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ljustorpsbladet@ljustorp.se
Plusgiro: 86 11 24-6
www.ljustorpsbladet.se

Tidningsinformation

Nästa tidning 21-22 nov
Stoppdatum den 2 nov 2009
Vi ber om ursäkt att detta nummer är försenat,
redaktionen drabbades tyvärr av en datakrash...

Prenumerationer
Tidningen delas ut gratis till alla som har brevlåda
i Ljustorp. Ni andra som vill ha tidningen kan prenumerera för 150 kronor per år. Sätt in pengarna
på PG 86 11 24-6 och skriv prenumeration, ditt
namn och adress så kommer tidningen.

Annonser
Kontakta Kjell Rastberg 073-728 25 08 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.
Ansvarig utgivare
Niclas Andersson
tel: 0730-76 46 02
Redaktion/skribenter
Lena Liljemark
tel: 060-822 22
Olof Ulander
tel: 060-822 40
Torsten Byström
tel: 060-57 93 22
Sara Östman		
tel: 060-12 26 66
Ulf Nilsson		
tel: 060-823 80
Gästskribenter:

Henrik Forsberg, Torsten Sundberg, Vivianne Nyman

Vi behöver alltid fler som skriver...

Ljustorps sockenförening
Info om bussturer i bygden!

Vi vill ägna vår sida till att informera om busstiderna i höst...
Ljustorpsdalen
Bredsjön

Lagfors

Mellberg

Buss
Taxi
Taxi
Buss on-fr
Buss må-ti

(Skoltaxi)
9.40
11.00
(Skoltaxi)
(Skoltaxi)

6.48
9.50
11.10
15.00
16.00

Taxi lö-sö
Taxi lö-sö
Taxi lö-sö

9.10
11.10
18.10

9.20
11.20
18.20

6.58
10.00
11.20
15.10
16.10

Stavreviken
byte till 609
7.18
10.20
11.40
15.20
16.20

Ankomst
Sundsvall
8.13
11.11
12.31
16.20
17.10

9.30
11.30
18.30

9.40
11.40
18.40

10.30
12.30
19.30

Retur
Buss on-fr
Buss må-ti

Taxi lö-sö
Taxi lö-sö
Taxi lö-sö

Stavreviken
14.30
15.30
17.10

Ljustorp

13.00
15.00
23.00

13.15
15.15
23.15

Lagfors
15.00
16.00

Bredsjön
(Skoltaxi)
(Skoltaxi)

13.30
15.30
23.30

13.25
15.35
23.35

Turerna som körs med taxi måste förbeställas på tel.060-744 90 10,
senast 2 timmar före avresa..

Mjällådalen
Åsäng

Buss
Taxi
Buss 331
Buss
Buss 331

(Skoltaxi)
10.05
11.10
15.13
17.15

6.50

Taxi lö-sö
Taxi lö-sö
Taxi lö-sö

9.25
11.25
18.25

Ca 11.20
15.28
Ca 17.25

Stavreviken
byte till 609
7.15
10.20
15.33

9.40
11.40
18.40

Ankomst
Sundsvall
8.13
11.11
12.05
16.20
18.10
10.30
12.30
19.30

Retur

Buss 331
Taxi
Buss 331
Taxi lö-sö
Taxi lö-sö
Taxi lö-sö

Avgång
Sundsvall
10.00

Niclas Andersson, ordf
Lena Liljemark, vice ordf
Ulf Nilsson, kassör
Sara Östman, sekr
Victoria Rosengren
Kjell Rastberg
Suppleanter:
Björn Andersson
Lill Wiklund
Adjungerad:
Vivianne Nyman

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

Årsavgift

17.25

Tunbodarna

Styrelse 2009

Åsäng

Tunbodarna

16.10

Stavreviken
byte från 609
14.05
-

Ca 10.50
Ca 14.10
Ca 16.55

Ca 11
14.20
Ca 17.05

(buss 12.15)
(buss 14.15)
(buss 22.15)

12.55
14.55
22.54

Ca 13
Ca 15
Ca 23

13.10
15.10
23.10

Turerna som körs med taxi måste förbeställas på tel.060-744 90 10,
senast 2 timmar före avresa.

Stöd vår verksamhet genom att betala årsavgift!

Enskild: 75:Familj: 100:Organisation: 200:--------------------------

Insats

Enskild: 100:Organisation: 300:-------------------------Insatsmedlemskapet är
personligt och betalas
en gång sen tillkommer
årsavgiften varje år.

Ljustorps sockenförening
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
Mån-Fre: 9-19 (tillgängligt)
Boka tid för möte
bygdekontoret@ljustorp.se
Ljustorpsbladet
ljustorpsbladet@ljustorp.se
Webbportal/Hemsida
portal@ljustorp.se

www.ljustorp.se
www.upplevljustorp.se
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Resedagbok från Sydamerika del 5
S

Henrik, Mikael och John besöker Chile och Argentina

trax före jul i fjol åkte
två ungdomar från Ljustorp
på en spännande resa tillsammans med en kamrat
från Sundsvall. Under några
nummer har vi följt deras
resedagbok.
Deltagare: John Eriksson, Mikael
Henriksson, Henrik Forsberg.
Resdatum: 26/11-23/12 2008
13/12 Dag 18
Mulet och blåsigt idag så jag tänker
ta en promenad på stan. Träningsnarkomanerna har hyrt cyklar igen..
Det är ingen lugn och fridfull stad.
Alla gator är livligt trafikerade av
både människor och fordon, så man
får passa sig när man ska passera
dem. När jag fönstershoppat klart
tar jag en sväng utefter stranden.
14/12 Dag 19
Till skillnad från igår är det idag
otroligt varmt. Vi har hyrt en bil för
att åka till ett ställe som heter El
Bolson. Det är marknad där och lite
av ett hippieställe.
Micke tar plats bakom ratten för
de två andra passagerarna var på
ölprovning igår. I Argentina är det
högertrafik som gäller så det under-

lättar vår resa. Efter några timmars
resa är vi framme i El Bolson, och det
är ett litet samhälle. Vi strosar runt
lite och kollar och efter att vi ätit
lunch där så åker vi hemåt. På vägen
hem stannar vi till vid en strand och
svalkar oss med ett dopp.
15/12 Dag 20
Innan vi lämnar Bariloche skulle
vi vilja prova på lite bergsklättring
så vi söker upp några som anordnar
såna turer. Men de är lite väl dyra
och har inga klätterskor i storlek 47
som passar Johns pråmar till fötter
Så vi siktar istället
in oss på en kajaktur
imorgon. På eftermiddagen tar jag och John
en löptur.
16/12 Dag 21
Vår sista dag i Bariloche, förmiddagen ska
jag och John ägna åt
att paddla dubbelkajak. Micke som blivit
ett välkänt ansikte
på den lokala cykelaffären och fått mängdrabatt, hyr i vanlig
ordning en cykel.

Henrik Forsberg och John Eriksson
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Vi bussas ut till en rätt
stor sjö där kajakerna
redan finns på plats.
Vår grupp består av 8
turister och tre stycken
instruktörer som har

varsin enmanskajak. Efter en snabb
genomgång är det dags för sjösättning. Det går vågor på sjön så det
blir lite extra spännande. Jag sitter
bak och kan med hjälp av fötterna
via pedaler styra ett roder, vilket
underlättar eftersom kajaken är så
lång. När vi paddlat en halvtimme
är det dags att fika vid en strand.
Det bjuds på kakor och snabbkaffe.
Sen är det dags att vända åter. Det
går att få upp en hygglig fart med
kajaken och vi hänger på en av guiderna när han försöker rycka ..men
två mot en är ju lite fuskigt.
När vi kommer tillbaka till vårt
hotell så är Micke redan där. Vi
skyndar oss snabbt ner på stan för
att äta lunch. Vi tar alla varsin stor
stek, och efteråt vill jag inget annat
än vila och smälta maten. Men John
börjar tjata om att jag ska hänga
med på en löptur. Får karln aldrig
nog?! Det blir till slut en halvtimmes löpning innan vi checkar ut
från vårt boende och tar taxi till
busstationen.
Ostkusten och hamnstaden Puerto
Madryn blir vårt nästa resmål.
Vi har fått höra att den resvägen
är mycket vacker med storslagen
natur. Tyvärr ser vi inte mycket
för vi sover större delen av den 16
timmar långa resan.
Avslutning i nästa nummer...

Ta en kopp kaffe i vår fikahörna!

Årets Landsbygdsföretag i Västernorrland

Entrecote

Pommes Chateau
Felix 800 g

i bit, Scan

17,90

129:-/kg
Solrosfrö
20 kg

169:Jfr. pris 8,45/kg

Ord pris 26,90

Coca-Cola
1,5 L

2 för

26:-

+ pant. Ord pris 39:- + pant

Fler erbjudanden finns i butiken ! Priserna gäller t.o.m 1/11 med reservation för slutförsäljning

Nu har vi delar av Nyhléns sortiment hos
Niclas och Lena hälsar alla hjärtligt välkomna

OMBUD FÖR

HEMSÄNDNING
Tel: 820 40

Leverans fredag förmiddag
Beställning senast torsdag

Levereras kostnadsfritt!

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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Folke Forslund född 240505
I Lagfors på ”byn”, (bebyggelsen
mellan Bastubacken och Skälvebacken) är dagens profil född. Dina
och Fritiof Forslund ägde ett jordbruk där och Folke är uppväxt med
häst och kossor.
Den äldre systern Vida (90 år) finns
i Sollefteå och den yngre systern Siv
bor i Bredsand. Om vi nämner skoltiden kort, så försiggick densamma
i Ås skola, såväl 6-åriga delen som
fortsättningsskolan. Lärarna Reding
och Scholander nämns. Folke var
behjälplig i jord-och skogsarbetet
hemmavid i 18-20 år, och ansvarig
tagvis när fadern Fritiof ägnade sig
åt andra verksamheter, såsom byggnadsarbetare och även utbildning
av skogsarbetare.
Gifte sig 1947 med Elsa Bergman
från Häre. Sönerna Kjell (boende i
Sollentuna) föddes 1947, och Roland
(bor på Lundevallen, Timrå) föddes
1948. Kjell jobbar i databranschen
och Roland har åkeri. 5 barnbarn
är också en tillgång på ”gammeldagarna”. Folke är en s.k. ”tusenkonstnär”, klarar det mesta själv och här
följer en resumé på olika anställningar i hans liv: sommarjobb på
Vivstavarvs jordbruk (lagår´n), cyklade Lagfors - Vivstavarv dagligen,
(arbetstid 6.00-16.00 + cykeltid ca
6 mil), åkte söderut och sökte jobb.
Hamnade i Skultuna (tillverkning
av kastruller) men återvände pga
otrivsel till Ljustorp igen. Intresserad av traktorer och lastbilar som
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han var anställdes han
vid Kalle Björks åkeri,
först som lastkarl och
sedemera som chaufför. Körde kolved till
Östrands fabriker bl.a.
en vinter kördes kolved
från Värvika (Laxsjön)
med en inköpt stridsvagn över isen, för vidare
befodran.
Vid Laxsjön har även
Folke vistas i juletid i
en barack för skogsarbetare. Endast ”Blixten”
(hästen) i väglöst land
utan annan förbindelse
än dammvakten om
något skulle hända. Var
med längre fram i livet
att bygga televerkstaden
och anställdes sedan i 8
år hos Televerket. Kört
lastbil hos Eugen Östlund och Erik Mobergs
åkerier och 1967 startade
Folke eget åkeri. 1991 slutade den
verksamheten och sedan anställdes
han som vaktmästare hos Sundfrakt
tills det blev dags för pension.
Minnesbilder från Lagfors.
Lagfors Handel byggdes 1929-1930,
dessförinnan fanns den inrymd
på ”byn” i en ladugård. Handlaren
Thure Ericssons son Bengt-Eric och
Folke var bästa kompisar, båda var
med vid bygget och även anläggningen av trädgård nedanför affären. Grusgångar skulle beredas i
trädgården. Folke fick uppdraget
men det måste sållas direkt i släpkärran, så han fick hjälp på ”sågen”
att montera en ”ribbsil” och sortera
ut stenarna. Berättar även att likkistor tillverkades på sågverket
tillika med bräder och plank som
levererades. Längst upp på höjden
på Lagfors bruk fanns ”Kångse” och

där anlades majbrasa vid denna tid.
Ovanför Lagfors Handel fanns även
hoppbacke och ett hopptorn där
ungdomarna roade sig vintertid.
Ett annat minne var när man med
häst och vagn åkte på Mogårdsåsen
och plockade hallon. Med Folke som
kusk och intresserade damer var det
en dåtida populär nöjesresa.
Elsa och Folke har bott 55 år i huset
på Skönsbergsvägen och där har
även Dina och Fritiof bott på ålderns
dagar. En egenhändigt inredd Mercedesbuss som numera är husbil
finns även på gården, och trots
åldern är det full fart på makarna
och de ”semesterreser” så fort de
kan. Intresserar sig för hembygden
och deltar i Lagfors-Ås byalag, kan
nämnas som slutvinjett.

Torsten Byström

Skidsektionen

Se anslag om när vår verksamhet
startar igen!
Stort tack till
alla som ställt
upp och jobbat
på bilbingon i
sommar.

Fotbollssektionen
Grattis till divison IV!
Styrelsen tackar för det fantastiska jobb ni
lagt ner, både spelare och ledare och gratulerar till framgången.

Badtunna
Locka vänner, familj
eller arbets kamrater till en naturnära
spa-upplevelse och
hyr vår vedeldade
badtunna.

Mottagning av metallskrot!

Stöd vår verksamhet och lämna till containern på IP

Tomteland

29 november kl 15-18
Ljustorps Bygdegård
Kontakta Vivianne Nyman
för bokning av bord 070-298 31 84

Bingolotter

Prenumerera på Bingolotter. Ring kansliet 821 86

Ljustorps IF:s Minnesfond

Gåvor som skänks till denna fond går till
föreingens 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

Medlemsavgifter 2009
Öppettider kansli: Jämn v. mån, tis, fre 8-12, ojämn v. mån, tis 8-12
Enskild 50 kr,
Mellberg 149, 861 93 Ljustorp
Tel: 060-821 86
familj 200 kr,
Bankgiro:
5808-0029 (medlemsinbetalning)
aktiv 150 kr
Hemsida:
www.idrottonline.se/timra/ljustorpsif
e-post: ljustorpsif@telia.com
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Sommarkollo

P

Bokcafé i Ås

å kvällen onsdagen den 7
oktober var det bokcafé på Tomatås i Ljustorp.
När vi kom blev vi varmt välkomna av Lea Hörnström och
författaren själv, Helena Lindström, gift med Hans Lindström
som är uppvuxen i Fuske. Vi var
15 personer som samlats i det
trevliga och blomsterfyllda café
Pomodoro.

L

Helena berättade inlevelsefullt
justorps Sommarkollo gick av
och fängslande om hur boken
stapeln 15 juni med 20 barn.
”Matilda, 24 gånger med barn”
Veckan var fylld med lek, bus och kom till och läste också några
utflykter. Bland annat samarbets- rader ur boken. Den är byggd på
övningar, utflykt med lunch på verkliga händelser och handlar
Tomat Ås och familjekväll med om Matilda som föddes 1863 i
grillning under Ljustorps A-lags väglöst land i Tornedalen. Helena
är själv uppvuxen i närheten av
hemmamatch.

Några av höjdpunkterna var nog
8-kampen med sumobrottning som
final, vattenkriget som inte ens personalen på IP undkom och avslutningen i Bredsjön där syskon och
föräldrar var medbjudna, då åkte
vi med flotten, paddlade kanot,
grillade ute på udden och en del
bad blev det.
Ett lyckat kollo som vi hoppas kan
bli ett återkommande inslag under
sommarlovet i Ljustorp.
Ett Stort tack till alla som hjälpt
till och alla barn som deltog
/Sommarkolloteamet :)

Övertorneå och är barnbarnsbarn till Matilda. En läsvärd bok
om hur man levde då. Innan vi
fikade så fick vi ett sånghäfte i
våra händer ur vilken vi sjöng en
visa om Tornedalen.
Lea hade hjälp med fikat av
sonen Erik och dom hade bakat
bröd efter gamla recept från
Tornedalen. Till kaffet fanns
även kaffeost som man gjorde av
råmjölk. Kaffeosten skars i sockerbits stora tärningar och lades i
kaffet (det var annorlunda men
gott). Under fikat fick vi chansen
att prata lite mer med varandra
och Helena som under tiden
sålde och signerade sin bok.
Tack Helena för en intressant
kväll och tack Lea för ett trevligt
arrangemang, vi ser gärna fram
i mot fler trevliga möten i ditt
café.
Text och bild: Vivianne Nyman

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

Vi utför ombyggnationer, reparationer samt kakel- och klinkerarbeten
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Fritidsgården Informerar
Öppettider
Vi öppet
Fre: 18-21
Från åk 1 och uppåt

Vi fyller på
arbetsschemat!
Kontakta:

Pernilla Sjöström
070-288 47 46
Linda Kerttu
070-52 56 418

Föräldrar!
Ni behövs för att fritidsgården ska fortsätta sin
verksamhet!
Det är jätteroligt att så
många ställt upp så att
verksamheten kan rulla på.

Välkommen att hyra Bygdegården
Bygdegården i Ljustorp består av flera lokaler: affärslokal, fritidsgård, kök, förråd och samlingslokaler. Här spelas
teater, hyrs för fester, arrangeras träning, spelas konserter, arrangeras konstutställningar, hålls möten och kurser,
träffas hälsogänget, arrangeras cafekvällar och modevisningar mm
Här finns en stor sal som rymmer ca 140 personer och två mindre salar som tar ca 25 respektive 10 personer. Även
fritidsgårdens lokaler finns att tillgå för uthyrning. Här finns konferansutrustning, hörslinga, fullt utrustat kök, ljudanläggning, videokanon och optisk fiber. Vi erbjuder också lokal för borgliga minnescermonier vid livets olika faser.
Vi hyr också ut enklare stolar och bord till andra arrangemang. Kontakt i så fall vaktmästaren för info & prisuppgift
Bokning sker via kontakt med Ljustorps IF kansli 060-821 86

Ljustorps Bygdegård ekonomisk förening
Mellberg 149
861 93 Ljustorp
Bankgiro: 5323-2682
www.svenskidrott.se/Y/ljustorpsif
ljustorpsif@telia.com

TELEFONER:
Prisuppgifter och Bokning
mån - fre 7-13.30 tel 060-821 86
ljustorpsif@telia.com
-----------------------------------Anläggning
Vaktmästare 070-28 83 147
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Fiskeutsättning

D

Ny fisk sätts ut i våra tjärnar av fiskevårdsföreningen

et är en varm fin dag när
några karlar från byn samlas för
att hjälpa till att sätta ut fisk i
några av våra tjärnar.
Det är inte länge sedan som fiskeklubben fick kännedom om att det
hade fiskats med hjälp av nät här
i byn. Detta är ett mycket effektivt
sätt att få upp mycket fisk, men
naturligtvis inte tillåtet. Mycket av
den fisk som var inplanterad försvann i den vevan, till nesa för de
vanliga fiskarna.
”Fiskbilen” kommer
Vi möts upp utanför Ljustorps
Handel. Det är Östen Wiksell och
Ulf Nilsson som inväntar ”fiskbilen”.
Efter ett kort tag dyker den upp och
vi far iväg mot den första tjärnen.
Fisken kommer från Ovansjö och
Galtströms fiskeodling och Tomas
Svedin heter han som kör bilen. På
lastbilens flak finns två stora vita
vattentankar. Inuti dem simmar
öringen i 15 gradigt vatten.
Vi kliver ur bilarna och Tomas tar
fram tre stycken stora gröna plasttunnor. Han fäster en grov slang
på en av tankarna och börjar tappa
vatten i den första tunnan. Östen
och Ulf hjälper till. När alla tre tunnorna är ungefär halvfyllda är det
dags för fisken. Tomas tar en stor
håv och stoppar ner den i tanken.
Han drar håven bakåt och den blir
genast full med fisk. Håven töms i
den första av tunnorna, och Tomas
stoppar ner den i vattentanken igen.
När det är tillräckligt med fisk är det
dags att börja bära. Först spänns ett
lock på så att fisken inte kan hoppa
ur, eller ramla ur om bärarna skulle

snubbla. Sedan bär det av efter
stigen. Tunnan är tung, och det är
svårt att hålla balansen över rötter
och stenar, men det går bra och vi
når ner till tjärnen utan missöden.
Karlarna går ut till vattnet och tar
av locket. Sedan tippar de ut fisken
i vattnet. Att dömma av plaskandet
får de bråttom iväg till friheten. Ulf
och Östen går tillbaka upp till lastbilen för att hämta en ny tunna. De
möter Evert Elfström och Göran
Andersson som är på väg ner med
en tunna till. Även denna gång går
tömningen bra. En sväng till blir
det, totalt är det drygt 100 fiskar
som de lämmar efter sig här. När
vi kommer tillbaka till lastbilen har
även Bertil Vestman sällat sig till
sällskapet. Tomas tar bort slangen
och gör klar bilen för färd.
Proceduren upprepas
Efter en snabb biltur till nästa
tjärn börjar proceduren om. Vatten

tappas i tunnorna, fisken håvas upp
och iväg mot vattnet bär det. Östen
och Ulf tar en tunna och drar iväg.
Evert, Bertil och Göran bildar kedja,
och med Evert i mitten tar de två
tunnor på en gång. Det är mycket
viktigt att karlarna skyndar sig,
eftersom fisken bara överlever i två
minuter sedan de kommit i tunnan.
Fisken som sätts ut väger ca 5
hekto. Det blir flera rundor, för det
är mycket fisk, ca 160-170 stycken
som ska i vattnet. Lite oaktsamhet
resulterar i att karlarna får försöka
fånga sprattlande fisk på backen,
vilket är en rolig syn. När allt är
klar här fortsätter konvojen till den
tredje och sista tjärnen.
Avslut med fika
Här följer samma procedur än en
gång med vattenpåfyllning, håvning
och bärande. Efter att tankarna på
lastbilsflaket är tömda är det tid för
en välförtjänt fikapaus.
Text och bild: Sara Östman

Våga vara vacker!
* Internetboka när det passar dig *

Vårgatan 21
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CENTERN OCH CENTERKVINNORNA
Ljustorps Centerkvinnor hälsar alla välkomna till
nedanstående aktiviteter!
Höstauktion
Söndagen den 22 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. Dessutom finns lotterier och gratis fika!
Kyrkkaffe vid 1:a advent
Söndagen den 29 nov firas 1:a advent i kyrkan. Efter gudstjänsten inbjuder Centerkvinnorna (för 68:e året) till kyrkkaffe.
Julfest med dans
Lördagen den 5 dec är Ljustorps Centerkvinnor värdinnor för julfest med stort
smörgåsbord. För dansmusiken svarar Finezze.
Välkommen till en toppenkväll på Bygdegården! Kostnad för både mat och dansmusik är endast 250 kr/ person.
Karin Höglund tel 83067 tar emot din anmälan. Ring senast sö 29/11!
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Vad händer med skola/förskola
D

Hur ska vi få plats med barnen i Ljustorp?

et har varit många
turer och mycket upprörda
känslor över att föräldrar i
Ljustorp inte har fått information om vad som händer
och ska hända på förskolan
och skolan.

Detta visar sig under det gångna
året med aggresiva utbrott mot
rektorer och förvaltningschef bla
i insändare och öppna frågor. Nu
vill skolan och Sockenföreningen
gemensamt försöka få bukt på
problemet. Tanken är att situationen skall förbättras genom
att Sockenföreningen, förskolans föräldraråd och rektorer för
skola och förskola kommer att
ha regelbundna möten så länge
läget är akut.
Med på mötena sitter Magnus
Funcke för föräldrarådet, Lena
Liljemark och Sara Östman
från Sockenföreningen , skolans
rektor Fredrik Hammarström
och förskolans tillfälliga rektor
Monica Erson-Johannesson, som
ersatt Ingrid Persson. (Monica
sitter som rektor till årsskiftet.)
Det första mötet hölls på skolan.
Till och börja med kom gruppen
fram till vad man faktiskt är
överens om: Skolan skall vara
kvar i Ljustorp, alla barn ska ha
möjlighet att gå tom klass 6 och
alla barn ska få plats på förskolan. Genom att hitta en gemesam

Sara Östman, Fredrik Hammarström, Moncia Erson-Johannesson, Magnus Funcke

grund hoppas man lättare kunna
lösa problem i framtiden. Gruppen gick sedan igenom den skrivelse som Arbetsgruppen lämnat
in. Rektorerna gav oss svar på de
frågeställningar de kunde svara
på. Ett formellt svar ska vi få av
förvaltningen längre fram.

Diskussionen gick vidare och
vi enades om att vi strävar mot
samma mål- Alla barn från 1 år
till 12 år ska få plats här i Ljus-

torp! Vad vi inte är ense om är
hur detta ska lösas.
Det är mycket information som
inte nått ut till föräldrarna och
därför beslöt vi att gemensamt
kalla till ett stormöte där vi
berättar vad det är som händer
nu och presentera de två olika
förslag som vi förordar som lösning på problemet.
Text: Sara Östman

REP • SERVICE
RESERVDELAR
Snöslungor
Motorsågar
Gräsklippare

Rigstavägen 24, 860 35 söråker
060-416 04, 073-06 000 23
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GLAS * MONTAGE * SOLSKYDD
ROBERT LINDGREN SÖRBERGE
TEL/FAX 060-526630 MOBIL 070-6901360
www.rialp.se

STAVRE
GRUS

Pubafton
Bygdegården 14/11
kl. 21.00-01.00

Krantz & Krantz

När det gäller grus
och matjord
Ring!
060-802 14
070-351 27 10

Föranmälan affären 100:Servering- kaffe,korv m. bröd, öl, cider
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Ljustorps minnen
Hembygdsföreningen publicerar 2 bilder i varje nummer av Ljustorpsbladet.

Bild nr 11057.

Bilden visar 4 damer som återförenas efterlång
åtskillnad. Från vänster är det Beda Näslund,
sedan Hulda Westin / Wolf som vistades i USA till
1949. Hulda är kusin med damerna till höger om

Bild nr 10794.

Bilden är tagen vid en av
de många studiecirklar som
hölls och fortfarande hålls
i Ljustorp. Den här bilden
visar deltagarna i Vita Bandets barnavårdskurs 1955,
som hölls på Bygdegården.
På bilden syns : Eva Edén
Tuna, Rut Åström Björkom,
Rubina Nygren Fuske, Alli
Öberg Åsäng, Elvie Backström
Hamre, Ruth Uhlin Mellberg/
Indal, Eva Söderqvist Åsäng,
Ingrid Olsson Skäljom, Clary
Åkerlund Åsäng, Karin Höglund Slätt, Barbro BjörkJonsson Mjällå, Anna-Lisa
Svelander, Ingert Svelander
Prästsvedjan/Lagmansören
14

sig. Närmast Anna Westin (född Bredin) Åsäng.
Längst till höger Lotta James (född Tetting) Gussjöhöjden som utvandrade till USA år 1890. Bilden
är tagen 1949 eller 1950.

Söråkers
Motor Center
Vi gör också...
• Reparation och
inlindning av elmotorer samt försäljning

Generösa öppettider!
Snöskotrar
Begagnade snöskotrar och
stort reservdelslager för alla
märken

• Utförsäljning
mopedhjälmar
• MDS med visir
• Nu

495:-

Damcykel
7 vxl, 28” Nav generator
Utförsäljning 3 295:-

Motorsågar &
reservdelar
• Nya motorsågar;
Shindaiwa & Tanaka
• Svärd och kedjor
Reparation
och service
Av motorgräsklippare
Stort reservdelslager

Rigstavägen 56, 860 35 Söråker. Telefon 070-231 21 62

Utkörning
Utkörning

Martins service
VVS
PELLETS
VÄRMEPUMPAR

070-673 06 09

Byggbutiken
Byggbutiken
Timrå
i Timrå

Pellets 6 & 8 mm,
mm,
trävaror &
&
tryckimpregnerat
tryckimpregnerat
till bra priser!
priser!
Nya öppettider:
öppettider:
Mån-Fre
Mån-Fre
Lör
Lör
Sön
Sön

07-17
07-17
10-14
10-14
Stängt
Stängt

Terminalvägen 66
Terminalvägen
861 36
36 Timrå
Timrå
861
Tel: 060-571050
060-571050
Tel:
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Fotbollen lever i Ljustorp!
D

Ordförande i fotbollssektioner informerar om laget

et är med stolthet jag skriver dessa rader, stolthet för att
jag som ordförande i Ljustorps
IF:s fotbollssektion, får vara
med om att jobba med så härliga
unga män, missförstå mig nu
inte. Ljustorps IF förfogar över
ett fotbollslag som i alla delar
kan känna sig stolta.
Fjolårets motgång, med degradering
till div. 5 hanterade man på rätt
sätt och sa för sig själva, att här hör
vi inte hemma, vi ska tillbaka till
fyran så snabbt det går. Nästan alla
i truppen stannade kvar, bet ihop
och tränade stenhårt under vintern.
Till en början leddes laget av Stefan
Edström, Pontus Melander, som
kom ny från IFK-Timrå, och Göran
Hamlund, med anor från Fuske. Det
var träning två gånger i veckan på
Etic, och två gånger i NCC-hallen.
Tre veckor innan seriepremiären
hoppade Stefan av, på grund av
civilt arbete. Det innebar att alla i
familjen Edström, som varit aktiv
i föreningen under så lång tid, tog
en paus. Ulf tog med den äran över
ansvaret som materialförvaltare,
och Myggan ordnade tre flickor som
med hembakat bröd och stort engagemang tog tag i serveringen.
Årets insatser
Pontus fick ta över som huvudtränare med Göran som assisterande.
Pontus blev därmed seriens yngste
tränare. Det började med nio raka
segrar och serieledning innan vi i
omgång 10 förlorade med 2-4 mot
suveränen Svartvik. Även den sista
matchen på vårsäsongen slutade med
förlust 1-3 mot Selånger. Höstomgången började bra, fem segrar och
en oavgjord. När vi den 30 augusti
vann med 1 – 0 mot trean Hoif, var
avancemanget till div 4 klart. Målet
sattes på straff av André Moberg. På
den fina fotbollssajten ”Lokalfotbol-

len.se” står att läsa ” André Moberg
stegade fram och skickade straffen
rakt upp i det vänstra krysset. Den
hade INGEN målvakt av kvinna
född räddat!”

Följande match, borta mot Sund,
agerade vi med dålig inställning
då vi redan var klara för avancemanget, med en snöplig förlust på
Flodbergsudden som resultat. Det
fick stackars unga Alnö lida för då
vi nästa omgång hemma slog dem
med 11-0. Sen skulle vi ta revansch
på Svartvik uppe på Hemmanet, och
det började bra med ett straffmål,
återigen av Moberg, i den andra spelminuten. Det målet följdes upp i 7: e
minuten av en perfekt nick av ”Årets
valp” unga ljustorpslöftet Simon
Höglund, som på ett långt inkast fick
en nick av av vår skyttekung Alexander Gode. Svartvik var i brygga.
Tyvärr orkade vi inte stå emot när
de flyttade upp spelet, och det blev en
retsam förlust med 2 – 7. Den sista
matchen, borta mot Selånger lekte
vi hem med 13 – 1. Vår suveräna
målvakt, Johan Hammarström, som
nästa säsong vill spela ute, visade
att han har ett mycket gott målsinne, på sina 150 minuters speltid
tog han sig med 7 mål upp på fjärdeplatsen i vår interna skytteliga.
Den 3 oktober höll vi avslutningsfest för säsongen, med god mat,
trevlig stämning, (som det alltid är
i detta lag) och lite prisutdelningar,
både lite seriösa och lite skojiga. Vår
lagkapten, som tre gånger under
säsongen vunnit pris som matchens
lirare, utsågs till lagets nyttigaste
spelare, Per Ellingsson har av sina
kamrater utsetts till att vara den
bäste av alla kompisar. Vi delade
även ut diplom till årets valp, som
ni kan se här ovan, årets målmiss,
årets dribbler och årets utveckling
som gick till Christoffer Tjärnberg.
Det fanns några fler som jag nu inte
kommer ihåg.

Lagkaptenen Tobias Svelander

Ledtråd, Dribblern är duktig på att
lägga straffar. Målmissaren fick priset
för att han i hemmamatchen mot
Viskan, med två decimeter till mållinjen lyckades få bollen över mål.
Ekonomi och organisation
För att stärka vår ekonomi, har
varje hemmamatch sponsrats av en
matchvärd. Och tack vare det, samt
sparsamt med utgifter har vi lyckats skapa en litet överskott denna
säsong, och jobbar vidare på att öka
det överskottet. Vi har bildat en organisation med 7 deltagare, var och
en med olika uppgifter. I sektionen
ingår Mats Moberg, Miguel Gode,
Ulf Nilsson, Matthias Westin (direkt
från laget), Carlos Zavala (fjolårets tränare), Thomas Andersson
och Anders Söderberg. Inför nästa
säsong jobbar vi på att knyta till oss
några äldre spelare för att få in lite
mer rutin i truppen. Vi vill utveckla
samarbetet med våra sponsorer, och
knyter gärna till oss flera.
Under året har vi tagit initiativ till
att driva ett barnläger tillsammans
med kyrkan och ungdomsgården,
samt att starta en ny ungdomsgrupp. Från fotbollssektionen tog
vi hand om de fyra första träffarna,
sedan har Linda Nilsson tagit över
ansvaret. Ca 17 barn, pojkar och
flickor har deltagit.
Vi vill tacka alla Ljustorpsbor, våra
sponsorer och vår publik som på ett
eller annat sätt varit ett stöd för
oss i vår strävan tillbaka till fyran.
Till nästa år är målet att etablera
oss som ett stabilt lag på den övre
halvan av tabellen.
Text och bild Mats Moberg
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TACK

Ett stort och varmt tack till familjen
Eriksson för årets potatisar till surströmmingen och likaså till övriga sponsorer
i byn.

KALENDER:
28/10 kl 12:00 Mitt på dagen med lunch i
f-hemmet
Sång & musik av Thord & Agneta
31/10 kl 18:00 Minnesgudstjänst Ljustorps kyrka
Thord Hägglund, Agneta Granlöf..Ljustorps kyrko och hembygdskör
8/11kl.18:00 Gudstjänst med musiken i centrum
i Ljustorps kyrka. Thord Hägglund, Agneta Granlöf

Ett innerligt tack till er alla, som hjälpte
till från Idrottsföreningen och kyrkorådet
– utan er blev det ingen fest alls. Åsa i köket
–Lasse och Svante som bärare och burköppnare och naturligtvis kyrkorådets ledamöter.
Cirka 180 personer njöt av strömmingen i år.
Vädrets makter hade också bestämt sig för att
förse oss med sagolikt väder, som ytterligare
förhöjde stämningen. Tack än en gång.

15/11 kl.11:00 Gudstjänst
Thord Hägglund, Agneta Granlöf

Freja Tjärnberg

18/11 kl. 12:00 Mitt på dagen med lunch i f-hemmet
27/11 kl. 19:00 Körgrupp sjunger i Lagfors missionskyrka
29/11 kl 11:00 Adventsmässa Ljustorps kyrka
Thord Hägglund, Agneta Granlöf , Ljustorps kyrko
och hembygdskör
2/12 kl 19:00 Cafékväll i Ljustorps församlingshem
Gubbröra
6/12 kl 11:00 Gudstjänst Ljustorps kyrka
Thord Hägglund, Seth Hägglöf
13/12 kl 11.00 Familjegudstjänst i Ljustorps kyrka
bibelutdelning. Thord Hägglund, Agneta Granlöf
16/12 kl 12:00 Mitt på dagen med julgröt och lucia
Thord Hägglund m ﬂ.
Med reservation för ändringar.
Se gärna aktuella uppgifter i predikoturerna eller på hemsidan

ALLHELGONA
Kyrkan är öppen lördag den 31 oktober
mellan kl 11:00 och 15.00
under den tiden serveras det även
kaffe i församlingshemmet
kl. 18.00 är det minnesgudstjänst i
kyrkan

Expeditionen i Ljustorp
Telefontid: onsdag 10-12
060 - 82270
Övrig tid hänvisas till
pastorsexp i Söråker

Pastorsexp. Bäckgatan i Söråker
Telefontid: månd-fred 10.00-12-00
Tel. 060-408 20
kh Peter Persman 060-408 21,
070 - 3138762
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/ljustorp
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Ås/Lagfors byalag
Höstupptakt med buffé i och kring vår kära
bagarstuga. Det ser byalagets medlemmar fram
emot. Tacos stod på menyn denna afton, och med
Ellas nybakade bröd tillika blev alla läckergommar belåtna. 25-30 hade hörsammat inbjudan
och de trivdes i den sensommarvarma augustikvällen.
Uppskattad musikunderhållning av Bo Bjurström, Hans-Erik Bredin och Ossian Eriksson,
som tolkade bl.a Dan Andersson-visor och även
framförde egna låtar som var ett populärt inslag,
se bild till höger. El saknas ju i bagarstugan,
men med binäget tillstånd av grannen Gissberg
ordnades ström till instrumenten. Följaktligen
en ytterligare bra årgång av vår höstsammankomst.
Och en eloge till alla som ställer upp och gör den
möjlig. En påminnelse också om vår nästa träff
som sker i missionskyrkan kring månadsskiftet
november - december.
Totte vid veven

Bredsjön & Slättmons byalag
Sommarfesten 15/8 i Bredsjön blev även i år en
succé, det trots regn, men vi kommer att försöka
att boka 2008 års trubadurfavorit till sommarfesten 2010.
Lördagen den 12/9 var det arbetsdag i byn, många
kom och slöt upp, vi fick mycket gjort ute på Bastuudden och dagen avslutades med en trevlig
grillkväll hemma hos Leif och Lillemor Åkerdahl
som bjöd in för en sittning i värmen.
Vi passar även på att tacka er alla som besökt vår
fina badstrand i Bredsjön under sommaren. Vi
kan hälsa ännu en nyinflyttad familj välkommen
till Bredsjön.
För frågor samt bokning av ex byalagets bastuudde vänligen kontakta Kent Berg på mobil
070-218 80 69.
Besök gärna vår hemsida http://www.ljustorp.
se/bredsjon/. Den är helt nygjord så gå gärna ut
och titta.
OBS OBS under november blir det på nytt uppstart av gympa för alla i Ljustorp, i BredsjönSlättmons Byalokal, denna gång kommer det att
bli mindre hopp men mer upplagt som cirkelträning, håll ögonen öppna för mer info.
Adventsfika i byalokalen 28/11 kl 18.00

Styrelsen genom Victoria
Hemsida: www.ljustorp.se/bredsjon/
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Mjällådalens byalag

Jällviksbron är nu färdigrenoverad efter en
strong insats av byalagens medlemmar. Bl.a
har delar av brobanan bytts ut. Surströmmingspremiär har begåtts i logen i Höglandsbodarna. Med önskan om en fin höst med
älgjakt, svamp och bär.
Mjällådalens byalag Ordf. Kjell Rastberg

Våra dialektord, G
Ur Bygd i förvandling, del III
glip		
glúnkes
glúpen		
glýtte		
glå´mu		
glå´tter		
glö´k-en
glôpa		
gnéka		
gnétti		
gnå´le		
gnä´lli		
gnällt		
gnétta		
góna-se		
go-nálkes
gríllrit		
glómmen
grúvsamt
grätt´n		
gröthyvel
guck		
gôfte		
gå á húvvan
gåé		
gål-sop		
gå´lla		
gål-änne
gå´rká		
gôr		
gôrgle		
gôr-le		
gärv		

spricka, öppning, ett avstånd
rycktas
glupsk
glo, kika i smyg
blek och medtagen
om mjölk, som surnat
tog den
sur uppstötning
knarra
gnidig, snål. Betyder också retlig
gnäller, klagar
småtjatig
blåst, signalerat
lusägg
må gott, ha det skönt
vänslas (om hund)
färgstarkt och oregelbundet mönstrat
kaffesumpen
ängsligt, känner viss tveksamhet
ledsen, trumpen, ”sur”
ett skällsord
klick
intensivt illaluktande
gå framåtlutad
försvann
en som springer med skvaller
klump, blaska
gård ut och gård in.
grankåda, stark terpentinrik smak
var (från böld)
gurgla
uttråkad till leda
försigkommen, tidigt utvecklad

Baptistförsamlingen

Gläd

rlek

je

Kä

Julpaket
För 17:e året i rad kan du
genom Hoppets Stjärna ge
sann julglädje till en fattig
familj i Estland eller Lettland genom att skicka julpaket.
Du kan välja mellan att
skicka julpaket till famlj
eller pensionär, packa julklappar till barn på institution eller betala in pengar
så packar Hoppets Stjärna
paketet åt dig.
Vi samlar in paket från
Ljustorp och skickar dem
vidare till Älandsbro.
Mottagning av paket i
foajén på Bygdegården 19
november klockan 18-19.
Vill du veta hur du gör, vad
och hur du packer, så finns
det informationsbroschyrer på Bygdekontoret.

Oktober
Fre 23/10 11.00 Barnsång
Fre 30/10 11.00 Barnsång

November
Sön 1/11

11.00 Gudstjänst

Ons 4/11

19.00 Bönetimma för bygden i Betel, Edsta

Fre 6/11

11.00 Barnsång
Gemensamt ungdomsmöte i Pingst, Timrå

Fre 13/11 11.00 Barnsång
Sön 15/11 11.00 Gudstjänst
Fre 20/11 11.00 Barnsång
18.00 Happy hour, lovsångsteamet
Sön 29/11 11.00 Gemensam gtj med Söråker i Betel, Edsta
Alpha måndagar kl 18.30 – 21.00 på Bygdegården.

Ljustorps Baptistförsamling						
Edsta 104, 861 93 Ljustorp					
Ordförande: Morgan Grothage: 060-810 44
Pastor: Tomas Lindberg: 070-621 96 21				

		
		
		

PG 269356-2 BG 5355-1123

www.ljustorp.se/betel
e-post: betel@ljustorp.se
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Per Gustaf Berglunds Älgjakt
Hämtad ur ”Bygd i förvandling del lll”

Det var bistert kallt, när Per Gustaf
Berglund några dagar före jul var
på väg till skogen. Han ägde ett
litet torp väster om Rödjesjön. Det
födde inte fullt två kor, men genom
att slå myrslåtterna söder om Björkoms fäbodar och några uddar vid
sjön kunde familjen klara två kor.
Han högg kolved till bonden Berg i
Björkom och nu hade han huggit så
mycket, att de tänkte köra in milan
genast efter nyåret. Han hade inte
haft råd att köpa sig en såg lik den
han hade sett hos Bergs men tänkte,
att skulle milan gå efter beräkning,
så nog skulle han skaffa sig en såg.
Han hade nog en bra yxa, men hon
var känslig för torr grankvist, och
bonn ville att han skulle hugga varenda torrgran han såg.
Det var ovanligt lite snö denna förjulsvinter, och det hade gått väldigt
bra att hugga. När han nu gick den
väl upptrampade stigen över den
lilla bäcken, som rann genom hans
torp, fick han se att en älg med väldiga fötter gått över vägen, sedan
han gått hem föregående kväll. Han
stannade och såg på spåren och
många tankar rann genom hans
huvud just då. Han tänkte på den
snart stundande julen och på vad
hans familj med hustru och fyra
barn oundgängligen behövde för
sitt livsuppehälle. Ränta på lånet
skullle utbetalas vid nyårstiden till
bonden i Björkom och det var inte
värt komma någon dag efter den
fastställda tiden. Det var ett år, han
hade måst begära anstånd, och hanhade fått det, men han såg, att det
inte var bra. Bonden förstod kanske
inte , hur det var att vara fattig.
Skulle han nu ha en möjligehet att
få skjuta en älg, skulle det vara en
stor förmån för honom. Det fanns
givetvis vissa risker. Men det fanns
inga fler huggare i närheten. Vid
Ålbäcken var det viss två, men det
var rätt långt dit. Nicke Svärd, som
var skogvaktare åt kyrkoherden
brukade gärna göra en sväng ner till
dem någon lördag när det var lite
snö, men idag var det torsdag och
med lite tur skulle den här saken
vara avklarad före lördag. Han stod
och tänkte ett tag, men så beslöt
han att våga försöket.
Han vände om och gick hem. Där tog
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han av sig bäcksömsskorna och tog
på sig ett par laddor, som han gjort
av en tulubb, som han ropat in på
Hogstra för 25 öre. Han hade klistrat harskinn under sulorna för att
kunna gå riktigt tyst, när han smög
på fågel eller något annat. Så tog han
trämesen. Men då fick han se, att ena
vidjan var sönder, så han gick utom
väggen, där han hade en hög med
kvastris och sökte till en vidja, som
han värmde i vatten och vred till en
svedja och lagade mesen.
Han tog den gamla bössan, ett
omborrat, rakrefflat f.d. krongevär,
från väggen i rummet, där de brukade baka, och såg då att bössan var
full av mjöldamm både utvändigt
och i pipan. Vidare tog han några
mässingspatroner, som han själv
hade laddat, samt ett rep och gick
sedan åter mot skogen. Han smög
så tyst han kunde, när han kom
utom hagen och följde den upptrampade skogsstigen, och då han kom
till älgspåret, följde han det en bra
bit. Han gick alldeles förbi kolkojan,
som han hade byggt för en månad
sedan. Den hade ännu ingen dörr
och inget fönster, men han tänkte ta
dörren och fönstret av gamla kojan.
Han hade gjort en ny brits av kluvna
torrgranar men hade inte lagt in
något granris än.
Som han står där och tittar får han
se älgen stå bakom några smågranar och liksom nafsa på toppen.
Han hade aldrig skjutit någon älg
förut, men han visste att man skulle
skjuta på bogen. Men nu var den
helt skymd, och han blev betänksam
hur han skulle göra. Aldrig hade han
varit en älg så nära och han tänkte,

det må gå hur det vill så måste jag
försöka. Han gjorde en viss beräkning var bogen skulle vara och lät
skottet gå. Älgen reste sig och kom
frustande rätt emot honom. Han
drog ut slutstycket, men till allt
elände satt patronen kvar i pipan.
Han tog slidkniven och bände med
den, tills udden gick av. Nu fick Per
Gustaf springa för livet. Han sprang
allt han förmådde med bössan i ena
handen och kniven i den andra. Han
kom då ihåg den nya kolkojan strax
intill. Dit rusade han, in genom den
öppna dörren och rätt upp i britsens hörn. Och just som han fick ut
patronhylsan såg han älgens huvud
i dörröppningen. Per Gustaf sköt
mot huvudet och hornkronan slog
mot dörrkarmen.
Per Gustaf blev sittande på britsen.
det surrade i huvudet på honom. En
ohygglig rädsla grep honom. Han
började skälva som av frossa, då
han tänkte över sin situation. Skulle
detta bli till någon välsignelse för
honom? Skulle han kanske komma i
fängelse för vad han gjort? Men var
inte alla skogens djur till för människans nytta? Skulle inte den fattige
få mat? Skulle en fattig vara dömd
till att svälta? Var det orätt att försöka skaffa mat till hustru och barn?
Barn, ja. Tindrade inte barnaögonen,
när han hade något att bjuda dem?
Varför skulle just han vara så fattig?
Nog var livet ändå bra hårt. Per
Gustaf frös där han satt. Han såg
några stickor ligga på golvet sedan
han proveldade murningen. Han tog
dem och gjorde upp eld i spisen och
satt sedan på britskanten och stirrade in i de fladdrande lågorna.

Tankarna bara snurrade i hans
huvud. Men till sist kom han till
den slutsatsen, att han kunde inte
ha gjort sig skyldig till någon synd.
Han gick ut, stod en stund och tittade på den väldiga älgtjuren och
beslöt sig för att öppna den och ta
ur den. (Passning heter det visst
numera). Medan han arbetade med
att öppna den stora kroppen och ta
ur inälvorna och hugga lite granris
och stoppa in, kom han att tänka
på mor Anna därhemma. Hon var
säkert orolig, för hon hade säkert
hört skottet. Han måste nog skynda
hemåt nu.
Forts i nästa nummer...

Sjöströms Busstrafik
Lagfors
Glöm inte bort att vi numera
har 2 bussar att erbjuda en
med 19 platser och
en med 22 platser
Förmedlar även bussar
till större sällskap
från 23-71 personer

Dygnet runt
För bättre tillgänglighet

Jag tar hand om dina fötter!

Välkommen att ringa för prisuppgift
Lage Sjöström
060 - 810 25 eller 070 - 325 76 90

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.

Öppettider mån-fre 12-15, sön 12-16
Hembesök kan bokas

Anhörigkonsulent Ulla Hamrin 070-656 98 31
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Nya påfarten har öppnat

F

Den nya vägsträckan har äntligen öppnats för trafik

redagen den 9 oktober
invigdes den nya vägsträckan
från Stavreviken till Stavre.
Klockan 11.00 började ceremonin som samlat en ganska
stor skara åskådare.
Detta bygge är ett gemensamt
projekt mellan Banverket och
Vägverket. De har haft en och
samma projektledare vid namn
Majid Nasrollha. Hela den nya
sträckan är 2 kilometer lång och
8 meter bred. Det blir två olika
hastigheter, 70 km/h på bron
och 90 km/h på sträckan genom
skogen. Själva bron är 84 meter
lång. Totalkostnaden är beräknad till ca 40 miljoner koronor.
Vägbanan asfalterades
Det har varit flyt i detta projekt.
Efter nödvändig avverkning och
stubbrytning, påbörjades uppfyllning av vägbanan den 1 sept.
2008. Stavre Grus har levererat
fyllnadsmassorna, totalt 60 000
kubikmeter. I början på sommaren var det dags att gjuta.
Man började med pelarna och
därefter tog man brobanan.
Själva gjutningen gjordes i 30
gradig värme, vissa åtgärder
fick göras för att inte betongen
skulle brinna för snabbt. Uppfyllnaden av vägbanan fortsatte

med allt finare kross
tills asfalten lades.
Trafiken skall nu rulla
på under ett år så att
vägbanan sätter sig,
därefter skall ytterligare en omgång asfaltsbeläggning göras.

Visat stor hänsyn
Vi i Ljustorp har
under byggtiden varit
Markku Hietaniemi var först över den nya bron. Blomhänvisad att köra en sterdekorationen han fick stoppade han i toppboxen på
mindre omväg vid sin röda Honda Goldwing. Bild Torsten Sundberg
Lögde. Trafiken i områvärsta korsningar försvinner.
det har i stort varit klanderfri, Han säger att detta har varit
projektet har visat stor hänsyn ett prioriterat projekt i länet.
till den allmänna trafiken vid Framtida projekt blir att plansepassagerna. Rubensson Mark parera korsningar, för att ytterAB och deras underentreprenör ligare höja säkerheten och jobba
Holmgren Bygg AB förtjänar en mot nollvisionen. Kommunalråd
eloge för projektets genomförande. Ewa Lindstrand säger att hon är
Tre besvärliga järnvägsövergån- jätteglad och att den här vägen
gar är nu ett minne blott.
varit efterlängtad. -Äntligen har
Invigning
Invigningen började kraftfullt
med Timrå Kulturskolas trumslagare. Även Reine och Mia
underhöll med sång och spel på
både dragspel och gitarr som
värmde i det kyliga vädret. Talen
tar vid. Först ut är vägdirektören
Per-Henrik Nilsson som berättar
om vägbygget. Landshövdingen
Bo Källstrand berättar att han
är glad över att en av länets

det blivit mer trafiksäkert. Hon
tycker att 331:an skulle behöva
fler åtgärder. Det bor många
barnfamiljer efter vägen och de
ska kunna gå utefter vägen på
ett säkert sätt, tycker Ewa.
Bandklippning
Så var det då dags för den traditionella bandklippningen. Majid
Nasrollha, Eva Lindstrand, Bo
Källström, Per-Henrik Nilsson
och Emil Rubensson hjälptes åt
att spänna bandet som sedan
landshövdingen klippte.

Markku Hietaniemi stod först i
kön av bilar som parkerat nedanför bron, i väntan på att få prova
nyheten. Han blev den förste att
köra över med sin motorcykel.De
andra i kön fick vänta en stund
tills alla människor gått ner från
bron.
Kön till korv-och kaffebordet
blev lång, då frusna invigningsfirare ville få i sig lite värmande.
Som Gullan Härén uttryckte det
-Gratis är gott!
Den nya vägen sträckning sedd från norr. Man kan skymta avfarten till höger mot
Ljustorp strax före bron längst upp i bild. Bild: Mikael Östman
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Text: Torsten Sundberg & Sara Östman

Höstnyheter!
Höstjackor 599:Mysbyxa 179:-

3/4 arm stickad jumper från 249:Byxa med resår från 299:stl S till XXXL

Den personliga butiken
Öppettider:

Vardagar 10.00 - 17.30
Lördagar 10.00 - 14.00
Telefon 060-57 33 30 Köpmangatan 39, Timrå

Välkommen

Nära till fri parkering!

SLUT REA

70%
på nästan allt...

Höstnyheterna har kommit!
Glöm ej!

Inlämningsställe för kemtvätt
Pensionärsrabatt

Öppet:

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

Matjord
Kranbils060-803 45

transporter
Sanna Grus

Öppom 124, 861 93 Ljustorp
Telefon: 060-820 35 eller
070-224 59 00 Fax: 060-820 35
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Prisvärda ostar.

Första året succé för familjen Ahlberg på Rotsjö Gård.

På bilden syns camenberen Veliga Vera gjord på 30 % getmjölk och 70% komjölk, Vit Caprin, Chevreosten
Get, och Rotsjö Blå, camenbere gjord på komjölk och källarlagrad fäbodost.

O

sttillverkningen på Rotsjö
Gård vid Stora Rotensjön i
Ljustorp har nu varit igång i
drygt ett år och rönt stor uppskattning.
Man har sålt det man kunnat producera och det har varit stor tillströmning av besökare på gården.
Den 21 augusti deltog Rotsjö Gård
i en stor Smaklustmässa i Tantolunden i Stockholm och SM i mathantverk. Mässan arrangeras av
organisationer som vill främja
småskaligt mathantverk i Sverige
som Eldrimner, Särrimner och

Smaklust. Rotsjö Gård visade upp
sig med sina produkter som man
sålde slut på.
Feta Greta
Med den egna osten Feta Greta
tävlade man i klassen ”Oljemarinerad ost” och lyckades i konkurrens
av mer än 10 medtävlare få en silvermedalj med juryns motivering
”En krämig ost där ostsmaken väl
kommer fram”. Osten, som är lämplig att ha i sallader, är en av många
typer i produktprogrammet.
Lokalerna redan små
Birgit Ahlberg, som jobbat hårt

Här är en del av teamet Ahlberg; Torgny, Elin och Birgit, samlade för att ta emot
några uppskattande ord från kvällens arrangör Harriet Sällström.
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för att få igång sin osttillverkning, är mycket glad över att verksamheten går så bra, men har
då i stället fått nya problem med
att de nybyggda lokalerna redan
känns för små. Osttillverkningen
är hantverksmässig och med de
nuvarande lokalerna har Birgit
varit tvungen att tacka nej till de
företag som velat sälja deras ost i
Stockholm. Produktionskapaciteten räcker helt enkelt inte till och
det verkar som att tankarna på
utökning redan finns där.
Mjukbrödklämor
Den 22 september besökte Ljustorps Centerkvinnor Rotsjö och
fyllde caféet till sista plats. Man
avnjöt bland annat mjukbrödklämma på eget bröd med ost och
skinka, en uppskattad läckerhet.
Ljustorps Centerkvinnor är en
mycket livaktig förening med en
lång tradition av aktivt samhällsarbete bakom sig. Marie Lundberg
är en god representant för en ny
generation centerkvinnor i Ljustorp som har fått namnet ”Gröna
bönorna”. Med på mötet var såväl
mamma som mormor. Efter mötet
och med inspiration av smörgåsar
och berättelser om verkamheten
på Rotsjö Gård var det dags att
köpa lite ost med sig hem.
Text & bild: Olof Ulander

Hej alla Ljustorpare..............
Jag letar efter en tomt på 1000-1500
kvadrat till att bygga en Friggebod för
åretruntboende. Gärna nära till något

vatten, ån eller sjö.
Ni kan kontakta min mor: Frida Klovus,
som har stuga i Ljustorp, på 060-57 37
04, jag bor i Chile, Sydamerica.

Alla bud är välkomna.............

Tackar o ha en fortsatt trevlig
höst! Sophia Klovus.
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Kyrkklockorna säkras

V

Därmed förhindras en väntande katastrof från att inträffa

id ett besök i kyrktornet
noterades att några bräder hade
fått en konstig vinkel och en
undersökning visade att golvåsarna, som bär upp klockspelet
var kraftigt angripna av röta.
Kyrkvaktmästare
Mats-Ingvar
Perälä slog larm och beslut om
åtgärder togs snabbt. Omedelbart
förbud mot ringning i kyrkklockorna
påbjöds och antikvariskt ansvariga myndigheter kopplades in för
att skapa en handlingsplan. Tomas
Nylanders företag Gröna fastigheter
fick uppdraget att säkra kyrkklockorna och byta ut golvbjälkarna.
Renoveringen börjar
Två exempel på hur långt föruttnelsen hade gått har kyrkan sparat och
det är lätt att förstå hur nära det var
att hela klockspelet som väger ca 6 ton
hade rasat ned vid en klockringning.
Skadorna har troligen uppkommit
genom att spelluckorna tidvis fått stå
öppna och tillåtit regn att komma in
och skapa en fuktig miljö, som orsakat förruttnelsen. För att tillåta byte
av golvbjälkarna har hela klockspelet hissats upp ca en decimeter. Som
fäste för klockspelet har spelluckornas
nischer utnyttjats för att skapa fästpunkter för ett system av järnbalkar.
Den bärande tillfälliga järnbalken
går tvärs över kyrktornet och säkrar
den stora och mycket stabila ram som
kyrkklockorna hänger i.
Vackra klockor
Kyrktornet är byggt efter den övriga
kyrkan och var klart år 1842. Från

den tidigare klockringningsstapeln
återanvände man ramverket
för klockspelet. Man kan
därför se att ramverket
inte är helt anpassat till
sin nuvarande plats och
att det bär spår av väder
och vind på ett sätt som
inte kan ha kommit från
den nuvarande platsen.
Ramverket har fack för
tre kyrkklockor, men
det är bara två fack som
används. Orsaken skulle
kunna vara att när man
år 1882 beslöt sig för att
gjuta nya klockor räckte
materialet i de tre gamla
klockorna bara till två
nya, en på ca 700 kg och
en på ca 300 kg. De två
kyrkklockorna är mycket
vackra och en prydnad i
sig som man skulle önska
att fler människor fick se.
På den större klockan kan
man läsa på framsidan:

På bilden ovan arbetar Mats-Ingvar Perälä och
Gröna fastigheters Tomas Nylander bredvid den
bärande röda järnbalken med en justering för att
få plats att föra upp några nya golvbräder. Tomas
ledde och ansvarade för arbetet.

”Kommer, låter oss
tillbedja och knäböja och
nederfalla för Herranom
den oss gjort hafver
Kon.Dav.Ps.95.v.6.”
På den mindre klockan kan man
läsa på framsidan:
”Lofver Gud
i hans helgedom
Lofver honom uti hans magts fäste
Psalt.150.v.1.”
På baksidan på båda klockorna finns
samma text:
”År
1882
då
Lars Widell var
kyrkoherde och
Olof Wiklander i
Tuna samt Olof
Laurin i Edsta
voro kyrkvärdar i
Ljustorps församling blev denna
klocka gjuten av
N.P.Linderberg i
Sundsvall.”
Vid ett besök i
början på oktober har återuppbyggnadsfasen
med nytt virke
påbörjats. De 5
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nya bjälkarna, som skall ersätta de
förstörda är noggrant preparerade
furustockar på 6,1 meters längd och
är individuellt numrerade. Varje
stock har en yxad yta med tjärade
ändar som är inklädda i björknäver.
Näverinklädnaden är i sin tur skyddad av ett plåthölje som är utformad
så att den skall kunna dras ut när
stocken väl är på plats. Stockarna
som väger strax under 200 kg skall
lyftas på plats av Kenth Sandström
och hans lastbilskran med en räckvidd på 26 meter. Bjälkarna tas
in via det runda fönstret ovanför
kyrkporten (våningen under kyrkklockorna.) Kenth visade sig med sin
fjärrkontroll av kranen säkert kunna
styra stockarna med centimeterprecision trots det långa avståndet.
Handdrivna kedjespel
De nya bjälkarna förflyttades inne i
tornet med hjälp av handdrivna kedjespel. För att få upp ena änden på
en bjälke till rätt nivå krävdes 1500
slag med spelet i det trånga utrymmet. Nästa etapp blir att föra in
bjälkarna på sina slutliga platser.
Läs mer på http//:www.ulander.com/
ljustorp
Text & Bild: Olof Ulander

Vi utför all form av tandvård.
Vårt mål är kvalitet
- vår väg är lugn
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Örnar hotas av
vindkraften.

Timrå Kommun har utsett
två områden nära Laxsjön
som möjliga för att bygga ut
vindkraften på. Inom dessa
områden finns revir för två
kungsörnspar.

Tårtkalas

R

Ljustorps Handel stödjer Världens barn.

a d i o
Västernorrland har haft
en
insamling
till förmån för
världens barn.
Som en del i
den har man
kunnat
köpa
tårtor för 1000
kronor
styck
som oavkortat
går till insamlingen.

Detta är orsak till att Medelpads ornitologiska förening
anser att områdena inte bör få
vindsnurror. Det anser också
att naturvärdena i Fageråsens naturreservat minskar
drastiskt, då de gränsar till
områdena. Ornitologerna har
inte några invändningar mot
området vid Fuskberget.
Detta var något
Källa: Sunsvalls Tidning
som
Ljustorps
Handel nappade på. Inte mindre
än tre tårtor köpte Niclas Andersson. Efter egen utsago var de till
personalen, men när de bara är två
Miljönämnden i Timrå har
planer på att fortsätta med den som jobbar blev det mycket tårta
biologiska återställningen i över till kunderna.

Ljustorpsån

Ljustorpsån.

Därför har man gått ut med en
förfrågan om köp av konsulttjänster för att sammanställa
planen, som efterlysts av länsstyrelsen.
Källs: ST online

Rattfull man greps i
Edsta
Natten mot den 17 oktober
greps en 51-årig man misstänkt för rattfylleri.
Mannen hade blivit sedd av ett
vittne när han körde på något
med sin bil. Bilen fattade då
eld. Mannen klarade sig utan
skador. Polis tillkallades när
det visade sig att 51-åringen
var kraftigt berusad.
Mannen eskorterades till polisstationen där provtagning
och förhör utfördes. Han
fick lämna stationen efter
att han blivit hörd. Mannen
misstänks nu för rattfylleri
alternativt grovt rattfylleri.
Källa: Sundsvalls tidning
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Tre rejäla gräddtårtor levererades
personligen av TullaMaja Fogelberg på torsdagsförmiddagen. Efter sedvanlig fotogtrafering bjöds
både personal och kunder på tårtkalas. Även TullaMaja lät sig väl
smaka.
Text och bild: Sara Östman

EcoFan finns
nu i Sverige!
Elektrisk fläkt som
genererar sin egen el.
Fördelar värmen ut i
rummet i stället för upp
under taket!

Nu på Ljustorps Trädgård!

Fläkten utnyttjar värmen från en kamin
eller spis och producerar sin egen
energi. Så snart kaminen blir varm
startar fläkten automatiskt och sprider
värmen bättre i rummet.

Hemsida: www.humlansslojd.se
Info:Vivianne 070-298 31 84, Mait 073-216 11 56

Öppettider:
Tors-fre 14-17
Helger 11-14
Hantverkare från Ljustorp

Energiexperten Höglandsbodarna
060-61 22 87 073-728 25 08

Anette &
Marie
070-547 14 14 070-247 14 14
taximarie@hotmail.com

Julmarknad
Söndag den 29/11
är butiken stängd. då
finns vi Ljustorps
Bygdegård på Julmarknaden kl 15-18

Nyheter!

Kom in och kolla in vår
fina trådslöjd!
Ljustorpslöparen finns
till försäljningen igen

Butiken är full av lokalproducerat hantverk!

Kom och titta på våra nya fina lokaler. Nu kan
du köpa både blomman och presenten på
samma ställe.

Stickcafé:

Söndag 25/10 kl 19-21.
Avgift 25 :-inkl fika
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E.ON, Laxsjöån och Rundbacken

F

rågan om E.ON´s utbyggnad av Rundbacken och
eventuell torrläggning av
Laxsjöån fortlever och går
vidare i systemet.
E.ON har lämnat in sin ansökan till Miljödomstolen och Miljödomstolen har kommit med
en kungörelse i frågan. I kungörelsen står att E.ON ansökt om
tillstånd enligt miljöbalken för
att ombyggnad och effektivisering av Rundbackens kraftverk.
Synpunkter på E.ON´s ansökan skulle vara inne senast 16
oktober och bland annat Naturskyddsföreningen har skickat
in en skrivelse. Handlingarna
i målet finns tillgängliga hos
aktförvaltaren Ingrid MånssonLaggergren på Timrå bibliotek
och dit kan man gå och läsa in
sig om man är intresserad.
Naturskyddsföreningens synpunkter finns också på Bygde-

kontoret om någon vill läsa hela
skrivelsen. Med i skrivelsen var
också det öppna brev som bland
annat många av föreningarna i
Ljustorp skrev under i våras.

Naturskyddsföreningens synpunkter är framförallt att
ansökan är slarvig och bristfällig på en mängd punkter.
naturskyddsföreningen delar
inte heller E.ON´s uppfattning
om de miljöbesparingar som
ombyggnationen kommer att
medföra. man anser inte heller
att E.ON har tagit de synpunkter som inkommit under samrådet i beaktan, utan man har
bara valt att gå vidare med sitt
eget förslag, trots synpunkter
från både boende, föreningsliv,
Fiskeriverket,
Länsstyrelsen
och Timrå kommun.
Elisabeth Nilsson har dessutom
haft en mycket bra insändare i
dagstidningarna den 13 oktober
som behandlar ärendet ur en

kulturell och turistisk aspekt.
Elisabeths insändare handlar
om att man kan välja ett annat
alternativ till hur man nyttjar
Rundbacken och området runt
kraftverket. Hon föreslår att
E.ON istället ska se området
som ett goodwill område och ett
levande museum,. Riksantikvarieämbetet har bedömt Rundbacken som landets näst mest
bevarandevärda byggnad avseende vattenkraft.
Hon föreslår därför att företaget använder området för att
visa upp för sina kunder och
gäster med tanke på det fantastiska naturområdet kring kraftverket och omnejd. Hon tar t ex
upp Födslodammen med kanaler, den vackra laxsjöån och
området med Medelpads finaste
fångstgropssystem.
Miljödomstolen kommer att
hålla en syn vid Rundbacken
den 28 oktober kl 13.00.

Timrå
Ryds
Glas
Glasmästeri
i Timrå AB AB
Bilrutor och
glasreparationer
Stenskottslagning

Öppet 7.00-16.30
Terminalvägen 6, Timrå

Telefon 57 64 20

Lyckan kommer
lyckan går
Du kan inte försäkra dig om
lycka, men du kan försäkra dig
om att livet blir lite lättare om
olyckan skulle vara framme.
Ring oss gärna om försäkringar för Häst och Hästgård
på 020-319 000. Välkommen.

Dina Försäkringar
Timråorten
www.dina.se
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Några anteckningar om Lagfors
Utdrag ur Bygd i Förvandling och skrivet av Gottfrid Svärd, del 3

Fortsättning från förra numret:

När man talar med gammalt folk
om Lagfors kyrka, gudstjänstlivet
och förhållandet på bruket, har
de många hågkomster att berätta.
Låt oss lyssna till den sedan länge
avlidne före detta sexmannen Axel
Åström:
En gång i tiden uppbar man s.k.
vinpengar för kyrkans räkning,
berättar han, och visar ett skört
och bleknat gammalt papper, vars
skrift är svår att tyda. ”Win Pengar
för Lagfors Bruks Öfre Rote 1826”
läser man överst på papperet. Och
så följer en förteckning på bybor,
skyldiga att lämna bidrag.
Namnlistan inleds med ”Inspektor
Wassén, Mäster Smed Hänning
Bergström, Rättaren Martin Åkerman, Klensmeden Olof Åström
(alltså Axel Åströms farfar) Mäst.
Sven Abram Lögdahl, Daga Karlen
Jonas Lögdahl” o.s.v. Namnlistan
upptar hela 61 personer. På baksidan av papperet läser man: ”Rdov,
Skyld, sexman är god och uptager
winpengarna af å andra sidan stående personer, vilket å 2 S. Banco
o 6 S, Banco mynt- och aflämnar
dessa pengar till mig sist innan 14
Maij detta år. P. Wassénius”.
Längst ner på sidan bekräftar Wassénius, att han bekommit beloppet.
Titeln ”sexman” kanske kräver sin
förklaring. Både Axel Åströms far,
farfar och farfarsfar var sexmän
under sin tid. Titeln tillkom under
1600- talet, då sockenstämman
började välja ”ährlige, oberyktade
gamble, förståndige män” att övervaka kyrkobyggnadens och prästgårdens underhåll. Med bistånd av
rotemästarne eller ock fjärdingsmän skulle de dessutom svara för
ordning och tukt i församlingen.
De hade alltså ett ganska ansvarsfyllt ämbete, som dock officiellt
försvann, då 1862 års kommunallagar antogs. Brukspatronerna i
Lagfors höll dock på det gamla och
Axel Åström har t.o.m. själv varit
sexman, eftersom han ibland gått i
sin fars ställe.
Vid jultid gick man runt i gårdarna och samlade in ljus för kyr32

kans räkning. Man hade en enkel
”ljussticka” på vilken man trädde
upp ljusen. De stöptes nämligen
med dubbel veke, som därför hade
en ögla i spetsen och mycket lätt
kunde träs på stickan. Så småningom hade sexmannen fått en
försvarlig bunt ljus att bära. Förr
var det ju också vanligt, att besökare före julen alltid skulle bjudas
på en sup, eftersom ingen fick ”gå
ut med julen”, vilket hände om han
lämnade hemmet utan förplägnad.
Under sådana förhållanden kunde
det lätt hända, att en svag karaktär mot kvällningen var ganska
berusad och ljusen avbrutna och
förstörda. Omkring 1868 delades
kyrkans tillgångar upp i en kyrkokassa, som skulle nyttjas för kyrkans renovering och en fattigkassa,
varur man skulle bistå de fattiga
vid juletid.

”Vid Lagfors bruk har stångjärnshammarn tystnat, men ännu höres forsens
starka brus. Här sändes ut till trakter
fjärrbelägna en ymnig skänk av både
kraft och ljus. Och kvar står kyrkan, tredje
Gustafs kyrka, där våra fäder hämtat tro
och styrka”

Vid en restaurering av kyrkan i
Lagfors påträffades en del gamla
kungörelser. Förr kungjordes ju allting i kyrkan, inte enbart lysningar
och dödsfall. Ett av dessa papper
från den 8 juni omtalar sålunda att
köttet och huden ”efter en olovligen
dödad älg” skulle säljas på offentlig
auktion. Ett annat papper förtäljer
att ”Fotografi verksamheten härstädes kommer att upphöra 20:de
Maij, vilket torde O.b.s. för de som
vilja porträttera sig”. Kungörelsen
är daterad den 23 april 1870 och
undertecknad ”L. Åsén.”

Därmed var också brukets saga all.
Järnets tid var för alltid förbi, och
det blev aldrig någon återuppbyggnad. De dåvarande ägarna, Sunds
AB, övertog smidet och skogarna.
Sedan fanns ingen annan rörelse
kvar vid bruket än sågen, kvarnen
och jordbruket. Kapellet och herrgården fanns ju fortfarande kvar.

Under en bjälke mellan sakristian
och kyrkorummet fann man en
blyask innehållande 3 Riksdaler
Banco från Gustaf 111:s dagar. Vi
lade dit en 2-krona från vår tid och
lade asken tillbaka.
En gammal änka sade en gång på
tal om livet förr i Lagfors, att ”fattigdommen var stor, men så var vi
många om den också.” - Ja, allt detta
berättade Åström. När man under
åren 1914-1915 byggde kraftstationen, installerades generatorer av
dåtida typ och likaså turbinerna.
De förde ett sådant oväsen, berättas
det, att de hördes ibland både till
Mellberg och Bredsjön. Om detta
skaldade folkskolläraren Yngve
Johnsson Reding några år senare
följande:

Åström fortsätter med att berätta
om hur olyckorna började vid Lagfors bruk. År 1824 höll det på att
stryka med av en eldsvåda i stora
smedjan en söndagsmorron, när
inspektören gett sig iväg ner till
Lögdö med nyckeln i fickan. Men
befolkningen lyckades släcka elden.
Värre blev det 1877. Då härjade den
röda hanen hela bruket. Det berättas, att de stora stångjärnshamrarna dunkade på för fullt, medan
eldslågorna förtärde allt brännbart, tills husen ramlade ihop och
begravde de tunga pjäserna.

Men så kom 1919 den verkliga
skrällen. Den orsakades av vårfloden, som kulminerade den 5 maj,
då alla vattendrag svällde upp
till omåttliga dimensioner. I Lagfors inträffade det märkliga, att
Ljustorpsån rev med sig lador och
mindre hus samt timmer i brötar
och gjorde ett anlopp mot kraftverksdammen, vilken sprängdes
som ingenting. Vattenmassorna
störtade sig utför klipporna och
underminerade niporna i dalgången
nedanför. Och snart fick åskådarna
se, hur den stora herrgården, som
stog uppe på nipan, började svikta
och med ett väldigt brak störtade ca
30 meter ner i den uppsvällda ån.
Ett nybyggt större kvarnhus rycktes också loss från sin grund och
började flyta utför ån men slogs så
småningom sönder till kaffeved.
I och med denna katastrof försvann
de sista resterna av Lagfors bruk.
... Här slutar artikelserien...

I balans 		
		
Gunilla Nordvall
Aromamassage

= örtterapeutisk massage
Medicinalväxter i oljeform används i massagen
vilket ger en djupare effekt i avslappningen, mentalt och fysiskt. Återhämtning för kropp och själ!

Öronakupunktur
Öronljusbehandling
30 min massage för 200 kr
11.00, 11.50, 12.40
Vardagar - ring för bokning

Gunilla Nordvall, Dipl aromaterapeut
060 - 570162 · 070 - 539 49 47
Rikdsgatan 1, Sörberge · www.i-balans.se

Ljustorps Bygdegård Torsdag 5 november kl 19.00

Entré 150 kr, scenpass 130 kr, ung/stud 75 kr
Biljetter: New Fashion, Vivsta 57 33 30 eller
Ulla-Britt Ulander 822 40
Arr: Timrå Teaterförening och Ljustorps Hembygdsförening
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Aktiviteter i Ljustorp oktober- november
Oktober
Ons 28 kl. 12.00
Mitt på dagen -träff
Församlingshemmet
Ljustorps församling
Lör 31 kl. 18.00
Minnesgudstjänst
Ljustorps kyrka
Ljustorps församling
November
Sön 1 kl. 11.00
Gudstjänst
Betel
Lj. Baptistförsamling
Mån 2 Stoppdatum Lj. Bladet

Tor 19 kl 18.00-19-00
Insamling Julpaket
Bygdegården
Baptistförsamlingen
Fre 20 kl. 18.00
Happy Hour
Betel
Lj. Baptistförsamling
Ons 28 kl 13.00
Syn av Rundbacken
Miljödomstolen
21/22 november Nästa Lj. Blad

Mån 2 kl. 8.00 -9.30
Företagsfrukost
Bygdegården
Ljustorps Sockenförening

Sön 22 kl.18.00
Höstauktion
Bygdegården
Centern

Ons 4 kl. 19.00
Bönetimma för bygden
Betel
Lj. Baptistförsamling

Tis 24 kl. 13.00
Medlemsmöte
Bygdegården
PRO

Tors 5 kl. 19.00
Teater
Bygdegården
Lj. Hembygdsförening

Fre 27 kl. 19.00
Körgrupp
Lagfors missionskyrka
Ljustorps församling

Sön 8 kl. 18.00
Gudstjänst
Ljustorps kyrka
Ljustorps församling

Lör 28 kl. 18.00
Adventsfika
Byalokalen
Bredsjöns byalag

Lör 14 kl. 21-01
Pubafton			
Bygdegården
Ella Dahlin

Sön 29 kl. 11.00
Adventsmässa
Ljustorps kyrka
Ljustorps församling

Sön 15 kl. 11.00
Gudstjänst
Ljustorps kyrka
Ljustorps församling

Sön 29 kl. 11.00
Gudstjänst
Betel
Lj.Baptistförsamling

Sön 15 kl. 11.00
Gudstjänst
Betel
Lj.Baptistförsamling

Sön 29 kl.15.00
Tomteland
Bygdegården
Lj. Idrottsförening

Vill du vara en
del av Ljustorpsbladets framtid?
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Ons 18 kl. 12.00
Mitt på dagen- träff
Församlingshemmet
Ljustorps församling

Om tidningen ska fortleva
måste vi vara fler som arbetar. Vi söker datakunniga
artikelskribenter, sättare, fotobehandlare mm.
Vi jobbar i Indesign och du lär

Sön 29 kl. 19-21
Stickcafé
Ljustorps Trädgård
Humlans Slöjd
Regelbunden verksamhet
Mån kl. 18.30-21.00
Alphakurs
Bygdegården
Lj. Baptistförsamling
Tis kl. 10-12
Öppet Kyrkis
Församlingshemmet
Ljustorps församling
Ons kl. 11.00
Boule
Skönsberg
PRO

Mobila
massören!
Unna
dig lite
vardagslyx...

Köp
öronljus och
spikmattor!

Ge bort
ett
presentkort

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

dig en hel del för framtiden om
du är intresserad av tidningsvärlden.
Kontakta:
ljustorpsbladet@ljustorp.se
eller tel. 073-822 41 57

Boule

Ons 12-15
Skönsberg
Alla välkomna

Julbord!
8 december
Anmälan till Maj-Britt 830 51,
Barbro 460 32, Harriet 824 21

Cirkel
Din mobil start 2 nov kl 10.00 anm. Maj-Britt

Nästa
medlemsmöte

Medlemsmöte 2

20 okt 13.00
Bygdegården

24 nov 13.00
Bygdegården

Hemlagad husmanskost,
även för avhämtning
Smörgåstårtor
Catering för alla tillfällen
Öppet:
mån-fre 10.30-13.30
minst 2 dagens rätt

Inte medlem, funderar du på att bli det?
Kom och besök något av våra
medlemsmöten eller ring Harriet
Svedlund tel. 824 21 för mer information
om våra aktiviteter

Små och stora skogsägare
har mer gemensamt än man kan tro

SCAs tjänster för det privata skogsbruket tar sin utgångspunkt i det som förenar stora
och små skogsägare i norra Sverige. Oavsett hur mycket eller lite skog man har, vill man
att såväl skogsvård som avverkningsarbeten ska utföras med hög kvalitet.
SCA har bedrivit skogsbruk i norra Sverige i drygt 300 år. Genom våra PLUS-tjänster
kan du som privat skogsägare nyttja all vår erfarenhet och kompetens. Du får tillgång
till våra unika JackPot-plantor och samma kvalitetssäkring som vi har vid arbete i
våra egna skogar.
Att vi dessutom har marknadens intressantaste priser ser många som ytterligare ett PLUS.

PLUS-tjänsterna
täcker hela skogsägarens behov, från
plantering till slutavverkning:
PLUS Plan
PLUS Avverkning
PLUS Gallring
PLUS Skogsvård
SCA SKOG AB
Medelpads
skogsförvaltning
851 88 SUNDSVALL
Tel 060-19 34 00
Fax 060-19 34 40

SCA SKOG
www.scaskog.com
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Ljustorps information
Telefonnummer

Öppettider

Ljustorp

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

Ljustorps Handel		
Ljustorps Trädgård
Ljustorps Taxi 		
Rotsjö gård			
Idrottsplatsen		
Biblioteket			
Bygdegården bokning
Bygdegården vaktm.
Bygdekontoret		
Ljustorps brandkår		
Bagarstuga Lagfors bokn.
Bagarstuga Stavre bokn.

060-820 40
060-820 49
060-820 37
0611-420 46
060-821 86
070-191 65 10
060-821 86
070-28 83 147
060-824 13
112
060-810 50
060-830 67

Skola/Barnomsorg
Ljustorps skola 		
Sjukanmälan Lj. Skola
Fritids 			
Ala skola			
Sjukanmälan Ala		
Sörberge skola		
Sjukanmälan Sörberge
Ljustorps förskola		

060-821 47
073-077 71 58
060-821 47
060-414 20
073-077 71 58
060-16 32 37
060-16 32 42
060-821 38

070-325 76 90
070-288 47 46
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
				

Humlans Slöjd
Tors-Fre 14-17 Lör-Sön 11-14
TomatÅs
Butik Ons-Sön 9-18 Café (oktober) Sön 11-15
Rotsjö Gård (gårdsmejeri,café,gårdsbutik)
Lör 12-16
Kansli IP

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

Ljustorps Trädgård
Mån- Fre 10-17, Lör 10-14

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
060-57 34 31
060-57 90 30
060-59 21 60
0611-34 90 00
060-439 00
060-408 20
060-822 70

Jämn v. mån: tis, fre 8-12. Ojämn v. mån, tis: 8-12
Pastorexpedition Ljustorp
Ons 10-12
Övrig tid Pastorsexpedition Söråker

Företagsfrukost!

2 november kl 8.00-9.30
Bygdegården

			

Alla företagare är välkomna!

Ljustorps almenackan
2010
Vi behöver massor av fina ljustorpsbilder till almenackan 2010.
Du får ingen ersättning, men äran
att få din bild publicerad om den blir
utvald. Almenackan säljs till självkostnadspris.
Lämna dina bilder till Bygdekontret eller
skicka via mejl till:
bygdekontoret@ljustorp.se
Vi tar enbart emot digitala bilder

Ljustorp Sockenförening
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Ett nätverk med fler än 100 000 mäklare i 60 länder.

EN MÄKLARE NÄRA DIG
Med stark lokal förankring och
Marknadsföring lokalt och globalt
Köpmangatan 18
TIMRÅ
Kostnadsfri rådgivning/värdering om ni funderar på att sälja
eller köpa bostad.
Ingen i världen säljer fler bostäder än RE/MAX
Fastighetsmäklare
Ann Rydell Hall
070-461 08 45

Mäklarna

Köpmangatan 18 TIMRÅ

Tel: 57 33 90
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Returadress:

		
			

Ljustorp Sockenförening
Öppom 110,
861 93 LJUSTORP

Våra annonsörer gör tidningen möjlig!
Dom stöder oss, stöd dem...
Baptistförsamlingen
Birgittas fotvård
Bengt Öhrling
Benritz Motor
Butik Vitamin
Bygdegårdsföreningen
Byggbutiken
Danielsson Byggare
Dina försäkringar
EAB Norrland
Ebbas lunchbar
Energiexperten
Entreprenör Timrå
Hofmann tandläkare
Hårlinjen
Hässjö begrav. byrå

I balans
Leader Timråbygd
Ljustorps Centeravd.
Ljustorps Handel
Ljustorps Hembygdsför.
Ljustorps församling
Ljustorps IF
Ljustorp PRO
Ljustorps Taxi
Ljustorps Trädgård
Martins Service
Mobila massören
Monicas
New Fashion
NL Maskinskydd & Service
Norrskog

PN Montage
P.O´s Cykel och fiske
Pubafton i Ljustorp
Rialp
Primaskog
Remax Mäklarna
Ryds Glas i Timrå
Sanna Grus
SCA Skog
Sjöströms Busstrafik
Stavre Grus
Söråker Motor Center
Timrå teaterförening
Träffpunkten

