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Kommande tidning

Annonser
Kontakta Kjell Rastberg, Mait Härén 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 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
Tommy Klaar
tel. 060-58 91 75
Lill Wiklund
tel: 060-58 03 15
Sara Östman
tel: 060-12 26 66
Gästskribent:
Berry Johansson, Timrå naturskyddsförening

Ljustorps sockenförening
Vårbruk och kosläpp...
inbjuden till kosläpp hos Eriksson och vi
var många som stod och titta på ystra kor
som krumbuktade sig ut i friheten. Jag tror
att vi ofta glömmer bort att tänka på att vi
har mycket som är unikt och spännande. Vi
har kosläpp... hur många har det?

Vi har alla olika uppfattningar om vad som
är speciﬁkt och genuint Ljustorp. Med oavsett om vi gillar det eller inte så måste
vi konstatera att lukten av koskit vid vårbruket onekligen är ett vårtecken för oss
ljustorpare.
Vi ser våra jordbrukare ute på sina marker
i princip dygnet runt den här tiden på året.
Det blir ju dessutom så vackert. Nyplöjda,
mjuka, böljande åkrar är vackert och för oss
som bor här är det en del av det som representerar ”hemma”. Vi har någonting väldigt
genuint hos oss i Ljustorp i och med våra
aktiva jordbrukare. Vi lever i det öppna
landskap som man på många håll ser som
en bristvara och ett K-märkt tillstånd.
En annan del som får mer och mer uppmärksamhet, är kosläpp. I år var skolan

Våren är annars för många en hektisk tid
med massor av bestyr oavsett om vi är jordbrukare eller inte. Vi ska kratta, vi ska se
över alla våra hus och byggnader, vi ska
planera inför sommaren. För alla oss föreningsaktiva innebär det också att tänka
till inför sommarens aktiviteter med vandringar, turistinformation och annat.
Ta det lugnt och glöm inte bort att njuta av
våren och Ljustorp i allt stök. Vi har massor
av smultronställen som är fantastiska att
besöka den här tiden på året. Dessutom
har vi mängder av spännande aktiviteter
som man kan hyra/göra. Till exempel att
paddla, hyra fyrhjuling, cykla, geocacha, åka
badﬂotte i Bredsjön, bada badtunna på IP,
klätta, vandra och ﬁska. För att få tips om
allt du kan hitta på och göra i din egen hembygd. Gå ut på: www.upplevljustorp.se

Styrelsen genom Lena Liljemark

Guidning i våra naturreservat!
Vi skrev redan i förra numret om
vårt samarbete med Naturskyddsföreningen. Till höger är annonsen
om de guidningar som kommer att
erbjudas.
Vi vill uppmana er att verkligen
ta tillfället i akt att ta del av den
fantastiska naturskatt som ﬁnns i
vår närhet. Samtidigt få ni också
information om vad som gör dessa
platser till just naturreservat. Se
artiklar om reservaten i Ljustorpsbladet nr 2-4 för mer information.
Obs! guidningen av Stubb-Lisamon
är ﬂyttad till juli, så att vi ska
kunna köra bil upp efter Edstavägen. Vi måste vänta ut vårens
påverkan på vägen, så att vägen är
farbar och öppen.

Stöd vår verksamhet genom att betala årsavgift!

Styrelse 2008
Lena Liljemark, ordf
Niclas Andersson, v. ordf
Ulf Nilsson, kassör
Lill Wiklund, sekr
Kjell Rastberg
Sara Östman
Suppleanter:
Björn Andersson
Marie-Louise Edström

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

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

Insats
Enskild: 100:Organisation: 300:-------------------------Insatsmedlemskapet är
personligt och betalas
en gång sen tillkommer
årsavgiften varje år.
Ljustorps sockenförening
Bygdekontoret, 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
Ljustorps Handel,
Öppom 110
861 93 Ljustorp
Tel:060-824 13 tel. svar
bygdekontoret@ljustorp.se
www.ljustorp.se/bygdekontoret

www.ljustorp.se
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Pris för Ljustorps handel
Våra glada handlare tar emot pris för månadens landsbygdsföretag

T

ill vår stora glädje har
Ljustorps Handel fått utmärkelsen månadens Landsbygdsföretagare. Prisutdelning skedde på
EON Arena den 24 mars.
Ljustorps handel har uppmärksammats många gånger för sitt ﬁna
arbete. Annandag påsk var det dags
igen, i samband med Timrå IK:s
semiﬁnalmatch mot HV71 i EON
Arena.
Anledningen var att Ljustorps
handel tilldelats utmärkelsen Månadens landsbygdsföretagare av Swedbank och LRF.
Motivering till priset
Så här lyder motiveringen, som
också står på diplomet: ”Ljustorps

handel får priset för att de är goda
förebilder för företagsamhet i landsbygden med sin satsning på att bibehålla och utveckla affären i Ljustorp.
Genom deras serviceinriktade förhållningssätt har de skapat en trivsam atmosfär i butiken. Genom sitt
engagemang för bygden och sin positiva attityd för utveckling är de en
god förebild när det gäller företagsamhet på landsbygden.”
Prisutdelning
Priset delades ut vid en improviserad ceremoni i Timrå kommuns loge,
där de tre ägarna ﬁck ta emot gratulationer, diplom, presentkort och
blommor av Hans-Erik Näslund från
LRF, Lennart Broman från Swedbank och Jan Norberg från Timrå
kommun. Sen blev det tårta och
hockey som grädde på moset.

I periodpausen ﬁck även den entusiastiska hemmapubliken tillfälle att
hylla Ljustorps egen ”superkedja”,
som visade upp sig på isen - dock
utan skridskor.
Årets landsbygdsföretag?
Priset delas ut tio månader på året,
Ljustorp blev vinnare i mars 2008.
I december tävlar årets tio månadsvinnare om att bli Årets landsbygdsföretagare, en utmärkelse som
dessutom ger vinnaren 10 000
kronor. Diplomet ﬁnns att beskåda i
butiken.
Matchen? Den vann förstås Timrå
IK med 5-3
Text: Tommy Klar. Bild: Linus Wallin

Matrix Shampoo
250ml+ Balsam 250 ml 130:Sleek look (orange), color smart ( lila)
amplify( turkos), curl life (grön)
Gäller vecka 22-24

Vårgatan 21
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www.ljustorpshandel.se
Kom och avnjut en kopp kaffe i vår spelhörna

Falukorv

22.90
Scan, 800 g
Ord pris 35.90

Bacon,

Chips,

Estrella 200 g

2 för

29:Ord pris 39.80

Scan 140 g

3 för

29:-

Kassler

64.90

Ord pris 46,80

/kg

Benfri från Scan
Ord pris 89:-/kg

Fler erbjudanden ﬁnns i butiken ! Priserna gäller t.o.m 1/6 med reservation för slutförsäljning

Hyr fyrhjuling hos oss!
Niclas, Veronica , Jörgen och Lena hälsar alla hjärtligt välkomna

OMBUD FÖR

HEMSÄNDNING
Tel: 820 40
Leverans fredag förmiddag
Beställning senast torsdag

LEVERERAS
KOSTNADS FRITT

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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Dagis räcker inte till!
Föräldrarådet på förskolan i Ljustorp sätter ner foten

T

svaret att det ﬁnns platser i kommunen. Söråker har gott om tomma
platser och där behövs Ljustorpsbarnen för att fylla ut. - Ska våra barn
fylla ut platser i Söråker, istället för
att få vara på dagis på hemmaplan,
frågar sig gruppen.

Föräldrarådet på Förskolan i
Ljustorp har bestämt sig för att gå
till aktion. - En viss kö får man
räkna med, säger Sara Östman, en
av föräldrarna, men det här är alldeles för många.

Idag består Förskolan av 24 barn i
själva Dagiset. Dessa barn är mellan
0-4 år. 5 åringarna är uppe på skolan
och de är ytterligare 5 barn.

ack vare de senaste årens
rekordfödslar i Ljustorp, så
räcker inte Förskolan till längre.
I dag är det många barn som
står på kö och vill ha plats, som
inte kommer att rymmas.

Idag är det 16 barn i kö varav 3-4
redan är utplacerade på andra dagis
i Timrå. Samtliga dessa barn söker
plats under året som kommer. Förutom detta tillkommer barn som
ännu ej är anmälda. Alla föräldrar
som kommer att vilja börja under
året, har inte anmält sig för dagisplats än, berättar Sara.
Föräldrarådet består av: Sara
Östman, Linda Nilsson, Marie Lundberg och Magnus Funcke. Med fast
inte på mötet är: Ulrika Sjöström och
Fredrik Öhrling. Representatnt för
förskolan Ann-Soﬁe Blom,Samtliga
instämmer i att de är bekymrade
över läget.
- Det blir stora problem om man
bara har en bil i familjen och
den andra föräldern åker in mot
arbetet tidigt på morgonen, berättar Magnus. Dessutom kommer det
att bli föräldrar med syskon som
ska lämna barn både i Ljustorp och
ytterligare ett dagis, och ändå hinna
till jobbet klockan 7. Det är en omöjlighet, avslutar Magnus.
Föräldrarna berättar att hittills när
de tagit upp frågan har de mötts av
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Som vi berättat tidigare (i Ljustorpsbladet nr 1:2008) så har det varit
gott om barnafödslar i Ljustorp och
prognosen för 2008 pekar idag på
minst 10 barn.
2007: 17 barn

Sockenföreningens vice ordförande
Niclas Andersson håller med föräldrarådet att det är för många
barn som står i kö idag. - Vi förstod
tidigt att dagiset skulle rämna, när
vi insåg hur många barn som fötts
under 2007. Men det är trots allt
positiva bekymmer, det vore ju värre
om det inte föddes några barn. Vi
kommer att hjälpa föräldrarådet att
driva frågan vidare, exakt hur kan
vi inte säga idag, avslutar Niclas.
Föräldrarådet vill uppmana alla
föräldrar som har barn hemma
att ställa sig i kö till förskolan.
Om kommunen inte får en tydlig
bild av hur många det är, är det
svårare att agera och svårare att
planera!

2006: 11 barn (ﬂer idag pga inﬂytt)
2005: 5 barn
2004: 14 barn
2003: 20 barn
Av den stora gruppen 2003: or är det
enbart 8 som ﬁnns på dagis idag och
ﬂyttar upp. Det beror på att övriga
har plats på annat håll eller är
hemma med föräldrarna. Det innebär att ﬂer än 8 barn inte kommer
att komma in under året. Då kvarstår fortfarande 8 barn i kö plus
de som kommer att anmäla under
hösten.
- Vi vill ha plats för alla ljustorpsbarn, säger gruppen enhälligt. Vi
tycker att det är dags att öppna
småbarnsdagis i lekisvillan uppe vid
skolan igen. Lillstugan hade tidigare
plats för 12 barn. Alternativet är att
bygga ut dagiset, men det ligger så
dåligt till att den möjligheten ﬁnns
nog inte, avslutar föräldrarna.

Negativ konsekvenser av att
ha barn i dagis på annan ort:
* Miljö (långa bilresor)
* Ekonomi (långa bilresor)
* Långa dagar för barnen
* Barnen tappar kompiskontakten hemma
* Risk för skolgång på annan
ort och därmed mindre barn i
Ljustorps skola
* Svårt att hinna med före jobbet
på morgonen om du ska pendla
åt fel håll.
* Risk för att minskad nyinﬂyttning. Finns inte dagisplatser i
närområdet ﬂyttar folk inte in.
* Evigt skjutsande på helger och
vid kalas eftersom kompisar är
ﬂera mil bort. Belastar både tid,
miljö och ekonomi.
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Kosläpp!
Rogsta gårds ystra kor som ska ut på grönbete i Ljustorp

Den 14 maj var det dags
för kosläpp hos Erikssons på
Rogsta. Det är en sann glädje
att se ystra kor krumbukta
sig när de kommer ut ur ladugården på våren.
Kosläpp för oss noviser är när
en bonde släpper ut korna på
årets första betesutsläpp. Dragkraften ligger i att det är otroligt roligt att få se den ystra
glädje som korna uppvisar när
de får komma ut. Jag visste inte
ens att kor kunde slå bakut och
göra krumsprång, men det kan
de verkligen.
Det skiljer dock en hel del mellan
korna. En del rusar ut, vissa så
fort att dom slinter. Andra hoppar
ut och ytterligare några vill inte
gå ut, utan stannar och tvekar i
dörren. Lite otäckt är det ju att gå
ut ur den trygga ladugården.
Före korna släpps ut är det en del
bestyr för bonden. Kornas juver
skall smörjas med solkräm så att
dom inte bränner den känsliga
huden i solen.
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I år var skolan inbjuden till
kosläppet och barnen tittade förundrat på kossorna när de sprang
ut. Äcklat upprördes de när korna
dessutom kunde ta sig för och
skita, när de kom ut. Om det här
är barn på landet, så undrar
man hur det är på stan?
Totalt var vi nog ca 50 personer
som tittade när 56 kossor tog
sig ut på grönbete. Nils-Henrik
Eriksson berättar att det speciella är just att korna blir som
galna. De är skönt för dem att
komma ut, avslutar han.
Vi får väl se om
kosläpp blir lika
stort hos oss, som i
södra Sverige. Helt
klart är i alla fall
att det är roligt att
titta på. På frågan
om han funderat på
att annonsera evenemanget svarar
Nils-Henrik: - Det
krävs så mycket
mer organisation,

så det blir för avancerat.
I södra Sverige är kosläppet ett
stort evenemang. Man räknar
med att det på 26 gårdar kommer
att komma ca 25 000 besökare.
På många ställen är det också så
mycket mer än bara att släppa
ut kor till beteshagen. Många
säljer ﬁka, bjuder på underhållning, har frågesport, hunduppvisning mm. På många håll tar
man också betalt av besökarna
för att de ska få titta på släppet.
Text och bild: Lena Liljemark

Fritidsgården Informerar
Vi stänger för sommaren, sista öppetkväll fred 30 maj
Vi önskar alla barn
trevlig sommar!

Ett stort tack!
Till Lasse Forsgren
och alla aktiva föräldrar som gjort att
gården kunnat hålla
öppen!

Öppettider
Alla fredagar 18-21

Ljustorps IF
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, fullt utrustat kök, ljudanläggning,
videokanon och optisk ﬁber. Vi erbjuder också lokal för borgliga minnescermonier vid livets olika faser.
Bokning sker mån-fre 8-16 via kontakt med Vivianne Nyman 060-821 86

Välkommen att hyra Bygdegården

Ljustorps Bygdegård ekonomisk förening
Mellberg 149
861 93 Ljustorp
Postgiro 17 65 03 - 1
www.svenskidrott.se/Y/ljustorpsif
ljustorpsif@telia.com

TELEFONER:
Prisuppgifter och Bokning
mån-fre 8-16
tel 060-821 86
-----------------------------------Anläggning
Vaktmästare 070-28 83 147
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Musikcafé
Ronny Sahlén med ﬂera underhöll ljustorpare

D

en 27 mars anordnade
Röda korset ett musikcafé med
bland annat den från TV kände
artisten Ronny Sahlén från Örnsköldsvik. Det var 50 betalande
gäster som njöt av musiken och
bakverken.

Musikcafé är en trevlig tradition
i Ljustorp. Röda Korset brukar
engagera olika artister och sedan
bjuda på ett hejdundrande tårtkalas, så även den här gången.
Kvällen började med sång av delar
av Ljustorps kyrkokör. Det var
ﬂera ﬁna solosånger med komp av
körledaren Agneta Granlöf.
Därefter äntrade Ronny Sahlén
scenen med sin mörka röst. Han
passade på att ta lite skämt om
hockey, eftersom det just då var
lite kamp mellan Modo och Timrå.

Han sjöng bland annat låtar
av Gunnar Wiklund, många
Elvis låtar och lite Christer
Sjögren. på slutet kom även
hans fru Sonja Sahlén upp
på scenen och sjöng ett par
låtar.
Tårtkalas för alla
Efter uppträdandet var det
tårtkalas med 11 olika
tårtor. Besökarna köade upp
sig och lät sig smaka av
många olika sorter.
Röda Korset brukar ha ett
café på våren och en
modevisning
på
hösten. Paula Höglund berättar att
det är Majvor Persson, Irma Sjödin
och Paula själv som
jobbar i café kommittén. Fast ofta
hjälper hela styrelsen till, säger
Paula. Överskottet
för kvällen går till
Röda korsets vårinsamling
som
heter ”Rädda mammorna”.
Fler besökare förr
För i tiden brukade det komma
bortåt 100 personer en sån här
kväll, men nu är
vi glada om det
kommer så många
som 50, avslutar en
nöjd Paula.
Text&bild: Lena L

Ronny Sahlén på Ljustorps scen
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Porträtt av
ordförande i
Lagfors byalag!

Christer Svensson är nybliven
60-åring och vill på det här sättet
hyllas av Lagfors byalag.
Född:
Född i:
Gift:
Barn:
Barnbarn:
Kör:
Äter:
Favoritmat:
Egenskaper:
Idrott:
Håller på:
Flitig:
Arbete:
Fritidshus:
Reser:
Uppskattad:

480415 (vädur)
Lillpiteå
Med Barbro
3
2
Mazda 6
Allt, utom strömming
Pannkaka
Lugn, rättvis, arbetsvillig
Trav, fotboll, ishockey
Modo
Motionär
Telia
Lillpiteå
Gärna till solen med frun
”Boss” i byalaget

CENTERN OCH CENTERKVINNORNA
I LJUSTORP
Vårruset

Under maj månad brukar Vårruset äga rum och
Ljustorps Centerkvinnor har ett eget lag i detta
motionslopp. Dessa kommer att springa, gå eller lunka:
Anette och Pernilla Sjöström, Mellberg, Ulrika Sjöström,
Öppom, Marie Lundberg och Marie Edström, Åsäng
och Kerstin Olsson, Sanna.
Vi önskar lycka till i spåret onsdag 28 maj!

Centerns miljödag i Ljustorp!

Ljustorps Centerkvinno- och Centeravdelning har fått i uppdrag att
anordna Centerdistriktets miljödag i år. Alla är hjärtligt välkomna
torsdagen den 5 juni 2008 till Församlingshemmet! Samling i parken
kl 18.30 - 19.00 Lottförsäljning, försäljning och utställning. Kl 19.00
berättar Karin Bergfors om Svenskt Sigill. Miljöfrågeslinga. Ca kl 20 serveras en grillmåltid bestående av grillad karré och potatissallad m.m. Kaffe
och hembakad kaka. Kostnad 100 kr/ person. Anmäl ditt deltagande till
Karin Höglund tel 830 67 senast on 28/5!

Utflykt mot hemligt mål

Glöm inte Centerherrarnas trevliga utflykt mot hemligt mål sö 13 juli!
Samling kl 18 vid Bygdegården. Medtag fikakorg och glatt humör!
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Country och pubafton
Kranz & Kranz underhöll en nöjd publik med Rockabilly och country

F

olk gick man ur huse den
19 april när Krantz&Krantz
spelade på Bygdegården.
Kranz och Kranz är ett rockband
från Sticksjö som består av just
familjen Krantz. Bandet spelar
en form av countryrock blandad
med rockabilly.
Kvällen i Ljustorp arrangerades
av fd ljustorpsbon Ella Dahlin
som kom med kanonidén att
ta det här härliga bandet till
Ljustorp. Mait Härén och Inger
Andersson hjälpte till och jobbade under kvällen.
Det blev en kväll med bra musik
och mycket publikkontakt. Det var
drygt 150 inlösta på evenemanget.
Det fanns servering av kaffe, smörgåsar, varmkorv och dricka.
- En fantastisk kväll säger Niclas
Andersson. - Inget bråk, trevlig
stämning och jättekul. Vi skötte
ju förköpen på affären, så det
är roligt att det gick så bra. Vi
sålde slut på alla förköpsbiljetter, berättar Niclas.
Speciellt roligt att konstatera är
att det var en salig blandning på
åldrarna som deltog. Det var allt
från 20 åringar (vilket var åldersgränsen) till 70 åringar. Alla såg
ut att trivas lika bra.

Bandet började spela redan
klockan åtta på kvällen och vid
nio började publiken strömma
till. Sen körde man järnet fram
till klockan ett på natten. Lite
senare på kvällen blev det full
fart på dansgolvet och arrangemanget blev otroligt uppskattat.
Bandet säger själv på sin hemsida att det var: - En fantastisk
publik, vi såg dansgolvet bölja så
fort vi spelade upp.
- Det här måste vi få en repris
på, hördes upprepade gånger från
gästerna under kvällen och arrangören
Ella Dahlin lovade
att arrangera en
kväll med samma
upplägg och med
samma band
till
hösten.
- En kanonstart på
Tour
08
säger
Krantz&Krantz, som
kom med delvis ny
repertoar och nyinköpt ljud.
Bild: Niclas Andersson
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Familjenotiser
Nyfödda
Maria 21/2
55 cm och 4180 gram
Föräldrar Linda och
Magnus Funcke
Adam 20/4
Föräldrar Anna och
Håkan Nygren

Grattis!
50 år
Arne Andersson 4 juni
Liz Smeds 6 juni
60 år
Ulf Bergman19 juni
Liisa Luukkonen 22 juni
Tommy Sjöström 25 juli
70 år
Inga Maj Perälä 29 maj
Sven-Olov Sundberg 17 juli
Vi plockar våra uppgifter från STs
barnannonser och www.birthday.se. Vill
du
ha
in
notis
skicka
till
ljustorpsbladet@ljustorp.se

Största sorteringen på
ﬁske och cykel i norrland.

P.O’s Cykel & Fiske AB
Kolvägen 20
852 29 Sundsvall
Tel: 060 - 66 63 33

Berge fotvård
Kvaliﬁcerad fotvård i egen regi
Tidbokning
060-57 92 05, 070-289 31 41

STAVRE
GRUS

Presentkort

Dipl fotterapeut Marie Wiklund
Berglundavägen 28
860 30 Sörberge
”Terasshuset”
www.bergefotvard.dinstudio.se

När det gäller grus
och matjord
Ring!
060-802 14
070-351 27 10
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Ljustorps minnen
Hembygdsföreningen publicerar 2 bilder i varje nummer av Ljustorpsbladet.
Bild nr 11780

Hembygdsgården

Bilden är tagen 1957
vid en avverkning vid
Brasklinsberget, Lagfors. Det är Adrian
Andersson som arbetar med en av de
tidigaste handburna
motorsågarna.

Veteransbilsutställning
24 maj kl 12-16
Vi serverar grillbuffé
Midsommarafton
20 juni kl 13

Motorn är kringbyggd
med en stålrörsställning, ungefär som
dagens små elkraftaggregat är. Adrian håller
i stålrören och sågsvärdet pekar rätt ut.

Hembygdens dag
6 juli kl 12-15
Tema ”Snickarboa”,
Musikunderhållning av
Viksjö spelmansgille.

Sågen var så pass
otymplig att den
enbart användes till
att fälla och kapa
trädet. Bilden har
ställts till förfogande
av Lage Sjöström

Bild nr 11887
Bilden är tagen på 1950-talet av
Ragnar Sigurd Åkerlund. Det är
Edvin August Sjödin som kör traktorn och harvar på Pehr Pers lägda
i Edsta. Traktorn är en Ferguson
TE20 som tillverkades i England
mellan åren 1946 och 1955. Det var
under dessa år som traktorer mer
14

Slåttanna
23 juli kl 18. Ta med
räfsa och ﬁnt väder. Vi
bjuder på förtäring.

allmänt började användas på gårdarna. Traktortypen var mycket
populär och går fortfarande under
smeknamnet Grålle.
Avgasröret ligger ned efter höger
sida som på en bil. Däcken är av originaltyp med slutet mönster i mitten
till skillnad från senare däck som är
öppna i mitten. Det skulle visa sig

att traktorer allmänt var mycket
farliga vid stjälpning och överstegring varför krav på en skyddsbåge
för föraren senare infördes. Bilden
ovan är före säkerhetsbågarnas tid.
Bilden har ställts till förfogande av
Inger Andersson Sjödin, Edsta

BolagsBolagetAB
Signalhornsgatan 124
656 34 KARLSTAD
Telefon: 054 545423
Fax:

054 545401

Ljustorp mobil: 0737-28 25 08
E.post
Webb:

EN SAMHÄLLSEKONOMISK INNOVATION

Utkörning

info@bolagsbolaget.se
www.bolagsbolaget.se

Byggbutiken
i Timrå

Pellets 6 & 8 mm
Bra priser.
MARTINS SERVICE
VVS
PELLETS
VÄRMEPUMPAR

070-673 06 09

Nya öppettider
Mån-Fre
Lör
Sön

07-18
10-14
Stängt

Terminalvägen 6
861 36 Timrå
Tel: 060-571050
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Greta Forsberg, f. 191222
I ett äldreboende på Hagalid i
Timrå beﬁnner jag mig nu tillsammans med Greta. Tidigare bosatt i
Tuna i Ljustorp, men med ålderns
rätt ﬂyttade hon till Mariedal och
sedermera till nuvarande bostad.
Flicknamnet var Nygren, dotter
till Olga Söderlund och Gottfrid
Nygren. Uppväxt i Lövberg tillsammans med syskonen Arne, Elof
och Martin. Jordbruksbakgrund
med dithörande djurbesättning och
familjeanor långt bakåt i tiden i
Ljustorps regionen, enligt släktforskning.
Sex år i Mellbergs skola och sedan
traditionella fortsättningsskolan.
Vistades hemmavid ett tiotal år
och bistod vid hem och jordbruk.
Tills hon mötte kärleken i form av
Anton Forsberg från Fuske. Som
hon gifte sig med 1943. Makarna
köpte hus (småbruk) i Tuna av
Knut Söderqvist och det ﬁnns fortfarande kvar, nu i sonens ägo. Mor
och övriga barn har tillgång och
kan vistas där närhelst de behagar.

Barnen är Inger född 1943, Jörgen
född 1945, Karin född 1949 och
Lars född 1956. De är bosatta i
Iggesund, Forsmark, Härnösand
och Älandsbro i nämnd ordning.
Tio barnbarn (vuxna) och ett antal
barnbarnsbarn ﬁnns med i bilden.
Vid 56 års ålder tog Greta sitt körkort, och det har kommit väl till
användning. Allra helst i hennes
arbete under många år, som hemsamarit i Ljustorp, där hela socknen blev hennes arbetsfält.
Maken Anton avled 1990. Han var
en hängiven ﬁskare och jägare. Tillsammans har de upplevt naturen,
som har ingått i bådas intresse.
Musik har också fängslat dem.
Anton var ﬁolspelare och ingick i
Ljustorps spelmanslag.

Greta har varit och är fortfarande eldsjäl inom Röda Korset.
Hon belönades 1983 med Västernorrlands Röda Korset medalj i
silver, för sina insatser. Bland
annat mottagande och ombesörjning med ﬂyktingar under kriget.
Där hon ﬁck många vänner för
livet. Årets Timråbo, 1991, belönades hon med för sina insatser för
hembygden.
Mycket av hennes goda minne och
kunskaper ﬁnns dokumenterade i
böckerna Ljustorp förr och nu (1 &
2). Där SPF Höstsols studiecirkel
under 1986-89 nedlagt ett enormt
arbete i skildringar som rör hembygden. Med den numera avlidna
Sven Hedin som projektledare.
Greta är en synnerligen god lyssnare och även berättare. När
minnet är intakt ﬁnns det outtömliga källor att ösa ur. Att studera
yngre dagar var ej så lätt, men hon
har haft förmåga att lagra upplevelser under livets gång och det får
hennes omgivning ta del av nu.
På grund av lårbensbrott har hon
nu sitt boende på Hagalid. Hon
har ﬂyttat in under 2008 och trivs
förträfﬂigt. Inväntar nu sommaren
och att få återbesöka sin kära hembygd i Tuna tillsammans med barn,
barnbarn och barnbarnsbarn.

Greta med maken Anton Forsberg

Torsten Byström

Stöd Ljustorpsbladet genom att betala in medlemsavgiften i Sockenföreningen. Enskild 75:-, familj 100:-, Organisation 200:-. Skriv
namn och årsavgift på talongen skicka in på PG 86 11 24-6

Vi utför ombyggnationer, reparationer samt kakel och klinker arbeten
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GLÖM INTE SURSTRÖMMINGEN I
PRÄSTGÅRDSPARKEN DEN 20 AUGUSTI
Kalender:
25/5 kl.18:00 Söndagsgudstjänst
Thord Hägglund, Agneta Granlöf
26/5 Mitt på dagen resa
1/6 kl.11:00 Högmässa
Thord Hägglund, Agneta Granlöf,
OBS! vecka 43 är prostvisitation i sam6/6 kl.18:00 Musik i sommarkväll
fälligheten som avslutas med högmässa i
Mingel i sockenstugan efteråt Maria
Ljustorps kyrka söndag den 26 oktober
Ålander, Agneta Granlöf,
Ljustorps kyrko- och hembygdskör
15/6 kl. 18.00 Söndagsgudstjänst
Peter Persman, Agneta Granlöf
21/6 kl.18:00 Söndagsgudstjänst i prästgårdsparken
Thord Hägglund, Cecilia Nilsson
29/6 kl. 11:00 Söndagsgudstjänst i Lagfors kyrka
Maria Ålander, Agneta Granlöf
6/7 kl.12:00 Hembygdsdagen med gudstjänst
Torsten Berglund, Agneta Granlöf, Ljustorps kyrko- och hembygdskör
13/7 kl. 18:00 Söndagsmässa
Thord Hägglund, Cecilia Nilsson
27/7 kl. 15:00 Söndagsgudstjänst i Lagfors kyrka
Peter Persman, Seth Hägglöf
3/8 kl. 11:00 Högmässa
Peter Persman, Agneta Granlöf
10/8 kl. 18:00 Gudstjänst i Lagfors kyrka
Maria Ålander
24/8 kl. 11:00 Högmässa
Peter Persman, Agneta Granlöf
Med reservation för ändringar. Se gärna aktuella uppgifter i predikoturerna eller på hemsidan

Badplatsen vid Röjesjön
SOMMARMUSIK I LÖGDÖ BRUKS KYRKA
I sommar blir det sommarmusik följande torsdagskvällar.
kl.19:00
3 juli, 10 juli, 24 juli och den 7 augusti
Efter sommarmusiken blir det alltid kaffe i Rättargården
Den 10 juli ansvarar Ljustorps kyrkoråd för serveringen
För närmare information om programmet se afﬁscher och predikoturer

SOCKENSTUGAN
Även i sommar kommer sockenstugan att
vara öppen varje vardag under dagtid.
Titta gärna in där och påminn dig om
hur skolmiljön såg ut förr i tiden

Badplatsen ligger på kyrkans mark. Församlingen i samverkan med idrottsparken har
nu låtit fälla stora delar av den skogsdunge,
som funnits till höger om stigen till stranden.
Ett antal träd har bevarats mot skogskanten.
Vi hoppas att detta uppfattas som en förbättring. Arbetet utförs helt med idéella krafter utan kostnad.
Stort TACK till dem som medverkat till arbetet.
Freja Tjärnberg

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
Den 21 april höll bylaget årsmöte med 15
personers närvaro. En nyinﬂyttad medlem ,
Lennart Eliasson, välkomnades speciellt av
ordföranden, och därefter följde sedvanliga
mötesförhandlingar och val till olika poster
som visas nedan.
Vi blev påminda om brasan som traditionellt
tänds på Vargknösen vid Valborg och grillfesten som i år inträffar den 14 juni vid vår
träffpunkt vid badstranden. I övrigt var det
ett lugnt årsmöte som avslutades med kaffe
och mackor.
Styrelse 2008
Christer Svensson, ordf
Margit Sjögren, Sekr
Bert Forsberg, kassör
Ossian Eriksson & Lea Hörnström: ledamot
Ella Dahlin & Torsten Byström
Suppleanter: Margareta Hedström, Uno
Hörnström: revisor Gun-Marie Forsberg
Festkommitté: Barbro Svensson, Gun-Marie
Forsberg, Margareta Hedström, Margit
Sjögren, Ingrid Bredin
Underhåll badplats: Ossian Eriksson

Bredsjöns byalag

Informationskuriosa; angeltävlingen 2008 drog upp 15,3
kg gädda.

Valborgsmässoﬁrandet hölls i Mjällå och
samlade drygt 30 deltagare, som framförde
vårsånger bland annat Vårvindar friska.
Under kvällen tävlande man i fyra discipliner, nämligen kast med boll i hink, kast med
boll i hålplank, pilkastning samt luftgevärsskytte. Tävlingen hålls varje år i samband
med valborgsmässoafton.
Byalaget har instiftat ett vandringspris, Valborg cup, där tävlingens totalsegrare erhåller en
inteckning i vandringspriset. Årets inteckning
på priset tillfaller Kristian Jansson i Mjällå.
Den 15: e maj startades en rökericirkel med
12 deltagare i första omgången. Ämnesomfattningen: rökning som konserveringsmetod,
vedhantering, konstruktion av ett rökeri, livsmedelshygien, att göra upp eld samt besök vid
närbeläget ﬁskevatten. cirkeln avslutas med
rökning av nyfångad strömming.

Hemsida, nu uppdaterad: http://www.ljustorp.se/bredsjon/
På söndagar kl 15:30 gympas
det för fullt i byalokalen, ta
med en tia och kom! Ev
funderingar/frågor kontakta
Ulli 845 04 el Ewa 845 88.
Lördagen den 5/4 och 12/4
var det arbetsdag, mycket blev
gjort, tack till alla som kom.
Byalagets evenemangskommitté anordnade även i år majbrasan en helmysig kväll där
vi sjöng in våren!
För frågor samt bokning av ex
byalagets bastuudde vänligen

Maits garnhörna
Stick- och virkgarner
Tillbehör
Stickade tröjor mm
Du hittar mig på Humlans slöjd
För frågor ring 070-216 11 56
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Trots att maj månad ﬁck en kylig avslutning
är vårbruket i full gång och vi ser fram till en
varm och härlig sommar.

Kallelse till arbetsmöte kommer inom kort,
avseende underhåll på våra broar och röjning
av sly. Kjell Rastberg

Lagfors byalag, Torsten Byström

Den årliga Bredsjöangeln som
i år gick av stapeln lördagen
den 29/3 kl 09:30-13:00 blev ett
mycket lyckat arrangemang,
ett stort tack till Leif Åkerdahl som ordnat en ﬁn tävling.
Det vinnande laget Älvproffsen vann med en vikt på 3,8
kg, 2:a blev Lag Ove A med 3,5
kg och 3:a blev Lag Göran A
med 3,3 kg.

Mjällådalens byalag

kontakta Kent Berg på mobil
070-218 80 69. Besök gärna
vår hemsida: www.ljustorp.se/
bredsjon/.
Och till sist så önskar vi alla
skolungdomar och barn ett
skönt kommande sommarlov
och hälsar er alla välkomna
till vår ﬁna badstrand i Bredsjön när värmen kommer. Förhoppningsvis kommer vi även
i år att kunna erbjuda glass på
soliga dagar.
Styrelsen 2008 genom Victoria

Mobila massören!
Unna dig
vardagslyx...

Jag har också
presentkort

Liselotte Forsberg, dipl & cert massageterapet
Mobil: 070-266 89 81
Adress: Fuske 218, 861 93 Ljustorp
Besöksadress: Terminalvägen 16, Timrå
Innehar F-Skattsedel

Baptistförsamlingen
Bildkollage

från våren

Tältmöten
Glöm inte årets tältmötesserie i Fuske. Vecka 32
den 7-10 augusti.

Avslutning
Babysång
Sommaravslutning 30
maj kl 11.00 på kapellet.
Alla är välkomna!

Insamling
morsdagspaket
Årets insamling av morsdagspaket gav 19 fyllda
paket eller handväskor
som ska skickas till
mammor i Lettland.
Insamling från kollekten
sista april blev 1980:Tack för ert bidrag!

Kalender
30 maj 11.00
1 juni 14.00
6 juni
6 juni
8 juni 17.30
13 juni 20.00
15 juni 11.00

Avslutning Babysång på kapellet
Gudstjänst. Pred Tomas Lindberg
W, ungdomssamling inställd
Församlingsutﬂykt
Körträning och bön
Sommaravslutning W
Gudstjänst med nattvard

Varje fredag tom 30 maj kl 11 Babysång på Bygdegården
Varje fredag tom 13 juni kl 20-22 W-ungdomssamling.

Alla är varmt välkomna att delta på våra arrangemang!
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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Biblioteket
Telefon 070-191 65 10
Öppet
Juni öppet endast måndagar
17.00-19.00
Boktips nr. 1
Författare: Nicholas Shakespeare
Titel: ”Havets hemligheter ”

naminne, och en båt förliser i vattnet utanför gården. Paret räddar
livet på en ung man och öppnar
sitt hem för honom.

Regnmoln drar in över Tasmaniens kust den dag då Alex och
Merridy ﬁnner varandra. Tilltufsade av det förﬂutna väljer det
unga paret att leva ett liv tillsammans på en bondgård.

Han blir den katalysator som får
oförlösta känslor att blottas och
dunkla begär att vakna.Vad är
egentligen och hur mycket sanning kan en människa uthärda?

De lär sig bruka jorden, föda upp
boskap, ta tillvara havets gåvor.
Men under ytan lurar hemligheter och förluster som de inte förmått handskas med. Det blåser
upp till storm, den värsta i man-

Boktips nr. 2
Författare: Anne B. Radge
Titel: ” Eremitkräftorna”

Vid trettiosju års ålder har Toruns
liv tagit en ny och oväntad riktning.
Allt började med att hennes farmor
dog, då hon för första gången mötte
släkten på sin fars sida. När hon
får veta att hon är nästa arvtagare
till släktgården ställs hon inför ett
val som är allt annat än enkelt.
Detta är den andra boken om dom
tre syskonen Torunn, Margido och
Erlend. Humor, värme och träffsäker miljöbeskrivning skildrar en
ovanlig och charmfull familj sombeﬁnner sig i en tid av omvälvande
förändringar.

Fortsättningen på ” Berlinerpopplarna ”.

Välkomna till Biblioteket i Ljustorpsskolan, hälsningar Vivianne
Ur Byssfolke som utkom
1981 av NilsEric Sjödin

Hjalmar
Tretumsspiken
Hadd du full i käft´n,
å möbelaffärn din
vart bärä större.
Å då va ju dä
du tyckt va rolit.
Int brydde du däg om
å sälj na möbler.
Sä då´n herrkär
komme in te
doffelrocken
å skärprocken
å skärphatt´n
höll du på å klater
å sätt upp na masonit
på ysterväggen.
Ensammen va du
på´n rangelstega,
sä då´n dän kärn
komme å slo snö tå
svartatt´n
vart du fäjjen
mäka ônna spiken
hit e högerslipa
å håjje åt´n
bort vänstra:
20

Byssfolke
”´N hän kärn
kan nog hjålp mäg
å håll ti
oppat hernä
mensch jäg spike.”
Då slog en tå säg
rocken, klev opp på´n
stol å höll ti.
Å du spike.
Sen köfft´n
tri bokhyller
å na fjask
som han skull ha
pelargonern häri.
Då hade du redan
fott fast annerskiva
på ysterväggen.
För pärninga du tjentä
köfft du´n jorlbit
i Kläppsjö.
Innaredd stugerna
å bjudd himm
gammelfolke,
som va ovan
å bli himmbjudd.
Bort i kôrka

Gubbarna från hemmet i
Röån skildras på dialekt

komme du över bänka
- rensä dom på psalmböckern - å bestådd på
kaffe hävä dom.
Noppe blommern på
lägdern för å pry vä
- men glömt dom på
bilﬂake då dä bar tell.
Int brydd säg gammelfolke om dä
- prästkrägan å satan dom feck ju hästkötte
på limpsmörgåsern
å´n Hadar spela schottis
- å gôbba fanns ä å
akedär vä.
Å då du såt häri sänga
på lasarättä i Sollefta
mella jul å nyår,
längtes du mest
å for akedär vä gôbba.
Masonit´n sitt ju där
han sitt. Prästkrägan
väx. Söngdagsöppet å
bestå på kaffe
å nymoa å faan
ta överhanna.

Men i Kläppsjö ha
dom hadd aksjon.
Ongdomen for å grea
här i näta, na
hårdaskärra geck å
klappe på båtsua
å körvgôbba sto som
en åbbarstim.
Men gôbba å akedär
vä var e glest vä.
Du feck na fel på yga
då du vart gämmal
å slapp si himmane
börj på väx igen.
Baka gråhinna
på yga dine
va no himmane
brano likt säg.
Å frälst lär du ha vorte
inna du dödde.
Dä geck no fali gent,
å inte hadd dom na
dragspela heller
frälsara.
Publicerat med tillstånd
av NilsEric Sjödin

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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Under några nummer kommer Berry Johansson från Naturskyddsföreningen att presentera naturreservaten!
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BUTIKEN ÄR FYLLD
MED SKOL-

AVSLUTNINGSKLÄDER!

Den personliga butiken
Öppettider:
Vardagar 10.00 - 18.00
Lördagar 10.00 - 14.00
Telefon 060-57 33 30
Köpmangatan 39, Timrå

Välkommen

Vårjackor
50%
Glöm ej!
Inlämningsställe för kemtvätt
Pensionärsrabatt

Öppet:
vardagar 10 - 18, lördagar 10 - 14
Köpmangatan 47
Tel & Fax 58 07 80

Välkommen!

Nära till fri parkering!
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• 2 takts Oljor
• Bromsbackar
• Variator remmar
• Vajrar
• Tändstift
• Elektriskt

Servar och reparerar
Alla märken
Reservdelar

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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Ovanliga förnamn i Ljustorp
V

i tycker att vi har konstiga
namn idag, men tittar vi i backspegeln har ovanliga namn förekommit även tidigare. Här följer
lite tips med namn från Ljustorp
för er som snart skall döpa...
I arbetet med att sätta rätt namn
på personer på gamla fotograﬁer
(se fotodatabasen) har många roliga
och mycket ovanliga namn passerat
revy. Det blev till slut så många
möten med glömda namn att jag
tyckte att ﬂer borde få läsa och
njuta.
Alla namn har burits av personer
som bott i Ljustorp under 1800-

och 1900-talen. Namnen är hämtade
från folkräkningarna 1890, 1900 och
1980 samt släktforskarnas dödbok
1947 till 2003. Tillsammans blir det
en lista på ca 7000 personer som
bott i Ljustorp.
Jag har högst egensinnigt plockat
ut roliga och intressanta förnamn
och sedan har jag tagit bort dagens
500 vanligaste pojk- och ﬂicknamn.
Resultatet presenteras nedan som
namnlistor. Dessa listor ger tyvärr
inte de döpande föräldrarna rättvisa. Många vinnlade sig att skapa
ett sammanhang i de olika förnamnen. Ibland känns det som poesi som
en lista inte kan återge -men i alla
fall- läs och njut!

Pojknamn
Abel, Ador, Alarik, Alford, Alfridiof,
Almar, Alonsi, Alrik, Andor, Astor,
Bene, Dolfrid, Edem, Efraim, Eitel,
Eldor, Elivel, Ellner, Elov, Elvin,
Enok, Evald, Gerold, Gillis, Hadar,
Hagar, Helfrid, Helmfrid, Herlof,
Hugord, Imanuel, Isidor, Kondor,
Leontius, Lindor, Livin, Mack,
Milton, Omar, Ossian, Pali, Rane,
Runo, Sandor, Seved, Severin,
Sondrid, Tolf, Uddo, Waldor,
Wathier.
Text: Olof Ulander
Bilder ur bildatabasen

Flicknamn
Adelé, Adiné, Alama, Aldy, Amelina, Andrietta, Anetty, Armida, Axelina, Beda, Berna, Daga, Davida,
Disa, Doffni, Dolryd, Eleonora, Elida,
Ellida, Elma, Elvi, Emelia, Enda,
Engla, Eugenia, Eulalia, Evangeline, Fabiana, Gunda, Gunni, Gurli,
Henny, Hilmi, Hygenia, Ingert,
Janita, Jensine, Karla, Lauretta,
Laurina, Letty, Lis, Lori, Lurentia,
Mabel, Magna, Mildrid, Mimmi,
Mina, Mino, Nittalia, Nomi, Olivia,
Ora, Ottilia, Runa, Runi, Selina,
Severina, Sighild, Signhild, Singer,
Teres, Tilda, Tolvy, Vajlit, Valgit,
Veiny, Wändela.

Kommunfullmäktige i Ljustorp
Våra förtroendevalda politiker höll ett av sina möten i Bygdegården

D

et var första gången som
fullmäktige valde att hålla möte
i Ljustorp under modern tid.
Ljustorp ville som vanligt hålla ﬂaggan högt och Mait Härén stod i
dörren och hälsade alla fullmäktigedeltagare välkommna med godis och
nybakade bondkakor.
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Före själva
mötet
höll
Olof Ulander
ett föredrag
om Ljustorps
historia, som
var mycket
intressant att
lyssna
på.
Han avslutade med att
visa en bild
av det sista
fullmäktigemötet
i
Ljustorp som
hölls 1950.
Under mötet höll Hans-Erik Näslund en information om Leaderprojektet i Timrå. Alla ledamöterna ﬁck
också delta i ett litet grupparbete
kring frågan.

höra hur det gick till när politikerna
träffas. Den längsta diskussionen
blev avseende inköpet av en traktorgrävare. Mötet förﬂöt bra och var
avklarat förvånansvärt snabbt.

Det var några ”vanliga” ljustorpare
som satt på åhörarplatserna för att

Välkommen tillbaka!
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Yrkesförare skadar
ryggen på 331:an
Så är det äntligen bevisat. Väg
331 är så dålig och bitvis så farlig
att yrkesförare riskerar ryggskador. Det här visar en studie gjord
av Vägverket konsult.
Vi får hoppas att det leder till
åtgärder som förbättrar vägen.
(Källa ST )

Lekområde för
laxöring
Ljustorpsån skall få en egen
självproducerande stam av havsöring. Det sker med hjälp av
pengar från staten och det man
ska göra är att göra i ordning
lekbottnar.
Åtgärderna under 2008 kommer
att inrikta sig på två stora lerbottnar. En 400 meter nedströms
från Lagfors kraftverk och en i
början av Nylandsforsen.
(Källa ST)

Bra ﬁske i ån!
Ljustorpsån har i år bjudit på
bra ﬁske. Under början av maj
har ﬁskare fått havsöringar på
mellan ett och fyra kilo.
Samtidigt kan det goda ﬁsket ge
problem, eftersom det drar till
sig ﬂer ﬁskare. Det är viktigt att
tänka på att göra rent utrustningen när man ﬁskat i Ljustorpsån, eftersom det ﬁnns kräftpest
i ån.
(Källa: ST)

Sommarbussar
I sommar får Ljustorp anropstraﬁk med taxi på samma
tider som bussturlistan. Traﬁken kommer att köras måndagfredag.
Kom ihåg att ni måste ringa och
beställa minst två timmar före
avgångstiden i turlistan.
Att bussen ersätts med taxi är
för att det var så få som åkte
ifjol.
(Källa: ST)
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Vår egen presentbutik på Humlegården
i centrala Ljustorp
Minimarknad 24 maj
Utanför butiken kommer vi att ha en liten
marknad med hemslöjd, loppis, bröd mm

Välkomna!

Trådslöjd
Vi har fått in fin trådslöjd
tillverkad i Ljustorp. Kom in
och titta på sortimentet
Titta in på ett besök!
Vi vill alltid ha besökare,
även om du inte ska
handla. Hälsa på oss och
ta en kopp kaffe!

Hemsida: www.humlansslojd.se

Öppettider
Lör - sön 11-15
och ons 17-19
Juli dagligen 11-17
Övrig tid jour: ring Mait 070-216 11 56
eller Vivianne 070-298 31 84

Stickcafé:

25 maj klockan
19-21. Avgift 25 :-inkl ﬁka
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”50 procent ökad tillväxt i Ljustorps skogar?”
Studiecirkel om att öka tillväxten i skogen

U

nder vintern har en studiecirkel hållit av LRF Skogsägarna och Vuxenskolan.
LRF Skogsägarna har sett hur skogens framtida betydelse bara ökar.
Skogen skall ge råvara till industrin, tillräckliga områden avsättas
för att bibehålla biologisk mångfald, kulturhistoriska lämningar i
skogen skall skyddas, rekreation
för befolkningen och i framtiden
även räcka till nya användningsområden som fordonsbränsle.
Nytt studiematerial
För att bättre klara de ökande
kraven på skogen har LRF Skogsägarna tagit fram ett påkostat
studiematerial med syfte att öka
tillväxten i skogen på ett för skogsägarna lönsamt sätt. Under ledning av Lars-Axel Rönngren har
en studiecirkel hållits i Norrskogs
och Vuxenskolans regi under vintern för intresserade skogsägare på
Hembygdsgården. Målet att öka
tillväxten med 50% var det kanske
ingen som trodde på men att det
ﬁnns väldigt mycket att göra för
att öka dagens tillväxt var alla
överens om.
Studiecirkeln avslutades med ett
besök på några av bröderna Bergfors skogsskiften. Deltagarna ﬁck

se såväl nygallrade skogar som
områden under röjning. En sanning som många strök under på
var den att röja och gallra är den
viktigaste åtgärden för ökad tillväxt men exakt hur man gör är
mindre viktigt.
Det omfattande och imponerande
jobb som Bergfors lägger ned på
sina skogar verkade dock vara
enligt skolboken och stämde många
till eftertanke. Efter att ha vandrat runt på skiftena var det dags
för avslutning och varmkorvskalas i glatt samspråk om nya tag
i skogen. Att Ljustorps basnäring,
skogen, skall fortsätta att utvecklas när dessa herrar råder blev

Rekordﬁske!

klart mellan korvtuggorna.
Deltagare i kursen
Deltagare i studiecirkeln på bilden
ovan var från vänster Lars-Anders
Bergfors och bakom honom Anders
Mattsson, Nils-Erik Johansson,
Rolf Bolander, Robert Lindbäck,
Mats Nyberg, John Eriksson,
Arnold Thunström, Markus Bergfors, Jan-Erik Melin, Arne Forsberg, L-A Rönngren, Erik Edén
och Olof Ulander bakom kameran.
De studiecirkeldeltagare som inte
deltog i studiebesöket var Valfrid
Berg, Nils-Henrik Eriksson och
Lars-Göran Frölander
Text och bild: Olof Ulander

Att ﬁska med barn är bland det
roligaste som ﬁnns...

A

xel Englund drog upp denna
gädda på 6,7 kilo ur Röjesjön i maj
ifjol. En riktig praktfångst som kan
inspirera oss andra.
I en tid då många ﬁskare har vant sig
vid att ﬁska i vatten dit fångstfärdig ﬁsk
levereras känns det kul att vi i Ljustorp
har några vatten som kan bjuda på ett
naturligt och bra ﬁske.
Axels egen kommentar om gäddﬁsket:
-Det ryckte jättemycket och hela båten
skakade. Det tog lång tid att få upp den
och båten drog iväg. Den sprattlade till
när vi ﬁck upp den, men pappa dödade
den, berättar den stolte ﬁskaren.
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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

Timrå
Ryds Glas
Glasmästeri
i Timrå AB AB

Mäklarna
Köpmangatan 18 TIMRÅ

Tel: 57 33 90

Närmare än någon annan.

Bilrutor och
glasreparationer
Stenskottlagning

Öppet 7.00-16.30
Terminalvägen 6, Timrå

Telefon 57 64 20

Telefon 060-416 56
www.dina.se/timraorten
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Pro i Ljustorp
En förening med massor av medlemmar och ordentligt med klös!
cirklar och medlemsmöten
varje månad och sedan
massor av specialaktiviteter som Äggsexa, julbord
och surströmming. Häromdan hade vi tex Lögdö dagen
med strumptema.

P

RO är en av
Ljustorps största föreningar med massor av
aktiviteter.
Harriet Svedlund som är
ordförande berättar att
man idag har drygt 140
medlemmar från Ljustorp,
Sörberge och Bergeforsen.
- Många söker sig till
Ljustorp för att man på
något sätt har anknytning
hit. Men det faktiskt också vår ﬁna
lokal Bygdegården som uppskattas. Vi är en av få PRO föreningar
som har tillgång till en möteslokal
och den är ju dessutom väldigt
ﬁn. Våra grannföreningar brukar

tävla om vem som ska bli inbjuden
till oss. Alla tycker att det är så
roligt i Ljustorp, skrattar Harriet.
Föreningen har mycket verksamhet. Man har boule varje vecka,

- Våra möten är ungefär
en gång i månaden och vi
försöker att alltid ha både
en föreläsare och underhållning, berättar Harriet. Vad
gäller cirklar, så har vi inte
så stort utbud, men vi samarbetar med alla tre PRO föreningarna i Timrå och kan dessutom gå
på deras verksamhet. Många går
t ex på gympa i Timrå, avslutar
Harriet.

Traﬁkcirkel under våren!
Under vintern har PRO drivit en
traﬁkkurs om nya vägmärken och
nya traﬁkregler. Det är PRO centralt som har tagit fram materialet
i form av bl a en kursbok.
Överraskande många anmälda
I PRO Ljustorp har man varit
hela fem grupper dvs mer än 40
deltagare i både Bergeforsen och
Ljustorp. - Vi ﬁck panik när så
många anmälde sig berättar Harriet. Vi hade ju inte så många cirkelledare.
Kursledningen har skötts av medlemmar. Cirkelledare under kursen
har varit: Inger Hansson, Maj-Britt
Forsström, Alice Berg, Gudrun

Kursdeltagarna vid avslutningen i Ljustorp

Söderberg och Maj-Lis Smedman.
Första träffen var en representant
från NTF med och deltog. - Han var
mäkta imponerad över att det var
så många män med berättar kursdeltagarna. Damer brukar ha lättare att gå den här typen av
kurser, även om de egentligen
redan kör försiktigt. Damerna i
gruppen säger bestämt att det är
karlarna som måste dämpa sig i
traﬁken.
Deltagarna berättar att dom började med att göra lilla körkortsprovet, för att se hur det stod till
med kunskaperna. Det var tyvärr
bara en som hade alla rätt, men nu
efter kursen är det förhoppningsvis bättre, berättar Harrieth.

Torsten Byström med kursbok i handen
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Kursen har omfattat fem träffar

a´ tre studietimmar vardera.
Kursinnehållet har varit vägmarkeringar, nya bötesbelopp, nollvisionen, gående, cyklister, hastighet,
olyckor/säkerhet, när man skall
sluta köra och nya vägmärken.
Frågetävling
Kursen avslutades med en frågetävling som går över hela PRO
Sverige. Det lag som vinner
kommer sedan att tävla mot Timrå
och Söråker och så småningom, om
man vinner kommer man upp och
tävlar om att bli bäst i Sverige.
Omdömet efter kursen är: lärorikt,
trevligt, bra, bra kunskap, bra tankestötta om när man ska sluta
köra, kul att träffa trevliga människor, gemenskap med mera.

En aning personligare
Begravningsbyrån med det personliga
engagemanget finns för Dig alla dagar.
Vi finns på kontoret vardagar kl 9-16 och
vi har jour kvällar och helger så Du når oss
även då, om du behöver hjälp vid ett dödsfall.
Välkommen önskar
Robert

Inger

Torbjörn

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
Med omtanke i minsta detalj!
______________________________________

Hässjö Begravningsbyrå
Köpmangatan 38 i Timrå
Tel. 060-400 63 gäller även kvällar och helger
www.ringabyraer.se
www.agendabegravningsbyra.se
Av SBF auktoriserad begravningsbyrå

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
Terminalvägen 16, Timrå · www.i-balans.se

Behöver Du en

TANDLÄKARE?
Ring oss på Mellangatan 12 i Timrå och boka tid.

060-574424

Vi utför bland annat:
- Akut tandvård
- Implantatbehandling
- Estetisk tandvård
Vi har specialister knutna till vår verksamhet
Anslutna till Försäkringskassan

Anders Nigard Tandläkartjänst AB
Anders Nigard Leg. tandläkare
Mellangatan 12 861 32 TIMRÅ
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Aktiviteter i Ljustorp maj-juli
Maj
Lör 24 kl 9 och framåt
Öppet Hus
Ljustorps trädgård
Tomat-Ås
Björkängen
Humlan
Sockenstugan
Ljustorps kyrka
Atlejé Tid och Tum
Lör 24 kl 12
Veteranbilsutställning
Hembygdsgården
Hembygdsföreningen
Sön 25 kl 18.00
Gudstjänst
Lj kyrka
Lj församling
Sön 25 kl 18.00
Gudstjänst
Betel
Lj Baptistförsamling
Sön 25 kl 19.00
Stickcafé
Humlan
Mån 26
Mitt på dagen resa
Lj församling
Fre 30 kl 11
Avslutning babysång
Betel kapell
Lj Baptistförsamling

Juni
Sön 1 kl 11.00
Högmässa
Ljustorps kyrka
Lj församling
Sön 1 kl 14.00
Gudstjänst
Betel
Lj Baptistförsamling
Tor 5 kl 18.30
Centerns Miljödag
Församlingshemmet
Centern
Fre 6
Församlingsutﬂykt
Baptistförsamlingen
Fre 6 kl 18.00
Musik i sommarkväll
Ljustorps Kyrka
Lj församling
Lör 14
Grillfest
Badstranden
Ås-Lagfors byalag
Sön 15 kl 18.00

Gudstjänst
Ljustorps kyrka
Lj församling
Fre 20 kl 13
Midsommarafton
Hembygdsgården
Hembygdsföreningen
Sön 21 kl 18.00
Gudstjänst
Prästgårdsparken
Lj församling
Sön 29 kl 11.00
Gudstjänst
Lagfors kyrka
Lj församling
Mån 30
Sommarresa
Norrbyskär
Lj PRO

Juli
Tis 1 Stoppdatum Lj blad
Lör 5 kl 10.00
Utﬂykt Stubb-Lisamon
Samling affären
Naturskyddsför &
Sockenföreningen
Sön 6 kl 12.00
Hembygdensdag
Hembygdsgården
Hembygdsföreningen
Sön 6 kl 12.00
Gudstjänst
Hembygdsgården
Lj församling
Sön 13
Utﬂykt hemligt mål
Centerherrar
Sön 13 kl 18.00
Söndagsmässa
Ljustorps kyrka
Lj församling
Ons 23 kl 18.00
Slåttanna
Hembygdsgården
Hembygdsföreningen
Lör-sön 26-27
Nytt Ljustorpsblad
Sön 27 kl 15.00
Gudstjänst
Lagfors kyrka
Lj församling

www.ljustorp.nu
webbsida med nyheter om bygden
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Regelbunden
verksamhet
Ons kl 11.00
Boule
Boulebanan
PRO
Tor kl 18.45
Bilbingo
Bygdegården
Ljustorps IF
Fre kl 11.00 tom 30/5
Babysång
Bygdegården
Baptistförsamlingen
Fre kl 18-21 tom 30 maj
Fritidsgården
Fre kl 20-22 tom 13/6
W - ungdomssamling
Samling Betel
Baptistförsamlingen
Sön kl 15.30
Gympa
Byalokalen Bredsjön
Bredsjöns byalag
Vill ni se era aktiviteter här?
ljustorpsbladet@ljustorp.se
För aktuell info se
www.ulander.com/ljustorp, under
aktiviteter

Öppet hus 24 maj
Ljustorps Trädgård
Öppet 9-15

Tomat-Ås
Öppet 10-15

Humlans slöjd
Minimarknad
Öppet 11-15

Björkängen
Loppis, våffelstuga och
turistinformation
Öppet 11-15

Ateljé Tid och Rum
Öppet 11-15

Ljustorps kyrka
Guidning av Sockenstuga och
kyrkan mellan 11-14

Hembygdsgården
Veteranbilsutställning 12-16

Höglandsbodarnas
Jord & Skog
Fordons smörjmedel
Beställ oljan hos oss
”Norsk Hydro”

Borstlist för dina portar
Aluminiumhållare
För borstlist
Höjd br längd
Skenbr längd typ
12
5
2000
5
3000 A
15
5
2000
5
2000 B
17
5
2000
8
1000 A
30
5
2000
8
1000 B
45
5
2000
60
5
2000
60
8
1000
90
8
1000

Handrengöring
”Tufanega Superega”

Ask-Dammsugare
En Cadillac bland
askdammsugarna
”Couger”
Snygg design och en kraftfull motor.
Suger upp aska, varm som kall,
från både pellets- och vedspisar,
dörrar i spannmålskaminer,
den öppna spisen och
utegrillen m.m.

Bra för oljiga
händer i verksta’n och i
jordbruket

Egen verkstad

med svarvning och fräsning

Intresserad?
Ring:
Kenneth Sällström
Tel: 070 - 31 66 962
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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
Tomat-Ås
Ljustorps Taxi
Rotsjö gård
Idrottsplatsen
Björkängen
Bygdegården bokning
Bygdegården vaktm.
Bygdekontoret
Ljustorps brandkår
Bagarstuga Lagfors bokn.
Bagarstuga Stavre bokn.

060-820 40
060-820 49
060-810 50
060-820 37
070-310 13 69
060-824 03
070-309 09 68
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
060-401 65
060-821 47
060-414 20
060-401 65
060-16 32 37
060-16 32 42
060-821 38

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

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
Postutlämning Timrå
Polisen Timrå
Länsstyrelsen
Färdtjänst
Pastorsexpeditionen
Bergeforsens camping

060-400 73
060-464 00
060-18 10 00
0771-45 04 50
0771-52 40 22
060-58 05 25
060-16 31 00
060-16 32 00
0771-41 64 16
060-57 34 31
060-59 21 60
0611-34 90 00
060-439 00
060-408 20
060-822 70
060-51 50 90

Ljustorps Trädgård
Mån-Fre 10-18, Lö 10-14. Juli & augusti stängt
Tomat-Ås och Café Pomodoro
Tis-sön 8-19, café 11-19. Måndagar stängt
Humlans Slöjd
Lör-Sön 11-15, Ons 17-19. Juli dagligen 11-17
Björkängen
Loppis, våffelstuga och turistinformation
Från midsommar dagligen 11-17
Biblioteket
Juni Mån 17-19
Kansli IP
Mån & ons 13-15
Pastorexpedition Ljustorp
Ons 10-12
Övrig tid Pastorsexpedition Söråker

Hyra ut stuga?
Vi behöver stugor och rum för
uthyrning i sommar. Det kan
vara allt från sidohus på tomten,
en friggebod till ett gästrum där
du erbjuder rum eller B&B
Ring 073-822 41 57

Grattis Annelie Engman
Till vinst hos Mobila Massören

Kom ihåg!
Ljustorp har mjukt vatten, dosera
så lite tvättmedel som möjligt, för
miljöns skull
MiljöLisa
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Höstens
upptakt
Surströmming
fre 22/8

Sommarresa
30/6 till Norrbyskär för mer info ring
Alice 57 96 04 eller Harriet 824 21
Styrelsen tackar all som
ställt upp under våren och
önskar er trevlig sommar!

Hemlagad husmanskost,
även för avhämtning
Smörgåstårtor
Catering för alla tillfällen

Boule
Utesäsongen för boule börjar den 7
maj.Alla gamla som nya spelare hälsas
välkomna onsdagar kl 11.00 nere vid
Ljustorps IF. Medtag eget ﬁka

Öppet:
mån-fre 10.30-13.30
minst 2 dagens rätt

Nya medlemmar hälsas hjärtligt välkomna! Ring Harriet
824 21, 070-671 17 03
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Uthyrning av
Sumodräkter!
Vill du hyra Sumodräkt till svensexa, fest eller annan hippa
Ring Kristin och Henrik Forsberg
073-073 07 57
www.hyrsumo.se

GLAS * MONTAGE * SOLSKYDD
ROBERT LINDGREN SÖRBERGE
TEL/FAX 060-526630 MOBIL 070-6901360
www.rialp.se

Låga omkostnader ger bra priser.
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EcoFan ﬁnns
nu i Sverige!
Elektrisk ﬂäkt som
genererar sin egen el.
Fördelar värmen ut i
rummet i stället för upp
under taket!
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.
Energiexperten Höglandsbodarna
060-61 22 87 073-728 25 08

Numrets ”Lövbergare”

Turista hemma! - Geocacha-

G

eocaching är skattjakt med
GPS och det är otroligt roligt
och dessutom ett sätt att komma
ut i naturen och göra något tillsammans.
I ljustorp med omnejd ﬁnns idag
ca 19 skattgömmor utplacerade på
olika platser. Många av platserna
sammanfaller med våra stigar,
kulturminnen, utsiktsplatser och
sevärdheter. Så du kan alltid passa
på att prova när du ändå ska ut och
besöka olika platser.
Bärbar GPS och dator med Internetanslutning är ett måste. Du
hämtar dina koordinater på Internet och söker sedan rätt på ”skatten” i naturen med hjälp av din
GPS. Koordinaterna hämtas på
www.geocaching.com. Sajten är engelskspråkig, men de svenska skattgömmorna är på svenska när man
kommer dit.
Skatterna består oftast av en plastburk fylld med lite bytessaker, en
loggbok och lite information. Regeln
är att om man tar något så ska man
lägga dit något.
Geocaching passar alla åldrar från
familjer med barn till ensamstående

och äldre par. På hemsidan där koordinaterna ﬁnns anges svårighetsgrad för varje skattgömma och man
kan välja det som passar en bäst.

sjön. I Viksjö ﬁnns ytterligare tre
geocacher och i Lögdö Bruk ﬁnns en.
I Stavreviken och Bergeforsen ﬁnns
massor.

I Ljustorp har vi geocacher i:
Björkoms fäbodar, Lövberget, Frötuna, Burberget, Skäljombäcken,
Delldens källa, Stubb-Lisamon,
Röjesjön, Öppoms fäbodar, Nylandsforsen, Stavre Fäbodstig, Högåsen,
Skälsjön, Skinnenstugan, och Hard
Target som ligger i skogen mellan
Bredsjön, Gudmundsjärn och Mjö-

Geocaching ﬁnns i 200 länder och
utövas av massor av människor över
hela jorden. Det ökar lavinartat över
hela jorden. Gillar du att vistas i
naturen, gillar du high-tech prylar
och äventyr. I så fall kan geocaching
vara en hobby för dig,

Lycka till!
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Returadress:

Ljustorp Sockenförening
Öppom 110,
861 93 LJUSTORP

B

Föreningstidning

”Foto från Lövbergsåsen efter hagelstormen den 20 maj” Fotograf: Lena Liljemark

Våra annonsörer gör tidningen möjlig!
Dom stöder oss, stöd dem...
Baptistförsamlingen
Birgittas fotvård
Bengt Öhrling
Bergeforsens maskin
Berge Fotvård
Bolagsbolaget
Bygdegårdsföreningen
B.K Skomakar´n
Byggbutiken
Callans Trä
Danielssons byggare
Dina försäkringar
EAB
Ebbas lunchbar
Energiexperten
Hoffmans tandläkare

Hyrsumo
Hårlinjen
Hässjö begrav. byrå
Höglandsb. jord & skog
I balans
Ljustorps centeravd
Ljustorps Handel
Ljustorps församling
Ljustorps IF
Ljustorp PRO
Ljustorps Taxi
Ljustorps Trädgård
Lögdö kanot
Maits garnhörna
Martins service
Mobila massören

Monicas
New Fashion
Nigard Tandläkare
PN Montage
P.O´s cykel och fiske
Rialp
Primaskog
Remax mäklarna
Ryds Glas i Timrå
Sanna Grus
Sjöströms busstrafik
Skogsvårdsstyrelsen
Stavre Grus
Timrå Naturskyddsför.
Tomat-Ås
Träffpunkten

