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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 naturskyddsföreningen

Ljustorps sockenförening
Vad är en ljustorpare?
Läste på en blogg att vi ljustorpare är
lite speciella. Bloggaren beskrev att när
han kom till Ljustorp så möttes han
av en Volvo 142 med dunkande stereo
som kom i bredsladd, Dessutom beskrivs
vi som misstänksamma, vaksamma och
han berättar att vi tar in våra barn när
det kommer främlingar ;)

Gå ut på: www.upplevljustorp.se

Styrelsen sockenföreningen

Ja, det kanske är sant vad vet man. Det
har i alla fall fått mig att fundera kring
om det ﬁnns en urljustorpare och hur
han/hon är i så fall. Det borde ju vara
en väldigt trevlig prick, troligen bonde och
säkert tjurig. Ärligt talat så tror jag att vi
är som folk är mest, men ibland är det ju
roligt att förstärka drag för att göra saker
lite roligare.
Dagens ljustorpare är nog ofta inﬂyttad
och arbetar i Sundsvall. Vi som bor här
borde ju rimligen har ett naturintresse,
så det borde möjligen karaktärisera oss.
Vi har med stor sannolikhet två bilar per
hushåll, för annars blir man isolerad. Vi
ägnar en hel del tid åt att renovera våra
hus, eftersom det inte ﬁnns så många
nybyggda hus här. Stämmer det, eller vad
tycker du är dagens ljustorpare?

Styrelse 2008

Glöm inte bort att vi har ett underbart
landskap och en underbar natur alldeles
runt knuten. Besök utﬂyktsmål och njut Niclas Andersson, v. ordf
Ulf Nilsson, kassör
av vårt vackra Ljustorp i sommar.
Lill Wiklund, sekr
Lena Liljemark
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:-

Burberget

Guidning i våra naturreservat!
Vi har i ﬂera nummer skrivit om
vårt samarbete med Naturskyddsföreningen. Till höger är annonsen
om de guidningar som kommer att
erbjudas.
Se artiklar om reservaten i
Ljustorpsbladet nr 2-4 och sid för
mer information.

Obs! guidningar härnäst:
Örasjön 2 augusti
Rigåsen 10 augusti
Fageråsens 6 september.
Guidningen till Rigåsen den 10
augusti sker i arrangemang av Sundsvalls naturskyddsförenin. Samling
klockan 10.00 vid affären även då.

Stöd vår verksamhet genom att betala årsavgift!

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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Spännande studiebesök
Timrå kommuns integrationsavdelning med en grupp nysvenskar

D

en 3 juni kom en grupp
från Timrå Integrationsavdelning på studiebesök till
Ljustorp.
Det var en grupp som bestod av
ca 16 personer som bott i Sverige
i ca 1,5 år. Samtliga har uppehållstillstånd och är placerade i
Timrå kommun. Gruppen bestod
till större delen av personer från
Afghanistan, men det fanns även
personer från Somalia, Sydamerika och Tjetjenien.
Visa mer av Timrå kommun
Huvudsyftet med besöket var att
visa mer av Timrå kommun och
samtidigt lära sig mer om Sverige
och svenskarna. Nysvenskar har
sällan tillgång till bil, så de ser
inte så mycket mer än just Timrå
centrum och Tallnäs, där de läser
svenska.
Besök på ﬂera platser
Studiebesöket var upplagt så
att man började med ett stopp
på Bygdegården, där man ﬁck
allmän information om Ljustorp.
Eftersom svenska kunskaperna
är lite bristande, så blev det med
hjälp av bilder och en del kroppsspråk.

Därefter bar det av till Humlan
för att visa på svenskt hantverk.
Många av damerna nickade
instämmande och vi förstod att
det fanns många likheter med
deras eget hantverk. Bland annat
berättade de att de hade en form
av näverslöjd i Afghanistan.

klipporna i solen, medan många
av nysvenskarna uppsökte skuggan bland träden. Nylandsforsen blev oerhört uppskattat och
är tydligen mycket lika landskapet i vissa delar av Afghanistan.
Delar av gruppen passade också
på att prova att meta i forsen.

Sedan bar det av till Tomat-Ås
där alla blev mycket intresserade
och deltagarna köpte kassvis med
tomater. Lea och Uno bjöd på lite
tilltugg i växthuset, dagen till ära.
På gruppens begäran gjordes också
ett studiebesök på Gullängen gård,
eftersom en del i gruppen varit
bönder. Det var med stor fascination som man tittade på ladugården och djuren.

Studiebesöket avslutades med ett
besök på Ljustorps Trädgård, där
man också ﬁck en kopp kaffe.

Till lunch var det picnic vid
Nylandsforsen som gällde. Då
framgick kulturella skillnader
tydligt. Vi svenskar satte oss på

Jag personligen har inte haft
mycket kontakt med nysvenskar
eller invandrare i mitt liv, vilket
jag beklagar. Den här dagen
var ett lyft för mig. Det är så
spännande att se och lära sig
om andra människors seder och
kultur. Vi kan alla göra mycket
för att hjälpa dem till en bra integration och trivsel i Sverige.
Text och bild: Lena Liljemark

Har du ont om tid?
Internetboka när det passar dig

Våga vara vacker!
Vårgatan 21
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www.ljustorpshandel.se
Kom och avnjut en kopp kaffe i vår spelhörna

Smörgåsmat

Frysta grönsaker,

Scan, 100g

Findus

2 för

22:-

Spendrups Klassiker,
1,5 L

3 för

29:-

2 för

49:-

Chips

2 för
+ pant

Estrella 200 g

29:-

Fler erbjudanden ﬁnns i butiken ! Priserna gäller t.o.m 3/8 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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Öppet hus i Ljustorp!
I år öppna i princip alla verksamheter portarna...

T

ack vare ett lysande förslag från Per Malmsberg
gjorde vi i år ett samlat
försök att ha öppet på ﬂera
ställen i Ljustorp, samtidigt
som Ljustorps trädgård och
Tomat-Ås har sin stora dag.
Öppet hus är en verksamhet som
började på Ljustorps trädgård för
många år sedan. För ett antal år
sedan hängde Tomat-Ås på och
satsade lite extra. Dagen har de
senaste åren dragit ﬂera tusen
besökare, berättar Per på Trädgården. Därför var tanken att
försöka att dra nytta av alla
dessa människor som ändå är på
besök och försöka att visa dem
lite mer av Ljustorp.
Många höll öppet!
I år öppnade förutom Tomat-Ås
och Ljustorps trädgård även:
Ateljé Tid och rum, Humlan,
Björkängen, Hembygdsgården,
Ljustorps kyrka och Sockenstugan. Humlan hade en
minimarknad utanför affären.
Hembygdsgården bjöd på veteranbilutställning
och
mat.
Ljustorps kyrka och sockenstugan erbjöd guidning för besökare.

öppet, så det gäller
att inte ge upp,
betonar Freja.
Tomat-Ås
Lea
Hörnström
berättar att det
ökar med folk för
varje år. Alla besökare var också positiva till att det var
öppet på så många
ställen och att det
kändes som om
hela Ljustorp var
på gång. - Vi tyckte
att det var en succé,
avslutar Lea.
Per på Trådgården
berättar att de
hade fullt upp som
vanligt. - Vi har
alltid massor av
besökare från framförallt Sundsvall
den här dagen.
Därför tycker jag
att det är så viktigt att vi försöker
få dem att titta på
något mer, när de
ändå är här, säger
Per.

Minimarknad utanför Humlan

Humlan hade 6 utställare utanför
butiken och tycker att man ﬁck
en bra försäljning under dagen.
- Själva marknaden kanske inte
gav så mycket, men butiken sålde
bra, berättar Mait Härén.

Tina Tjärnberg Forslund berättar att det var en bra
dag på Björkängen. - Det blev
ju lite spontant, eftersom vi inte
hade förberett riktigt innan. Vi
ﬁck ﬂera besökare utifrån bygden
och fortsätter gärna i framtiden.

Freja Tjärnberg berättar att
kyrkan inte hade så mycket folk,
men tror att det beror på dålig
skyltning. Det kommer att ta tid
att arbeta in att ﬂer ställen har

Vi fortsätter nästa år
Niclas Andersson från sockenföreningen berättar att man sannolikt kommer att satsa på ett
utökat öppet hus, även nästa
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år. Vi ser det som lyckat, även
om det inte var så många på
varje plats. I år var det en testverksamhet och vi annonserade
bara i Dagbladet, nästa år kan
vi annonsera och marknadsföra
det här mer och försöka se till
att de enskilda skyltar sin verksamhet bättre. Vi måste ta varje
tillfälle att nå besökare för att
marknadsföra Ljustorp, avslutar
han.
Text och bild: Lena Liljemark

Surströmming 20/8
Glöm inte bort vår årliga surströmmingsskiva med kyrkan på församlingsgården den 20 augusti klockan 14-19
Alla Ljustorpare, unga som gamla är välkomna på gratis surströmming!

LOPPIS
När Ni gallrar i skåp och lådor, släng inte !
Skänk grejorna till föreningens loppis på Björkängen.
Ring så kommer vi och hämtar.
tel. 060-821 86

SKROTKONTAINER
Kom ihåg att vi tar emot
järnskrot i containern nere
vid IP, inga el-produkter

Hyr kanoter i Ljustorp
Ta en tur på Ljustorpsån som rinner genom våran
natursköna bygd.
En avkopplande färd med familjen eller arbetskamrater.
Välj mellan en dagstur eller övernattning vid
lägerplatsen.
Björkängen
Vid lägret finns moskoselkåta med grillplats och
Går ett besök på vårt turistcentra
militärtält för övernattande.
x
Våffelstuga
Under färden kan man få se vilda djur som
x
Turistinformation
t.ex. mink, bäver och sjöfågel.
x

Ring för mer upplysning, tel. 0730-944 944

Loppis
x
Husvagnsplatser
Öppet vardagar 11-17, helger 11-15
Information 070-309 09 68

BILBINGO
LjustorpsBygdegård
Ljustorps IF s MINNESFOND
Gåvor som skänks till denna fond går till
föreningens ungdomsverksamhet.
När Ni vill använda Er av denna fond så ring till
IF-kansli 060 82186.
Sätt in valfritt belopp på
postgiro 374020-6

Torsdagar
Kl. 18.45 kassan öppnar 17.30
Ljustorps IF
Mellberg 149 86193 Ljustorp
tel. 060-821 86 eller 060-824 03
www.svenskidrott.se/y/ljustorpsif
ljustorpsif@telia.com
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Miljöpris till Ljustorps ﬁskevårdsområde
Timrå Centerförening uppmärksammar arbetet med Ljustorpsån

I

samband med sitt ﬁrande
av Världsmiljödagen 2008 passade Timråcentern på att dela
ut sitt Miljöpris 2008. Miljöpriset tilldelades Ljustorpsåns ﬁskevårdsområde (FVO).
Priset består av diplom och
ära.
Motiveringen lyder: Fiskevårdsområdet har på ett förtjänstfullt
sätt lyckats starta den process
som krävs för att nå målet
med att förbättra och återställa
den naturliga miljön som gynnar
reproduktion av ädelﬁsk men
även övrig ﬂora och fauna i
Ljustorpsån med biﬂöden”.
Tacktal av Niclas Edén
Det var Niklas Edén, 2:e vice ordförande i Timrå kommunfullmäktige
och medlem i Centerns Timråkrets,
som anförtrotts att hålla talet
till pristagaren, som representerades av två styrelsemedlemmar
i Ljustorpsåns FVO: Cecilia Englund och Mats-Ingvar Perälä, alla
från Ljustorp.
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Prisceremonin hölls i Ljustorps
Församlingshem inför ca 70 gäster.
I sitt tal berättade Niklas Edén om
det snart 15-åriga arbete som föreningens medlemmar lagt ned på
att återskapa mer naturliga förhållanden för ﬁsk och ﬂora i Ljustorpsån och dess tillﬂöden.

Kamp mot kraftbolaget
Fiskevårdsföreningen har också
fört en lång kamp mot kraftbolaget. Det handlar om att kraftbolaget, idag EON, inte tillåter det
kontinuerliga minimiﬂöde, som
krävs för att ﬁsken skall kunna
överleva.

Återskapa bra ﬁskmiljö
Flottningsperioden som i större
skala pågick i ca 100 år och avslutades 1969 medförde att vattendragen rensades på allt som
störde ﬂottningen. Därmed försvann också de för ﬁsken så viktiga stenar och andra skrymslen
som de kunde gömma sig i och
bakom. För att få tillbaka ﬁsken
har dessa viktiga miljöer kunnat
återskapas med bland annat EUmedel och mycket ideella
insatser. Med grävskopor har
man kunnat placera ut bland
annat stora stenar i ån. Bäckar
har rensats från hinder, som
gamla dammar som inte längre
används, för att ﬁsken skall
kunna komma fram till sina
naturliga lekplatser.

Resultatet av ﬁskevårdsområdets
arbete är nu att ﬁsket i Ljustorpsån har nationell ryktbarhet men
det gäller bara de allra nedersta
delarna av ån där det är nystigen ﬁsk som fångas. För framtiden gäller det att få ﬁsken att
gå längre och kunna reproducera
sig i åsystemet.
Ljustorps FVO ﬁrar 40 år
I en kommentar säger Mats-Ingvar Perälä att Ljustorpsåns ﬁskevårdsområde ﬁrar sin 40-åriga
verksamhetstid i år och att priset
både ger en bekräftelse på att
samhället värderar de resultat
som man uppnått och en ökad
styrka för framtiden.
Text och bild: Olof Ulander

Fritidsgården Informerar
Årskort
Kostar från och med
hösten 40:-/år.
Betalas på gården.

Vill du jobba!

Vi öppnar

på
fritidsgården ring
Lasse Forsgren
076-806 75 66

Fredag 29/8
kl 18-21
Från årskurs 1-

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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Backpackerliv
Reseberättelse från Sydostasien, del 1

I

två nummer får vi följa
en reseberättelse från RoseMarie Frölanders reseäventyr.
I slutet av januari åkte jag till
Sydostasien tillsammans med fem
kompisar från gymnasiet; Frida,
Ingela, Anna, Maria och Annelie.
Allt som allt är resan drygt fyra
månader, tre månader i Sydostasien och fem veckor i Australien.
Nu när jag skriver har vi bara en
knapp vecka kvar i Asien.
3 månaders resa
På våra tre månader här har
vi hunnit avverka fem länder:
Thailand, Laos, Vietnam, Kambodja och Malaysia. En detaljerad
berättelse skulle bli en långrandig historia så jag tänker försöka
sammanfatta höjdpunkterna och
hur det har varit att vara backpacker i länder där sängloppor,
kackerlackor, fallfärdiga lokalbussar och fattigdom är småpotatis. Men där man också kan få
en ﬁn middag för 15 kr, sol och
bad, djungel, vilda djur och roliga
upplevelser (nästan) hela tiden.

resa oss och ställa oss i mittgången innan mitt säte försvann
ner genom ett hål som blev i
golvet efter explosionen. Vi ﬁck
stå på vägkanten i en halvtimme
medan de bytte ut det trasiga
däcket, sedan föstes vi ombord
igen och fortsatte resan.

Ända sedan vi började resan i
Thailand så har vi nästan hela
tiden tagit oss fram genom att
åka med de lokala bussarna och
tågen. De är det överlägset billigaste och roligaste alternativet
även fast det inte alltid är det
bekvämaste och snabbaste.

Det är den enda traﬁkolyckan
vi råkat ut för under hela tiden
vi daskat omkring på
vägarna här i Asien,
och man får se mycket
av länderna och träffa
lokalbefolkningen när
man åker buss.

Bussexplotion
En gång på en buss i Laos så
exploderade ett av däcken, tyvärr
var det precis ovanför det däcket
jag och Ingela satt. Ingen av oss
blev skadad för vi hann precis

Gruppen splittras
Innan vi åkte från
Sverige sa många att vi
inte skulle klara av att
hålla ihop våran grupp
på sex tjejer. Nu måste
jag erkänna att
många
hade
rätt. Men det
har inte varit för
att vi bråkar
med varandra,
utan för att vi
vill till olika
platser, och så
är det smidigare
att resa i mindre
grupper.

Hålet efter bussexplotionen
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Maria, Anna och Frida på stranden

Vi har ändå
samlats allihop

då och då. Bland annat i Kambodja så lyckades vi alla checka
in på samma hotell utan att veta
om varandra, det blev en rolig
överraskning!
När vi åkte till öarna Ko Phangan
och Ko Tao i södra Thailand så
möttes vi för att ta våra dykarcertiﬁkat tillsammans.
Text&bild: Rose-Marie Frölander

CENTERN OCH CENTERKVINNORNA
Miljödagen 2008
Centern firar världsmiljödagen varje år den 5 juni. Medelpads
distrikt hade detta år förlagt firandet till Ljustorp med Ljustorps
Centerkvinnor och Ljustorps Centerparti som värdar.
Festligheterna var förlagda till vårt vackra församlingshem med dess park. Ca 70
glada miljövänner samlades i parken och gick en miljöfrågeslinga, komponerad
av Marie Lundberg. Sedan var det mingel med musik levererad av Lennart
Tjärnberg och hans miniorkester (datordragspel). Lea från Tomat-Ås hade ett
litet försäljningsstånd med tomater, gurka och kryddor. Många ville ha med sig
grönsaker hem, så kön var stundtals lång till hennes produkter. Karin Bergfors
berättade om hur Milkos kvalitetssystem ”Svenskt Sigill” går till och vad som krävs
av mjölkproducenterna.
Doften från grillen började kännas allt starkare och det var dags att smaka vad
grillmästarna Niklas Andersson och Johan Sjöström åstadkommit. Grillad karré
och potatissallad smakade utmärkt. Under middagen passade Timrå Centerkrets
på att dela ut sitt årliga miljöpris, som i år gick till Ljustorps Fiskevårdsområdesförening för dess arbete med att återskapa livsmiljöer för fisken i Ljustorpsån.
Priset delades ut av Niklas Edén och två representanter för fiskevårdsföreningen,
Cecilia Englund och Mats-Ingvar Perälä, tog emot priset. Priset bestod av ett
diplom och blommor.
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Utﬂykt till Stubblisamon
E

n varm julidag var det
dags för en utﬂykt till Stubblisamons naturreservat.
Ljustorps egen Elisabeth Nilsson
var vår kunniga guide och det
var 20 personer och 7 hundar
som deltog.
Arrangemanget har nämnts och
annonserats under våren i bland
annat Ljustorpsbladet. Det var
ett samarrangemang mellan
Sockenföreningen och Timrå
Naturskyddsförening. Det är en
del i Timrå naturskyddsförenings kampanj att visa alla Timrås
naturreservat under året. Det
här var det 4: e reservatet.
Stubb-Lisamon ligger ovanför
Edsta, efter vägen mot Edsta
Fäbodsjön. Man parkerar efter
vägen vid en vägbom och sedan

följer en lång promenad på ca
3 kilometer. Till största delen
sker promenaden efter skogsbilväg, men på slutet följer man en
stig genom skogen.

med äldre brandpräglad skog.
Här ﬁnns träd som är ca 300-400
år. Det är en ﬁn promenad och
område som rekommenderas till
alla naturintresserade.

Stubb-Lisamon är ett område

Text och bild: Lena Liljemark

Inför badsäsongen och
ﬁskesäsongen i Burtjärn
Till alla som besöker BURTJÄRN (Öppom).
Hjälp till att hålla snyggt. Ta med allt skräp
därifrån när ni lämnar tjärnen. Fiska på
ﬁskeplatsen så att vi slipper linor och drag på
badplatsen. Tänk på barnens små fötter. Låt
bli att grilla på badplatsen. Det ﬁnns en ”grillring” av betong på ﬁskeplatsen. Hundar som
gräver på badplatsen undanbedes! Kom ihåg
att alla bör trivas och samsas i Burtjärn.
Det är ett vackert
ställe som bjuder
på skönhet och
glädje.
De boende
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Familjenotiser
Nyfödda
Vilhelm 21/2
55 cm och 4180 gram
Föräldrar Linda och
Magnus Funcke
Vidar 13/3
Föräldrar Veronica och
Johan Öhlund, Frötuna

Grattis!
50 år
Roger Högstedt 20/9
Eskil Söderlund 26/9
60 år
Margareta Göthe 25/8
Ingemar Sundholm 13/9
70 år
Linnea Åkerlund 3/8
Karin Höglund 18/8
Iris Maria Persson 13/9
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 11935
Vy över herrgården i Lögdö
och den berömda parken
som helt förstördes i vårﬂoden 1919 och aldrig återuppbyggdes. Bilden ﬁnns i
ett album efter förvaltaren
i Lagfors, Konstantin Pettersson, och har troligen
tagits av Pettersson själv.
Parken är omgärdad av en
tät granhäck som idag vuxit
upp till stora träd. Det ﬁnns
fortfarande kvar mer exotiska trädslag men huvudintrycket idag är vildmark
och endast den som söker
resterna av parken förstår
att den funnits. Observera
att parken ligger med
vatten på båda sidor.
Av
generalstabskartan
framgår att parken låg
något högre än omgivningen och därmed var
naturligt avgränsad vilket
man även kan utläsa av
bilden. Med parken får
herrgården ett närmast
slottsliknande utseende.
Idag är vattnet utanför
herrgården en del av
Ljustorpsån men vid sekelskiftet gick Lögdösjön ända
fram till ån och då var
den mer en havsvik. Resterna av vattnet till vänster om parken ovan kan
idag beskådas bakom ladugården.
Bilden har ställts till förfogande av Gurli Hammarberg.

Bild nr 11543
När bilar och snabba transporter var en
sällsynthet ﬁck man bada där man kunde.
På bilden är det tre familjer i Frötuna och
Skäljom som gått ned till Ljustorpsån för
att bada en sommardag, ca 1945.

Forslund Johannedal, John Thunström
Skälljom Främre raden; fr vä Karin
Forslund-Thunström Johannedal, Torvald
Thunström Skälljom, Rut Thunström
Skälljom, Bengt Forslund Johannedal,
Selma Sundell Frötuna, Märta Ögren Frötuna, Karin Ögren gift Höglund Frötuna.

Från vänster bakre raden; Karl Ögren
Frötuna, Axel Sundell Frötuna, Edvin

Bilden togs av John Thunström.
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Hembygdsgården
Surströmming
13 augusti kl 19.30
Inventering
17 september kl 19.00

Utkörning

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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Friluftsmässan på
Södra Berget
D

En intressant iakttagelse
var att många av besökarna
visade förvåning över att
det fanns så mycket att titta
på nära Sundsvall.

Det var Sockenföreningen
via Kjell Rastberg som
ansvarade för montern på
mässan. Kjell berättar att
det var många besökare
som blev intresserade. -Vi
dukade upp med bilder,
aktiviteter och broschyrer
från Ljustorp. Många blev
imponerade av vad vi har
att erbjuda, berättar Kjell.

Till mässan tar föreningen
med sig så mycket material
som möjligt, från Ljustorps
alla hörn och man bjöd även
på tomater från Tomat-Ås.

en 24 och 25 maj
var det dags för Ljustorp
att delta i årets Friluftsmässa på Södra berget.

Vår viktigaste uppgift är
att locka folk till en dagsutﬂykt till Ljustorp för att se
vad som ﬁnns här, avslutar
Kjell.
Foto: Björn Andersson

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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Kalender:
27/7 kl.18:00 Söndagsgudstjänst
i Lagfors. Erika Helenius, Peter Persman, Seth Hägglöf
3/8 kl.11:00 Högmässa
Peter Persman, Erika Helenius, Agneta Granlöf
10/8 kl.11:00 Gudstjänst i Lagfors
Maria Ålander, Seth Hägglöf
20/8 Surströmming i prästgårdsparken
24/8 kl.11:00 Högmässa
Peter Persman, Agneta Granlöf
14/9 kl.18:00 Gudstjänst i Ljustorps kyrka
Peter Persman, Agneta Granlöf
17/9 kl. 12:00 Mitt på dagen i församlingshemmet
21/9 kl. 11:00 Gudstjänst i Ljustorps kyrka
Peter Persman, Agneta Granlöf
28/9 kl. 11:00 Seniorsöndag i Ljustorps kyrka med
efterföljande lunch i församlingshemmet
Thord Hägglund, Agneta Granlöf,
Ljustorps kyrko- och hembygdskör
1/10 kl 19:00 Cafékväll i församlingshemmet
5/10 kl. 11:00 Familjegudstjänst i Ljustorps kyrka
Thord Hägglund, Agneta Granlöf
Med reservation för ändringar.
Se gärna aktuella uppgifter i predikoturerna eller på hemsidan

SURSTRÖMMING I
PRÄSTGÅRDSPARKEN DEN
20 AUGUSTI
Ett måste för varje Ljustorpare!
Det är gående bord med ljuvlig
strömming med tilbehör.
Förra året underhöll Lennart Tjärnberg
med sitt dragspel och i år får vi se vad
det blir.
Den som är med vid ”burkpyset” detta år
kommer säkert inte att bli besviken.

SENIORSÖNDAG
Årets seniorsöndag blir söndag den 28 september.
Notera det i din almanacka. Det börjar som vanligt kl
11.00 med högmässa i Ljustorps kyrka och sedan blir
det lunch i församlingshemmet.
Inbjudan kommer!
Missa inte den ﬁna badplatsen vid Röjesjön
Ljustorps församling har i samverkan med idrottsföreningen gjort
i ordning badplatsen vid Röjesjön. Den har verkligen blivit toppenﬁn, ljus och öppen och med en ny grillplats.
Har du missat det så ta verkligen chansen innan höstrusket börjar!

PROSTVISITATION AV HÄSSJÖ LJUSTORPS
OCH TYNDERÖ FÖRSAMLINGAR
Den 22-26 oktober så gästas våra församlingar av kontraktsprosten Anna-Maria
Larsson, Alnö som i biskopens ställe visiterar våra tre församlingar. Syftet är att
se över församlingarna, deras verksamhet
och deras rutiner sammt kunna vara en
aktiv samtalspart omkring glädjeämnen och
svårigheter som dessa tre församlingar står inför.
I Ljustorp ska man bland annat möta sockenföreningen,
idrottsföreningen och bygdegårdsföreningen för att
diskutera bygdeutveckling m.m.
Några av programpunkterna dessa dagar blir:
Cafékväll i Hässjö församlingshem, besök på Folkets
Hus, kyrkogårdsvandringar samt en avslutande högmässa
i Ljustorps kyrka.
Välkommen att vara med vid de olika samlingarna
Söndag 26 oktober
11:00 Visitationshögmässa
12:15 Visitationsstämma
12:45 Samkväm

Ljustorps kyrka
Ljustorps kyrka
Ljustorps församlingshem

KVINNLIGA PRÄSTER 50 ÅR!
En festmässa hålls i alla stifts domkyrkor på årsdagen av
kyrkomötets historiska beslut. Härnösands domkyrka
inbjuder till jubileumsﬁrandet lördagen den 27 september.
Hela programmet kommer att teckentolkas.
Alla är välkomna att dela ﬁrandet.
Program lördag 27 september
13:00 Kallad, en musikföreställning av och med
Karin Härjegård coh Jenny Michanek, om det historiska
vägvalet.
14:15 27 sept 1958, Kyrkans beslut eller statens? Vägen fram till kyrkomötets beslut att öppna
prästämbetet för kvinnnor
15:00 Kaffe och smörgås i församlingsgården,
vid domkyrkan
15:30 Mitt vägval, fyra kvinnors röster,
församlingsgården, vid domkyrkan
17.00 Vägval- jubileumsmässa, domkyrkan
18:15 ca Middagsbuffé i församlingsgården
vid domkyrkan
För deltagande vid eftermiddagskaffe samt middag
bör anmälan göras till
Britt-Inger Bengtsson på stiftskansliet, 0611-254 58

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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Mjällådalens byalag
Sommarfest vid Bredsjöns badstrand
16/8 kl 18:30
Sommarbuffé från Vättaberget, musikunderhållning med
trubaduren Johan, känd från Ms Ådalen.

Alla Mjällådalens medlemmar tillönskas en
varm och skön sommar.
Bussen ”Din Tur” kommer att inrätta av- och
påstigning vid Birsta köpcentrum från och
med våren 2009. Bussen passerar söderut vid
11 tiden och går tillbaka vid 16 tiden. Den
stannar om du står vid vägen efter 331. Det
innebär att du kan åka med och shoppa.
Just nu pågår stigröjning och underhållsarbete på våra broar; Jällviks- och Petter Norbergs bron.

Vuxen 200 kr inkl måltidsdryck
Barn under 12 år 50 kr inkl måltidsdryck
OBS Endast förköp.
Senast torsdagen den 31/7, hos Ljustorps Handel eller betala in på
PG 63 24 11-5, ange namn och tfn så skickar vi biljetterna.
Funderingar, ring gärna Ewa Bergman 845 88.

Under maj månad genomfördes en rökeriutbildning som samlade 20 deltagare från
hela Medelpad och det blev mycket lyckad.
Vi kommer att köra en kurs till i augusti/
september. I kursen får man förutom att lära
sig att röka även lära sig livsmedelshygien,
konsten att välja rätt ved och att elda.

Kontakta gärna våra lokala taxirörelser
Ljustorps Taxi 070-547 14 14, Sjöströms Busstrafik 070-325 76 90.

Mjällådalens Byalag
Kjell Rastberg Ordförande
Arrangör: Bredsjön-Slättmons Byalag

Bredsjöns byalag
Ett stort gäng for till Drakborgen och lekte, liten som
stor. Ett uppskattat besök som
säkerligen kommer att göras
om.
På grund av för dåligt visat
intresse har det tyvärr slutats
gympats i byn. Ett mycket
stort tack till Ulli och Ewa
som engagerats sig så och gjort
ett kanonjobb med att försöka
aktivera oss här på hemmaplan.
För frågor samt bokning av ex

Hemsida, nu uppdaterad: http://www.ljustorp.se/bredsjon/
byalagets bastuudde vänligen
kontakta Kent Berg på mobil
070-218 80 69.
Besök gärna vår nyligen
uppdaterade hemsida http://
www.ljustorp.se/bredsjon/.

Styrelsen 2008 genom Victoria

Sommarfest i Bredsjön för alla.
Trubadur och mat lördagen
den 16/8 kl 18:30, för mer information se annons i bladet.
Vi hälsar er alla välkomna till
vår ﬁna badstrand i Bredsjön
där vi vid möjlig bemanning

Maits garnhörna
Stick- och virkgarner
Tillbehör
Stickade tröjor mm
Hemgjorda tennsmycken
Du hittar mig på Humlans slöjd i Mellberg
För frågor ring 070-216 11 56
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kan erbjuda glass och dricka
på soliga dagar.

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

7-10 augusti i Fuske, Ljustorp
Tema: ”Hur fungerar tron i vardagslivet?”
Torsdag 19.00

Inledningsmöte med dragspelstoner från lokala musiker.
Berättelser om tron och livet av olika personer.

Fredag 10.00

Videoseminarium med Göran Skytte, ”Omvänd”

Fredag 19.00

Glädje och sång tillsammans med församlingens sångare.
Ämne: Gud i vardagen. Talare: David Axelsson, Sundsvall

Lördag 10.00

Videoseminarium med Elisabeth Sandlund, ”Påkristning i Sverige”

Lördag 18.00

Countrykväll med Gunnar Johansson, Sundsvall.
Sång och musik med tilltugg.
Fika och korvgrillning efter mötet

ca 21.30

Söndag 11.00

Kvällsmöte med ungdomsgänget.
Ämne: Vad gör Gud när det inte är söndag?
Avslutningsgudstjänst med sång och musik.
Ämne: Vandra med Gud. Talare: Tomas Lindberg

Arrangör: Ljustorps Baptistförsamling. Har du frågor eller önskar mer information
kontakta Tomas Lindberg på tel. 070-621 96 21

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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Skolavslutning
E

n av våra vackraste sommartraditioner är skolavslutningen i Ljustorps kyrka.
Varje år i juni är vi många som
går till kyrkan för att titta på
skolans avslutning i kyrkan. Det
ﬁnns inget som ger så mycket
sommarkänsla som att titta på
när våra små ”hjärteungar”
sjunger sommarsånger och längtar till sommarlovet. Barnen är
så glada och längtansfulla och
vi föräldrar är så rörda och allt
känns så stort... sommaren är
äntligen här.
Intåget i kyrkan leddes i år av
William Tjärnberg som var fanbärare. När barnen väl kommit
in i kyrkan, följde sång av klasserna och uppträdande av våra

Bedårande 6- åringarna sjunger Glass & Cocacola

duktiga musikskoleelever.
Både prästen och vår omåttligt
populära, tillfälliga rektor Annelie Hamrin höll tal för barnen.
Präst för dagen var den gemytlige Tord Hägglund och han bjöd
även på ﬁolspel, dagen till ära.

Populär tf rektor Annelie Hamrin

Ur Byssfolke som utkom
1981 av NilsEric Sjödin

Arrangemanget avslutades som
vanligt med att 6:orna, som ska
byta skola och börja högstadiet,
ﬁck en ros av 6-åringarna som
precis ska börja i Ljustorps
skola.

Byssfolke

Bernhard

mönstringsböckern
å va allvarsam.

Sen du hadd fott frisedel
nittanhundresjôttan
for du himm åt Krange.

Men du stärnä för
inna döra,
kraxe
å hädd tå däg
ene hunnskinnhandsken.

Du stärnä blåskrinna
utaför Janssons kafée.
Ne i fälla
å hålmen
syntes ä rött e huveklä.

´N stor´n gottstrut
köfft du
å sen sa du
sä åll hôrle´ne:

Inne på Janssons kafée
såt na gôbba
å bläga ti

”Jaa, pojka,
idag ha jäg fott
myttje uträtte.
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När sen alla har sjungit ”Den
blomstertid nu kommer så är
äntligen sommaren här och alla
barn springer ut i solen för att få
en bakelse och lite saft nere på
gräsmatten på skolgården.
När allt är klart står skolan
kvar tom och enslig och så förblir
den hela sommaren. Fikat efter
skolavslutningen skall som alltid
vara den sista storslagna kraftansträngningen.
Text och bild: Lena Liljemark

Gubbarna från hemmet i
Röån skildras på dialekt

Jäg ha vöre åt stan.
Där ha jäg mönster
å klara värnplikt´n
å förlova mäg
å tegä ut lysning
å kersn båne.
Å nu
skô jäg himm
å pinn på kängern”
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

Miljöstationen i Mellberg
eller
Sopsortering, till vilken nytta?
Papper, plast, kartong, glas, färgat och ofärgat, och förpackningar av metall, allt ﬁnns det olika kärl för, tydligt uppmärkta, snyggt inramat av konstverk och ﬁna
blomsterarrangemang.
Vad kan störa en sådan idyll?
Jo! Man tror inte sina ögon när man i container för b.la.
kartong, hittar ett antal påsar med hushålls sopor, plastsäck med illaluktande innehåll!!

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.

I den ena, av två tunnor, som är avsedd för metallförpackningar, hittar man en full sopsäck med plast i
alla dess former, (sopsäcken ﬁck jag fylla och lägga på
därför avsedd plats för att få plats med mina plåtburkar), glasﬂaskor och dy. Mellan dessa två tunnor stod en
spade!! och ett key-board eller el-piano!!!

Öppettider mån-fre 12-15, sön 12-16

Den som har problem med var man skall lägga olika
saker kan ringa TIRAB på tel: 573915 för info.
PS. Det tog 45min för mej att lämna tidningar, plåtburkar, glas och kartong p.ga. att jag måste sortera soporna
efter någon annan.

Hembesök kan bokas

Anhörigkonsulent Ulla Hamrin 070-656 98 31

PS en gång till. Containern på IP: s parkering är endast
till för järnskrot!!
Arg Ljustorpsbo!
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Miljödag i Ljustorp
Medelpads-Centern
ﬁrar Världsmiljödagen

V

ärldsmiljödagen
ﬁras
över hela världen och har
ﬁrats varje år den 5 juni sedan
den instiftades efter världsmiljökonferensen i Stockholm 1972.
Centerns Medelpadsdistrikt ﬁrar
världsmiljödagen varje år och
2008 var det Ljustorps Centerkvinnor och Ljustorps Centerparti som var arrangörer.
Festligheterna var förlagda till
Ljustorps Församlingshem som
utgörs av den pampiga kyrkoherdebostaden från 1850. Gästerna
samlades på baksidan av huset i
den vackra parken.
Många gäster på plats
Ordförande i Ljustorps Centerkvinnor Ulla-Britt Ulander höll i
mötet och hälsade här gästerna
välkomna. Det var ca 70 gäster
från Centerns olika Medelpadsföreningar som hörsammat inbjudan.
I en frågeslinga ﬁck deltagarna
testa sina kunskaper i miljöfrågor. Tomat-Ås Ljustorp var på
plats och erbjöd sina nyplockade
produkter som hade stor åtgång
Karin Bergfors berättade om böndernas system för att säkerställa en hög och jämn kvalité

Lennart Tjärnberg med dragspel
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Lea Hörnström från Tomat-Ås med sina fantastiska tomater

på sina produkter. Karin arbetar som revisor för kvalitetssystemet Svenskt Sigill och kunde
berätta om hur olika olyckor eller
skandaler lett fram till allt mer
rigoröst säkerhets- och kvalitetstänkande.
Musikunderhållning
Lennart Tjärnberg, ordförande
för Ljustorpscentern, underhöll
med sitt magiska dragspel som
lockade fram en hel orkester vars
välljud spreds över parken. Musiken, det underbart varma vädret,
den sköna omgivningen och alla
trevliga människor skapade en
mycket trevlig stämning.
Att det var ett dragspel som
Lennart spelade på hördes inte.
Det kom ingen dragspelsmusik
från instrumentet. Längst upp på
Lennarts dragspel står det MIDI,
vilket innebär att det kommer
elektriska signaler från dragspelet som går till en dator där man
kan välja vilket instrument som
man vill att signalerna skall låta
som. Datorn bistår också med
komp i önskat utförande.

Sjöström och Niclas Andersson.
Gunnar Höglund allestädes närvarande med uppmuntran och
stöd såg på.
Utdelning av miljöpris
Efter huvudrätten var det dags
för kvällens höjdpunkt: utdelning
av Centerns Miljöpris. Läs mer
här på sidan 8. Miljöpriset gick till
Ljustorpsåns ﬁskevårdsområde,
här representerade av styrelsemedlemmarna Cecilia Englund
och Mats-Ingvar Perälä.
Lars-Erik Nordin tackade alla de
som ställt upp och gjort festen
möjlig. Speciellt roligt var det att
många unga krafter fanns bland
de frivilliga, vilket bådar gott för
framtiden.
Text och bild: Olof Ulander

God mat serverades
När det gällde köttet till middagen och grillningen var det inga
genvägar till gott resultat. Här
var det en ordentlig grill och erfarenhet som gällde för det goda
resultatet. Grillare var Johan Johan Sjöström och Niclas Andersson

STOR SOMMARREA
50% PÅ NÄSTAN ALLT
Den personliga butiken
Öppettider:
Vardagar 10.00 - 18.00
Lördagar 10.00 - 14.00
Telefon 060-57 33 30
Köpmangatan 39, Timrå

Välkommen
Nära till fri parkering!

Stor
sommarrea
50-70% på nästan allt
Glöm ej!
Inlämningsställe för kemtvätt
Pensionärsrabatt

Öppet:
vardagar 10 - 18, lördagar 10 - 14
Köpmangatan 47
Tel & Fax 58 07 80
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Klassfest
För eleverna i Mellbergs skola 1949-1953

D

en första juli var det
dags för ännu en klassfest för
elever från Mellbergs skola.
Deltagarna samlades på Rättargården i Lögdö och där väntade
en festmåltid med bland annat
hjortstek och många hembakade
kakor. Till festen var det många
som bidragit med organisation,
kakor och inte minst visdiktning.
Man sjöng ”Ode till Ljustorpsån”
och ”Rolands sång” och mycket
mer ackompanjerat av Guns dragspel. Olof Ulander deltog också
och berättade och visade bilder
om Ljustorps historia.
En av dem som inte kunde komma
var den gamla läraren Sigrid
Madison, nu 90 år. Inga-May
Perälä hade dock pratat med
henne och hon kom ihåg sina tid i
Ljustorp som en ljus tid.
Tredje träffen
Det är nu tredje gången som de
gamla skolkamraterna återsamlas. Första gången träffades man
på Norra Berget och Karin Höglund berättar att då var det
lite svårt att känna igen alla.
Sedan träffades man på Församlingsgården i Ljustorp och dansade efteråt på idrottsplatsen.
Denna gång, på Rättargården,
hade man också väldigt trevligt
men någon dans blev det inte.
Text och ny bild: Olof Ulander

Klasskort 2008, längst upp:
Stående från vänster: Roland Sundberg,
Gunborg Jansson, Stig Norberg, Sture
Lundquist, Lars-Axel Rönngren, Elsa
Edlund, Rolf Bårman, Ing-Marie Lindberg, Örjan Lundquist, Maj-Britt Forsström, Marianne Larsson. Sittande från
vänster: Inga-Lisa Nordin, Kjell Ulander, Gullvi Nilsson, Gerda Spaarman,
Kerstin Larsson, Inga-May Byström,
Karin Ögren, Britt-Marie Mattsson,
Anna-Greta Forsström.

Klasskort1945, klass 1
Bakre raden från vänster: Anna Alida
Berggren, Kerstin Larsson, Kjell Ulander, Ing Marie Lindberg, Siv Holmberg,
Anna Greta Forsström, Hans Albert
Sjödin, Lars Axel Rönngren, Sven Olov
August Sundberg, Britt-Marie Mattsson,
Eina Backlund, Karin Birgitta Höglund
(tidigare efternamn: Ögren), Kerstin
Thelberg, Marianne Larsson, Inga-Maj
Perälä, Eva Söderkvist, Karl Erik Leontius Stafverin
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Klasskort 1951, klass 7
Personerna på bilden är från Vänster: Tolf Nordström, Hjördis Lindholm, Vivianne Lindholm, Eina Backlund, Marianne Larsson, Anna Greta Forsström, Siv
Holmberg, Britt-Marie Mattsson, Irma Jansson, Kerstin Thelberg, Ella Svedlund,
Inga-Maj Perälä, Ing Marie Lindberg, Gerda Spaarman, Karin Birgitta Höglund
(tidigare efternamn: Ögren), Lars Axel Rönngren, Kerstin Larsson, Frits Erik
Dahlin, Per Gunnar Ove Bredin, Gustav Österstrand, Sven Olov August Sundberg,
Torsten Lennart Emanuel Svedlund, Hans Albert Sjödin, Dan Assar Jonsson, Kjell
Harry Svelander, Gösta Näslund, Erik Bertil Vikman.

Hökarvägen 16

• 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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Hembygdsdagen 2008
D

en 6 juli var det dags för
årets hembygdsdag, med bl a
invigning av nya snickarboden.

Hembygdsdagen inleddes som
vanligt med gudstjänst, denna
dag under ledning av den populäre komministern Tord Hägglund. Nya gäster var Viksjö
spelmansgille, som under hela
träffen underhöll med sin musik
till besökarnas förnöjelse. Även
kören var på plats och sjöng med
stor glöd.
Utdelning av utmärkelse
Efter gudstjänsten utdelades en
utmärkelse till Olof Ulander, läs
mer på sidan 28.
Invigning Snickarboa
Tema för årets Hembygdsdag var
”Snickarboa”. Invigningen av den
utställning, som Lars-Erik Nilsson byggt upp, förrättades av
Tord Hägglund genom att han
klippte av bandet till ”boa”. I
Hembygdsföreningens samlingar
ﬁnns mycket verktyg som återspeglar den stora roll träbearbetningsverktygen hade för varje
gård i gårdagens samhälle.
I ”Den agrara revolutionen
1700-1870” av författare CarlJohan Gadd och utgiven år 2000
kan man läsa följande stycke:
”Den äldre redskapskulturen, där
redskapen till större delen var
gjorda av trä, tillät en hög grad
av redskapsmässig självförsörjning. Varje bonde eller fullgod
dräng förväntades på 1700-talet

Märta Rönngren i baktagen
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kunna tillverka åtminstone de
delar av redskapen som bestod
av trä. I stora delar av landet
hade dessutom de ﬂesta gårdar
en egen smedja, där bonden själv
kunde utföra enklare smidesarbete. Oftast föredrog man dock
att anlita specialister till mer
avancerat smide som eggjärn ex
liar eller arbetet med att förstärka slitna plogbillar, harvpinnar med mera.”
Olika exempel på tillverkning
Exempel på vad som tillverkades
i trä var köksredskap som skålar,
mjölktråg, dryckeskannor, slevar,
vispar, skedar . För bakning tillverkades bord, brödspadar, degtråg, spjölkar och olika typer av
kavlar. För jordbruket och djurhållningen gjordes allehanda redskap som räfsor, kontar, byttor,
kärror, kälkar, timmerdoningar,
harvar, plogar, rister, lieorvar.
För hushållet krävdes också möbler
som stolar, bord, sängar, skåp,

men också spinnrockar och vävstolar. Verkstaden krävde också en
ständig förnyelse av verktyg som
yxskaft och andra handtag.
Snickarboa är en ansats att visa
dessa verktyg mer åskådligt än
tidigare, vilket uppskattades av
många besökare under dagen.
Nybakt tunnbröd
Att kunna köpa härligt kryddade
och nybakade mjukkakor är en
förmån som alltid uppskattas. I
centrum för bakandet styr och
ställer som vanligt Märta Rönngren. Här lägger hon med säker
hand och med hjälp av spjölken
upp kakan på fjälen. När all deg
var gräddad till kakor var också
allt sålt.
Under dagen kom och gick det
många besökare och som vanligt
var det möten överallt mellan
bekanta som sällan träffas - det
är så en Hembygdsdag skall
vara.
Text och bild: Olof Ulander

Bild från snickerboa
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Personalen vill ha
kvar rektorn
Personalen vid Ljustorps skola
vill behålla sin vikarierade rektor
som ordinarie rektor till hösten.
Både personalen och föräldrar
har varit mycket nöjda med
Annelie Hamrin som vikarierat
under våren.

Hedersutmärkelse till Olof Ulander

P

å Hembygdsdagen den 6 juli
2008 tilldelades Olof Ulander
Sveriges Hembygdsförbunds
hedersnål med lagerkrans.
Det var på Ljustorps Hembygdsförenings förslag som Förbundet
tilldelade Olof utmärkelsen.

I en skrivelse till barn- och utbild- Motivering
ningsnämnden har personalen
”Olof har de senaste 10 åren lagt
försökt att få behålla henne, men
ner mycket tid och ideellt arbete i
den har avslagits av kommunen

vår förening. Han var ordförande
under åren 05-07 och den sysslan
skötte han oklanderligt och med
stort intresse. Han har deltagit
i praktiskt arbete, som att byta
ytterpanel på vår hembygdsgård,
men även varit vår bygds repreByalaget i Mjällå har haft en sentant utåt i olika sammanhang.
.(Källa ST)

Mjällå byalag har
kurser i rökning

studiecirkel i hur man röker kött
och ﬁsk. Kursen blev snabbt fulltecknad och har genomförts med
lysande resultat.

Mest beundrar vi honom för den
fotodokumentation han lagt ner
ett enormt arbete på. Vi har nu
en bilddatabas med många tusen
Till hösten avser man att starta bilder från vår socken, till glädje
ytterligare en kurs
för släktforskare och många andra.
Den gånga vintern har han i sam(Källa ST)
arbete med Länsmuseet i Västernorrland jobbat med en central
fotodatabas. http://theodor.ylm.se/
ljustorp/

Studentkårsordförande från Ljustorp

Anna Edén 26 år från Ljustorp
har utsetts till studentkårsordförande i Mälardalens studentkår.
Hon studerar till Folkhälsovetare och håller på med sin magisteruppsats.

Dessutom är han ansvarig för vår
ﬁna hemsida som vi fått mycket
uppskattning
för
på
http://
www.ulander.com/ljustorp/

Sist men inte minst, har Olof
varit drivande kraft i arbetet som
Anna tror att vägen att lyckas ledde till, att vi för ett år sedan,
är genom samarbete och att lära ﬁck tillbaka vår gamla postadress
med andra. Vi gratulerar till
utnämningen och önskar lycka
till med befattningen.
(Källa: Folket)

Skogsbrand i Vålmyråsen
I slutet på maj härjade en
brand på Vålmyråsen i Uddefors
väster om Ljustorp. Branden
bekämpades av räddningstjänst
från Ljustorp, Timrå, Liden och
Sundsvall.
Brandområdet låg en bra bit
från körbar väg, vilket försvårade släckningsarbetet.
(Källa: ST)
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(Ljustorp) som vi förlorade i postens stora rationalisering i början
av 70-talet.”
På bilden ovan är det Ljustorps
Hembygdsförenings
ordförande
Anders Nigard som delar ut utmärkelsen till Olof (till vänster).
Olofs kommentar
På en fråga vad han sjäv värderar
mest av det han gjort i bygden så
säger Olof: Att kunna ha bidragit
till att bygden återfått sitt namn
och därmed stärkt sitt självförtroende är stort, men skapandet
av en mötesplats på Internet för
Ljustorpsintresserade ligger nog
mitt hjärta närmast. Fram till idag
har sidan haft drygt 34 000 anrop
och det ﬁnns många lockande projekt för framtiden, som kan öka
värdet för besökarna.
Text och bild: Lena Liljemark

Vår egen presentbutik på Humlegården
i centrala Ljustorp
Massor med presentidéer
Hos oss kan du hitta billiga ”gå bort” presenter såväl som presenter för födelsedagar, bröllop och andra högtider. Vi har sortiment i alla
prisklasser och för de ﬂesta smaker.
Perfekta ”ljustorpspresenter” är Ljustorpsvasen, ljustorpslöparen, ljustorpsdockan eller
kökstextilier med bomärken från Ljustorp.

Välkomna!

Mellberg 104
861 93 Ljustorp

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

Hemsida: www.humlansslojd.se

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

Stickcafé:

31/8, 28/9, 26/10
och 30/11 klockan 19-21.
Avgift 25 :-inkl ﬁka
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på sid 32

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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Fortsättning från sid 30
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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
Juli
Sön 27 kl 18.00
Gudstjänst
Lagfors kyrka
Lj församling
Tor 31
Sista dag förköp Sommarfest i Bredsjön

Augusti
Lör 2 kl 10.00
Vandring Örasjön
Samling Lj handel
Lj sockenf & Timrå NSF
Sön 3 kl 11.00
Högmässa
Ljustorps kyrka
Lj församling
Tor 7 kl 19.00
Favoritsången
Tältet i Fuske
Lj Baptistförsamling
Fre 8 kl 10.00
Videoseminarie
Tältet i Fuske
Lj Baptistförsamling
Fre 8 kl 19.00
Gudstjänst
Tältet i Fuske
Lj Baptistförsamling
Lör 9 kl 10.00
Videoseminarie
Tältet i Fuske
Lj Baptistförsamling
Lör 9 kl 18.00
Countrykväll
Tältet i Fuske
Lj Baptistförsamling
Lör 9 kl 20.00
Grillkväll
Tältet i Fuske
Lj Baptistförsamling
Lör 9 kl 21.30
Kvällsmöte
Tältet i Fuske
Lj Baptistförsamling
Sön 10 kl 10.00
Vandring Rigåsen
Samling Lj Handel
S-valls naturskyddsför.
Sön 10 kl 11.00
Gudstjänst
Tältet i Fuske
Lj Baptistförsamling
Sön 10 kl 11.00
Gudstjänst
Lagfors kyrka

Ons 13 kl 19.30
Surströmming
Hembygdsgården
Lör 16 kl 18.30
Sommarfest
Bredsjön
Bredsjöns byalag
Ons 20 kl 14-19
Surströmmingsfest
Prästgårdsparken
Lj Församling & Lj IF
Fre 22 kl 18.00
Surströmmingsfest
Bygdegården
PRO
Sön 24 kl 11.00
Högmässa
Lj Församling
Tis 26
Månadsmöte
Bygdegården
Centerkvinnorna
Lör 30 kl 10.00
Svamputﬂykt i
Ljustorp
Samling Y:et
S-valls Mykologiska
Sön 31 kl 19-21
Stickcafé
Humlans slöjd

Sept
Mån 1 Stoppdatum Lj blad
Lör 6 kl 10.00
Utﬂykt Fageråsen
Samling affären
Naturskyddsför &
Sockenföreningen
Sön 14 kl 18.00
Gudstjänst
Lj församling
Ons 17 kl 12.00
Mitt på dagen träff
Församlingshemmet
Lj Församling
Ons 17 kl 19.00
Inventering
Hembygdsgården
Lj Hembygdsförening
Sön 21 kl 11
Gudstjänst
Ljustorps kyrka
Lj församling
Ons 23
Månadsmöte
Bygdegården
Centerkvinnorna

www.ljustorp.nu
webbsida med nyheter om bygden
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Lör-sön 27-28
Nytt Ljustorpsblad
Sön 28 kl 11.00
Seniorsöndag m lunch
Lj församling

Regelbunden
verksamhet
Ons kl 11.00
Boule
Boulebanan
PRO
Tor kl 18.45
Bilbingo
Bygdegården
Ljustorps IF
Fre kl 18-21 start 29/8
Fritidsgården
Fre kl 20-22, start till hösten
W - ungdomssamling
Samling Betel
Lj Baptistförsamling
Vill ni se era aktiviteter här?
ljustorpsbladet@ljustorp.se
För aktuell info se:
www.ulander.com/ljustorp, under
aktiviteter

Surströmming!

Onsdag 20/8
kl 14-19
Prästgårdsparken
Ni kommer och går som ni
vill. Barnen kan äta korv
och köttbullar. Vuxna som
inte äter surströmming får sill.

Alla är varmt
välkomna!
Vi bjuder: Lj Församling & Lj IF

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

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

Skenbr
5
5
8
8

längd typ
3000 A
2000 B
1000 A
1000 B

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

Bergeforsens camping
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Tomat-Ås och Café Pomodoro
Tis-sön 8-19, café 11-19. Måndagar stängt
Humlans Slöjd
Lör-Sön 11-15. Juli dagligen 11-17
Björkängen
Loppis, våffelstuga och turistinformation
Från midsommar dagligen 11-17 tom
Biblioteket
Sommarstängt i juli
Kansli IP
Mån 8-11
Pastorexpedition Ljustorp
Ons 10-12
Övrig tid Pastorsexpedition Söråker

Dagens ros
och ett varmt tack till dej Britt
Grothage, för trevlig samvaro och
allt gott du bjöd på, i din stuga i
Lönnånger.
Vi önskat dig en skön sommar
Arbetskamraterna på Ljustorps fritids

Allmänt
Söråkers Folkets Hus
Vårdcentral Söråker
Sjukhuset
Apotek
Försäkringskassa
Veterinär Timrå
Timrå Kommun
Timrå badhus
Arbetsförmedlingen
Postutlämning Timrå
Polisen Timrå
Länsstyrelsen
Färdtjänst
Pastorsexpeditionen

Ljustorps Trädgård
Juli & augusti stängt

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

Ny turistbroschyr
Ljustorp -landet bland bergenFinns att hämta på Bygekontoret,
Tomat-Ås,Y:et eller Fisken
Här kan du hitta alla telefonnummer och
öppettider till våra sevärdheter
Plastpåsar säljes!
Lj IF: ﬂickor 16 säljer platspåsar.
1 förp = 2 L, 3 L & 5 L, pris 60:-, lev sept
Ring och beställ hos Camilla Westin
076-809 55 15

Möte
Första medlemsmötet är tisdag
23/9 kl. 13.00

SURSTRÖMMINGSFEST
Höstens upptakt börjar med
surströmmingsfest och dans till
SUCCE. Fredag 22 augusti kl. 18.00
Anmäl redan nu till
Maj-Britt tel: 830 51
Boule
Boulen fortsätter under sommaren
varje onsdag kl.11.00. Medtag ﬁka.

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

Vi har fått nya medlemmar under juni/
juli. Du som inte redan är medlem men
funderar på att gå med hör av dig till
Harriet 82 421 eller Alice 57 96 04 för
mer information om våra aktiviteter.

Välkommen till
Alpha i Ljustorp
Om du har frågor om kristen tro eller
är nybliven kristen, så vill vi bjuda in
dig till vår kurs. Den startar tisdagen
den 9 september på Bygdegården, med en ”prova på kväll” med festmiddag a´ la Magnus. Kom och njut av god mat och trevlig sällskap.
Kursen pågår i 13 veckor och från början kan du komma och testa om det
känns rätt för dig, du förbinder dig inte att fortsätta. Varje träff börjar med
en måltid som du lämnar ett mindre bidrag till, om du vill och kan.
Frågor och anmälan till ”provapå kväll” och kurs senast 2/9:
Magnus 070-660 82 40 eller via mejl till alpha@ljustorp.se
Information: http://www.alphasverige.org

Vem är Alpha för?

Vad är Alpha!

Alpha är för alla, inga frågor är för dumma
eller för provocerande. du kan prata så mycket
eller så lite som du själv vill. Alpha är samfundsoberoende, så alla kan vara med.

Alpha är en möjlighet att utforska meningen
med livet i en informell, rolig och vänlig atmosfär. Vi lyssnar på föredrag och pratar om vad
kristna tror på och varför.
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Almanacka 2009 EcoFan ﬁnns
Vill du vara med som fotograf i
nästa års Ljustorpsalmanacka?
Skicka dina bilder senast 31/8

nu i Sverige!

Vi behöver fina utsikts- och naturbilder från
Ljustorp. För detaljerad info, se hemsida

Elektrisk ﬂäkt som
genererar sin egen el.

www.ljustorp.se/almanacka
info@ljustorp.se

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

Låga omkostnader ger bra priser.

Rågång:
- Hitta gränser
- Underlätta avverkning
- Undvik missförstånd
Välkommen att kontakta oss!
Sundsvall: Tel 060-55 31 60
Ånge: Tel 0690-677 30
Härnösand: Tel 0611-837 40
Bräcke: Tel 0693-661 245
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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 - Nylandsforsen-

N

ylandsforsen är en pärla
som vi vill uppmana alla
ljustorpare att ta sig tid att
besöka.
Vid Nylandsforsen ﬁnns anor
från 1800-talet då landskamrer
Berg ﬁck tillstånd att bygga
en 2 ramars grovbladig såg på
Lövbergssidan. 1919 kom vårﬂoden och förstörde stora delar av
byggnader, bostadshus, såg, timmerränna, ladugård och delvis
kvarnen.
Nylandsforsen blev också en plats
för många ﬂottare. Nylandsforsen
var liksom Lagfors ett nålsöga
för ﬂottningen, där det krävdes
4-5 ﬂottare. På 1870 talet gjorde
man en mindre damm för att
kunna styra virket i en timmerränna förbi Nylandsforsen. Det
fanns också en ﬂottarkoja på Lövbergssidan. Sista stocken ﬂottades 1967 och sedan revs de
sista byggnaderna och bron över
Ljustorpsån.
I Nylandsforsen bedrevs också
laxﬁske. Bruket i Lagfors hade
fasta ﬁskeplatser där man anlagt
stakegårdar för laxfångst. Även

idag kan du ﬁska
både
lax
och
annan
ﬁsk
i
Nylandsforsen.
Bron har sedan
återuppbyggts två
gånger, den sista
gången
genom
Fuske byalags försorg.
Modell över hur
det såg ut förr
ﬁnns på Hembygdsgården i ett
av uthusen. Passa
på att titta när det
är öppet.
Idag är området
iordningställt för
friluftsliv,
ﬁske
och
rekreation.
Här ﬁnns information om platsens historia och
en ﬂottarkoja som
alltid står öppen.
Det ﬁnns också ett
flottarmonument
som påminner om
en svunnen tid. Det ﬁnns bänkar,
eldstäder och rastskydd. Naturligtvis kan du också vandra över

bron och besöka Lövbergssidan
av Ljustorpsån.
Text och bild: Lena Liljemark
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Returadress:

Ljustorp Sockenförening
Öppom 110,
861 93 LJUSTORP

B

Föreningstidning

Stubb-Lisamons naturreservat Fotograf: Lena Liljemark

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

Hoffmans tandläkare
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

