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ByMacken i Ljustorp

Nu ska vi inte missa chansen att
berätta om arbetet med ByMacken.
Det gjorde vi nämligen i förra
numret. I nummer 3 skrev Sara
en artikel men inte sedan i våras
har vi kunnat läsa om ByMacken
i Ljustorpsbladet, vilket vi beklagar. Om man inte använder internet och läser ByMackens hemsida
så har man alltså levt i ovisshet
eller lyssnat på djungeltelegrafen
hela sommaren. Just nu (30/9)kan
tyvärr ingen läsa hemsidan. Vår
serverleverantör har råkat ut för
haveri och hemsidan har legat nere
sedan några veckor. Robin Persson är behjälplig med det tekniska
och han lämnade dock en positiv
rapport så sent som idag (30/9):
Hemsidefilerna är på väg och vi
kommer att byta serverleverantör.
(När denna artikel var klar (30/9)
kom ett mejl från Robin: Hemsidan är igång!)

I nummer 3 skrev Sara om stormötet som skulle gå av stapeln den
10:e juni klockan 19. Detta Stormöte gav klartecken att gå vidare
med ByMacken. En ekonomisk
förening skulle bildas och den föreningen skulle förhandla vidare
med Qstar.
Efter stormötet hölls en formell
konstituerande föreningsstämma
där den nya styrelsen valdes. Styrelsen består av personer från
Bygdegårdens arbetsgrupp och vi
jobbade helt enkelt vidare. Högsta
prioritet hade dock jobbet med
att registrera den nya föreningen
hos Bolagsverket. Marie-Louise
Edström frontade och den 13
augusti fick hon mejl från bolags-

Kommer det att se ut så här tro?

verket att ärendet var registrerat.
Marie slog på volley: JIPPI!!!! Vi
är registrerade =)

Parallellt med registreringen så
började vi värma upp Länsstyrelsen, så att när den fick registreringsbeviset gick det fort. Den 3
september var beslutet klart och
låg hos enhetschef Magnus Karlsson för underskrift. I detta beslut
finns ett slutdatum som rusar emot
oss, men Marie har säkerställt att
detta datum går att flytta.
Parallellt löpte och löper också
registrering hos skatteverket, förhandling med Qstar och Ö-vikspump, bygglovsansökan via Qstar
mm.
•Skatteverket fick svar på de
senaste frågorna den 24 september.
•Qstar har bollen i den förhandlingen. Olle Hellenius har skickat
vidare, frågan om avtalsparter för
arrendeavtalet.
•Ö-vikspump har prutat ner offer-

ten efter hårda förhandlingar med
Andreas Sjödin. Projektet och
framför allt Ö-vikspump drabbades för övrigt av en olycka, då
vår kontaktman Stefan Dyner tragiskt omkom i en båtolycka den 17
augusti.
I nummer 3 skrev Sara om insamlingen. Nu vet vi att målet klarades
med god marginal vilket är värt
en extra tanke. På skylt-pumpen
på affären kan man se summan
447 614:13 kr, imponerande! På
hemsidan har vi flera gånger rapporterat om ekonomin och vi tar
tillfället igen: Vår stora utmaning
nu, är att skapa marginal för att
klara likviditeten, helt enkelt att
se till att det finns pengar just när
något ska betalas och vi påminner
om att andelsförsäljningen pågår
alltjämt.

För ByMacken Ljustorp Ekonomisk förening

Torbjörn Carlsson

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

Vi utför ombyggnationer, reparationer samt kakel- och klinkerarbeten
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Ta en kopp kaffe i vår fikahörna!

Var med på våra andelsspel från Svenska Spel!

Coka-Cola
50 cl

Gräddfil
Arla 3dl

2 för 28:- 9,90:- /st
+ pant

Riven ost
Arla 200g

Twinings Te
25 pack

19,90:- /st 22,90:- /st
Fler erbjudanden finns i butiken ! Priserna gäller med reservation för slutförsäljning.

Vi har Shell motorolja!
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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Majlit Jansson f. 390518

Med nuvarande hemvist i
Gävle är kanske Majlit inte
så bekant för alla invånare
i Ljustorp. Hon är dock en
genuin ”Ljustorpare”, född av
mor Cornelia Åhlin och uppväxt på Gossa (3 km hitom
Lagfors vid Lövbergsvägen).
Fadern Gunnar Bredin, bördig
från Bredsjön. Mormor och
morfar Alexandra och Albert
Åhlin som fanns på gården
har präglat Majlits uppväxttid
och fanns alltid med i barnaåldern.
Föräldrarna idkade jordbruksverksamhet och det flyttades
en hel del. Familjen har bl.a
bott i Frötuna, Högland och
Lungön utanför Härnösand.
Syskonskaran i ordningsföljd:
Lorentz (halvbror), Ove, Majlit,
Marianne, Alonzo, Ann-Louise
och Ando. Redan som 6-åring
kunde hon mjölka korna med
morfar som läromästare, och
klarade även andra småsysslor i jordbruket, innan det blev
dags för skoltiden i Mellbergs
skola.
Efter skoltiden provade Majlit
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på lite diverse jobb. Behjälplig
både hemma och ”granngårds”
med barntillsyn och hjälp med
jordbrukssysslor av allehanda
slag, slåtter bl.a. En sejour
som hembiträde i Ärlandsbro
hanns även med innan ett
äktenskap stundade.
Gift 1959 med Karl-Erik Jansson och skild från densamme
1976. Under äktenskapet
föddes 3 barn, Åke (1959),
Kenneth (1963) och Birgitta
(1968). Barnbarnen är 3 tillsammans. Efter skiljsmässan
var det angeläget att skaffa
körkort, och i och med detta
var avklarat, underlättade det
att få nya jobb. Hon har bl.a
jobbat på restaurang Gondolen i Härnösand, på posten och
varit tidningsbud.

Så småningom gick flytten till
Gävle, närmare bestämt nordost Gävle norra. Jobbat som
städerska på Gävle sjukhus
tills hennes knän var utslitna
och det blev förtidspension. Är
särbo med Ingemar Eriksson,
boende i Hästbo Torsåker. De
vistas stor del av sommaren
på Hogstra i Lagfors där de
har ett gemensamt fritidshus
sedan 1991. En skogstomt som
röjts och rustats upp med lite
småbyggnationer. Pendlar till
Gävle och till två av barnen
i Härnösand när den andan
faller på.
Majlit gillar att sy och sömna,
och Ingemar påtar på tomten
och är lite ”allround-kunnig”
och båda fallen lite skogsmänniskor, som trivs bra med sitt
särboförhållande. De träffades på dans i Forsbacka för
ett antal år sedan och man
ser tydligt att de kompletterar
varandra utmärkt.

Torsten Byström

Fotbollssektionen
vill tacka spelare,
tränare, funktionärer och inte
minst publiken för
denna säsong.
Mottagning av metallskrot!
Containern finns på plats på IP. Stöd vår
verksamhet och lämna ert metallskrot där.
Föreningens medlemsavgift 2013
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

Barnaktiviteter
Innebandy

Måndagar kl. 18-19 i gympasalen
Från 6-års och äldre
Kostnad: Medlem i Lj IF.

Barmarksträning

Onsdagar kl. 18.15 - 19
i gympasalen tom 27/11
Från 3 år och äldre, det förutsätts
att de mindre barnen har stöttning
från sina föräldrar.
Vid frågor kontakta
Åsa Eriksson tel: 070-2141345
Ljustorps IF tackar alla spelare
och de som jobbat på och med
bingon för denna säsong.
Välkomen tillbaka nästa år!
Kom och prova vår NYA badtunna!
Locka vänner, familj eller arbetskamrater till en naturnära spaupplevelse och hyr vår vedeldade badtunna.
Hyra av IP
Servering, badtunna och bastu
1000:- upp till 8 peroner
1500 :- vid 9 och flera
Badtunna, omklädningsrum
och bastu 500 :Badtunna uppvärmd 800 :-

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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Ljustorps IF – Fotboll säsongen 2013
Eldin Curan, Per Ellingsson, vi nu söker är ytterligare några
Joakim Pettersson, m fl, alla ville personer som på olika sätt skulle
köra ett år till så kände vi att vi kunna vara med i detta fantasskulle kunna få till något bra. Då tiska arbete. Vi förstår att tid
Detta dels tack vare en nygam- vi dessutom fick tillbaka Anders ofta kan vara en bristvara, men
mal tränare, dels tack vare att vi Ellingsson från Alnö och Antonio tänker att om vi är fler så blir det
kunde behålla de spelare vi ville Zavala från Söråker och studier ännu roligare och lättare. I vår
och fick dessutom till oss stora i Kiruna så hade vi en mycket fotbollssektion finns flera sysslor,
Om vi börjar medutveckatt summera säsongen så har den varit lyckad.
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Lövbergs B&B

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

Kanotuthyrningen har nu stängt
för säsongen. Ett stort tack till
Gunnar och Karin Höglund med
flera för all hjälp.
Premiär på Ljustorps Bygdegård!
Den 1/11 är det premiär för
föreställningen ”Vinterfrossa”
här hos oss.

Bymackens hemsida:
www.bymacken.ljustorp.se

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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Linnélärljungen Pehr Löflings ursprung.
L

ning på Åvike bruk i Hässjö socken.
Alla brukets historiska handlingar
brändes 1920 så andra källor måste
till. Jörgen Blästa pekar på att länsräkenskaperna för bruken i Norrland ger detaljerad information om
de anställda och för Åvike bruk 1717
möter vi Erik Löfling, 24 år gammal
som skrivare vid bruket. Samma
år förekommer Erik Löfling i Ljustorps tingslags vårting (Not 1), med
titeln skrivare i ett faderskapsmål.
Till höststinget stämmer Erik den
anklagande och vinner målet. Vid
detta mål har han titeln bruksskrivare.

inné gav själv ut den tidigt
bortgånge Pehr Löflings efterlämnade anteckningar och skriver om
honom ”en själ, ren som guld, utan
all skrymtan i tal och åtbörder”, se
Not 3. Många har varit nyfikna på
Pehr Löflings bakgrund. Problemet
har varit att det saknas kyrkböcker
med exakt information för de år och
några platser där Pehr skulle kunna
vara född och skriven. Andra platser
som skulle kunna vara aktuella för
giftermål och dop har kyrkböcker
för den aktuella tiden, men uppgifter om familjen Löfling saknas och
därmed har hans bakgrund inte
kunnat spåras.
Bristen på källuppgifter har gjort
att man inte kunnat belägga uppgiften som Stig Rydén inleder sin
bok ”Pehr Löfling”, 1965 med, ”Pehr
Löfling, född den 31 januari 1729
(gregorianska kalendern) på Tolvfors bruk i Uppland”. Eva Claesson
i Gävle har i flera artiklar behandlat ämnet och tillsammans med en
rad andra forskare lyckats hitta
trådarna bakåt som kunnat peka
på Löflings ursprung. I tidningen
Gestricia nr 3 2006 publicerade
Claesson artikeln ”Linnélärjungen
Pehr Lövling” och med en uppföljare
i nr 4 2006 fanns en tydlig länk till
Medelpad. I en sinnrik härledning
baserad på släktskap mellan personer som Erik Löfling hade med
sig till Tolvfors drar Eva Claesson
slutsatsen att Erik Löfling kan ha
kommit från byn Lövberg i Ljustorps socken. År 2008 gav forskaren Kenneth Nyberg vid Göteborgs
universitet ut ”Pehr Löflings Letter-book in the Archives of the Real
Jardin Botanico in Madrid: A cataloque”. Denna katalog ger en utmärkt
översikt till vilka Pehr Löfling skrev
brev och som knyter honom till släkten i Ljustorp. Tillgängliggörandet
av Ljustorps tingslags domböcker
och indexeringen av dessa som presenteras på Ljustorps hembygdsförenings hemsida (www.ulander.
com/ljustorp) öppnar upp en ny rik
källa med information om familjen
Löfling.
I arbetet med Ljustorps tingslags
dombok (Not 1) har Gunnar Berglund funnit fler tydliga bevis på
Pehrs ursprung och familjens histo10

ria. Det sammanlagda forskningsläget 2013 gör det möjligt att berätta
historien om familjen Löfling ur ett
Ljustorpsperspektiv.
På fastigheten Lövberg nr 4 föddes
den 11 september 1693 en pojke
som fick namnet Erik. Föräldrarna
var Per Persson (1650-1695) och
hans hustru
Märta Olofsdotter
(1657-1742)(Not 2). Erik blev parets
sjätte barn. År 1702 framträder
’Per Perssons i Lövberg yngste son
Erik Persson’ i en lottkastning om
besittning till Lövbergs-hemmanet
med sin äldre broder Olof Persson
(Not 14). Den äldre brodern vinner
besittningen. Vid den här tiden
så förekommer det att då en ung
broder förlorar besittningen så löses
hans arvslott till hemmanet ibland
genom att han bland annat får en
utbildning betald.
Nästa skymt av Erik får vi av Per
Sundin (Not 16) som har föreslagit
att Erik Persson är identisk med
Ericus Petri Löfstadius som gick i trivialskolan, apologistklassen 1712-13
i Härnösand. Att byta namn var inte
ovanligt enligt Sundin men möjligen
var valet av Löfstadius inte så lyckat
då det redan fanns en Löfstadiussläkt, så det blev i stället Löfling. I
en trivialskola erbjöds lägre utbildning i ämnena grammatik, retorik
och dialektik (logik). Apologistklassen lade till grundläggande skrivoch räkningskunskaper. Denna för
en bondpojke från Lövberg ovanliga
utbildning ledde fram till en anställ-

Vid hösttinget 1720 agerar Erik Löfling ombud i rätten för Doctor Carl
Pelt angående skulder och fordringar mellan Carl Pelt och mantalskommissarien Sven Kåre. (Carl
Pelt är provinsialdoktor och brukspatron vid Åvike bruk, Sven Kåre
var Eriks tidigare chef och föregångare på bruket). Erik tituleras nu
bruksbokhållare, vilket är ett avancemang, som också uppdraget på
tinget tyder på. Carl Pelt var gift
med Elisabeth Honnon, som kom
från en släkt med handelsmän och
bruksägare i Gävletrakten, fadern
var brukspatron.
År 1721 bränner ryssarna ned Åvike
bruk och i stort sett alla gårdar runt
omkring. Tittar man i mantalslängderna så är det ändå expansiva tider
för Åvike och Lögdö bruk som från
1720 till 1729, båda nära fördubblar
antalet anställda.
Från 1725 finns en notering i Hässjö
församlings dopbok, som visar att
Erik, omnämnd som bokhållare,
var fadder på ett dop tillsammans
med Carl von Horn, inspektor, och
Catharina Honnon. Erik är nu med
i de finare kretsarna på bruket.
1726 framträder Erik Löfling några
gånger på tinget som representant
för sin bror Olof Pärsson som fått
överta fädernegården i Lövberg
genom lottning. Med bl a detta fall
finns också en klar koppling mellan
Erik och ursprunget i Lövberg (Not
12).
I länsräkenskaperna för bruken
i Norrland finns Erik Löfling för
första gången upptagen som skrivare vid Tolvfors bruk
Forts s. 12

CENTERN OCH CENTERKVINNORNA
Ljustorps Centerkvinnor hälsar alla välkomna till nedanstående aktiviteter!

Vill du väva?
Vet du att Centerkvinnorna har två vävstolar på Bygdegården? I den ena vävstolen kan man väva mattor
och i den andra löpare. Man behöver inte vara
medlem i Centerkvinnorna för att få tillgång till vävstolarna, utan de är till för alla som vill väva. Är du
intresserad av att väva är du välkommen att höra av
dig till Karin Höglund tel 83067.
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Linnélärljungen Pehr Löflings ursprung forts.

år 1727 (Not 15) . Erik har hunnit bli
34 år. Samma år står Carl von Horn
som ensam bokhållare i Åvike utan
att någon ny inspektor är utsedd.
Varför Erik flyttade från hembygden
vet vi inte, men några funderingar
kan man ha. Via sina kontakter
med familjen Honnon kan han ha
blivit erbjuden att lösa problem vid
Tolvfors bruk eller helt enkelt fått
sparken från Åvike och sökt sig ut
i världen. Ett förhållande som kan
ha påverkat Åvike bruks kostnader
och behov av Eriks tjänster efter år
1726 är att bruket efter ryssarnas
härjning år 1721 hade skattefrihet
till och med år 1726 och alltså under
denna tid inte behövde betala skatt
för sin bruksskrivare (skatten för en
bruksskrivare var 5 gånger så stor
som för en vanlig bruksarbetare).

mellan den 2 juli 1727 (då Barbro
omnämns som jungfru) till mars
1728, varefter de lyckades avla
barn för nedkomst i januari 1729.
Linne skriver i boken ”Iter Hispanicum eller Resa till spanska
länder uti Europa och America” att
Pehr Löfling föddes den 20 januari
1729 (Julianska kalendern). Som
indikation på att Per föddes i Tolvfors anger Eva Claesson att Erik
skänkte pengar till de fattiga i Tolvfors församling söndagen den 26
januari 1729. Strax efter detta reser
Erik till Slätt. Vad kan ha fått Erik
att bege sig till Slätt för att köpa
Barbros föräldrarhem mitt i vintern
och att lämna sin nyförlösta hustru
och förstfödde son? Alternativet att
hela familjen reste känns orimligt
strapastrikt.

I Härnösands dopbok dyker en första
notering om Eriks blivande hustru,
Barbro Strandman, upp. Den 2 juli
1727 ordnar läraren och brodern till
Barbro, Jakob Strandman, ett dop
för sin dotter Margareta där jungfrun Barbro Strandman är en av
flera faddrar. Barbro är dotter till
Margareta Hellberg i hennes första
gifte där mannen, Nils Strandman,
dog 1701, Nils Strandman ärvde
sin fars fastighet i byn Slätt i Ljustorp. Att familjen Strandman bodde
på gården i Slätt är väl belagt i
många tingsfall (Not 5). Margareta
gifte om sig med brukspredikanten
vid Lögdö, Ivar Teet 1707. Det är
”gångavstånd” mellan Lögdö kapell
och gården i Slätt.

Man kan tänka sig att Bröderna
Strandman krävde att få sälja
gården och att Erik ville säkra den
för sin egen framtid och kanske
svärmoderns möjlighet att bo kvar.
Erik gör upp med Barbrors bröder
att köpa ut dem från gården. Erik
undertecknar ett köpeavtal med
Nils Strandman torsdagen den 27
februari 1729 (Not 8) och betalar 64
daler kopparmynt. Lördagen den 1
mars 1729 köper Erik av den andre
brodern, Jacob Strandman, dennes
rätt i fastigheten för 200 daler kopparmynt (Not8). Platsen för affärerna är rimligen gården i Slätt
eller möjligen hos respektive broder
i Härnösand. Med dessa operationer
tillförsäkrades svärmoderns ställning på gården och Eriks framtida
ägande. Den 16 mars skrivs också
ett nytt kontrakt med landbonden
på Slätt (på grund av de nya ägoförhållandena? Not 10).

Han kom att arbeta två år i Härnösand som lärare (1715-1717) och
dör redan 1717. Margareta behåller hela tiden gården i Slätt, vilket
framgår av att hon förekommer på
tinget bl a 1720 (Not 6) och 1725
(Not 7) rörande gården. Slätt bör
därför också ha varit Barbro Strandmans bostadsort 1727. När Barbro
och Erik förlovade och gifte sig bör
det ha varit i Ljustorps församling.
I Ljustorp var båda uppväxta. Här
fanns vänner och släkt och här kunde
bruden ”överlämnas”. Andra tänkbara församlingar, som ex Tolvfors,
har också undersökts, utan att man
kunnat hitta var paret gifte sig och
var Pehr döptes. Parets bostadsort,
som gifta, vid tiden för Pehrs födelse
bör tveklöst ha varit Tolvfors.
Man får anta att paret gifte sig
12

En betydelsefull information i detta
sammanhang baseras på Pehr
Löflings egen uppgift. Pehr skriver
i ett senare brev om mormoderns
bortgång ”blev två år av henne uppfostrad” (Not 9). Det ovan beskrivna
scenariot förklarar inte när mormodern uppfostrade Pehr i två år. För
att söka en förklaring på när mormodern uppfostrade Pehr i två år
kan följande scenario skissas.
Barbro känner sig inte trygg i sin
nya omgivning i Tolvfors utan
vill föda hemma på gården i Slätt
hos mamma, Margareta Hellberg.
Under hösten 1728 reser hon därför

till Slätt. När barnet fötts den 20
januari sänds brev efter Erik. Sex
dagar är en rimlig tid för postgången från Slätt till Tolvfors bruk.
Erik skänker en gåva till de fattiga
i Tolvfors den 26 januari, anmäler
födseln till församlingen (dopbok
saknas) och reser till gården i Slätt
där hustru och barn finns. Släkten
samlas för dop, präst fanns i familjen, och affärerna om gården i Slätt
enligt ovan görs upp.
Någon gång efter den 1 mars reser
Erik och hustrun Barbro till Tolvfors för arbete (Eriks namn nämns
i Tolvfors bruks handlingar för 1729
enligt Eva Claesson) och uppbyggandet av ett hem för familjen.
Sonen Pehr lämnas kvar hos mormodern Margareta Hellberg som
vågar ta hand om babyn då hon
varit med sedan födseln. Var fanns
då Margareta Hellberg? I Ljustorps
dopbok 1729-05-26 är Margareta
upptagen som fadder i dopet av sin
landbondes son. Det hindrar inte
att hon samma höst drar landbonden inför tinget för kontraktsbrott
(Not 10). Margareta är således aktiv
i Ljustorp och Slätt, vilket understryks av ett annat tingsärende
1734 om brandstod (Not 11). Pehr
blev uppfostrad av Margareta i två
år, flytten av Pehr försenas av att
Barbro blir gravid igen och Pehr får
en syster 1730. Resultatet blev att
Pehr hämtades till Tolvfors först
1731 (de två åren har gått). Det kan
vara det tillfälle då Erik gör upp
med Margareta om resten av gården
i Slätt. Därmed var det klart att på
vanligt sätt lagföra köpen på tinget.
På vårtinget 1732 i Ljustorps tingslag uppvisas köpehandlingar (Not
8) med bröderna Strandman samt
ett dokument som ger Erik Löfling rätten till gården i Slätt efter
svärmodern Margareta Hellbergs
död, mot att han då till övriga arvsberättigade för halva hemmanet
betalar 231 daler kopparmynt. I
rättegångsprotokollet betitlas Erik
som Bruksbokhållaren Välbetrodde
Erik Löfling.
Ingen av de framlagda hypoteserna ger riktigt bra förklaringar
till framlagda fakta och det saknas
klockrena bevis om Pehrs födelseort. Kyrkböckerna för Ljustorp finns
kvar och hade Pehr fötts där är det
rimligt att födsel och dop skrivits
in i Ljustorps dopbok?Forts s. 16

Trygg, lokal och långsiktig
karminkom.se

Jag hjälper dig med din skog!
Jag heter Patrik Johansson och är SCAs nya virkesköpare i Ljustorp. SCA erbjuder tjänster som
täcker skogsägarens hela behov, från skogsbruksplan till gallring, slutavverkning och skogsvård.
Tveka inte att kontakta mig om du funderar på att avverka eller om
du vill få råd i skogliga frågor.
Ring mig eller kom in på SCAs kontor i Härnösand så bjuder jag på
kaffe och berättar mer om vad jag kan hjälpa till med.
Patrik Johansson
SCA Skog AB
Medelpads skogsförvaltning
Järnvägsgatan 2
871 45 Härnösand
Tel 0611-444 93
patrik.johansson.skog@sca.com

www.scaskog.com
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Ljustorpsminnen
Hembygdsföreningen publicerar 2 bilder i varje nummer av Ljustorpsbladet.

Bild nr 11725.
Bilden är tagen av
Sven Hedin 19721003
och dagen efter publicerades den i en artikel
i Sundsvalls Tidning
skriven
av
Sven.

Bilden visar en plöjningsdemonstration
med en ny fyr-skärig
plog inför intresserade
Ljustorpsbönder. Platsen är Prästbolet.

Bild nr 11740.
Bilden är tagen på
1950-talet av Sven
Hedin som i många år
var medarbetare på
Sundsvalls
tidning.
Den fiskande mannen
står vid Nylandsforsen,
Fuske. Under andra
halvan av 1900-talet
har
fiskevårdsföreningen bildats och nöjesfisket ökat.
Gustav Edén Tuna
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berättar om hur han
och hans pappa under
andra
världskriget
hade en ryssja vid
inloppet till en surå
efter Ljustorpsån och
regelbundet
kunde
dryga ut kosten med
främst gädda men även
aborre. Sådant fiske
förekom även i andra
byar som ex Edsta.

Kyrkovalet
Årets kyrkovals resultat blev följande: Mandatfördelningen i hela pastoratet blev 6 mandat i
kyrkofullmäktige för Centerpartiet, 6 mandat för Socialdemokraterna och slutligen 3 mandat
till POSK. ”poskarna” gjorde ett bra val och knep sina mandat främst i Söråker, vilket innebar en minskning av Centerns röster där. Här i Ljustorp var Centern som vanligt starkast och
även Tynderö hade ett bra röstetal för Centern.
Dagens läge innebär alltså att Posk är vågmästare då det gäller fördelningen av uppdrag.

Nominering av ledamöter till det nya Församlingsrådet
Alla tre Församlingarna kommer snart att kalla till nominering i den egna församlingen. Läs
alltså predikoturerna i tidningen varje fredag för att se datum. Vid det tillfället kan alla som
kommer, föreslå de kandidater man vill att skall företräda byn i rådet.

Skördeauktion
Den 13 oktober är det som vanligt alla år, först gudstjänst i kyrkan och efteråt skördeauktion
i Församlingshemmet. Öppoms Centerkvinnor svarar för att alla grönsaker kommer på plats
–dessutom serveras gott kaffe med hembakat bröd. Behållningen brukar sedan varje år gå till
ett gott ändamål.

12/10 kl 11:00		

Familjegudstjänst i Ljustorps kyrka

13/10 kl 11:00		

Skördegudstjänst i Ljustorps kyrka

					
					

Ljustorps kyrko o hembydskör.
Auktion och servering.

16/10 kl 12:00		

Mitt på dagen träff i Ljustorps församlingshem

8-11/10

Kommer Gravsyn att ske på Ljustorps kyrkogård

27/10 kl 11:00		

Söndagsmässa i Ljustorps kyrka.

2/11 kl 18:00		

Minnesgudstjänst i Ljustorps kyrka

10/11 kl 18:00

Gudstjänst med musiken i centrum i Ljustorps kyrka

13/11 kl 12:00		

Mitt på dagen träff i Ljustorps församlingshem

15

Linnélärljungen Pehr Löflings ursprung forts.

Kanske kan ändå denna artikels

framflyttning av kunskapsläget inspirera andra forskare att
hitta avgörande bevis för det ena
eller andra.
De kommande åren förekommer
Erik flitigt i Ljustorps tingslags
protokoll. 1736 begär Eriks tidigare arbetsgivare säkerhet för en
revers på 1656 daler kopparmynt
efter det att brister upptäckts i
Åvike bruks kassa 1731. ( Erik
behövde låna pengar för att köpa
gården i Slätt?) Problemet verkar
ha lösts utanför rättssalen, men
pressen att betala tillbaka lånet
är möjligen orsaken till att försäljning av Slätt inleds. År 1741
avslutas försäljningen av fastNot 1. Ljustorps tingslag utgörs
av Ljustorps, Hässjö och Tynderö
socknar.
Not 2. Ljustorpsbor 1500-1800,
sid 96. Av Folke Åsen
Not 3.
Uppsala Universitets
matrikel. Medelpado-jämtländska nationen 1743- 1745. Sid
161.
Not 4. Ljustorps tingslags
dombok 1717 VT sid 218a. Läs
på www.ulander.com/ljustorp
Not 5. Läs om Jacob Strandman
på
www.ulander.com/ljustorp/
Dombocker/Utvaldafall/index.
html
Not

6.

Ljustorps

tingslags

igheten i Slätt, vilket inbringar
2100 daler kopparmynt till Erik,
Barbro och Margareta Hellberg.
Övriga halvsyskon till Barbro
gör anspråk på sin del och det
blir ett tingsärende. Därmed
avslutas Eriks dröm om att
komma över gården i Slätt även
om han behöll några hus (Not
13). Erik drar också krav på sitt
farsarv inför tinget viket ger
honom ytterligare 400 daler kopparmynt.
Eva Claesson berättar att Pehr
Löfling skrev in sig på Uppsala
universitet 1743 som Petrus Löfling Medelpadus och kom att tillhöra den Medelpado-jämtländska
nationen. Pehr kände således
dombok 1720 HT sid 364a. Läs
på www.ulander.com/ljustorp
Not 7. Ljustorps tingslags
dombok 1725 VT sid 494b. Läs
på www.ulander.com/ljustorp
Not 8. Ljustorps tingslags
dombok 1732 VT sid 249b. Läs
på www.ulander.com/ljustorp
Not 9. ”Pehr Löfling”
Rydén sid 64.

av Stig

starkt för familjens Medelpadska ursprung trots att gården i
Slätt just var såld och trots sin
uppväxt på bruket i Tolvfors och
bl a Hillebola i Uppland.
Förutom nedanstående hänvisningar till originaltexter finns
på
www.ulander.com/ljustorp/
en sammanställning av berörda
tingsfall. Klicka vidare på ”Ljustorps tingslags domböcker” och
sedan på ”Utvalda fall”.
Ljustorp september 2013
Gunnar Berglund och Olof Ulander

Not 12. Ljustorps tingslags
dombok 1726 HT sid 60b. Läs på
www.ulander.com/ljustorp
Not 13. Ljustorps tingslags
dombok 1746 VT sid 14a. Läs på
www.ulander.com/ljustorp
Not 14. Ljustorps tingslags
dombok 1702 HT sid 93a. Läs på
www.ulander.com/ljustorp

Not 10. Ljustorps tingslags
dombok 1729 HT sid 104b. Läs
på www.ulander.com/ljustorp

Not 15. Kammararkivet Länsräkenskaper
Västernorrlands
län Vol 176 ( 1727) sid 857 och
sid876. Riksarkivet Marieberg i
Stockholm.

Not 11. Ljustorps tingslags
dombok 1734 VT sid 214a. Läs
på www.ulander.com/ljustorp

Not 16. Anbytarforum http://
aforum.genealogi.se/discus/messages/576/38389.html

VI HAR DET DU BEHÖVER TILL
MARK, PARK OCH KUL PÅ (FYRA) HJUL
Beställ din fyrhjuling nu så bjuder vi på plogen
och första service från 51900.- inkl moms
Köp din snöslunga nu så får du med kapell
och första service från 8995:- inkl moms

ÖPPET 10-18 LUNCH 12.30-13.30
060-539055 / 070-5204914

VÄLKOMMEN IN!
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Stampuddsv. 5b, 863 33 Sundsbruk

Ljustorps Baptistförsamling

För övriga gudstjänster och samlingar,
se predikoturerna och vår hemsida!
www.ljustorpsbaptistforsamling.se
Pg: 269356-2, Bg: 5355-1123
info@ljustorpsbaptistforsamling.se
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Mjällådalens byalag

Ås/Lagfors byalag

Hösthälsning från Mjällådalens Byalag
Efter en varm och torr sommar med förhoppningsvis sköna
dagar för de flesta så har vi kommit en bra bit in i hösten. Så
här i början av oktober är det fortfarande vackert med alla färgerna som skiftar i skogen. Men jag vet att när träden har fällt
alla sina blad och det är de där gråa lite dystra höstdagarna
så kan man ändå se vackra färger i skogen men man får vara
lite mera uppmärksam. Något jag har fascinerats av många
gånger är det nakna björkgrenarna och riset hur det skiftar i
lila och andra färger en grå höstdag. En annan upplevelse av
den vackra i naturen är när man sitter på ett älgpass och väntar
så är förutom själva jakten med dess tjusning är det den där
trevlige besökaren som kommer stilla och glider in bland trädens grenar och sätter sig och är helt orädd den heter lavskrika
och är alltid en kär bekantskap när man sitter tyst och stilla i
skogen. För byalaget har det under hösten inte varit så mycket
av aktiviteter förutom en surströmmingsfest som hölls hos
Bengtssons i Mjällå i slutet av augusti. Vi kommer nu här i
början av oktober samlas för att röka kött i rökkåtan och jag

vill uppmuntra dig som har kött du önskar röka att du hör
av dig till Jan Bengtsson och bokar in tid för att använda
vår fina kåta.

Trevlig höst.
Tyvärr pågår
inga aktiviteter
i byalaget just nu.

Ha en riktigt fin fortsättning på hösten
Önskar Mjällådalens Byalag genom
Sven-Erik Karlsson

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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Våra dialektord, S
Ur Bygd i förvandling, del III

snorslev		
snål-gråt´n
snålln		
snålvattne		
snärvvi		
sófte			
sparkboll		
spet-ut		
spite			
spitt			
spjö´lk-ve		
sprútte		
sprýnja		
sprättkuse		
spröt			

snorunge
snål, sniken
”knoppen”, knölen
”tannvattne” saliven
snarstycken
sopade
fotboll
spärrar upp (ögonen)
spänna
trångt
tjärved
sprutade
springan
en sorts skalbagge
påk, en grov käpp

Bygdetorget
Klippning 23/10
Amanda har flyttat, så nu kommer
Inger Brink från Zarahs hit och gör oss
fin i håret. Boka på tel 070-3375307
Vi jobbar just nu på höstens aktiviteter,
har du något önskemål maila på:
bygdetorget@live.se

Seniorcafé

Fredagar 10-12

Freaky Friday

i samarbete med Lj. Baptistförsamling. Blandade aktiviteter
till exempel lekar, spela spel, baka, sång mm.
Varje träff avslutas med fika.
Vi har öppet i 1 1/2 timme mellan
kl. 18.30- 20. Kom i tid, missa inte godishoppet!
Ålder: från förskoleklass
Kostnadsfritt
18/10, 25/10, 15/11, 29/11, 6/12

Välkommen in!
bygdetorget@live.se Marlene tel: 82186 Sara tel: 0705592797
19

20

Butiken är fylld
med höstnyheter!
Massor av udda plagg
till fyndpriser!
Glöm ej!

Inlämningsställe för kemtvätt Pensionärsrabatt

Öppet:

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

Välkommen!
Boule

Inomhus
Skönsberg
onsdagar kl 12
HÖSTFEST
25 okt kl 18.00 middag med dans 200:Bygdegården Ljustorp anmälan sen. 10/10,
579604, 83051
MEDLEMSMÖTE
26/11 KL 13.00 Bygdegården Ljustorp budget,
underhållning ukuleleorkestern från Timrå
JULBORD

10 DEC KL 13.00 Bygdegården i Ljustorp
Som vanligt kommer vi att annonsera i dagspressen
om de olika aktiviteterna. Är du inte medlem eller
funderar du på att bli det? Besök vår hemsida på PRO
Ljustorp eller ring Alice Berg på tel: 57 96 04 eller
070-229 47 03 så får du mer information om
verksamheten.

Hembygdsföreningen
i Ljustorp
Vi har en teaterpremiär på Bygdegården
den 1 november!
Ny studiecirkel
Hembygdsföreningen inbjuder till en studiecirkel
kring kvarnen i Öppom. Målet med studiecirkeln
är att dokumentera historier kring verksamheten
vid kvarnen, undersöka kvarnens äldre historia,
gå igenom kvarnens tekniska funktion både praktiskt och teoretiskt för att till nästa sommar kunna
demonstrera kvarnen vi nästa års hembygdsdag.
Första träff blir den 21 oktober på hembygdsgården kl 19 Alla är välkomna! Anmälan och frågor
till Märta Rönngren tel 82177, Inger Andersson tel
0706145464, Olof Ulander tel 06082240
eller på olof@ulander.com

Vi önskar våra medlemmar en skön höst
Välkomna till våra arrangemang!

Vid funderingar kontakta föreningen:
Inger Andersson e-post: inger.edsta@spray.se
070-6145464
www.ulander.com/ljustorp/
21
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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

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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Björn skjuten i Ljustorp
P

Den första björnen som fällts på 100 år.

å morgonen den 3 september hade Fuske jaktlag disskuterat hur de skulle gå till
väga om det dök upp en björn.
Detta på grund av att det
setts mycket spår efter björn
på senare tid. Det skulle visa
sig att det var klokt gjort.
Det var älgjakt och tidig morgon
när Göran Hamlund var på väg
till sitt älgpass ute i Fuskeskogarna. Han var nästan framme
vid jakttornet. Då fick han plötsligt syn på en jätte till björn. Björnen stod ute på ett hygge och var
i full färd med att mumsa blåbär.

Göran iakttog björnen en
stund innan den fortsatte
in i ett snår. Han avstod
skott eftersom han inte
hade något bra skottläge. Göran satte sig tillrätta på sitt pass och väl
där dyker björnen upp
igen och med fri sikt kan
Göran fälla björnhannen
med ett enda skott. Det
är hundra år sedan en
björn senast blev skjuten
i Ljustorpsskogarna så
det var väl på tiden. Björnen var en rejäl hanne
som vägde över 200 kilo.

Foto: Lars Windh/Sundsvalls Tidning

Ljustorpsbladet skannas in
G
enom ett paraplyprojekt
på Leader Timråbygd har det
blivit möjligt att börja arbetet med att skanna in alla
nummer av Ljustorpsbladet
sedan starten.

Nummer 1/1995

Lag tog beslutet i slutet på förra
året men det är inte förrän nu
som arbetet har satt fart på riktigt. Steg ett har varit att ta fram
ett exemplar av alla tidningar
sedan starten 1995. Tidningerna
har gjorts redo för att skannas in.
Arbetet med att skanna har nu
kommit igång. När ett exemplar
har skannats blir det en PDF

REP • SERVICE
RESERVDELAR
Snöslungor
Motorsågar
Gräsklippare

Rigstavägen 24, 860 35 Söråker
060-416 04, 073-06 000 23
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som sedan läggas upp på hemsidan under rubriken ”Gamla
nummer”. I skrivande stund går
det att läsa alla nummer från
2005, 2004, 2003 och 2002. Sedan
tidigare ligger numren från 2006
och fram till aktuellt nummer
redan uppe på hemsidan.
Långsamt
Arbetet med att skanna är en
tidskrävande uppgift och det går
långsamt framåt. Men trägen
vinner och innan året är slut ska
alla nummer från 1995 fram till
aktuellt numer finnas att läsa på
hemsidan.

Traktorgrävare
Grävnings och planeringsarbeten.
Har för det mesta ett glatt humör
Humana priser F-skatt finnes

Ring för förslag
070-365 09 16

Stor som liten,
gammal som ung.
Vi vårdar tanden i din mun.

25
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TEATER

Fuskbäckens byalag
I slutet av juli gjorde vi om succén från
ifjol.
Grillning vid rastplatsen i Fuske.
Många kom och vi hade en
trevlig kväll tillsammans!
”Gemenskap”
De viktigaste sakerna i livet är inte saker!
Var rädd om varandra!

VINTERFROSSA - PREMIÄR
Fre 1 nov kl 18.00 Bygdegården
En cabaré med Teater Västernorrland
Premiärkvällen inleds med mat och dryck.
Premiären är utsåld!
VINTERFROSSA - GENREP
To 31 okt kl 19.00 Bygdegården
Biljetter (75 kr inkl fika i pausen) gm
Ulla-Britt 060-822 40 Välkomna!
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Räk- och fiskgryta (Moqueca de Camarâo)
6 portioner

Tid: Under 60 minuter

600 g fiskfilé t ex lax och gös
1/2 dl färskpressad limejuice
1/2 tsk salt
2 stora gula lökar
1 stor vitlöksklyfta
2 gröna chilifrukter (valfri styrka)
2 msk olivolja
1 paket krossade tomater (à 500 g)
2 msk konc fiskfond
1/2 dl finhackad persilja
1/2 dl finhackad koriander
1 burk kokosmjölk (à 400 g)
2 dl vatten
150 g skalade räkor
4 salladslökar

Gör så här
1. Skär fisken i 2-3 cm stora tärningar.
Blanda med limejuice och salt.
2. Skala och skiva lök och vitlök tunt. Kärna
ur och finhacka chilifrukten.
3. Fräs grönsakerna på svag värme i olivolja.
Tillsätt krossade tomater, fiskond, persilja
och koriander. Låt sjuda i ca 10 minuter.

4. Häll i kokosmjölk och vatten. Låt koka
upp. Sänk värmen, lägg i fisken och sjud i
6-7 minuter. Vänd ner räkorna och låt dem
bli varma.
5. Strimla och strö över salladslöken. Smaka
ev av med salt och peppar.
Servera grytan med kokt ris och het chilisås.

För alla

Gluten- och äggfri. Gör mjölkfri: använd mjölkfri buljongtärning i stället för fiskfond.
Receptet är hämtat från ica.se

Våga Vara Vacker

Mobila massören!
Köp
öronljus!

Jag har
Linnex
linniment.

Jag masserar i Ljustorp
1 ggr/månad, boka tid!
Birsta Cupolen
BIRSTA Tel. 52 52 55
www.harlinjen.nu
Maggan, Mickis, Annica, Pernilla, Maria, Isabell och Viktoria
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Liselotte Andersson, dipl. & cert. massageterapeut
Mobil: 070-266 89 81
Besöksadress: Terminalvägen 16, Timrå
Innehar F-skattsedel
www.mobilamassoren.se

A nette
070-547 14 14

&

M arie
070-247 14 14

ljustropstaxi@gmail.com

ljustropstaxi@gmail.com
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Aktiviteter i Ljustorp Oktober-November
Oktober
Tis 8 - Fre 11

Gravsyn			
Kyrkogården		
Ljustorps församling

Lör 12 kl 10.00
Myrvandring
Samling Lj. Handel
GPS i naturturism
Lör 12 kl. 11.00
Familjegudstjänst
Ljustorps kyrka
Ljustorps församling
Sön 13 kl. 11.00
Skördegudstjänst
Ljustorps kyrka
Ljustorps församling
Sön 13 kl. 11.00
Gudstjänst			
Betel
Baptistförsamlingen
Ons 16 kl. 12.00
Mitt på dagenträff
Församlingshemmet
Ljustorps församling
Ons 16
Massage
Bygdetorget
Mobila Massören
Fre 18 kl. 18.30-20.00
Freaky Friday		
Bygdetorget
Baptistförsamlingen
Mån 21 kl 19.00
Studiecirkel		
Hembygdsgården 		
Hembygdsföreningen
Ons 23
Klippning
Bygdetorget
Bygdetorget
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Fre 25 kl. 18.00
Höstfest
Ljustorps Bygdegård
PRO
Fre 25 kl. 18.30-20.00
Freaky Friday		
Bygdetorget
Baptistförsamlingen
Sön 27 kl. 11.00
Gudstjänst			
Betel
Baptistförsamlingen
Sön 27 kl. 11.00
Söndagsmässa		
Ljustorps Kyrka
Ljustorps församling
Tors 31 kl. 19.00
Genrep-Vinterfrossa
Ljustorps Bygdegård
Timrå Riksteaterför.

November
Fre 1 kl. 18.00
Teater-Vinterfrossa
Ljustorps Bygdegård
Timrå Riksteaterför
Lör 2 kl. 18.00
Minnesgudstjänst
Ljustorps Kyrka
Ljustorps församling
Sön 10 kl. 18.00
Gudstjänst m musik
Ljustorps kyrka
Ljustorps församling
Ons 13 kl. 12.00
Mitt på dagenträff
Församlingshemmet
Ljustorps församling

Fre 15 kl. 18.30-20.00
Freaky Friday		
Bygdetorget
Baptistförsamlingen

Mån 18 Stoppdatum
Lör 23 kl. 19.00
Lovsångskväll		
Betel
Baptistförsamlingen
Sön 24 kl. 11.00
Gudstjänst			
Betel
Baptistförsamlingen
Tis 26 kl. 13
Medlemsmöte
Ljustorps Bygdegård
PRO
Fre 29 kl. 18.30-20.00
Freaky Friday		
Bygdetorget
Baptistförsamlingen
29/11 Nästa Ljustorpsblad
Regelbunden verksamhet
Mån kl. 18-19
Innebandy			
Gymnastiksalen
Ljustorps IF
Ons kl. 11
Boule			
Skönsberg
PRO
Ons kl 18.15-19
Barmarksträning
Gymnastiksalen
Lj. IF/Skidsektionen
Fre kl. 10-12
Seniorcafé
Bygdetorget
Bygdetorget

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.
Gipskivor och övriga trävaror till bra
priser. Spånbalar. Pellets 6 & 8 mm.

Fönsterkampanj!

Öppettider
Mån-Fre 7-17 Lör 9-13
Terminalvägen 6
861 36 Timrå
Tel: 060-571050
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Ljustorps information
Telefonnummer
Service

Ljustorps Handel		
Ljustorps Trädgård
Ljustorps Taxi 		
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		

Allmänt
060-820 40
060-820 49
060-820 37
060-821 86
060-821 86
072-7057943
060-824 13
112
060-810 50
060-830 67
0730-944 944
070-218 80 69
070-218 80 69
060-810 50
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

Öppettider

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

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

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

Önskas köpa

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

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

Mjölkkruka i aluminium
och en slipsten av
natursten med ställning

070-660 82 40

Skänkes

Ladgård skänkes mot
rivnig. Mycket fint virke
och takplåt. Hela takstolar. Ring Åke tel 82206

Boulespel i Ljustorp sommaren 2013
Ljustorps PRO har 30 aktiva boulespelare som på sommaren spelar varje onsdag på boulebanan i Ljustorp
och på vintern åker till Skönsbergs boulebanor för spel
inomhus. Ljustorps PRO och Timrås PRO har med 2
boulelag från vardera förening träffats tre gånger under
sommaren. Två av träffarna var på Ljustorps boulebana. Samtidigt som det varit roligt att ha ett utbyte
med andra spelare, så har det också varit ett seriespel
som kvalificerat de 2 bästa lagen till distriktsfinalen.
Det blev Lag 2 från Timrå samt Lag 1 från Ljustorp
som gick vidare. Distriktsfinalen var i Skönsberg den
12 augusti. Där fanns lag från hela Medelpad med.
Slutsegrare blev PRO Citys lag, men med en hedrande
B-O Boväng, Britt-Inger Boväng och Kjell Söderqvist
andraplats för Timrå och en tredje plats för Ljustorp.
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Vi på Ljustorps Trädgård
söker en mindre låg
Hästvagn till våra
glada blommor.
Har ni en sådan stående
ring oss på 820 49

Dialog Mjällådalen tuffar vidare
Hej igen!
Det börjar bli en trevlig vana att skriva i Ljustorpsbladet. Det känns extra roligt idag eftersom nya anslag från landsbygdsprogrammets centrala pott gjorde att LAG (Ideella föreningen Timråbygds lokala utvecklingsgrupp) fattade
beslut om att förlänga Dialog Mjällådalen till september 2014.
Det har varit en fantastisk sommar med mycket aktiviteter i Mjällådalen. Ni har väl
märkt hur stigar blivit röjda, att ån har fått bättre lekbottnar för lax eller kanske deltagit i någon av de guidade vandringarna? Har ni hört talas om det unika fyndet av
parkhattmurklan (Helvella albella)? För er som inte är hängivna mykologer kan jag
upplysa om att det är en svamp och att det är första gången den hittats i Medelpad!
Just nu analyserar jag den enkät som besökare i Mjällådalen fyllt i. Jag är inte helt
klar, men redan nu kan jag avslöja att den typiske besökaren har varit här förut,
kommer från trakten och har besökt eller ska besöka Tynderö/Åstön och Indalsälven.
Om man nämner ordet Timrå i närheten av besökaren tänker den på hockey och den
rekommenderar andra att besöka naturen.
Första delen av kursen om sländor och andra småkryp är avklarad! Det var en fin
kväll i början av september vid Petter Norbergsbron. Efter att ha tillverkat håvar
av kvastskaft, silar och lite silvertejp skred 14 deltagare till verket med att under
Andreas Aronssons kunniga ledning undersöka vilka småkryp som huserar i Mjällån. Krypen ska sättas under lupp på
Mittuniversitetet i Sundsvall den 8 oktober klockan 18.00. Den 15 oktober har man chansen att jämföra krypen med
fiskeflugor. Välkomna att delta. Anmäl till Jenny Zimmerman 073- 270 13 02 att ni kommer.
Glöm inte Dialog Mjällådalens facebooksida. Där är det enkelt att se vilka aktiviteter som är på gång. På återseende!
Jenny Zimmerman Projektledare Leader Timråbygd Terminalvägen 30, 861 36 TIMRÅ
Telefon: 073-270 13 02
jenny.zimmerman@leadertimra.se

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.

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

Våra annonsörer gör tidningen möjlig!
Dom stöder oss, stöd dem...
Baptistförsamlingen
Benritz Motor
Bygdegårdsföreningen
Bygdetorget
Byggbutiken
Danielsson Byggare
Dialog Mjällådalen
EAB Norrland
GPS i naturturism
Hofmann tandläkare
Håkan Forsberg
Hårlinjen
Hässjö begrav. byrå
Lantnära boende
Leader Timråbygd
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Ljustorps Centeravd.
Ljustorps Handel
Ljustorps Hembygdsför.
Ljustorps församling
Ljustorps IF
Ljustorp PRO
Ljustorps Taxi
Ljustorps Trädgård
Lövbergs B&B
Martins Service
Mobila massören
Monicas
MT Bikeshop
Norrskog
PN Montage

Ryds Glas i Timrå
Sanna Grus
SCA Skog
ServaNet AB
Sjöströms Busstrafik
Stavre Grus
Startgas
Timrå Riksteaterför.
Träffpunkten
Tynderö Teknik
Y Mäklaren
Östlunds snickeri

