre
publik att få sitt kulturbehov
stillat. 67 personer hade letat
sig till Ljustorps Bygdegård
för att få sig ett gott skratt.
Det var andra gången som Daff
Daff besökte Bygdegården och
även denna gången var det Bygdetorget som stod för arrangemanget. Innan föreställningen
började kunde man fika och köpa
med sig snacks in till föreställningen. Den här gången var det
en alldeles ny föreställning som
hette ”Daff Daff får besök”. Den
handlade om att Daff Daff ska få
främmande och försöker att ställa
med sittplats åt sig och sin gäst,
något som inte alltid är så enkelt
om man inte har samma storlek.
Barnen är involverade
Daff Daff hade väldiga problem
när han skulle ställa iordning
inför sitt främmande. Bollarna
ville inte ligga på sina platser,
utan ramlade ner och det blev
många förvecklingar innan allt
var på plats. Mycket av komiken
uppstår när barnen försöker förklara för Daff Daff vad han gör
fel. Daff Daff missförstår hela
tiden och barnen försöker på alla
sätt få honom att förstå vad de
menar. De blir riktigt frustrerade till slut och ibland kommer

de upp på scenen för att handgripligen visa, när han bara inte
kan förstå vad de menar.
Fikabröd
När man får besök så måste
man ju bjuda på fikabröd.
Tyvärr var kakburken tom, så
Daff Daff tog hjälp av Carina
Huss från Lögdö. Hon fick låna
ett trollspö och kunde med rätt
trollformel trolla fram lite fikabröd. Daff Daff lyckas till slut
med att trolla bort sig själv och
kontrollerade mycket noga att
han var borttrollad. Men när
han skulle trolla fram sig själv
igen protesterade barnen och
menade att han ju redan var där!

Daff Daff med sitt besök Elvira.
Text & bild: Sara Östman

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

Vi utför ombyggnationer, reparationer samt kakel- och klinkerarbeten
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Välkommen till Bygdegården
PARKERING
PÅ BYGDEGÅRDENS
MARK
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

Bygdegården i Ljustorp består av flera lokaler: affärslokal, kök, förråd, samlingslokaler och Bygdetorget. Här spelas
teater, hyrs för fester, arrangeras träning, spelas konserter, arrangeras konstutställningar, hålls möten och kurser,
arrangeras cafekvällar och modevisningar mm.
Här finns en stor sal som rymmer ca 150 personer och två mindre salar som tar ca 25 respektive 10 personer. Även
Bygdetorgets lokaler finns att tillgå för uthyrning. Här finns konferansutrustning, hörslinga, fullt utrustat kök, ljudanläggning, 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

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 OBS NYTT
Svante Jansson
TEL. NR
Journummer: 072-705 79 43
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Hembygdsgården i fara

et som började som en
enkel vattenskada vid diskmaskinen visade sig bli ett
mycket värre problem att
lösa. Nu hotas hela Hembygdsgårdens existens.
Under hösten har Hembygdsföreningen ställt in alla sina planerade aktiviteter. Många med mig
trodde att det rörde sig om ett
enkelt problem som snart skulle
vara löst. Så var inte fallet förstod jag när jag mötte Hembygdsföreningens ordförande Anders
Nigard vid hembygdsgården för
den här intervjun.
Vattenskada
Det var februari 2010 som man
upptäckte en vattenskada vid
diskmaskinen. Denna skada
reparerades och Munthers mätte
fuktnivån. Våren 2012 började
dock golvet svikta vid motsatta
väggen. Man tog upp golvet och
möttes av en fruktansvärd syn.
Under själva golvplankorna var

Det är ingen rolig syn som möter en när man kliver in i köket.

allt blött. Uppskattningsvis hade
det runnit ut 80-85 kubikmeter
vatten. Trossbotten och lerlager var nu genomblött och i den
miljön hade hussvampen frodats.
Allt var täckt av svamp.
Katastrof
Man var nu tvungen att riva ut
hela golvet i både köket och kammaren innanför.
Både Anticimex
och ett privat företag har varit och
besiktat skadan
och det är konstaterat att svampen inte spritt sig
vidare i huset.
Inte desto mindre
är skadan en katastrof för huset och
för föreningen.

Tjuven i dramat - det vita på stocken är hussvamp.

NÄRODLAD POTATIS
SUPERB
KING EDWARD

De tre understa varven av väggarna är angripna. De ska injiceras med ett medel som sedan
ska verka i någon månad. Sedan
måste allt angripet virke bytas
ut. Det är ett stort jobb och att
hitta någon som har kunskapen
blir inte lätt.
Ovisshet
Ännu vet man inte hur länge
aktiviteterna måste ställas in.
I skrivande stund väntar Hembygdföreningen på besked från
försäkringsbolaget. Innan de
givit besked väntar en orolig tid
för föreningen, för frågan är - om
inte försäkringsbolaget tar på sig
skadan, hur ska då föreningen
kunna återställa Hembygdsgården till sitt gamla skick?
Text & bild: Sara Östman

Våga Vara Vacker

125kr/25kg
ROGSTA GÅRD, LJUSTORP
NILS HENRIK 070 645 99 42
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Birsta Cupolen
BIRSTA Tel. 52 52 55
www.harlinjen.nu

CENTERN OCH CENTERKVINNORNA
Ljustorps Centerkvinnor hälsar alla välkomna till nedanstående aktiviteter!
Tacksägelsegudstjänst med sång av kören

Söndagen den 14 okt firas Tacksägelsegudstjänst i kyrkan, då koret dekoreras med
olika skördeprodukter (grönsaker, frukt mm). Dessa alster auktioneras sedan ut på det efterföljande kaffet
i Församlingshemmet. Ta chansen att fylla på förrådet av frukt, grönsaker, potatis, tunnbröd mm!

Höstauktion

Söndagen den 25 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!

Julfest med dans

Lördagen den 1 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 280 kr/ person.Marie 070- 247 14 14
tar emot din anmälan. Ring senast sö 25/11! OBS!

Kyrkkaffe vid 1:a advent

Efter adventsgudstjänsten den 2 dec inbjuder Centerkvinnorna till kyrkkaffe. Välkomna!
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Chorizogryta med rotfrukter
4 port

30 min

500 g chorizo eller annan kryddig korv
1 msk smör
1 gul lök
2 vitlöksklyftor
2 skivade morötter
3 skivade palsternackor
5 dl vatten
1 köttbuljongtärning
1 tsk skivad röd chili
1 tsk paprikapulver, gärna stark
0,5 dl chilisås
1 dl hackad persilja
100 g halverade cocktailtomater

Gör så här
Skär korven i knubbiga bitar och ge dem lite stekyta i en panna.
Smält smör i en gryta, bryn lök och rotfrukter några minuter utan att de tar färg. Tillsätt
vatten, buljong, chili, paprikapulver och chilisås. Koka upp och sjud under lock på svag
värme tills rotfrukterna är mjuka, cirka 15 min. Lägg ner korven i grytan och låt allt koka
upp. Smaka av med salt och peppar. Toppa med hackad persilja och tomater.
Tips - Vill man ha lite fylligare sås kan man blanda i en förpackning krossade tomater.
Receptet är hämtat från coop.se

REP • SERVICE
RESERVDELAR
Snöslungor
Motorsågar
Gräsklippare

Rigstavägen 24, 860 35 Söråker
060-416 04, 073-06 000 23
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Mobila massören!
Köp
öronljus!

Jag har
Linnex
linniment.

Jag masserar i Ljustorp
1 ggr/månad, boka tid!
Liselotte Andersson, dipl. & cert. massageterapeut
Mobil: 070-266 89 81
Besöksadress: Terminalvägen 16, Timrå
Innehar F-skattsedel
www.mobilamassoren.se

Vill du göra en bra affär kontakta
Per Stadling på SCA Skog
TFN: 070-2290455
Tel 060- 19 39 18
Mobil 070- 229 04 55
per.stadling@sca.com

www.scaskog.com
13

Ljustorpsminnen
Hembygdsföreningen publicerar 2 bilder i varje nummer av Ljustorpsbladet.

Bild nr 11581.
Bilden är tagen av en okänd
fotograf 1938-1940 och visar
en liten snickeriverkstad i byn
Stora Roten hos Einar Edberg.
Man tillverkade bla dörrar
och fönster i verkstaden som

visas ovan. På bilden syns en
planhyvel. Det är Thure Nilsson som sandpapprar det som
ser ut att bli en dörr. Den här
typen av mindre snickeriverkstäder fanns på ett flertal ställen i Ljustorp fram till andra

världskriget och något årtionde
efter. Ex på andra små snickerier var Hilding Larssons verkstad i Tuna där tillverkades bl
a köksinredningar och Nicke
Larssons ledstångstillverkning
i Skäljom.

Bild nr 11621.
Bilden är tagen troligen
på 1930-talet av Bror
Berg, Uddefors. Flickan på
bilden heter Karin Åström.
Även om flickan klätts fin
så är nog huvudmotivet
den fina lekstugan som
kan väcka dåligt samvete
14

hos vilken morfar/farfar
som helst än idag.
Mycket snarlika hus byggdes också som rastkojor för
arbeten på annan plats än
hemmet. Det finns bevarade exemplar av sådana
kojor.
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Att hyra ut till besökare
Privat uthyrning till besökare
har blivit uppmärksammat
för att det eftersökts rum och
stugor både till turister och
till de eventuellt kommande
vindkraftsarbetarna. Vi har
bett en av dem som börjat att
berätta om sin erfarenhet.
Jag och min man blev övertalade
att hänga på projektet Lantnära
boende under förra våren. Det
började med att min man var på
ett möte på Bygdegården. När vi
startade var det med stor tveksamhet till vad det skulle innebära. För det första så var våra
gårdshus, precis som de esta,
fulla med saker och för det andra
så var vi osäkra på hur det skulle
bli att ha folk boende på gården.
Vi hade massor av farhågor:
skulle det bli fester, skulle det
bli förstört, skulle gästerna störa
oss mycket osv.
Först rummet blev klart
Vi började med att röja ut ett rum
i Undantagsstugan där vi också
tapetserade och målade. Vi tog
lite möbler från logen och vips,
så var rum ett klart. Då hade vi
fortfarande en orenoverad hall
och ett orenoverat kök som gästerna ck passera för att komma
till rummet, vilket inte var helt
tillfredställande. De rummen
var i och för sig röjda och städade, men med fuktäckar och
bedrövliga tapeter från 40-talet.
Rummet kom i alla fall ut för bokning under juli ifjol och vi hade
vår första bokning i augusti.
Gästerna var jättenöjda, fast vi
tyckte att mycket inte var klart.
Samtidigt hade vi under ett
antal år från grunden renoverat
bakrummet i vår bagarstuga. Vi
tänkte ytta vår tvättstuga dit.
Snabbt blev det omplanering och
rummet gjordes klart och blev
istället ytterligare ett uthyrningsrum. Det rummet kom ut
till uthyrning under sensommaren och vi hade våra första
gäster i oktober. Vi köpte under
32
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sommaren in ett lass av täcken,
kuddar, madrasser och handdukar på Jysk för få till det fräscht
i båda rummen. Under hösten
blev det renovering av köket och
hallen i Undantaget, fast renovering med den gamla stilen i
behåll. Vi målade de gamla köksskåpen invändigt, tapetserade
och målade taket.
Det här innebar att nu har vi två
rum med tillgång till gemensam
dusch, toalett och lantkök. Det
gemensamma köket får också
fungera som upphållsrum tillsvidare. Vi har också xat till lite
er uteplatser i trädgården, så
att gästerna kan sitta ute om
de vill. Vi har hittills haft 9 bokning på totalt 24 personer och
22 nätter under ett år och vi är
kanonnöjda. Pengarna vi får in
används till att fortsätta underhålla våra gårdshus.
Vad innebär det att hyra ut
Vi har ju valt att hyra ut som
bed & breakfast för att ha lite
mer kontroll på våra gäster och
vi tycker att det har fungerat
bra. Det innebär att vi bäddar,
städar och xar frukost. Vi har
kommit fram till att vi vill ha
ungefär max 2-3 bokningar per
månad och att bokningarna inte

får ligga för tätt. Det går galant
att xa frukost och framförallt
så är alla gäster så försiktiga så
det är ingen störning alls vad det
gäller vår egen avskildhet. Vi
måste tänka på att ha lite snyggt
på tomten, men det är ju ingen
nackdel;) Fördelar förutom ekonomi är att våra gårdshus blir
underhållna, vi träffar nya trevliga människor och vi har na
gästrum för våra privata besökare.
Genom Lantnära boende har vi
fått hjälp med vad vi ska tänka
på, blanketter, bokning och
marknadsföring. Vi nns bokningsbara på Visit Timrå och
Visit Sundsvall. Vi har dessutom
själva lagt upp oss på en del stugbokningssajter på Internet. Förutom pengar nu, skapar det här
också en möjlighet att hyra ut till
vindkraftsarbetare om några år,
om vi skulle vilja det. Rummen
nns ju klara. För oss har det
varit kanon att det nns den här
möjligheten att faktiskt få hyra
ut för 21 000 kronor per år, utan
att betala skatt. Vi rekommenderar er att prova. Man träffar
trevliga människor och får hus
med bättre standard på gården.
Text & bild: Lena Liljemark
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Mjällådalens byalag

Ås/Lagfors byalag

Så har vi kommit en bit in på hösten. Det mest
påtagliga som vi upplever som bor efter denna väg,
är omläggningen av väg 331, jag som pendlar varje
dag kan emellanåt känna en stor trötthet av att
man tycker det går så sakta med vägarbetet. Men
en tanke som slagit mig är att inget ont som inte har
något gott med sig. För det som vi kan glädjas åt är
att se hur den nya beläggningen kommer allt längre
ner för varje dag som går, i skrivandets stund så är
de kommit ner till Höglandsbodarna. På tal om att
inget ont som inte har något gott med sig, så är det
så att vi har två gamla björkar vid infarten till vårt
hus och har anat att den ena av dem är rejält rutten
inuti, men möjligheten att ta ner dessa björkar har
varit praktiskt taget omöjliga för det finns telefonledning som är dragen tvärs över gården. Men så
när asfaltsläggarna passerar förbi vårt hus en kväll
så ser man sig inte för utan kör av ledningen med
ett för högt upplyftat lastbilsflak och där låg nu vår
telefonledning i diket. Vips så såg vi vår möjlighet
att nu är det möjligt att ta ner dessa gamla dåliga
björkar. Så det är värt att tänka på nästa gång vi
möter svårigheter och problem så finns säkert något
positivt som kommer ut i slutändan glöm inte det.

Byalagets höstbuffé i och vid bagarstugan, belägen vid natursköna Lagforsdammen, åtnjöts traditionellt i
höstupptakten. Glädjande uppslutning med 40 vuxna och 7 barn. Ett
härligt fullt matbord med smått och
gott och därtill kaffe med tillbehör,
(rulltårta). Ellas mjukkakor serverades direkt från bakugnen, Lea och
Uno bidrog med grönsakerna, och
Lennart Eliassons dragspelsmusik fulländade tillställningen. Det
nybyggda ”hemlighuset” invigdes,
som skänkts och uppförts av ”Stigsjösonen” Roland Nordin. Med andra
ord, en lyckad byalagsafton och alla
som bidrog till densamma förtjänar
en rejäl eloge.

Ja i föreningen har det inte hänt så där jättemycket, förutom att vi hade en mycket trevlig
surströmmingsfest hos Bengtssons i Mjällån i
samband med premiären i augusti. Vi var ett 20
-tal som var samlade med varmt och fint väder. Det
är alltid något alldeles extra att få samlas i slutet
av sommaren och äta denna delikatess med dess
underbara dofter och smaker. Nu får vi hoppas på
en fortsatt fin höst och så kommer föreningen att
åter samlas igen om inte förr så till julfest i december månad.
Sven-Erik Karlsson
Ordförande i Mjällådalens Byalag

Bredsjön & Slättmons
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.
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Pennfäktar- Totte

Våra dialektord, S
Ur Bygd i förvandling, del III

schácklmákar
schénde		
schéne		
schéne-a		
schiá			
schibéna		
schi-mát´n		
schin-ópp		
schit-hus		
schlavadánk
schå´l		
schå´ller		
schå´sa		
schä´les		
schäl			

en opålitlig person
skenade (häst)
blänga
vissnat bort
skeden
skidorna
sked-maten
klarna
utedass
en ovårdad
viljelös, slö
fållar
vågbrus på avstånd
göra sig till
stel

Omställning till Klimatsmarta Ljustorp
RÄTTELSE! Många besökare frågade
efter priset på mustamaskinen. Det
rätta ska vara cirka 6 000 kr för varje
del. www.fruktpress.se

Äpplemustning en succé!
Vi har guld i våra trädgårdar, för smaken, hälsan och
plånboken!

Söndag den 23/9 genomförde klimatsmarta Ljustorp tillsammans med TomatÅs en
lokalmatdag. Ett hundratal personer kom till marknaden, många för att handla
närodlade produkter, ta en god kopp kaffe med hembakat bröd och lyssna på ljuv
fiolmusik spelad av bygdens riksspeleman Britt-Marie Swing. Hembygdsföreningen
bjöd på provsmak av kalvdans och Lea bjöd på rotsaksalát.
Fantastiskt många människor strömmade till för att få sina äpplen mustade.
Varianterna av olika äpplesorter var stor, många visste inte vilken sort de kom med,
men drycken blev god. En besökare kom med en kasse full med röda vinteräpplen,
hon berättade..
- Vi har köpt en gammal gård med äppelträd. När vi såg annonsen om
mustning så tog vi den möjligheten för att kunna nyttja våra äpplen. Vi vet
inte vilken sorts äpplen vi har i trädgården.
Drycken blev vackert ljus rosa och smakade otroligt god. De flesta som stod i den
långa kön och väntade på att musta var överens. Supergod och vacker must!

Kan det vara intressant med ett musteri i Ljustorp?
MAKTEN ÖVER MATEN
5-10 TRÄFFAR OM HUR VI TILLSAMMANS KAN LÄRA OSS MER OM,
PÅVERKA OCH MINSKA VÅRT KLIMATAVTRYCK MED FOKUS PÅ
MAT
Klimatförändringarna har blivit ett faktum och flera studier tyder på att vi närmar oss farliga
tröskeleffekter som kan få dessa förändringar att skena. Redan idag finns det över 25 miljoner
klimatflyktingar och närmast dagligen nås vi av nyheter om extrema väderfenomen. I Anderna
smälter glaciärerna bort och människorna förlorar sitt färskvatten. Människor över hela världen
engagerar sig för att förhindra klimatförändringarna.
Vi kan påverka vad vi äter! Inte bara hemma, utan även i skolan, kommunen och på våra sjukhus.
Klimatomställningen kan börja här och nu hos dig och mig. Vi alla behöver veta mer om hur vår
konsumtion påverkar miljön. Äter vi mat som producerats med gifter eller bidrar till skövling av
regnskog i Amazonas? Vad är klimatsmart mat? Hur mycket koldioxid bidrar vi till? Hur hänger
hälsosam och klimatsmart mat ihop? Genom att välja lokalproducerad, ekologisk, rättvisemärkt
och hälsosam mat så kan vi tillsammans bidra till en klimatsmart omställning.
Vi har alla ett gemensamt ansvar för framtiden!
Anmäl intresse till Ingela Dahlin ingela.dahlin@studieframjandet.se alt, 073 803 79 68
Har du frågor om projektet Kontakta Ingela Dahlin
ingela.dahlin@studieframjandet.se 073-803 79 68
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Ås fäbodstig

www.upplevljustorp.se

Vandringstig, Josefskistan och GPS vandring

Ås fäbodstig går från Ås by fram skogsvägen bortanför de gamla fäbodarna. Du vandrar genom ett bergsområde med många olika typer av skog. Det är en fin skogspromenad med en skarp stigning i början. Stigen är i
bra skick och du kan oftast gå torrskodd. Då det här var en väl använd stig förr i tiden passerar du många spår
från förr i form av kolbottnar, rester från kojor, fäbodrester mm. Du kan också välja att gå en rundslinga, Josefskistslingan, upp till Josefskistan och åter runt Slättberget. Stigen har en geocache.
Historia
Se även faktaruta om fäbodstig. Du
passerar bl a en kallkälla. Kallkällorna
hade betydelse som vattentäkter för
människor och djur, men dom hade också ofta en mytisk betydelse. Källorna är
en del av vår kulturhistoria. Det finns
också flera kolbottnar efter stigen, varav
en är utmärkt och har faktainformation
för den intresserade. En kolbotten är en
lämning efter en kolmila.
Kuriosa
Josefskistan är en mossbeklädd sten i
form av en kista. Enligt sägnen var det
en gårdfarihandlare som hette Josef som
satte sig på stenen och vilade när han var
på väg upp till fäbodarna. Där dog han
och stenen och berget fick hans namn.
Vandringsbeskrivning
1. Från parkeringen vandrar du över ett
äldre hygge och passerar en skogsväg.
Sen går du över ett kort, dåligt parti och
passerar över Erik Orsbäcken. Därefter
börjar stigen i en uppförsbacke som
kallas Sneåkarbacken i folkmun. Namnet kommer från att berget på 1700talet hette Sneåkarberget. I mitten av
backen delar sig stigen och du går då åt
vänster mot Kulleråsberget. Här har det
i år blivit ett nytt hygge, men du hittar
stigen via markeringarna.
2. När du kommit upp en bit på berget passerar du en kolbotten. Där finns
också ett informationsblad.
3. När du kommer upp till Kulleråsmyran har du gått genom ett fint bergsparti och du är nu uppe vid den övre
stigdelningen. Om du går slingan tar
du stigen till höger på väg ner. Vi rekommenderar dock en avstickare upp
till Josefkistan innan du vänder. Vid
stigdelningen finns också en kojgrund.
Punkt 4-6 gäller om du går Josefkistslingan. Går du Fäbodstigen hoppar
du fram till punkt 7.

4. En gammal rastplats på
berget där du kan vila en
stund om du går slingan.
Om du går ut på bergsidan
till höger så är du på toppen
av Slättberget. Du fortsätter
ner efter bergssidan efter
en fin torr stig med vacker
natur.

Norr

5. Avstickaren mot kallkällan. Avstickaren är 200 meter tur och retur.
6. Kallkällan är en märklig
källa där vattnet ofta bubblar fram. Titta ner i källan
och se om du ser vattnet
bubbla upp underifrån. Efter avstickaren går du på
sidan av Skravelberget. På
sydöstra toppen av berget
har du en fantastisk utsikt
över ljustorpsdalen, men
platsen är lite svårtillgänglig och det finns ingen stig
dit. Här uppe tände byborna
i Ås sin brasa på sista april
förr i tiden.
7. Josefskistan, den gamla
stenen där gårdfarihandlaren mötte sitt öde. Efter
det går du över ett gammalt
hygge över Högberget, här i närheten
ligger Barktallmon, se informationsblad på plats. När du kommer till tallskogen har du nått stigens högsta punkt.
här förekommer också tjäderlek. Efter
tallskogen kommer Mesflaxberget som
är en förvrängning av det gamla namnet på platsen som var Möseflaxhällan.
På vägen ner passerar du ett hygge med
öppen utsikt över Lögdö vildmark.
8. Ås fäbodvall börjar ungefär vid platsen för Ås byalags jaktstuga. Den ligger i södra delen av vallen. Stugan är
öppen för besökare. Strax därefter passerar du över en skogsbilväg. När du

9.
8.

Hygge
Mesflaxberget

7.
3.
4.
Slätberget

5. 6.

2.

1.
Syd

kommer till vägen har du gått ca 100
höjdmeter nerför på 1 km.
9. Efter skogsvägen går stigen på fäbodens
gamla lägdor. Högre upp är du på vallen
där grunderna efter de tre fäbodarna finns.
Du passerar en lämning efter en ladugård
där du ser brännässlor. Du går sedan upp
efter bergssidan på Åsfäbodknippen och
kommer fram skogsvägen.
Utdrag ur produktbladet
för Ås fäbodstig, hela blandet
och fler produktblad hittar du
på ”www.vandring.ljustorp.se”
eller på Turistinformationen på
Ljustorps Handel.

GPS i naturturism: Ljustorp Sockenförening, Ljustorps Hembygdsförening och Naturskyddsföreningen i Timrå
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Butiken är fylld
med höstnyheter!
Massor av udda plagg högst 100
kronor oavsett tidigare pris.
Glöm ej!

Inlämningsställe för kemtvätt Pensionärsrabatt

Öppet:

vardagar 10 - 18, lördagar 10 - 14
Köpmangatan 47, tel & fax 060-58 07 80

Välkommen!
Boule

inomhus
onsdagar kl 12
Boulehallen
Skönsberg
NÄSTA MEDLEMSMÖTE
23 OKT KL 13.OO
Bygdegården i Ljustorp
Information om laxodlingen och kraftverket i
Bergeforsen, film Ev. Bingo
MEDLEMSMÖTE
27 NOV KL 13.OO
Bygdegården Ljustorp
Underhållning,
Örhängena sång och MUSIK

Hembygdsföreningen
i Ljustorp
På grund av omfattande renovering
så ställer vi in resterande
arrangemang i höst.
Teater på bygdegården
den 17 oktober kl. 19.00
” Guld och gröna skogar ” med Stig
Östman, Titti Hilton o Carina Molander
Från - Estrad Norr

Välkomna till våra arrangemang!

JULBORD 11 DEC KL 13.OO

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

Vid funderingar kontakta föreningen:
Inger Andersson e-post: inger.edsta@spray.se
070-6145464
www.ulander.com/ljustorp/
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Ljustorps pojkar spelar fotboll igen
D

Ljustorps fotbollssektion tar nya tag inför säsongen 2013

et är många tankar,
känslor och funderingar som
snurrar hos oss som verkat
i Ljustorps fotboll denna
säsong, som alla vet så har
det varit tufft både på funktionärssidan, spelarsidan och
resultatmässigt.
Positivt denna säsong är att vi
fått några av bygdens söner att
börja spela fotboll igen. Dessa
visar att det går bra att börja om
efter ett långt uppehåll, bara man
är villig att träna. Det är Björn
Nygren och Axel Thunström som
efter långa uppehåll knutit på
sig skorna igen. Det finns även
barn som vill börja spela fotboll
i Ljustorp.
Det kan du också göra, för vi
tror stenhårt på att du kommer
att bli en bra spelare i div 5 till
nästa år och vi tror stenhårt
på att om du börjar spela igen
så ökar vi bygdens intresse för
laget, samtidigt som vi får spelare som älskar att kämpa för
klubbmärket.
Spelare, ledare och funktionärer är viktiga i en förening
och dess lag!
Vi har bokat in träningstider
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i Ncc Hallen, tisdagar 21.30 –
23.00 och söndagar 18.00 – 20.30
med start vecka 46. 13 november startar alltså arbetet mot en
härlig säsong 2013.

Mats Moberg
Ordförande i fotbolls sektionen
Ljustorps IF

Tränare är i skrivande stund
inte ”handskakat” ännu, men
vi för mycket intressanta och
lovande samtal med meriterade
tränare.

070-2487101

Vi vill tacka sponsorer och
andra som jobbat med och för
oss och särskild tanke till Inger
Hamlund, Maj-Britt Forslund
och Birgitta Henriksson som
ringer och erbjuder sig att baka
och jobba i serveringen.

matsmoberg@telia.com

Sjöströms Busstrafik
Lagfors
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

Jag tar hand om dina fötter!
Birgitta Robertsson Leg fotterapeut
Klinik: Mariedal, Timrå
Klinik: Strandbo servicehus, Söråker
070-533 17 92

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 kommunens anhörigkonsulent. Anhörigcenter skall
fungera som äldreomsorgens informationskanal till kommunmedborgarna. Lokalen är i
Centrumhuset. Hembesök kan bokas.
Anhörigkonsulent Lars Wilhelmsson
Tel: 060-163492 Mobil:070-577 62 60

Matjord
Kranbilstransporter
Sanna Grus

Öppom 124, 861 93 Ljustorp
Telefon: 060-820 35 eller
070-224 59 00 Fax: 060-820 35
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Vi utför all form av tandvård.
Vårt mål är kvalitet
- vår väg är lugn
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Guldrushen 1930

1930-talets svåra och långvariga
depression med hög arbetslöshet drabbade även Ljustorp.
Några AK-arbeten gav tillfälliga
sysselsättningar. Det var främst
byggen av broar, vägar och dikning av myrar, som man nu satsade på.
Arbetslösheten låg mellan 10-20 %
under flera år i början av 1930-talet.
Till dem som var familjeförsörjare
delades ut s k ”matlappar”, som
man handlade med på affärerna.
Framtidsutsikterna var dystra - det
dröjde ända till 1935 innan ekonomin började röra på sig.

Guldrushen börjar….
Ofta ökar intresset för spel och
lycksökeri under perioder av ekonomiska depressioner. Drömmen om
den stora vinsten sysselsatte många.
Det var därför naturligt att sökandet
efter guld- och silverskatter fångade
så många Ljustorpsbor 1930, då
guldrushen började. Under slutet
av 1800-talet hade några Sannabor
intresserat sig för mineralförekomster där Guldnäsbäcken rinner ut i
Mjällån. Sannolikt fick bäcken då
sitt namn efter denna händelse. Det
förföriska namnet ”Guldnäsbäcken”
bidrog säkert till att sökandet efter
guld och silver startade här, men till
detta återkommer vi.
Sanna gruvandelsförening
Under sommaren 1930 bildades
Sanna gruvandelsförening, som
skulle driva projektet och garantera
de ekonomiska åtagandena under
sökandet efter malmfyndigheterna.
Antalet andelar per person varierade
mellan 1 till 6 st. För lån som föreningen tog, borgade andelsägarna.
Under de 3 år som projektet pågick
genomfördes flera kompletterande
andelsteckningar. Vi uppskattar att
insatserna per andelsägare varierade mellan 4-500 kr. Slagrutemannen K J Lindström från Skellefteå
som var en mycket välkänd slagruteman anlitades. Under sommaren
1930 gjorde han omfattande undersökningar av områdena kring Guldnäsbäckens utlopp och i dalgången
från Sanna till Skälljom. Lindström
var en slipad slagruteman som lärt
sig att hålla optimismen och entusiasmen uppe hos gruvandelsägarna!
Ännu flera andelsköpare ström26

Mannen i mitten vänd åt höger är slagrutemannen Lindström från Skellefteå.

made till. Förhoppningarna om den
framtida vinsten och avkastningen
hägrade för de flesta.
Borrutrustning
Efter kort tid insåg man att borrutrustning måste köpas, så de kunde
avslöja bergets mineraler med hjälp
av borrkärnor. I oktober 1930 köpte
man en begagnad borrmaskin med
fotogenmotor och borrutrustning för
3.500 kr. Maskinen kom från Järbo
utanför Gävle, där man troligen
avslutat ett gruvprojekt. Borrkärnorna analyserades av ”Centralgruppens laboratorium” i Stockholm.
De meddelade hur många procent
koppar och nickel det fanns i borrhålet och hur många gram silver eller
guld/ton det fanns. Kungl. Maj:ts
Grufvestadga köptes för att vägleda
förening i arbetet med inmutningar
och andra juridiska frågar med bl a
markägare m m.
Guldfeberns topp…
När man nu skaffat sig borrutrustningen, som kunde avslöja
bergets hemligheter och slagrutemannen finkammade den guldförande dalgången i Ljustorp, då var
nog andelsägarnas ”guldfeber” på
topp. En och annan började säkert
drömma om vad de skulle göra med
alla pengarna……. Alla ville vara
med när ”guldtåget” gick. Man hetsade varandra - ”Jasså du vill inte
vara med och bli rik du” eggade man
dem som inte gått med i föreningen.
Andra klagade och jämrade sig över
att ”gubban köp andeler så vi ha
snart inte maten för da´n”. För att

stärka föreningens ekonomi arrangerades s k ”Gruvhippor” . Man höll
till i salen hos Westins i Sanna eller
på lokalen i Åsäng. Det var festliga
och välbesökta tillställningar med
dans. Överskotten gick till ”gruvkassan” och därmed bygdens framtid!
Bergsingenjör Åkerman
Redan 1931 började föreningen samarbeta med Bergsingenjör E A Åkerman, som utvecklat en metod för
”Elektriska malmletningar”, vars
bok finns bevarad bland handlingarna efter gruvföreningen. Åkerman gjorde flera besök i bygden
och utförde några mätningar på
Burberget i Öppom. Nu flyttade
man till Burberget. Där hade man
tidigare gjort flera undersökningar.
Den första 1825 då majoren Arendt
Drejer på Lögdö bruk tillsammans
med några Öppomsbor inmutade ett
område. Ytterligare inmutningar
och undersökningar gjordes fram till
1930-talet, då Sanna gruvförening
borrade och sprängde ett större
schakt, men mineraltillgången var
för liten, för att finansiera brytning i
större skala. Edfast från Röje skötte
sprängningarna. Nu hade geologer
från Bergmästarämbetet i Luleå
kopplats in och de hjälpte även till
att analysera borrkärnorna. Även
Bolidens gruvbolag deltog här.
Verksamheten avvecklades omkring
1934. Borrutrustningen såldes till
Holm, som sedan skänkte den till
Norra Berget.
Detta är en förkortad verson.
Artikeln finns i sin helhet på
hembygdsföreningens hemsida.

Rapport från Janne Vängman
En onsdagskväll i juli,
en sk Torpkväll, bar
det iväg till Risnäset
i Stigsjö och Janne
Vängmans hemtrakter.
Här körs traditionellt
underhållning från friluftsscenen sommartid
med såväl friluftsteater som artistuppträdanden.

TEATER

Guld och gröna skogar
onsdag 17 okt kl 19.00
på Ljustorps Bygdegård
En verklighetsbaserad pjäs inspirerad bl a av
guldrushen i Ljustorp på 1930-talet……
Estrad Norr med Stig Östman,
Carina Molander, Titti Hilton
Biljettpris: 160/140 kr inkl fika
Biljetter: tel 82240

Oavsett vägval Ljustorp-Nordanå-Gussjö,
Åsäng-Roten-Stigsjö
eller E4:an till Antjärn-västerut mot Stigsjö kyrka hamnar man
i Risnäs.
För kvällen underhöll
”Trubaduon Albert &
Jakob”.
Omfattande
repertoar i tolkning
av Evert Taube, Dan
Andersson,
Allan
Edvall, Nicke Sjödin

m.fl. Uppskattat av en
tyvärr fåtalig publik.
Man är beroende av
bra väder, men för det
mesta är bänkarna
välfyllda, och lustspelet ”Nu ha i skratte
på tokige ställe” drog
”fulla hus” tidigare i
sommar.
Under pausen kunde
man besöka loppis,
köpa nybakat tunnbröd, fika på entrébiljetten, eller höra
Stigsjösonen
Roland
Nordin, även notarius
publicus och nyvald styrelseledarmot i Janne
Vängmansällskapet,
fixa lottdragningen.
En trevlig tillställning
och nu var det att välja
alternativ väg hem.
Text: Torsten Byström
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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.
Kontakt: gps@ljustorp.se

Nyheter i projektet
* 21 färdiga stigar
* Nya sedan sist: Högåstornet, Storroten, Rotenleden, Gäddbäcksdammen, Rigåsen och Fageråsen.
* Under hösten ska vi jobba en hel
del med skyltning och med att slutföra lite lösa trådar efter sommaren.
* Vi håller på att leta och plottra stigar i Edsåker. Ni som har kunskap
om stigar där, hör av er.

På vilket sätt utvecklar vårt projekt bygden?
Att utveckla och bevara våra stigar och vandringsleder har flera syften och mål:
•
•
•
•
•
•
•

Dels vill vi visa upp skogens kulthistoria
Dels vill vi visa på naturen vi har omrking oss
Dels vill vi bevara gamla kulturstigar
Dels vill vi tillgängliggöra skog och mark
Dels vill vi skapa friluftsmöjligheter för boende
Dels vill vi skapa aktiviteter för besökare
Dels vi koppla samman det hela med ny teknik

I projektet görs massor av aktiviteter. Vi tar tillvara
på den historia som under åren har plockats fram via
framförallt Hembygdsföreningen. Vi plottrar och
röjer stigar och sätter upp informationsskyltar om
vad man passerar. Sen gör vi produktblad med karta
för varje stig/område om där finns flera stigar.
Att bevara vårt nät av stigar i skog och mark bidrar
till en levande landsbygd. Att vi kan erbjuda vandringsleder gör det möjligt för besökare att komma
hit och utforska område. Det i sin tur ger merförsäljning för affärer, boenden och caféer.

Vill du följa med när vi
letar stigar?
Vi går oftast på vardagar och om
du är intresserad hör av kan vi
höra av oss när vi ska ge oss iväg
ut: Ring till Elisabeth 820 79 eller
mejla till oss.

Skola i skogen

www.vandring.
ljustorp.se

Vi har köpt in en utrustningslåda
med material för skogsaktiviteter
och utbildning i skog och mark.
Vill ni låna den för aktiviteter, hör
av er till: gps@ljustorp.se

GPS i naturturism: Ljustorp Sockenförening, Ljustorps Hembygdsförening och Naturskyddsföreningen i Timrå
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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
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Pyssel sidan
Lös och färglägg!

Svårhetsgrad Nybörjare

Regler för Sudoku
Spelplanen består av ett rutnät om 81 rutor
som är fördelade på nio vågräta rader, nio lodräta kolumner samt nio kvadratiska regioner.
Varje rad, kolumn och region innehåller alltså
sammanlagt nio rutor. Vissa av rutorna innehåller 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 36.
LYCKA TILL!
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STAVRE
GRUS
När det gäller grus
och matjord
Ring!
060-802 14
070-351 27 10

Martins service
VVS
PELLETS
VÄRMEPUMPAR
070-673 06 09

Ryds Glas
i Timrå AB

Bilrutor och
stenskottslagning

Öppet må-to 7-17 fr 7-16
Terminalvägen 6, Timrå

Telefon 57 64 20

Helglasade altandörrar till reapriser.
Pellets 6 & 8 mm.
Gipskivor, tryckimpregnetat
och övriga trävaror
till bra priser.
Spånbalar.

Öppettider
Mån-Fre 7-17 Lör 9-13
Terminalvägen 6
861 36 Timrå
Tel: 060-571050
31

�

����������������������

�������� ���� ������ ������
������������� ��� ��� ���� ���
���� ���������� ����������� ����
����������
����������������
������� ������� ��� ���������
���������������
�������������� ��� ��� ��������
���������� ���� ������ ��� ����� ����
�������������������������������������
������������������� �����������
����������������������������������
��������� ������� ������ ������
����� ���� ������ ���������� ����
������ ���� ���� ������� ��� �������
�������������������������������
���� ������� ������ ���� ������ ���
�������������������������������������������
���� ���� ������ ���� �����������
���������������������������������� ���� ���������������� �� ��� ����� ���������������������������������
������������������������������������� ������� ��������� �������� ������ ������ ��� ������� ��� ���� ���� ������
����� ���� ������ ���������� ����� ���� ���� �������� ���������� ������
�����������������
��������������������������������� ������� ������� ������������ ����
���� ������� ���� �������� ������ ����������� �� ����
����� ������� ���� �����������������������������������
���������
����� ����������������������������������
������������� ���� ��� ������ ��� ���� ���� ��� ������
����������������� �������������������������������
���������� ����� ����� ��� ������� �� ���� ���� �������� �������
���������������
���� ���� �������� ��� ����� ��������
����� ���� ����� ������������ ����
����������� ���� �������� ���� �������� ���� ��������
����� ���� �������� ���������������������������������
��� ������� ���� ���������
������ ��������
����������������������������������������
������������
����������������������������������������������������

��������������

�����������������������

�����������������������������

����������������������

�

�������� �� ���� ���� ������� ���
���������� ������� ���� ������� ���
���� ������� ������������ ���� ����
������������� ��� �������������
���������������������������������
����������������������������

� ��� ��� ����������
������� ���� ������ �����
��������� �� ��� ����� ��
���� ���� ������� ���
����������� ���������
������������������
�������������������������������
�������
������������� ��������������������������������
��� �������������� �� ���� ����������������������������������
������������ ���� ����� ���� ����� ������ �������������� �����
����������� ������� ����� ����� ���� ���� ��� ������� �����
������������������������� ��������������� ���� ���� ��������
������������������������� �������������������������������
��������������������
�������������������
������� ����� ������� �����

32

�����������������������������

Bygdetorget
Seniorcafé ny dag
och tid:
FREDAGAR 10-12.
Barnklädsmarknad

20-21 oktober
Lör 10-15
Sön 11-14
Kom och fynda
höst och vinterartiklar!
Barnkläder, skor, leksaker, skidor
och skridskor mm
Är du intresserad av ett säljnummer? Du lämnar in kläderna
så säljer vi dem åt dig.
Ring: 0703375307
kl. 9-16 Mån-Tors

Höstlov v 44
Bio

På tisdagen 30/10 visar vi barntillåten film
klockan 13 och film från 11 år klockan 19.
Vi kommer att sälja popcorn, chips, dricka
och godis.
På fredagen är det :

Halloweendisco

18-21
6års och uppåt. Pris: 20 kr

Tack till Ljustorps
församling för er gåva.
Vernissage
14 november. Förskolan & skolan ställer ut

Kom och klipp dig!

Den 25/10 kommer Amanda
från Sagolik hit.
Dam, Barn och Herr.
För tidsbokning ring Marlene
070-3375307 eller maila på:
bygdetorget@live.se

Aktiviteter

Måndagar 18-19 Innebandy
Tisdagar 17.30-19.30 Blandade akt.
Fredagar 10-12 Seniorcafé

Freaky Friday

i samarbete med Lj. Baptistförsamling. Blandade
aktiviteter till exempel lekar, spela spel, pingis,
sång mm. Varje träff avslutas med fika.
Vi har öppet i två timmar mellan
kl. 18.30- 20.
Ålder: från förskoleklass
Kostnadsfritt
9/11, 23/11, 7/12

Vad vill du att vi ska
ordna i höst? Hör av
dig! Mejla, ring eller
skriv på Facebook.

Välkommen in!
bygdetorget@live.se Marlene tel: 82186 Sara tel: 0705592797

Aktiviteter i Ljustorp Oktober - December

Oktober

Ons 10 kl. 12.00
Mitt på dagenträff
Församlingshemmet
Lj. församling
Sön 14 kl. 11.00
Söndagsgudstjänst		
Ljustorps Kyrka
Ljustorps församling
Ons 17 kl 19.00
Teater
Bygdegården
Timrå riksteaterför.
Lör 20 kl.10-15
Barnklädesmarknad
Bygdegården
Bygdetorget
Sön 21 kl.11-14
Barnklädesmarknad
Bygdegården
Bygdetorget
Sön 21 kl. 11.00
Gudstjänst 			
Betel
Baptistförs. & Lj.församling
Tis 23 kl. 13.00
Medlemsmöte
Bygdegården
PRO
Tors 25
Hårklippning
Bygdetorget
Bygdetorget
Fre 26 kl. 19.00
Cafékväll
Församlingshemmet
Lj. församling
Lör 27 kl. 11
Familjens lördagsfest
Ljustorps kyrka
Lj. församling
Sön 28 kl. 11
Gudstjänst m. gospel		
Ljustorps kyrka
Lj. församling & Baptistförs
Tis 25 kl.13 & kl.19
Höstlovsbio
Bygdegården
Bygdetorget

November
Fre 2 kl. 18-21
Halloweendisco
Bygdegården
Bygdetorget
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Lör 3 kl. 18
Minnesgudstjänst
Ljustorps kyrka
Lj. församling
Sön 4 kl. 18.00
Gudstjänst Christian Mölk
Betel
Baptistförsamlingen
Fre 9 kl. 18.30-20.00
FreakyFriday 		
Bygdetorget
Lj. Baptistförening
Sön 11 kl. 11.00
Familjegudstjänst		
Betel
Baptistförsamlingen
Sön 11 kl. 18
Stilla, ro och nära		
Ljustorps kyrka
Lj. församling
Mån 12 Stoppdatum
Var god respektera detta!!!
Fre 23 kl. 18.30-20.00
FreakyFriday 		
Bygdetorget
Lj. Baptistförening
Sön 25 kl. 11
Högmässa			
Ljustorps kyrka
Lj. församling
Sön 25 kl 18.00
Höstauktion
Bygdegården
Centerkvinnorna
Tis 27 kl. 13.00
Medlemsmöte
Bygdegården
PRO
30/11 Nästa Ljustorpsblad

Regelbunden verksamhet
Mån kl. 18-19
Innebandy
Gympasalen
Bygdetorget
Tis kl. 12.45-13.30
Barnkör
Loftet Lj. skola
Lj. församling
Tis kl. 14.30-15.30
Barnkör
Församlingshemmet
Lj. församling
Tis kl. 17.30-19.30
Blandade aktiviteter
Bygdetorget
Bygdetorget
Ons kl. 12.00
Boule
Boulhallen Skönsberg
PRO
Fre kl. 10 -12
Seniorcafé 			
Bygdetorget
Bygdetorget

Jägarkurs för
barn och ungdomar
Om det finns tillräckligt
intresse så funderar vi på
att arrangera en jägarkurs,
till låg kostnad, för barnoch ungdomar tillsammans
med Jägarförbundet.
Då vi bara fullföljer om
tillräckligt intresse finns så
vill vi att intresserade hör
av sig till:
sockenforening@ljustorp.se

December
Sön 2 kl. 11.00
Adventsmässa		
Ljustorps Kyrka
Ljustorps församling
Sön 2 kl. 11.00
Ungdomarnas gudstjänst
Betel
Baptistförsamlingen

Kurs i gärsgårdsbyggning
På sid 32 kan du läsa om en
kurs i gärsgårdsbyggning.
Samma kurs kan gratis
hållas i Ljustorp i vår, om
det finns intresse. Mejla
sockenforening@ljustorp.se

Grillkväll vid Fuskes rastplats!
Den 31 juli anordnade Fuskbäckens byalag en grillkväll vid Fuskes fina rastplats mitt i byn. Många
bybor hade hörsammat inbjudan och vi var dryga 40
stycken som kom, mycket barn, ungdomar och äldre.
Det bjöds på hamburgare med tillbehör och kaffe
och kakor. Vi fick även lyssna till lite fiolspel av
vår egen riksspeleman, Britt- Marie Swing. En del
som inte bor här permanent var hemma så här i
semestertider, så det blev många glada återseenden,
vissa hade inte träffats på länge. Det blev en riktigt
trevlig kväll med mycket prat, skratt och fin gemenskap! Tack till varenda en som kom!
Fuskbäckens byalags styrelse.
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Telefonnummer

Ljustorps information

Service

Ljustorps Handel		
Ljustorps Trädgård
Ljustorps Taxi 		
Rotsjö gård			
Idrottsföreningen		
Bygdegården bokning
Bygdegården vaktm.
Bygdekontoret		
Ljustorps brandkår		
Bagarstuga Lagfors bokn.
Bagarstuga Stavre bokn.
Kanotuthyrning
Lj. Bygdegård		
Kanontuth. Bredsjön
Bokning bastu-udden
Tomat-Ås			
Mjällådalens rök-kåta
Butik brorannasdotter		

Skola/Barnomsorg

Ljustorps skola 		
Sjukanmälan Lj. Skola
Fritids 			
Skolsköterskan Lj. skola
Ala skola			
Sjukanmälan Ala		
Sörberge skola		
Sjukanmälan Sörberge
Ljustorps förskola		

Öppettider

060-820 40
060-820 49
060-820 37
0611-420 46
060-821 86
060-821 86
072-7057943
060-824 13
112
060-810 50
060-830 67

Ljustorps Handel
Mån-Fre 9-19, Lö 10-16, Sön 11-15
Ljustorps Trädgård
Mån- Fre 10-17, Lör 10-14
Bygdetorget
”Öppet” skylt
Butik brorannasdotter
”Öppet” skylt

0730-944 944
070-218 80 69
070-218 80 69
060-81050
060- 612287
070 298 31 84
060-821 47
060-821 47
070-191 65 12
073-274 84 56
060-414 20
073-077 71 58
060-16 32 37
060-16 32 42
070-190 79 22

Skolskjuts:
Sjöströms åkeri (Lage)
Ljustorps Taxi		
				
Din Tur, kundtjänst

070-325 76 90
070-547 14 14
070-247 14 14
0771-100 110

Allmänt
Söråkers Folkets Hus
Vårdcentral Söråker
Sjukhuset 			
Apotek 			
Försäkringskassa 		
Veterinär Timrå 		
Timrå Kommun 		
Timrå badhus		
Arbetsförmedlingen
Lantbrevbärare Timrå
Post: Ica Sörberge		
Polisen Timrå		
Länsstyrelsen		
Färdtjänst			
Pastorsexpeditionen
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060-400 73
060-464 00
060-18 10 00
0771-45 04 50
0771-52 45 24
060-58 05 25
060-16 31 00
060-16 32 00
060-59 57 20
010-436 64 19
060-57 90 30
114 14
0611-34 90 00
060-439 00
060-408 20

9
1
2
6
3
7
8
5
4

8
4
6
2
1
5
9
7
3

Facit
3 4 1 5 6

7
5
8
4
9
2
6
1

2
9
7
6
3
1
8
5

8
7
5
9
4
6
3
2

6
3
1
8
2
4
9
7

5
1
3
2
8
7
4
9

2
3
4
9
7
6
5
1
8

7
9
8
4
5
1
3
2
6

Ljustorps Handel, Bygdegården
och Bygdetorget
Välkomnar dig till
familjelördag
20 oktober

Kanon erbjudanden på

Barnklädesbytes-marknad

affären

På Bygdegården
Lör: 10-15
Sön: 11-14
Kom och fynda!!!
Barnkläder, leksaker, m.m.

Ponnyridning
kl 11-15
Gratis glass till
barnen!!!

Korv med
Bröd
Se kommande utskick i din brevlåda!!!

Fiskedamm
5kr
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Returadress:

		
			

Ljustorp Sockenförening
Öppom 110,
861 93 LJUSTORP

Ljustorps Trädgård
Välkommen
till oss! Vi har
öppnat butiken
för säsongen.
Vi har Ljung och andra
höstblommor.
Våra annonsörer gör tidningen möjlig!
Dom stöder oss, stöd dem...
Baptistförsamlingen
Birgittas fotvård
Benritz Motor
Bygdegårdsföreningen
Bygdetorget
Byggbutiken
Danielsson Byggare
Dina försäkringar
EAB Norrland
Garageportsexperten
GPS i naturturism
Hofmann tandläkare
Hårlinjen
Hässjö begrav. byrå
Klimatsmarta Ljustorp
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Lantnära boende
Leader Timråbygd
Ljustorps Centeravd.
Ljustorps Handel
Ljustorps Hembygdsför.
Ljustorps församling
Ljustorps IF
Ljustorp PRO
Ljustorps Taxi
Ljustorps Trädgård
Lövbergs B&B
Martins Service
Mobila massören
Monicas
Norrskog

PN Montage
Primaskog
Remax Mäklarna
Rogsta Gård
Ryds Glas i Timrå
Sanna Grus
SCA Skog
Sjöströms Busstrafik
Stavre Grus
Startgas
Timrå teaterförening
Träffpunkten
Östlunds snickeri

