
Foto : Lena Liljemark

Artiklar
Sid 4    Hur går affären
Sid 6    Årets fotbollssäsong
Sid 8    Doktor Johan Bjurström
Sid 10  Lövberg Herreford
Sid 12  Amerikaresan del 3
Sid 16  Tottes hörna
Sid 22   Optisk fi ber 
Sid 22  Småartiklar
Sid 24  Don´t drink and drive
Sid 26  Valborg i Ljustorp
Sid 28  Ny Kyrkoherde
Sid 30  Viltspår
Sid 30  Småartiklar

Föreningsinformation
Sid 3   Sockenföreningen
Sid 7   Ljustorps IF 
Sid 9   Bygdegårdssidan
Sid 11 Centern
Sid 17 Ljustorps församling
Sid 18 Byalagssidan
Sid 18 Bygdekontoret
Sid 19 Baptistförsamlingen
Sid 21  Röda Korset
Sid 34  Ljustorps Hemslöjd

Övrigt
Sid 2    Redaktionell info
Sid 14  Ljustorpsminnen
Sid 20  Biblioteket
Sid 20  Byssfolket
Sid 21  Träffpunkten
Sid 32  Aktiviteter
Sid 34  Ljustorps information
Sid 37  Ordspråket

LJUSTORPSBLADET

Utgivare: Ljustorp socken ekonomisk förening

Ljustorps populäraste tidning!

Årgång 13

Nr 3 * 2007

I det här numret:

Öppet Hus
den 26/5 kl 9.00-15.00
Ljustorps Trädgård &

Tomat Ås

Bilbingo!
Torsdagar 18.45

Brännboll
Fre den 25/5
18.00-21.00

Bild från Lövberg Herreford
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Distribution
Huvudansvarig: Ulf Nilsson 070-203 54 69

Slättmon,Västansjön,Bredsjön,Uddefors: 
Göran Andersson   tel: 060-845 12 
Lagfors, Åsbacken, 
Lea Hömström   tel: 060-810 50 
Fuske: 
Fuske byalag   tel: 060-810 51
Lövbergsvägen, Edsta-Jällvik-Bjökom: 
Kjell Sjödin    tel: 060-82031
Skäljom-Edsåker-Aspån: 
Hans Öberg    tel: 060-57 56 26 
Lögdö, Ribodarna-Masugnarna: 
Björn Andersson   tel: 060-820 74 
Prästsvedjan,Höglandsv,Mellberg,Kyrkberget: 
Pernilla Sjöström   tel: 060-82434 
Öppomsvägen, Hamrevägen: 
Erland Nordström   tel: 060-823 19 
Skäljom,Åsäng,Stavreviken,Rotenv: 
Mikael Forslund  tel: 060-831 17
Åsäng mot Viksjögränsen: 
Mjällådalens byalag mobil: 0737-282508
Ring er distributör om ni inte fått tidningen...

KOMMANDE TIDNING
Nästa tidning 29 juli

Stoppdatum den 2 juli 

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

ANNONSER
Kontakta Kjell Rastberg, Mait Härén eller Byg-
dekontoret. Mail: ljustorpsbladet@ljustorp.se

REDAKTIONELL INFORMATION

Ljustorpsbladet 
Ljustorps Sockenförening
Org nr: 76 96 00-9476

Besöksadress:   Ljustorps Handel/Bygdekontoret 
Postadress: Öppom 110, 
      861 93  Ljustorp
Telefon:     060 - 824 13
e-postadress: ljustorpsbladet@ljustorp.se
Webbadress:    www. ljustorp. se/ljustorpsbladet 

  Plusgiro: 86 11 24-6 

Ansvarig Utgivare
Tina Tjärnberg-Forslund tel: 060-831 17
Redaktion
Lena Liljemark  tel: 060-824 13 (Bygdekontoret)

Birgit Svensson tel: 060-81139
Artiklar
Lena Liljemark  tel: 060-822 22 
Olof Ulander  tel: 060-822 40
Annonser
Kjell Rastberg 073-728 25 08, 
Mait Härén 070-216 11 56 eller Lena Liljemark

Om du eller någon du känner skulle vilja med-
verka 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 är tacksamma för 
all hjälp och alla bidrag som Vi får.

LJUSTORP
EN VÅRKNOPPANDE LANDSBYGD
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Gräset är grönare i Ljustorp!
Styrelse 2006

  Lena Liljemark, ordf
  Tina Tjärnberg-Forslund
  Ulf Nilsson kassör
  Niclas Andersson
  Kjell Rastberg
  Bengt-Eric Forszelius, supp
  Christer Nyman, adj 

Ljustorps sockenförening

Föreningen skall 
verka för att skapa 
de bästa förutsätt-
ningar 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.

Så står vi med sommaren framför 
dörren. En härlig tid för de fl esta av oss. 
Just nu jobbar alla bönder för fullt med 
att plöja och köra ut skit på åkrarna. En 
härlig och mycket karakteristisk lukt i 
Ljustorp på vårarna. Det är fantastiskt 
när kossorna börjar gå ute på ängarna 
igen och det ligger som en grön skir 
grönska över dalen. Kombinerat med 
nyplöjd jord ger det ett mjukt och inbju-
dande intryck. Vi har ett fantastiskt 
landskap, mycket tack våra bönder som 
håller det öppet och ger oss den utsikt vi 
har idag. 

En kompis till mig berättade att hennes 
dotter sa för någon vecka sedan: - 
Mamma gräset är faktiskt grönare i 
Ljustorp. Det tycker jag är helt under-
bart uttryckt, för är det inte så vi 
känner och tycker. Gräset är grönare i 
Ljustorp, vattnet är blåare, vitsipporna 
vitare, jorden är bördigare, tomaterna 
är godare, pelargonerna är vackrare... 
Så här på våren påminns man alltid om 
hur mycket vi har som är fantastiskt 
här i Ljustorp.

Det som händer just nu är ju annars 
att idrottsföreningen jobbar vidare på 
Humlegården inklusive gamla bankhu-
set. Båda lokalerna kommer att vara 
infl yttningsklara i början av sommaren 
och det ska bli fantastiskt spännande 
att se hur det blir. Tänk att vi ska få en 
egen Hemslöjd i byn och tänk att vi har 
ett företag (Momenta) som är beredda 
att etablera sig och erbjuda arbetstill-
fällen på plats här i Ljustorp.

Livet är fantastiskt! Glöm nu inte bort 
att ta till vara och njuta av Ljustorp 
i sommar. Vandra efter stigarna, fi ka 
på Café Pomodoro och Fisken, fi ska i 
tjärnarna och åarna, paddla kanot och 
njut av våra vackra paddelvatten, gå 
och titta på fotboll och heja fram vårt 
lag på vår fi na idrottsplats, bada på 
våra fi na badplatser, besök våra hem-
slöjder, åk ut med badfl otten i Bredsjön, 
åk upp till Rotsjö gård och besök deras 
gård med snart nyöppnat gårdsmejeri 
och café.

Trevlig sommar från styrelsen

Ljustorps sockenförening
Lövberg 102, 
861 93  Ljustorp
Tel: 060-822 22,  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)
Mån-Fre 12-14 (personal)
Ljustorps Handel, 
Öppom 110
861 93  Ljustorp
Tel:060-824 13
bygdekontoret@ljustorp.se
www.ljustorp.se/bygdekontoret

Årsmöte
Ljustorps

sockenförening
27 juni

(OBS nytt datum)

Bygdegården

 klockan19.00

Välkomna!

Vårruset
Kom och heja fram våra Ljustorpslag 
på Vårruset den 30 maj klockan 
19.00. Centerkvinnorna har ett lag 
och Hälsogänget har två lag.

Vi kommer att ha ett partytält som 
samlingsplats för Hälsogånget och 
dit är alla välkomna för att peppa 
oss som deltar. 

www.ljustorp.se

Friluftsmässan
Ljustorp ska vara med på frilufts-
mässan vid Södra Berget i Sunds-
vall den 16-17 juni. Tanken är att 
vi ska presentera ett skyltfönster av 
vad som fi nns i bygden för den som 
är friluftsintresserad.

Det är våra nya guider som kommer 
att bemanna utställningen och serva 
och informera om vad som fi nns här 
hos oss i Ljustorp.

Ni som vill nå ut med information 
hör av er till Kjell Rastberg som är 
ansvarig. 073-728 25 08
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Hur går det för våra ”Sjökvistare” 
och Ljustorps Handel?

Nu har vi ljustorpare haft 
affär i snart ett och ett halvt år. 
Det är många som funderar hur 
det egentligen går och hur våra 
handlare trivs i sin roll. Därför 
skickade naturligtvis Ljustorps-
bladet ut sin utsända att få fram 
mer information i frågan.

Jag träffar gruppen sittande i den 
trevliga kaffehörnan. Dom konstate-
rar samstämt att allt faktiskt har 
fungerat jättebra. Visserligen är det 
mycket tankar och idéer som inte 
funkade som vi ville och allt har 
tagit mycket mer tid än vi trodde. 
Men ändå: - Jag ångrar mig inte en 
sekund, säger Niclas med inlevelse.

Ägargruppen består som förut av 
Veronica Hägglund, Jörgen Härén 
och Niclas Andersson. Samtliga med 
rötter i Ljustorp, även om det bara 
är Niclas som bor här idag. Jörgen 
och Veronica är syskon och barn 
till Owe och Mait Härén i Frötuna. 
Niclas är barn till Inger och Björn 
Andersson i Edsta.

Gruppen konstaterar att butiken går 
bra, fast den kan fortfarande inte bära 
lön för alla tre. -Vi måste fortfarande 
jobba lite vid sidan av mellan varven 
för att dryga ut kassan, säger Jörgen. 
Affären i sig bär upp ungefär två löner, 
men i och med att vi hyrt ut oss till 
andra företag under vissa perioder så 
har det ändå gått ihop. Ambitionen är 
fortfarande att vi ska ha en omsätt-
ning som bär lönen för oss alla tre, 
avslutar Jörgen.

Affären har en stor social funktion 
att fylla i bygden, större än vad vi 

trodde från början, berättar Niclas. 
- Att få träffa alla trevliga kunder 
är en stor del av behållningen att 
jobba så här, berättar han. Alla tre 
instämmer i att kundkontakten är 
det allra roligaste i jobbet, men arbe-
tet har också lett till en stor person-
lig utveckling för alla tre.

Vad gäller butikens utveckling så har 
det ju skett kontinuerligt, tycker grup-
pen. - Just nu jobbar vi med att vi 
vill ha TV skärmar med erbjudande 
på i butiken, säger Jörgen. - Dessutom 
har vi öppnat en ny hemsida som alla 
kan titta på: www.ljustorpshandel.se, 
berättar Niclas. Veronica för sin del 
vill framhålla att butiken håller på 
att undersöka förutsättningarna för 
att byta pantautomaten, eftersom den 
fungerar så dåligt idag. Dessutom 
utvecklar butiken vidare sitt samar-
bete med Moped och Motor i Sundsvall. 
Idag har man tre olika storlekar på 

fyrhjulingar att hyra ut. Den minsta är 
på 50 kubik och kostar 250 kronor per 
dygn, mellanstorleken är på 110 kubik 
och kostar 350 kronor per dygn och 
den stora är på 300 kubik och kostar 
795 kronor per dygn. Den största har 
vägtillstånd och kräver B körkort för 
att köra, tillägger Niclas.

Niclas framhåller butiken betydelse 
i bygden och för Ljustorps framtid. 
- Att vi kan ha en butik är A och 
O för infl yttning och fortlevnad. Det 
är till styven och sist en fråga om 
hur man vill att livet ska vara och 
hur man vill att Sverige ska se ut. 
Därför är det så roligt att vi fått ett 
sånt stöd av kunder, föreningar och 
företag i bygden. - Sen vill vi fram-
hålla att alla är välkomna oavsett 
hur mycket dom handlar för eller 
hur ofta dom handlar här, avslutar 
Niclas.

Text och bild: Lena Liljemark

Sjökvistarna på sina nya ”hojjar” som hyrs ut till kunderna
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Fler erbjudanden fi nns i butiken ! Priserna gäller t.o.m  27 maj med reservation för slutförsäljning

Öppettider
Mån-Fre 9-19 Lördag  10-16 Söndag 11-15

Adress: Öppom 110, 861 93  Ljustorp, Tel: 060-820 40, fax: 820 50,
e-post: ljustorpshandel@ljustorp.se, webbsida: www.ljustorpshandel.se

HEMSÄNDNING
Tel: 820 40

Leverans
fredag förmiddag

Beställning
senast torsdag

LEVERERAS
KOSTNADS FRITT

OMBUD FÖR

Kom och avnjut en  kopp kaffe i vår spelhörna

Niclas, Veronica och Jörgen Hälsar alla hjärtligt välkomna

Kan inte du komma till oss så kommer vi till dig (se hemsändning)

Bananer
14.9014.90/kg/kg

Falcon 3,5%
49:9049:90 packpack

Felix 900g
Pommes Strips &

Pommes Frites 
13:9013:90 per styck 

om du Handlar för 100:-

Ord pris 9:90/kgOrd pris 19:85/kg

ord pris 21:80 per styck

6x50cl (pant tillkommer)
Ord pris 64:90 + pant

Ortens Potatis
Herta & King Edward

5.90/kg

Hyr Fyrhjuling
på Ljustorps Handel

Ring för priuppgift

Nu har vi egen hemsida 

www.ljustorpshandel.se
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Årets fotbollsäsong för Ljustorp
Fotboll är något som Ljustorp är känt för utanför bygden, men hur 

bra känner vi själva till vårt eminenta fotbollslag i Division IV

Ifjol kom Ljustorp på 8:e plats i divi-
sion 4, vilket var ett riktigt bra resul-
tat. Den 8:e maj i år slog man till 
och vann seriepremiären mot Torps-
hammar  IF med 2-1 på Ljustorps IP. 
Dessutom hade man dagen till ära en 
ovanligt stor publik på ca 58 inlösta. 
Det var stämning på läktaren.

Ulf Nilsson i publiken berättar att 
första målet kom efter 1:11. - Det 
ser bra ut och det är roligt att det 
är så mycket folk idag. Ulf berättar 
att han går på nästan alla matcher. 
Östen Wiksell, 60 år och 1 dag, säger 
att laget är överraskande bra. Dess-
utom har målvakten gjort ett fan-
tastiskt jobb. 

Ljustorps största supportrar borde 
ändå vara Torsten Byström och 
Bengt Ove Henriksson (Hinken) som 
jag hittar borta på läktaren. Dom 
berättar att dom går på alla mat-
cher, både hemma och borta. - Det 
är en spännande match med små-
nätt fotboll. Bra fotboll för att vara 
premiär. Dessutom är ju Torpsham-
mar nya i fyran och då gör dom väl-
digt bra ifrån sig, säger Torsten.

Dagen efter matchen träffar jag 
Miguel Gode, även kallad Myggan, 
som tillsammans med Stefan 
Edström, Ulf Nilsson och Marlene 
Lindström ansvarar för A-sektionen. 
- Jag tog över dec 2005 och då var 
laget redan i 4:an, berättar Myggan. 
Det viktigaste som hänt är vårt 
samarbete med IFK Timrå. Vi har 
ett farmaravtal som innebär att vi 
lånar spelare både från deras juni-
orlag och deras division 1 lag. Sen 
lånar vi i vår tur ut spelare till 
dem och låter våra bästa spelare gå 
vidare till deras lag som seniorer.

Idag består laget av ca 30 spelare 
totalt och nytt för i år är att vi har ett 
B-lag. Dom spelare som inte får spela 
i A laget på en match, spelar auto-
matiskt i nästa B lags match. Laget 
har idag fyra spelare från Ljustorp. 
Det är Alex Gode, Tobias Svelander, 
Mikael Olsson och Tomas Berge. Dom 
fl esta killarna i laget kommer annars 
från Timrås juniorlag och det är ett 
ungt lag som spelar i år. 14 spelare är 

19 år eller yngre. Dom mest erfarna 
spelarna i laget är Pontus Mellander 
och André Öster som spelade för IFK 
Timrå i division1 ifjol.

Tränare i laget är Kenneth Svens-
son och Carlos Zavalas. Kenneth 
kommer från Harmånger som spe-
lade i div III ifjol. Carlos kommer 
från Fagervik.

Att ha ett ungt lag innebär att 
laget saknar rutiner, men är entu-
siastiska och duktiga fotbollsspelare 
och det är naturligtvis både för och 
nackdelar. Machen mot Torpsham-
mar tycker Myggan är en kämparin-
sats. - Det är inte lätt att spela mot 
Torpshammar, dom är svårspelade 
och det är ett benknäckargäng som 
offrar ett ben för att vinna. Dess-
utom är det fem år sen vi vann en 
seriepremiär, säger Myggan stolt.

Myggan berättar att det betyder 
mycket att ligga i division 4 både eko-
nomiskt och intressemässigt. Mål-
sättningen för den här säsongen är 
framförallt att ligga kvar, men gärna 

att hamna i mitten av tabellen. - 
Det är många som bidrar till att 
det här fungerar. Det är ett djä-
vulskt jobb med allt runtikring med 
tider, planering, träning, gräsklipp-
ning, material, värvning, sponsorer, 
cafeteria, insläpp mm. Utan alla idi-
ella krafter som hjälper till skulle 
det aldrig fungera, säger Myggan.

Vad önskar han sig då allra mest av 
den här säsongen? - Mer publik och 
framförallt mer stöd från publiken till 
laget. Det vore roligt om ljustorparna 
kunde börja komma ner till IP och 
följa laget. - Vi har tränat 50 träningar 
i vinter på spillvärmeplanen i Stock-
vik och tränar 2-3 gånger i veckan nu 
under säsongen. Kom och titta på den 
underhållning som vi erbjuder för 30 
kronor, avslutar Miguel.

Matchprogram för juni: 1/6 Östavall-
Ljustorp, 6/6 Kovland-Ljustorp, 12/6 
Ljustorp-Lucksta, 15/6 Ljustorp-Holm, 
19/6 HOIF-Ljustorp, 26/6 Ljustorp-
Ånge, 28/6 Ljustorp-Matfors

Text Lena Liljemark. Bild Olle Liljemark

Matchbild från seriepremiären mot Torpshammar IF
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Önskas köpa! 
Mig-svets 3 fas 

Ring Tord  070 550 47 40 

TEL. 073 094 49 44 

KANOTUTHYRNING 

       Bilbingo 
     Torsdagar kl.18.45  
        Kassan öppnar 17.30 
                    OBS ! 
  Kristi himmelsfärdsdag 16.45  
        kassan öppnar 15,15 

Turistinformation  
och Våffelstuga  

                   Öppettider:  
     Måndag till fredag 11.00-17.00 
    Lördag och söndag 11.00-15.00 

Turistinformationen har som vanligt in-
formation om alla sevärdheter i Ljus-
torp. I våffelstugan serveras förutom 
våfflor, kaffe med bröd och glass, m.m. 

               Välkommen 

 Stort LOPPIS 
  på Björkängen 

 öppnar den 30 juni 
Handikappvänligt 

Öppettider:  
 Måndag till fredag 11.00-17.00 
 Lördag och söndag 11.00-15.00 

Bingolottovinst 
Som många vet säljer Ljustorps I.F. bingolot-
ter på Ljustorps Handel. Lotter som inte blir 
sålda tar vi igen och kontrollerar om det finns 
vinster på dom innan dom kastas. 

Marlene hörde på söndagen den 29 april att 
en storvinst var såld i Bergeforsen och tänkte 
att det är väl inte så många som säljer bingo-
lotter i det här området. Så hon tittar vilka 
nummerserier vi har och ser att vinstlotten är 
bland våra lotter. (Den gamla postadressen 
fanns fortfarande kvar på den omgången).  

Hon ringde genast Niklas, Jörgen och Veroni-
ka och fick lov att gå in i butiken med hjälp 
av Östen som låste upp, för att se om lotten 
var osåld. Mycket nervös går hon igenom lot-
terna och där i hennes hand ligger den, lotten 
med det vinnande numret. Vinsten, två hus-
vagnar, värda över 270 000 kr. styck. En så-
dan känsla.  

Styrelsen å föreningens vägnar jublar och 
gläds åt en trygg ekonomisk framtid. 

Ljustorps IF:s Minnesfond
Gåvor som skänks till denna fond går till 
föreningens ungdomsverksamhet. När ni 

vill använda denna fond så ring 

Ring IF- Kansli: 060 - 821 86 
Sätt in valftritt belopp på plusgiro: 37 40 20-6

Ljustorps IF
Mellberg 3107, 861 93  Ljustorp
tel:   060-821 86, 824 03
mobil:   070-34 117, 070-29 83 184
hemsida: www.svenskidrott.se/Y/ljustorpsif
e-post:  ljustorpsif@telia.com
Postgiro:  37 40 20-6 (medlemsinbetalning)
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Doktor Johan Bjurström
En ljustorpare på vift ute i den ”stora” världen som disputerat med sin 
doktorsavhandling i vår. Promovering med krans sker i maj!

Johan Bjurström född och 
uppvuxen ljustorpare kommer 
den 26 maj högtidligt att pro-
moveras till doktor vid Uppsala 
universitet.

Han är uppvuxen i Edsåker och son 
till Bo och Inger Bjurström. 1994 tog 
han studenten från 4 årig teknisk. 
Efter militärtjänstgöring, arbetade 
han två år som elektriker för att han 
var skoltrött. Därefter sökte han till 
civilingenjörsutbildningen inom tek-
nisk fysik vid Uppsala universitet. 
Han blev klar med sin utbildning 
2002 och blev genast antagen och 
påbörjade sin doktorandutbildning 
med inriktning på elektronik.

Johan förklarar att han har forskat 
på utveckling av olika material för 
tillämpning inom elektronik. - Mitt 
stora bidrag till forskningen är att 
jag har utvecklat en metod för att 
tillverka superkänsliga sensorer som 
kan mäta små massförändringar 
motsvarande ett fåtal molekyler. 
Storleken på sensorerna är mikro-
meterskala dvs tusendelar av en 
millimeter. Sensorerna kan t ex 
användas till elektroniska näsor sk 
”supernäsor”. Dessa näsor är jäm-
förbara med en nos på en bomb-
hund och kan användas till att 
sprängämnen eller narkotika.

Disputationen skedde den 30 mars 
i år med en doktorsavhandling som 
heter ”Advanced Thin Electroacos-
tic Devices”. Disputation innebär 
att Johan presenterade och försva-
rade sin avhandling gentemot en 
opponent, som i det här fallet hette 
Professor Paul Muralt från Lau-
sanne.   På plats som åskådare vid 
disputationen var pappa Bo och 
brorsan med familj. Förhoppnings-
vis kan dom även komma till dok-
torspromotionen, säger Johan.

Promotionen av Johan, dvs. när 
han får sin lagerkrans, guldring 
och diplom som är de de yttre 
tecknen på doktorsvärdigheten, 
är den 26 maj på Uppsala Univer-
sitet. Promotionsceremonin sker 
samtidigt som utnämning av 
hedersdoktorer vid Universitet 

och fi randet av Linné. Vid samma 
tillfälle kommer bland annat Kofi
Annan att utnämnas till hedersdok-
tor vid Uppsala universitet, så Johan 
är i gott sällskap.

Under doktorandutbildningen, som 
pågått i fem år, ingår förutom forsk-
ning: kurser, att hålla undervisning 
för studenter och att åka på kon-
ferenser och presentera sina forsk-
ningsresultat. - Jag har haft tur med 
min avhandling. Det har fl utit på 
hela tiden och det har bara varit 
roligt att arbeta med den, berättar 
Johan. På frågan om han blir rik på 
att bli doktor, skrattar Johan. - Rik 
blir man inte, men jag har i alla fall 
haft lön under doktorandutbildning. 
Den lönen är helt ok, man överlever. 
Skulle jag så småningom söka jobb 
på ett privat företag, så kan jag nog 
tjäna mer pengar.

Efter doktoreringen kommer Johan att 
fortsätta forska på samma institution. 
- Vi är en grupp av 8 forskare varav 4-5 
doktorer som arbetar i ett arbetslag 
tillsammans. Gruppen kallas för ”The 
Thin Films Group” och den är ledande 
inom sitt forskningsområde elektroa-
kustik. - Så småningom kanske jag 
söker mig till ett privat företag och i 

så fall skulle det vara ett teknikbase-
rat företag t ex inom Telecom, rymd-
industrin eller ett läkemedelsföretag, 
berättar Johan.

Johan i år 33 år och bor med sin fyra-
åriga son Elias i Uppsala. - Jag har 
alltid drömt om att fl ytta hem igen, 
berättar Johan. Problemet är att 
hitta ett arbete i närområdet, men 
jag skulle vilja hem igen. Ljustorp 
gav mig en trygg uppväxt och det är 
något som jag vill att Elias också ska 
få. Uppsala är bra, men Ljustorp är 
bättre. Tack och lov är det nära till 
naturen, även här i Uppsala.

Johan vill absolut uppmuntra ung-
domar att forska vidare och dok-
torera. - Det är inte så svårt som 
man tror. Däremot krävs det moti-
vation och intresse. Jag tror att jag 
har lyckats framförallt för att jag är 
envis och vill slutföra allt som jag 
ger mig in på. Jag har visserligen 
alltid haft lätt för att plugga, men 
det fanns inga planer på att dok-
torera tidigare. Det har växt fram 
och kommit steg för steg, som det 
mesta i mitt liv. Livet är alltid fullt 
av överraskningar, avslutar Johan.

Tidningen NyTeknik hade 2004 en 
artikel som heter ”Billiga supernäsor 

hittar mikroskopiska spår”. Arti-
keln beskriver Johan och hans 
grupps forskning och varför den är 
nydanande. Tidningen skriver att 
den superkänsliga sensorn är en 
våg som mäter massan på de mole-
kyler som fastnar på dess kän-
selyta. Tekniken är känd sedan 
tidigare men forskningsteamet i 
tunnfi lmsgruppen har gjort tek-
niken tiotusentals gånger känsli-
gare. Det innebär att tekniken kan 
användas till att spåra skadliga 
proteiner i blodet, aromen från 
gömd marijuana eller känslan av 
koldioxid i luften. Tekniken kan 
ge billiga engångssensorer som 
kan användas i hemsjukvård eller 
miljöövervakning.

Ljustorpsbladet gratulerar och 
bugar sig för Dr Bjurström och 
önskar honom lycka till vid pro-
moveringen och i framtiden.

Text Lena Liljemark Bild Johan BjurströmJohan Bjurström med sonen Elias
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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 
Telefon 060-821 86,  fax/tel. 060-824 03 ,  
Vivianne Mobil: 070-298 31 84. 
------------------------------------
Anläggning  070-34 00 117
Vaktmästare 070-28 83 147

Välkommen att hyra Bygdegården

Fritidsgården inbjuder alla på
BRÄNNBOLL

Fredag 25 maj, kl. 18.00 - 21. 00
på gräsplanen vid Bygdegården

ALLA barn, ungdomar och föräldrar är
Hjärtligt välkomna!!!!

Vi säljer hamburgare och korv

Sen tar vi sommarlov och hälsar alla välkomna tillbaka i höst!

Bygdegården i Ljustorp består av fl era lokaler: affärslokal, Fritids-
gård, kök, förråd och samlingslokaler. Här spelas teater, hyrs för 
fester, arrangeras arobic- och yogalektioner, spelas konserter, hålls 
möten och kurser, träffas hälsogänget, arrangeras cafekvällar och 
modevisningar mm

Här fi nns en stor sal som rymmer ca 140 personer och två mindre 
salar som tar ca 25 respektive 10 personer. Även Fritidsgårdens 
lokaler fi nns att tillgå för uthyrning. Här fi nns konferansutrustning, 
fullt utrustat kök, ljudanläggning och till hösten även optisk fi ber.
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Bönder i Ljustorp ”Lövberg Herreford”
Lantbrukarparet Anders och Rosie Nygren driver sedan 8 år tillbaka 
kravmärkta livdjursuppfödningen Lövberg Herreford i byn Lövberg 

Anders Nygren är född 
ljustorpare och är gift med små-
ländskan Rosie. Dom har under 
många år bott på annat håll, 
men trivs strålande med sina 
nya liv i Ljustorp.

Den här gången besöker Ljustorpsbla-
det byn Lövberg och hälsar på  hos 
Lövberg Herreford. Paret driver jord-
bruk i Anders föräldrahem dit dom 
fl yttade 1998. Tidigare bodde familjen 
i Örnsköldsvik, Sundsvall, Sörberge 
och Bergeforsen. Vi generationsskif-
tet så tog paret beslutet att sadla om 
och satsa på Ljustorp och jordbruk. 
- Det kändes viktigt att göra något av 
gården och marken, säger makarna.

Den första tanken var att vi skulle 
satsa på får, berättar Rosie. Sen 
kom vår son som då gick på natur-
bruksskola och sålde in idén med 
ranchdrift med köttdjur.

Herreford kor är en koras som är 
tåliga och är anpassade för utebruk 
året om. I Kanada har man inte 
ens vindskydd till djuren. -Snön kan 
ligga kvar på pälsen länge, för deras 
pälsar är extremt välisolerade. Den 
svåraste väderleken är faktiskt vind 
och regn, berättar Anders. Gården 
har sina kor ute året om och det 
fi nns ströade vindskydd som djuren 
går in i vid behov. - Tanken är att 
djuren ska få ha ett så naturligt 
beteende som möjligt och gå fritt på 
markerna, säger Anders.

Vid kalvning lägger man ut halm på 
marken som kon får kalva på och om 
det behövs så får man hjälpa till, precis 

som med andra 
djur. -Korna är 
väldigt fästa 
vid sina kalvar, 
berättar Rosie. 
Mammorna får 
kalvarna att 
följa dem, med 
hjälp av rösten. 
När dom 
kalvar så låter 
korna hela 
tiden, för att 
kalven ska lära 
sig deras läte 
och veta vem 
dom ska följa.

Paret star-
tade hösten 
1999 med att 
köpa in 6 dräk-
tiga kvigor. 
Idag har man mellan 25-30 moder-
djur. Vid kalvningstiden så fördubb-
las beståndet. Gården försöker hålla 
en fast kalvningstid mellan april och 
maj, men det kan komma enstaka 
kalvar även senare. 

Paret bedriver ekologisk produktion 
och är kravgodkända. Det innebär 
att man inte besprutar grödorna och 
inte använder konstgödsel. Dessutom 
fi nns det restriktioner på använd-
ningen av antibiotika och hårdare 
regler vid slakt. Anders berättar att 
det idag fi nns  forskning som visar 
att ekologiskt och kravodlag kött 
innehåller mer Omega 3, än i van-
ligt kött. -Vi tror stenhårt på det här, 
säger Anders. Vi vill driva det här 
med miljöhänsyn både för naturen, 
kossornas och människornas skull.

Gården säljer inte längre sina djur 
till slakt, utan djuren säljs istäl-
let som livdjur. Det innebär att 
man säljer levande djur för vidare 
uppfödning och bland annat säljer 
man då dräktiga kvigor.

Rosie jobbar dessutom deltid 
inom förskolan i Timrå kommun 
och Anders driver företaget AN 
Fastighetsekonomi. Han berät-
tar att kombinationen med kött-
djur och hemmabaserat företag 
passar perfekt. - Jag har konto-
ret hemma och kan anpassa mig 

efter båda verksamheterna. Vissa 
perioder som vid kalvning, tar ju 
jordbruket över helt. Medan andra 
perioder som vintern är väldigt 
lugna. Då blir det istället mer 
tid över för konsulting berättar 
Anders.

Paret nickar instämmande när jag 
frågar om det går mycket fritid till 
gården. - Ändå är det lättare med 
köttdjur än med mjölkkor, då är 
man ännu mer bunden, säger Rosie. 
- Djuren har fri tillgång på foder och 
vi ströar för dem varje morgon. Dess-
utom behöver djuren i sig daglig till-
syn och omsorg. Därefter kan vi göra 
annat fram till nästa morgon om det 
inte är kalvningstid eller något spe-
ciellt, säger Anders.

Under åren har mycket tid för paret 
lagts på att restaurera i igenväxta 
gammal betesmarker och även till att 
iordningsställa nya. - Korna är väldigt 
duktiga på att hålla tillbaka buskar 
och sly så att landskapet kan bevaras 
öppet och levande, säger paret.

Rosie berättar att för henne har 
det varit en stor omställning att bli 
bondmora. Från början gick jag inte 
in i kohagen ens, men idag går det 
bra. Nu trivs vi båda strålande med 
det här livet, avslutar paret leende.

Text och bild: Lena Liljemark
Tjuren Jonsson i all sin prakt
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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, Pernilla Forsberg, Tuna, Marie Lundberg och Marie 
Edström, Åsäng och Kerstin Olsson, Sanna.  

Vi önskar lycka till i spåret onsdag 30 maj!

Från Ljustorps Centern och Centerkvinnor har vi dessa kommunpolitiker i Timrå år 2007 - 2010:

Fullmäktige:    Niklas Edén, 2:e vice ordförande

       Björn Andersson, 1:e ersättare

Socialnämnden:   Pernilla Forsberg, ersättare

Kultur- och tekniknämnden: Björn Andersson, ordinarie

Byggnadsnämnden:   Niklas Edén, ordinarie

Överförmyndarnämnden:  Lennart Tjärnberg, ordinarie

Ring gärna om du har frågor inom dessa områden!

    
     

 

   

   

 
 

       
      

     

     

 

        
      

 

        
      

 

        
    

CENTERN OCH CENTERKVINNORNA 
                         I LJUSTORP
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Förra avsnittet var Karl Axel i Denver, Colorado 

och är nu på väg till Idova för att arbeta vid 

en konstbevattningskanal.

En kanal i Idova lockade.

Vi bestämde oss för att anta det, men vi 
måste betala resan själv, som drogs av när 
vi slutade jobbet. Vi fi ck 3 dollar per dag 
och betalade l dollar om dagen för mat 
och logi.  Vi låg i tält.

Där arbetade vi i 2 månader. Jag var i 
arbete endast en vecka, för jag var med 
borrade ett hål i en bergknalle och träf-
fade på ett skott, som ej exploderat vid 
skjutningen men nu brann det av och vi 
fl ög i luften - Axel, jag och en italienare. 
Jag fi ck ena handen söndertrasad, så jag 
var sjukskriven i 3 veckor men fi ck fri 
mat.  Axel fi ck ögonen full med grus, så 
han trodde han skulle bli blind. När dok-
torn rengjort dem, så kunde han börja 
arbeta dagen efter.  Sämre gick det för ita-
lienaren - han dog efter ett par dagar. Han 
hade fått stenskärvor i bröstet.  Vid detta 
arbete, var det den bästa mat, jag fi ck på 
hela den tid jag var i Amerika.

Men hågen låg i mig att komma till kusten, 
för att fara hem till Sverige. Jag yrkade på 
att vi skulle sluta och det gjorde vi. Det 
låg avsides, så vi fi ck gå 2 dagar och en 
natt, innan vi kom fram till järnvägen. Då 
gick vi, till vi kom fram till en motlutning, 
så vi skulle kunna hoppa på ett godståg 

och tjuvåka och åkte med det till det sak-
tade av vid en station för att hoppa av, så 
att polisen ej skulle ta oss. 

Idaho, som stavningen är idag, var på den 

tiden en vild stat som låg i Rocky Mountain 

området. Det var ett dramatiskt land som 

beyggdes sent av nybyggare. Vid den här tiden 

(början 1900 talet) grävdes mycket kanaler i 

delstaten för att bevattna de södra delarna.

”Great Western Canal Company” var kända 

för att rekrytera hårt arbetade invandrare 

från Sverige. Kanalbolaget fi ck så småning-

ingom även svenksättade chefer och delä-

gare.  Det är troligt att detta var Karl Axels 

arbetsgivare, svenskarna visste ofta var dom 

kunde få jobb genom andra svenskar.

Den här tiden byggdes bland annat en damm 

över Snake River för att hålla fl odens vatten 

under kontroll och kunna hålla stadig vatten-

tillförsel tll Idaho Danalen.  Arbetet övervaka-

des av en svensk vid namn August Erickson. 

Det här kan vara en möjlig plats som Karl 

Axel arbetade vid.

Gruvorna i Oregon blev mitt bästa 
arbete.

Jag arbetade några dagar 
vid ett sågverk, för att 
sedan resa till Oregon, då 
vi träffade en som var från 
Bohuslän, som sa att det 
var bra arbete vid gru-
vorna i Oregon. Men som 
vi var så nära. Mormoner-
nas huvudstad - Salt Lake 
City i staten Utah, beslöt 
vi att bese den också. Vi 
tjuvåkte med ett godståg! 
Vi var där i 2 dagar, då var 
pengarna slut och då var 
det att loda igen, för att få 
något arbete.

Nu var vi då på luffen från Salt Lake City 
efter järnvägen. Vi väntade hela dagen att 
det skulle komma ett godståg. Men det 
kom inget och det var så varmt. Törstig 
och utan mat höll vi på att ge upp, men till 
sist fi ck vi se folk efter järnvägen. Det var 
ett gäng, som var ute och bytte slipers. 
Dom hade vatten, så jag drack så jag blev 
illamående.

Jag fi ck åka dressin in till staden och 
dagen därpå fi ck jag arbete på ett sågverk 
i 14 dagar. Vi fi ck nu pengar så vi kunde 
komma till gruvorna i Oregon. Vi gick och 
spejade vid järnvägen. Så fi ck vi se en ny 
spårvagn, som var lastad på en godsvagn, 
med en presenning över. Där kröp vi in 
och tjuvåkte i 2 dygn. Men konduktören 
hade sett oss och ville ha betalt. Om 
han fi ck 5 dollar, så skulle vi få åka ända 
till Oregon på västkusten, för spårvagnen 
skulle dit.

Nästa nummer berättar vi hur Karl Axel 

kommer fram och arbetar i guldruschens 

Borun, Oregan 1905.

Grundmaterial: Christer Nyman och kringhis-

toria framletad av Lena Liljemark

Amerikaresa från Ljustorp 
1903, del 3 ”Idova”

Här fortsätter vår unika reseberättelse av 
Karl Axel Nyman från Fuske 

Nez Percé indianer i Idaho 1900 Kanalbygge i Idaho Falls i början på 1900-talet
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•  Vattentining 
•  Högtrycksspolning
•  Avloppsspolning
•  Fasadtvättning
•  Klottersanering
•  Fastighetsservice
•  Fastighets-
    reparationer

Vi löser Era problem
•  Ångtining

 •  Ångtvättning
•  Högtryckstvätt

    Kontakta oss för en 
   förutsättningslös 

    diskussion och priser

Timrå Spol & Fastighetskonsult
Box 219 861 26 Timrå
Tel: 060-57 00 99 eller 070-325 67 38

innehar F-skattsedel
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Ljustorps minnen 
Hembygdsföreningen publicerar 2 bilder i varje nummer av Ljustorps bladet.

Bild nr 11867

Bilden är tagen 1937-1938 och visar 
bybor i olika åldrar från Fuske by på 
skidutfl ykt till Röje. Bilden utstrå-
lar lugn och glädje, man hade helt 
enkelt kul. Det var ett vanligt sön-
dagsnöje att göra en skidutfl ykt och 
det samlade en stor del av byn. Med 
sig hade man en matsäck med chok-
lad eller kaffe och smörgåsar berät-
tar Barbro och Lars-Erik Nilsson. 

Personer på bilden är i första raden 
från vänster Roland Ålander, Bengt 
Forsberg, Gert Engström, Knut 
Hamlund, Bert Hamlund, Sören 
Lindström. Andra raden från vän-
ster: Gunhild Svelander, Holmer, 
Maja Hamlund, Gunnar Kårström, 
Alva Höglund och Artur Höglin.

Bilden har ställts till förfogande av 
Bengt Forsberg/Barbro Nilsson.

Bild nr 11740

Bilden är tagen på 
1950-talet av Sven Hedin 
som i många år var 
medarbetare på Sunds-
valls tidning. Den fi s-
kande mannen står vid 
Nylandsforsen, Fuske. 
Under andra halvan av 
1900-talet har fi skevårds-
föreningen bildats och nöj-
esfi sket ökat. 

Gustav Edén Tuna berät-
tar om hur han och hans 
pappa under andra världs-
kriget hade en ryssja vid 
inloppet till en surå efter 
Ljustorpsån och regelbun-
det kunde dryga ut kosten 
med främst gädda men 
även aborre. Sådant fi ske 
förekom även i andra byar 
som ex Edsta. 



15

Vi jobbar med:
Markundersökningar

För t ex hus, broar, järnvägar mm

Jordankare
Som ersätter betongfundament

Borrning av bergvärme och vatten

Stenspräckning
Har du en  sten som du ska ta bort?

Adress: Geonorr Jordankartjänst, Bredsjön 155, 861 93  Ljustorp
Telefon: Håkan Josephsson 070-530 60 50, Stefan Edström 070-631 70 00.                  

E-post:stefan@geonorr.com  Webbsida: www.geonorr.com

Geonorr
Jordankaretjänst i Sundsvall                                                    

MARTINS SERVICE

VVS

PELLETS

VÄRMEPUMPAR

070-673 06 09

Ytterdörr, 
Bordörren 3790:- 

Mycket annat 
t ex skottkärra 295:-

På lagret har vi också stallströ 
och pellets

Byggbutiken Timrå

Nu har vi även börjat med VVS

            Sågade och hyvlade trävaror

                     Låna gärna vår släpvagn

Terminalvägen 6, Timrå
Tel 060-57 10 50

Öppet vardagar 8.00 - 17.00

”Din lokala byggvaruhandel”

Vi har det Du behöver inom bygg...
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Ljustorpsprofi l nr 10
Ann-Marie Olsson, född 241125

I ”Långbyggningen” (numera ned-
brunnen) i Lagfors är Ann-Marie 
född och de första barnaåren upp-
levdes där. Erik Jonas var hennes 
äldre broder som avled endast 8 år 
gammal. Då var Ann-Marie 1,5 år och 
har själv inget minne av händelsen. 
Anna och Jonas Åström hette föräld-
rarna. Mor skötte hemsysslorna och 
var bland annat en duktig bagerska. 
Far handhade och skötte om ladu-
gården och framförallt hästarna på 
dåvarande arrende i Lagfors i Sunds 
AB;s regi. Ann-Marie erinrar sig 
namn som ”De Besche” och ”inspek-
tor Pettersson” som styrde och ställde 
på jordbruket.

7 års skola med lärarna Reding, Lisa 
Jansson och Scholander som fort-
farande fi nns kvar i minnet. Hon 
var duktig i skolan och Ann-Marie 
fi ck hoppa över 1:a klass eftersom 
hon hade lärt sig grunderna innan 
skolstarten. Fortsättningsskola med 
inriktning på skolkök avslutade 
hennes skolgång.

Ann-Marie tjänstgjorde som piga hos 
Hildur och Thure Eriksson som då 
drev Lagfors Handel AB. Hon gjorde 

en mellanlandning i Sundsvall och 
var i hushållstjänst hos en tandlä-
kare en tid, men återbördades sedan 
till Lagfors och affären igen.

Efterhand kom utbildning till söm-
merska att sysselsätta Ann-Marie. 
Hon genomgick 2 år i sylära hos 
en etablerad sömmerska i Stavrevi-
ken. Han har sedan även varit verk-
sam som slöjdlärare vid Ås skola och 
undervisade eleverna där. Många 
symaskiner har passerat under årens 
gång. Att hantera orgeln med bravur 
ingår också i Ann-Maries kunnande. 
I söndagsskolan, vid Baptistsamfun-
dets möten och vid andra tillfällen 
engagerades hon som organist.

I samband med ett repmöte 1943 
deltog en man vid namn Sture Olsson. 
Vid Vitberget mot Lövbergssidan var 
militären förlagda, inte långt från 
Lagfors och Åströms dotter. Därmed 
var gnistan tänd och det blev gifter-
mål 1947. Paret bevisar att kärleken 
består efter 60 års äktenskap.

Sture har jobbat i Ljustorpsskogarna 
tillfälligt, men hos järnvägen i huvud-
sak. Två döttrar har makarna begå-
vats med. Britt-Marie föddes 1949 
och Anna-Stina föddes 1953. Paret 
har idag också sex barnbarn förde-
lade jämt på sina två döttrar.

Makarna Olsson bor i Ann-Maries 
föräldrahem som byggdes 1936. Där 
har Ann-Marie tillbringat sin tillvaro 
alla år sedan fl ytten från den så kal-
lade ”Långbyggningen”. Pappa 

Jonas drunknade vid en tragisk 
olycka 1950 i samband med fl ott-
ning. Mamma Anna dog 1993, då 96 
år gammal.

Ann-Marie har varit anställd i Timrå 
kommuns hemtjänst ett antal år, 
innan pensionen tog vid.

Trots lite krämpor är makarna aktiva 
och engagerade i PRO, i byalaget och 
vid andra mötestillställningar. Ann-
Marie handarbetar, arbetar i träd-
gården, håller på med blommor och 
småpysslar i huset. Alla aktiviteter 
gör dagarna meningsfulla. 

Ett genuint par som trivs tillsam-
mans och den trivsamheten upplevs 
också av andra som tillhör deras 
bekantskapskrets.

Torsten Byström

Tottes hörna

Vi utför ombyggnationer, reparationer samt kakel och klinker arbeten
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Kalender: 
 

30/5 kl. 08:45 Mitt på dagen resa 
Thord Hägglund, Agneta Granlöf 
3/6 kl. 11:00 Konfirmationsmässa 
Peter Persman, Agneta Granlöf, kören 
 

6/6 kl 18:00 Musik i sommarkväll 
Peter Persman, Agneta Granlöf, kören  
Avslutas med mingel i sockenstugan  

17/6 kl. 11:00 Söndagsmässa i Lagfors kyrka 

23/6 kl. 18:00 Gudstjänst i prästgårdsparken 
Peter Persman, Agneta Granlöf 

1/7 kl 11:00 Hembygdsdagen med gudstjänst 
Peter Persman, Agneta Granlöf, kören  

8/7 kl 18.00 Söndagsmässa 
Maria Åhlander, Peter Persman, Agneta Granlöf 

22/7 kl 18:00 Gudstjänst i Lagfors kyrka 
Thord Hägglund, Cecilia Nilsson   

29/7 kl 15:00 Friluftsgudstjänst i Laxsjön 
Maria Åhlander  

Pastorsexpeditionen på 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 

KOM IHÅG SURSTRÖMMINGEN I 
PRÄSTGÅRDSPARKEN DEN 15 AUG 

SOMMARMUSIKKVÄLLAR I LÖGDÖ KYRKA 

28/6 kl. 19.00  Hässjö kyrkokör, Agneta Granlöf 
 

5/7   kl. 19.00 Maria och Anna Paulson fiol och piano 

12/7 kl. 19.00 Se kommande affischer och predikoturer 

19/7 kl.19.00 Magdalena Walter Angerbjörn och Jan Karlsson 

26/7 kl. 19.00  Helena Norberg, Simon Westling, Anna Westerholm 

Efter sommarmusiken serveras det alltid kaffe i Rättargården. 
Den 5 juli ansvarar Ljustorps kyrkoråd för serveringen 

MITT PÅ DAGEN RESA 
Avfärd: 30 maj kl. 08.45. Kaffe serveras före det vid församlingshemmet.  
I år går resan till Dekarsögården utanför Örnsköldsvik där vi äter lunch och har en liten andakt i den fina 
logkyrkan. Sedan går färden vidare till Dals kyrka där vi serveras kaffe och får en guidning av kyrkan.  
   Vackert väder är beställt! 

Hemkomst beräknad till 17.00-17.30 
                                      Anmäl er till Freja tel. 82405 eller Mainy tel. 82018 senast den 25 maj.  

VÄLKOMNA! 

SOCKENSTUGAN 
Sockenstugan kommer  
att vara öppen varje vardag  
i sommar under dagtid för  
den som vill titta in och  
påminna sig gammal skolmiljö 
 

 

NY KYRKOHERDE 
22 april mottogs kyrkoherde Peter Persman i samband med 
högmässan i Hässjö kyrka. Biskop Tony Guldbrandzén 
medverkade tillsammans med kontraktsprosten, flera 
förtroendevalda och även representanter från olika 
föreningar. Medlemmar ur pastoratets körer medverkade 
med vacker sång. 
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Styrelsen för 2007
Christer Svensson, ordf
Margit Sjögren, sekr
Bert Forsberg, kassör
Ledamöten Ossian Eriksson 
Lea Hörnström
Suppleanter Ella Dahlin                        
Anne-Christine Gode
Revisorer
Margaretha Hedström
Uno Hörnström                

Revisorsuppleant:
Gun-Marie Forsberg                
Festkommitté:
Barbro Svensson  samk
Gun-Marie Forsberg    
Margaretha Hedström   
Margit Sjögren   
Reserv: Ingrid Bredin
Underhållsansv för utrustning 
på badplatsen: Ossian Eriksson 
Valberedning
Lars Erik Sjögren samk, Sture 
Olsson och Åke Hedström.

På årsmötet togs det upp om de 
underhållsarbeten som behö-
ver göras under sommaren. 
Bland annat behöver   kåpan 
lagas över bakugnen, mura 
in kaminen i ”tvättstugan”, 
måla omklädningsrummet på 
badstranden och sättas in sitt-
bänkar.

Årets grill fest blir den 16 juni 
vid badplatsen.

Bredsjöangeln blev ett mycket 
lyckat evenemang, tack Lasse K 
för en fi n tävling.

Byalaget hade arbetsdag lörda-
gen den 14/4. 

Vi i styrelsen hoppas att alla 
haft en lugn och trevlig sista 
april med trevligt umgänge och 
värmande brasor. Byalagets 
nystartade evenemangskommi-

teé anordnade ett välbesökt 
mysigt evenemang med brasa, 
korv, kaffe och kaka nere vid 
badstranden, en stor eloge till 
dem.

Och till sist så önskar vi alla 
skolungdomar och barn ett 
skönt kommande sommarlov 
och hälsar er alla välkomna 
till vår fi na badstrand i Bred-
sjön när värmen kommer. För-
hoppningsvis kommer vi även i 

år att kunna erbjuda glass på 
soliga dagar.

Besök gärna vår hemsida 
ht tp ://www. l jus t o rp . s e/
bredsjon/ hittas så klart via 
www.ljustorp.se, under fören-
ingar.

/Styrelsen 2007 genom Victoria

Rapport från Bygdekontoret

Våren har kommit och med 
den stiger fi sken i Mjällån. 
Många fi sketurister har redan 
provat fi skelyckan.

Vägverket kommer att i sam-
verkan med trafi kpolis genom-
föra trafi kkontroller efter väg 
331 under våren och sommaren.

Valborgsmässoafton fi rades 
med maj-brasa vid rökkåtan i 
Mjällå. Mjällådalens blandade 

kör framförde ”Vintern rasat ut” 
samt ”Vårvindar friska”.

En spännande fälttävlan genom-
fördes med pilkastning samt 
kast med boll på knepiga 
stationer.Vinnaren i varje gren 
fi ck en chokladask som pris.

Under kvällen serverades grill-
korv med tillbehör samt rökt 
fi sk och köttvaror.

Fredagen den 1 juni 
kl 17.00

Samlas vi vid 
Petter Nordgrens bron

Bron ska oljas samt röjning av 
lövsly skall utföras.
Alla är välkomna till en trevlig 
samvaro, medtag lättare fi ka.

Kjell Rastberg Ordf

Mjällådalens byalag

Bredsjöns byalag

http://www.ljustorp.se/bredsjon/

På Bygdekontoret går allt sin 
gilla gång. Vi arbetar på med våra 
arbetsuppgifter. Vi ska precis till 
att beställa hem nya kepsar och 
tröjor till sommaren. I sommar 
kan du köpa upp dig vår nya kol-
lektion;)

Vi har ju dessutom vårt stän-
diga dåliga samvete, nämligen 
Ljustorps hemsida som vi vill få 
färdig före sommaren.

För att fullfölja den marknadsfö-
ring och satsning vi gjort på alla 
sevärdheter, via faktablad och 

broschyrer, skall vi tillsammans 
med berörda föreningar se till att 
skylta ordentligt. Det gäller fram 
till sevärdheterna och på plats 
som möjligt i sommar. Dessutom 
jobbar vi med ett antal nya fak-
tablad som inte hanns med ifjol.

Glöm inte bort att du kan besöka 
Träffpunkten hos oss varje jämn 
fredag. Träffpunkten ger stöd och 
information till de som sköter 
någon anhörig i hemmet. Träff-
punkten kan också informera 
om äldrevården rent generellt i 
Timrå kommun. Vid vissa tillfäl-

len du också träffa Timrå Konsu-
ment på Bygdekontoret.

Vi tycker att det är en fantastisk 
möjlighet att få kommunal ser-
vice och information på hemma 
plan. Ta vara på det.

Om du vill träffa oss ring gärna 
och boka tid, eftersom vi ibland 
befi nner oss på möten eller jobbar 
på annan plats. 

Ha en skön sommar!

Birgit och Lena

Ås-Lagfors byalag
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Baptistförsamlingen

Ljustorps Baptistförsamling                   PG 269356-2 BG 5355-1123

Edsta 104, 861 93  Ljustorp                www.ljustorp.se/betel  
Ordförande: Morgan Grothage: 060-810 44
Pastor: Tomas Lindberg: 070-621 96 21                        e-post: betel@ljustorp.se

Sommaravslutning
Vi kommer att hålla en sommaravslutning i kapellet den 3 juni 
klockan 11.00 tillsammans med Hässjö Baptistförsamling.

Har du inget för dej på nationaldagen?
Välkomen att följa med på en trivseldag ut till havet 
den 6/6! Buss kommer att avgå från kapellet i Edsta 
11.00. Medtag egen fi kakorg, grill kommer att fi nnas 
om du vill grilla. 

För info kontakta Siv Nordin 070-6625882
Se även predikoturerna 
Inställt vid dåligt väder

Familjegudstjänst
med

barnvälsignelse
Den 27:e maj har vi familjegudstjänst med 
barnvälsignelse klockan 14.00

Årets tältmöten
Årets tältmötesserie kommer att hållas den 
9-12 augusti i Fuske. Vi kommer i år att 
arbeta med lokala talare och mycket musik.

Badgudstjänst
Vi kommer att ha en friluftsgudstjänst vid 
någon av våra badplatser under juli. När är 
helt beroende på vädret i sommar.

Kom och sjung, spela och fi ra sommaren 
tillsammans med oss.

Se anslag i affären för tidpunkt!

Alla är varmt välkomna att delta på våra arrangemang!

Glad sommar 

från oss!

Just nu helgen 17:e till 19:e maj pågår årets ”Bike and Fly”. Det är vår 
stora ungdomssatsning som brukar dra mellan 40 - 60 ungdommar



20

Boktipps nr. 1
Författare: Joanna Trollope.
Titel: ”En andra smekmånad”

Ben fl yttar hemifrån, yngst i famil-
jen och den siste att lämna hemmet. 
Mamma Edie är bestört medan 
pappa Russel gläds åt att äntligen 
få rå om sin fru efter alla år av 
familjeliv. Dom övriga syskonen har 
redan känt på att vara vuxen med 
både ekonomi och turbulenta kär-
leksaffärer. Att vara vuxen är inte 
så enkelt som dom en gång trott. 

En efter en kommer dom tillbaka 
till hemmet (men bara tills man 
kommer på fötter). Allt detta medan 
föräldrar försöker göra sig redo för 
nästa fas i livet och kanske hoppas 
på en andra  smekmånad. 

Ett fängslande familjedrama skri-
vet med humor om kärlek, karriärer 
och föräldraskap.

Boktipps nr. 2
Författare:Candare Bushnell
Titel: ”Läppstiftsdjungeln”

Tre kvinnor i New York, på toppen 
av karriärstegen, skälva sinnebil-
den av skönhet och framgång. De 
rusar genom maktens korridorer. 
Ingenting får stoppa dem. Men allt 
är inte som det ser ut. En av dem 
vänsterprasslar, den andra går det 
inte så bra för i jobbet och för den 
tredje håller äktenskapet på att gå 
i kras. 

Så med en drink i handen och läpp-
stiftet i perfekt skick försöker de tre 
manövrera sig fram i tillvaron för 
att om möjligt få större framgångar 
och ett lyckligare liv. Det visar vara 
allt annat än lätt i världens tuffaste 
stad, New York.

Det här är en bok med attityd och 
fl ärd för den som vill drömma sig 
bort en stund.

Boktips nr. 3
Författare: Stuart McBride
Titel: De dödas ljus

Det är sommar i Aberdeen. Solen 
skiner, himlen är blå och männis-
kor dör.

En kvinna hittas mördad och  för 
kriminalinspektör McRae är det 
början på ytterligare en dålig dag. 
McRae är omplacerad till den så 
kallade ”klantskallegruppen” efter 
ett ingripande för ett tag sedan som 
gick snett då en kollega skadades 
svårt. Han har även problem på det 
personliga planet med sin sambo 
som också är polis. Dom oregel-
bundna arbetstiderna tär på rela-
tionen. Men McRae ger sig inte så 
lätt. Han blir fast besluten att lösa 
mordfallet så fort som möjlig. Då 
hittas ytterligare en kvinna mör-
dad…..

En spännande, hård och överty-
gande berättelse.

Byssfolke

Biblioteket

Välkomna till Biblioteket i Ljustorpsskolan, hälsningar Vivianne Nyman!

Biblioteket är 
semesterstängt

vecka 27, 28, 29 och 30

Öppet
Måndag och Onsdag

17.00-19.00. Telefon 070-191 65 10

”Gubbarna” från hemmet i 
Röån skildras på dialekt 

Ur Byssfolke som utkom 
1981 av NilsEric Sjödin

”Sven”
Käringa din va frälst.

Enda här i byn.

Du höll på som vanlit. 
Hadd  bra vä skog
å fi n en jorl. 

Då Wikström komme
vä dragspele på  rôggen
å sang
om nan sta
omma målntappa
då geck du
hit e dyngstan
å förberedd voranna.

Dom sang
å ba
å sto på knä

inni storstugern din
men du for ne i Bränna
å höll ättä viskogen
vä lien.

Folktale sa
att ji hadd´n bjära
men int vax ä väl sä okristlit,
pärärn frôs väl iblann
för däg å
å käringa din va ju frälst,
sä dä låg no int na ti
ä dännä om bjäran.

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
innan du dödde.

Dä geck no fali gent,
å int hadd dom na dragspela 
heller,
frälsara.

Publicerat med tillstånd av NilsEric 
Sjödin

Stuguthyrning?
För att kunna ta emot turister behö-
ver vi erbjuda möjlighet till övernatt-
ningi Ljustorp. Har du hus, stuga eller 
möjlighet till bed & breakfast hör av 
dig till Bygdekontoret, så hjälper vi 
dig att få bokningar.
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    I balans   
   Gunilla Nordvall
Stressad? Sliten? Spänd? Svårt att sova? 
Eller  vill Du bara ta hand om Dig?
Aromamassage är djup och spänningslösande.
Aromazonterapi - fotmassage som bygger på 
reflexologi.
Stärk Ditt immunförsvar och Din självläkning.

RING OCH BOKA!
Gunilla Nordvall Dipl Aromaterapeut

Strandbadsgatan 1 Fagervik

060 - 570162 ” 070 - 5394947
www.i-balans.se

Jag tar hand om dina fötter!
Birgitta Robertsson Leg fotterapeut

Klinik: Mariedal, Timrå 
Klinik: Strandbo servicehus, Söråker

070-533 17 92

Till Dig som vårdar och/eller stötter
en anhörig eller vän i Ljustorp

Öppettider
Fredagar kl 13 - 15 jämna veckor

På Bygdekontoret i Ljustorp
Hembesök kan bokas

Semester 25/6 -3/9
Anhörigkonsulent Ulla Hamrin

070-656 98 31

Träffpunkten
Anhörigcenter

Träffpunkten
Anhörigcenter

Mitt jobb 
är en 

katastrof!
Vi på Röda Korset arbetar med katastrofer.
Stora och små. I Bangladesh och i Tranås.
Hjälp oss att göra världen till en
mänskligare plats genom att bli månads-
givare i Röda Korset. Du kan bidra
med 100 kr eller mer i månaden. Mer
info på www.redcross.se eller anmäl dig
på 020-213 213. Tack.

www.redcross.se



22

Optisk fi ber i Ljustorp
Så har äntligen projektet angående optisk fi ber 
i Ljustorp nått genomförandestadiet

För drygt två år sedan hölls det 
första mötet med information om att 
Ljustorp skulle få del i den optiska 
fi bern. Därefter har mycket skett och 
ett resultat av det här är att alla i 
Ljustorp idag har tillgång till ADSL.

Under sommaren kommer Servanet 
att dra in optisk fi ber till alla 
intresserade hushåll från Lagfors till 
Åsäng. Kravet är att alla själva måste 
gräva till fi berkabeln som ligger efter 
Åsängsvägen och sedan Ljustorsp-
vägen upp till Lagfors. Eftersom så 
många redan visat intresse är anta-
let som krävs redan uppnått. Det 
innebär att om fl er är intresserade 
så kan ni höra av er, oavsett om du 
är ensam.

Torsdagen den 10:e maj höll Serva-
net möte med de 48 hushåll som 
lämnat in intresseanmälningar för 
att dra in optisk fi ber. Det var 
27 personer närvarande och Mats 
Olsson från Servanet presenterade 
sig som vår projektledare från Ser-
vanets sida. I Ljustorp kommer Tor-
björn Carlsson att vara projektledare 
och samordnare på plats.

Mötet började med genomgång av 
beställningarna och sen vidtog ”polsk 

riksdag” när alla skulle tala om vilken 
sträckning de tänker gräva och hur. 
Slutkontentan blev i alla fall att det 
fi nns gruppansvariga för alla anslut-
ningsbrunnar och alla som hör till den 
ska komma fram till hur grävningen 
skall skötas. Mats informerade om att 
vi får låna en skärplog av Servanet, 
vid behov. Viktigt är också att alla 
ledningsrätter blir påskrivna.

Projektet kommer att genomföras 
i sommar och alla grupper måste 
omgående börja kalkylera och titta 
på sina grävningsmöjligheter. 

Hushållens intresseanmälningarna 
är enligt följande: Edsta 5, Tuna 0, 
Lövberg 4, Björkom 6, Rogsta 1, Mell-
berg 16, Prästsvedjan 4, Öppom 5, 
Hamre 0, Skäljom 4, Öster Frötuna 1, 
Sanna 1, Åsäng 1 och Högland 0.

Ansvariga för respektive brunnar blev: 
Åsäng: Curt Christianssen, Frötuna: 
Johan Öhlund, Skäljom: Martin Sjö-
gren, Bygdegården: Björn Andersson, 
Öppom: Lena Dahlin, Prästsvedjan/
Rogsta: Mats-Ingvar Perälä, Mellberg: 
Torbjörn Carlsson, Lövberg: Erland 
Nordström, Björkom (vid väg): Mari-
anne Persson, Edsta 1: Per-Olof Edén, 
Edsta 2: Björn Andersson.

Text och bild: Lena Liljemark

Allvarstyngda herrar sammanträder i över kartan för att lösa grävningen

Doktor Annika Dahl-
qvist på besök

Den 4:e april besökte den välkända 
bloggaren och läkaren Annika Dahl-
qvist Sundsvall för att tala om sina 
rön för lågkolhydratkost. Hon har 
tidigare arbetat på Njurunda häl-
socentral och har blivit känd för 
att hon förespråkat lågkolhydrat-
kost för sina patienter och med detta 
uppnått mycket goda resultat.

Det var ett 40 tal intresserade 
lyssnare som engagerat satt och 
lyssnade och frågade i nästan två 
timmar. Besökarna fi ck även njuta 
av fi ka i lågkolhydratsmodell i form 
av oliver, ost, smör och te.

Lövbergare slåss för 
bättre vägkvalité

Boende efter Lövbergsvägen har 
med Erland Nordström i spetsen 
gått samman för att försöka påverka 
vägverket att göra något åt den 
dåliga Lövbergsvägen.

Vägen har i år varit under all kritik, 
säger Erland Nordström som tales-
man för de boende. Det är inte rim-
ligt att det ska vara på det här 
sättet. Ska vi behöva få våra bilar 
förstörda för att vägverket sparar 
pengar. Den här vägen leder ju 
också till fl era turistattraktioner 
och en kommunal badplats, avslu-
tar Erland.

De boende kommer nu att lämna in 
namnunderskrifter för att försöka 
påverka Vägverket.

Hemtjänstens för-
ändringar i Ljustorp

Efter fl era turer har nu tjänstemän-
nen vid socialtjänsten föreslagit att 
man ska slå ihop hemtjänstgrup-
perna i Ljustorp och Bergeforsen. 
Gruppen ska ha ett namn dvs Ber-
geforsens hemtjänst och i Ljustorp 
skall man behålla en lokal med 
lunchrum, vilrum och toalett.

Niclas Andersson ansvarig för 
frågan inom Ljustorps sockenfören-
ing konstaterar att han är besvi-
ken. - Jag hade aldrig trott att dom 
skulle ta bort Ljustorp som namn. 
Inte nu när vi äntligen fått tillbaka 
postadressen och postorten. 

Texter ovan: Lena Liljemark
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Vår erbjudande
50% på 

vårens jackor
Välkommen!                                                                

Glöm ej!
Inlämningsställe för kemtvätt  

    Pensionärsrabatt

Öppet:
 vardagar 10 - 18,  lördagar 10 - 14

Köpmangatan 47  
Tel & Fax 58 07 80

Vårens nyheter börjar droppa in........

Personlig service!
Kanchan Sharma & Nerinder Sharma

Telefon 060-57 33 30
Köpmangatan 39, Timrå

Öppettider:

Vardagar 10.00 - 17.30
Lördagar 10.00 - 14.00

Välkommen
Nära till gratis parkering!
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Sista april i Ljustorp…
eller vilken annan dag som helst

Många människor, gamla som unga samlas vid de olika majbrasorna för att 
hälsa våren välkommen. Människor samlas även vid andra tillställningar för att 
äta och dricka. Hos en del fl ödar alkoholen - då fl yger förståndet sin kos, hos 
somliga!

Tänk vilken TUR att vi i Ljustorp slapp dessa rubriker!

”18-årig fl icka ihjälkörd av rattfull”
eller

”Två cyklister döda i smitolycka i Molkom
Två män, 32 och 31 år gamla, omkom i en trafi kolycka på Storgatan i Molkom i 
Värmland på måndagskvällen. De två männen cyklade när de vid 22-tiden blev 
påkörda av en personbil. Båda männen avled på platsen. Enligt Tommy Lindh, 
länsvakthavande vid polisen i Värmland, har bilisten sannolikt hållit hög hastig-
het vid olyckstillfället. Bilisten smet från platsen. - Vi har dock hittat vrakdelar 
från bilen och vittnen har gett oss bra uppgifter så vi har goda förhoppningar 
om att kunna lösa detta, säger Lindh.”
Källa: TT

DU som kör bil fast du har druckit alkohol, vad säger du om någon 
nära anhörig till dej blir ihjälkörd av ett rattfyllo? BÖR inte du 
sluta med det du gör? ELLER händer inte det mest otänkbara dej? 
TYCKER du att det är OK att ta risker som kommer att drabba 
andra? Hur tror du att det KÄNNS att leva med andras liv på sitt 
samvete?

DU som ser personer som kör, vad är värst, att personen ifråga 
blir sur och säger upp kontakten ELLER att denna person 
SKADAR eller DÖDAR NÅGON?

När ska du, jag, vi ställa oss upp och säga att detta inte är accepte-
rat, att köra i fyllan?! Vi måste vara rädda om varandra och rädda 
om våra barn som cyklar efter vägarna.

Don´t drink and drive!
Översatt: Drick inte alkohol och kör bil

Vi stöder detta upprop:

Ljustorps IF, Ljustorps Baptistförsamling, Ljustorps Församling, Bygdegårdsför-
eningen i Ljustorp, Lokala Skolstyrelsen Ljustorp, Ljustorp socken ekonomisk 
förening, Ljustorps Centeravdelning, Ljustorps Centerkvinnor, Ljustorps Fri-
tidsgård, Ås-Lagfors byalag

Alkohol och bilkörning i bygden?
Varför ett upprop 
just nu?

Uppropet till höger kommer 
från föreningslivet i Ljustorp 
och är en start på en kampanj 
där man i bygden aktivt vill pro-
pagera mot oskicket att ta bilen 
från fester där man druckit 
alkohol.

Kampanjen kommer att pågå 
under året och strävar efter 
att skapa uppmärksamhet i 
frågan. För att därmed kunna 
förändra beteendet hos dom 
som lever kvar i uppfattningen 
att det är acceptabelt att dricka 
alkohol och köra bil.

Tina Tjärnberg och Lena Lil-
jemark ordförande i Ljustorps 
IF och Sockenföreningen beto-
nar att det inte handlar om att 
skuldbelägga, utan att lyfta 
fram ett problem. Hur stort 
problemet är, tycker dom att 
det är svårt att säga. Men det 
är ett kännt faktum att fyl-
lekörning fortfarande är ett 
problem i hela Sverige och 
speciellt på landsbygden.

- Till styven och sist vill vi inte 
att individer ska bli skadade. 
Det blir många drabbade vid 
en olycka, även den som kör, 
säger Tina Tjärnberg. Sen är 
det ju faktiskt så att i Ljustorp 
har vi ju två taxirörelser, så 
man behöver ju inte köra hem 
själv, avslutar Tina.

Förhoppningen är att både före-
tag och föreningar ska skriva på 
uppropet under året. Vill du, din 
förening eller ditt företag skriva 
på kan ni kontakta Ljustorps-
bladet, så föremedlar vi.

ljustorpsbladet@ljustorp.se
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Norrlands Däck

fordon och 

taxiservice AB

Däck- och bil- 
reparationer

Sandarnavägen 22, Bergeforsen

060-57 02 60

Uthyrning av 
släpvagn, fl yttsläp 
och biltrailer

SCHAKTA I BACKARNA

TRAKTORGRÄVARE UTHYRES 
INKLUSIVE FÖRARE 

GRÄV- & PLANERINGSARBETEN 
PALLGAFFLAR SAMT UTRUSTNING 

FÖRTIMMERHANTERING
FORDONSYSTEMET ÄR BESIKTAT

STORA SOM SMÅ UPPDRAG
(EX. SNÖRÖJNING)

KONTAKTA OSS FÖR 
PRISÖVERENSKOMELSE

F-SKATTSEDEL FINNES

BOKNING
DAGLIGEN EFTER KL 16.00

060 - 800 30

Hökarvägen 16                 
 • 2 takts Oljor 
 • Bromsbackar
 • Variator remmar 
 • Vajrar  
 • Tändstift 
 • Elektriskt

Servar och reparerar 
Alla märken
Reservdelar

MATJORD

KRANBILS-
TRANSPORTER

SANNA GRUS
Öppom 124, 860 33  Bergeforsen

Telefon: 060-820 35 eller
 070-224 59 00 Fax: 060-820 35

VÅRBILLIGA DÄCK!
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Valborgsfi rande i Ljustorp på 
Hembygdsgården och på Betel

Valborgsmässoafton 2007 
blev kylig. Det kom till och 
med lite snöfl ingor under kväl-
len men traditionen är stark och 
det var mycket folk ute för att 
fi ra vårens ankomst i Ljustorp. 
Ljustorpsbladet har besökt två 
av bygdens alla brasor.

Hembygdsgården hade sitt tradi-
tionsenliga fi rande och det kom gott 
och väl 120 personer för att fi ra kväl-
len. När det blev för kyligt var det 
många som gick in till den öppna 
brasan i Hembygdsgårdens varma 
trivsel. Där drack man kaffe och lyss-
nade till dragspelsmusik. Musikan-
ter var Bo Bjurström, Majt Härén, 
Knut Lundberg och Gun Forsberg. 

Kören som sjöng utomhus var duktig 
som vanligt och gav kvällen den 
rätta stämningen. Kören var viktig 
men det var alla möten med gamla 
bekanta, korven och kolbullarna 
också. Lars-Erik Nilsson stekte kol-
bullen över öppen eld som smakade 
utmärkt med lingonsylten. 

Komminister Thord Hägglund fram-
förde ett alldeles lysande tal till 
våren med en sån glöd att han 
stundtals fi ck även de mest perifera 
i publiken att tystna och lyssna. 

På Betel i Edsta hade man också 
ungefär samma program som van-
ligt. Traditioner är till för att hållas. 
Kvällen började med att Gospelkö-
ren Prisma sjöng inne i kapellet 
drygt 90 minuter. Det var ett här-
ligt sväng i det fullsatta kapellet. 
Det var många höjdpunkter under 
programmet. En var när den unge 
mannen Gottfrid Kranz framförde 

ett solonummer ackompanjerad av 
sina syskon och far. Jackson Five 
kan slänga sig i väggen och se sig 
utkonkurrerade av den talangfulla 
familjen från Gussjö. 

För de som inte rymdes i stora 
salen fanns storbilds-TV av framträ-
dandet i fi karummet. Efter uppträ-
dandet gav pastor Tomas Lindberg 
några ord på vägen till alla besökare 
innan det var dags att gå ut i kylan.

Sedan var det dags för brasa och fyr-
verkerier. Vid brasan sjöngs de tra-

ditionella vårsångerna som allsång. 
Fyrverkeriet som följde var otroligt 
maffi gt och ledde till många för-
tjusta suckar hos åskådarna. Blev 
man hungrig fanns det både fi ka, 
korv, glass och godis att handla. 
Gissa var barnen köade...

Kvällen avslutades med en videokon-
sert inne i kapellet för dem som inte 
ville gå hem. Trots kyla och snö var det 
ca 150 personer som deltog i fi randet.

Text och bild: Olof Ulander och 
Lena Liljemark

Många personer samlades på Hembygdsgården, trots kyligt och kallt väder

Prisma gospel sjunger ut under sitt uppträdande på Betel

Valborgsbrasan är det alla längtar efter
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VI HYR UT CANADENSARE, 
HAVSKAJAKER, KANOTVAG-
NAR, TÄLT, TÄLTKÅTOR, KÖK 

SAMT ANNAN 
FRILUFTSUTRUSTNING.

VI FRAKTAR DIG TILL PADDELVATTEN; 
SJÖ-Å-ÄLV, DIT DU SJÄLV VILL FÖR ATT 

UPPLEVA VÅR NATUR.

HÖR AV DIG TILL OSS OCH VI HJÄLPS ÅT 
ATT PLANERA DIN PADDELTUR. DU HAR IDÉER 
- VI HAR IDÉER, SAMT LÅNG ERFARENHET AV 

FRILUFTSLIV OCH 
FRAMFÖRALLT PADDLING.

SNACKA MED GERT; 

LÖGDÖ BRUKS KANOTCENTRAL 
060-80210, 0705-56 94 84 

www.logdokanot.se

Norrlack

Vi sprutlackerar era köksluckor, 
innerdörrar mm

    Du hittar oss på Industrigatan 2
 i Sörberge (vid Lampriket)
    Telefon 060-57 08 29
    Öppettider mån-to 6.30-16.30

Förnya ditt kök!
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Nygammal kyrkoherde i Ljustorp
Peter Persman gör karriärlyft och blir ordinarie kyrkoherde i Hässjö, 
Ljustorp, Tynderö församling, efter sin tid som vikarie på tjänsten.

Söndagen den 22 april mottog 
församlingarna sin nye kyrko-
herde Peter Persman, som tar 
över efter den för tidigt bort-
gångne David Fällman.

Peter har varit en omtyckt komminis-
ter och det var många som var med 
på mottagningsgudstjänsten i Hässjö 
kyrka. Det var ca 120 personer plus 
körerna från de tre församlingarna 
och kyrkopersonalen. Även om det 
vädret en smula kyligt gav solen guds-
tjänsten en vacker inramning. 

Gudstjänsten leddes av biskop Tony 
Guldbrandzén. Med var också kon-
traktsprosten Anna-Maria Larsson 
för kontraktet Timrå-Sundsvall och 
komministern Thord Hägglund. 

Kantorer och körledare var Agneta 
Granlöf och Cecilia Nilsson, vilka 
ledde den sammanslagna kören. För-
utom orgel och fl ygel spelades också 
trumpet av Hans Reinikka, fl öjt Ceci-
lia Nilsson och fi ol Thord Hägglund. 
Den kraftfulla kören gav en stark 
sångupplevelse till publiken, en upp-
levelse som förstärktes av de skif-
tande musikinstrumenten.

Det är mycket som skall samordnas 
inför en så stor gudstjänst. En genom-
gång hölls därför i sakristian med 
bland annat representanter för för-
eningsverksamhet, konfi rmanderna, 
kyrkvärdar och prästerna som skulle 
leda gudstjänsten. Peter Persman 
instruerade också konfi rmandledarna, 
som skulle leda tåget in i kyrkan om 
hur de skulle bära kors och ljus. Tåget 
avslutades med föreningsrepresentan-
ter, kyrkvärdar, personal-represen-
tanter, prästerna och allra sist gick 
biskopen med sin krackla. Ljustorp 
representerades av Sockenföreningen 
i form av Olof Ulander. 

Thord Hägglund framträdde i dubbla 
roller, dels som gudstjänstledare och 
dels som känslig musiker. Peter 
Persman höll under högmässan sin 
första predikan som ordinarie kyrko-
herde och talade omkring begreppet 
den gode herden. Biskopen förbe-
redde nattvarden, som senare intogs 
av det stora fl ertalet kyrkobesö-

kare. De fyra prästerna som deltog 
representerar var och en ett steg 
i den prästerliga hierarkin inom 
länet. Inom samfälligheten Hässjö-
Tynderö-Ljustorp leder kyrkoher-
den Persman verksamheten med bl 
a komministern Thord Hägglund. 
Anna-Maria Larsson leder det kon-
trakt där vår samfällighet är en av 
8 samfälligheter (el större försam-
lingar) och fysiskt omfattar Sunds-
vall och Timrå kommuner. Biskopen 
i sin tur leder de kontrakt som fi nns 
inom stiftet (Västernorrlands och 
Jämtlands län). Biskopen tackade 
sedan de medverkande efter guds-
tjänsten.

Den sammanslagna kören fi ck mycket 
beröm för sitt framförande under 
gudstjänsten, vid den efterföljande 
måltiden i församlingsgården. Vid 
lunchen hölls många tal och presen-
ter överlämnades till Peter Persman 
som välgångsönskan.

På en fråga efter gudstjänsten till 
Peter vad ljustorparna kunde vänta 

sig av honom i fortsättningen gav 
han spontant svaret: -”Ungdomlig 
entusiasm”. Han berättade vidare 
att han ville fortsätta och utveckla 
arbetet med ungdomar, tillsammans 
med den verksamhet kyrkan alltid 
har stått för.

Text och bild: Olof Ulander

Peter Persman under sin första predikan som kyrkoherde

Anna-Marie Larsson, Peter Persman och 
biskop Tony Guldbrandzén vid processionen
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Fastighetsmäklare                                                         Mäklarna
Ann Rydell Hall Köpmangatan 18   TIMRÅ
070-461 08 45                                       Tel:  57 33 90    

              

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 

Timrå
Glasmästeri AB

Bilrutor och 
glasreparationer
Stenskottlagning

Öppet 7.00-16.30

Terminalvägen 6, Timrå

Telefon 57 64 20 

Glöm inte bort att vi numera
har 2 bussar att erbjuda en 

med  19 platser och 
en med 22 platser

Förmedlar även större 
sällskap

från 23-71 personer

Dygnet runt
För bättre tillgänglighet
Välkommen att ringa för prisuppgift

Lage Sjöström
060 - 810 25 el 070 - 325 76 90

Sjöströms Busstrafi k
i Lagfors
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Polisanmälan om 
Ljustorpsån
Länsstyrelsen har nu polisanmält 
kraftverket Eon för nivåsänk-
ningar i Ljustorpsån. Det handlar 
om kraftverket i Lagfors som orsa-
kar förändringar i vattennivåerna 
som skadar fi skereproduktionen.

Under fl era år har Ljustorps fi s-
kevårdsförening drivit frågan om 
nivåförändringarna och de skador 
som dessa innebär för fritidsfi sket 
i ån. Under 2006 har fi skevårdsför-
eningen inom EU projektet anlitat 
en fi skerikonsult som bedömt vad 
skadorna innebär för fi sket.

Konsulten har kommit fram till att 
skadorna är betydande och nivå-
mätningarna visar att det förekom-
mer både mindre nivåskillnader på 
3-5 centimeter och större på 30-40 
centimeter.

Ljustorpsbladet avser att åter-
komma i frågan i nästa nummer 
genom en intervju med fi skevårds-
föreningen i Ljustorp.

Märkning på havsör-
ing hotar fi sket i ån!
Det fi nns risk att krav från EU 
staterna kring Östersjön, om att 
märka all odlad havsöring, kommer 
att leda till försämrat sportfi ske i 
Ljustorpsån och Mjällån.

Ljustorpsån och Mjällån har under 
fl era år fått plantera ut överskottet 
från öring som odlats i Bergeforsen 
gratis. Märkningen innebär en för-
dyring för Bergeforsens laxodling.

Källa Sundsvalls Tidning

Ljustorps kommun-
arkiv fl yttas
I april fl yttades Ljustorps kommu-
narkiv för åren 1866 fram till 1951 
till Härnösands landsarkiv.

Tidigare har arkivet funnits hos 
Timrå kommun, men av utrymmes-
skäl väljer Timrå kommun nu att 
fl ytta handlingarna tillsammans 
med arkiven för Hässjö och Tyn-
derö kommun.

Samlingarna kommer fortfarande 
att vara tillgängliga för allmänhe-
ten. Källa Sundsvalls Tidning

En av Ljustorpsbladets redaktö-
rer är mycket hundintresserad 
och dessutom väldigt kunnig. 
Därför tänkte vi vid vissa till-
fällen dela med oss av råd och 
tips från henne och hennes duk-
tiga hundvänner. Det här numret 
skriver dom om viltspår.

Alla hundar oavsett ras och storlek 
kan lära sig spåra!  Tack vare sin väl-
utvecklade nos har hunden en enorm 
kapacitet som vi människor kan dra 
nytta av i till exempel eftersök av 
vilt. Att träna sin hund i att följa ett spe-
ciellt spår oavsett vad som händer runt 
omkring, i vilket väder som helst, i vilken 
terräng som helst och vid vilken tid på 
dygnet som helst. Det är en rejäl utma-
ning, både för dig och för din hund. 

Vad som behövs för viltspår är för-
utom en hund en spårsele eller ett 
brett halsband. Det är viktigt att 
dessa har bra passform för hunden. 
Har man en stor stark hund är hals-
band att föredra då man får bättre 
kontroll på hunden. Ibland kan ju 
hunden bli lite ivrig att följa spåret 
och den tar inte hänsyn till om matte 
eller husse hänger med riktig. Man 
behöver också en bra spårlina och här 
rekommenderas 5-10 meter men en 
lina på 7 meter är nog det bästa.

Köp en lina som glider lätt. Tänk på 
att vanliga spårlinor i bomull fastnar 
lätt runt träd och buskar. Hundföra-
ren behöver bra kängor eller stövlar. 
Spåren går ibland genom vatten så vat-
tentäta kängor är bra. Vattenfl aska, 
en kåsa och cortisontabletter kan vara 
väldigt klokt att ha med. Det fi nns orm 
i naturen. Att lära sin hund komman-
don som stanna och vänta kan visa 
sig vara bra. Speciellt om terrängen är 
svår, hunden går ju på fyra ben och tar 
sig fram lättare än föraren.

För att lägga träningsspår behövs en 
plastfl aska (typ ketchup) med nötblod. 
Man droppar blod med ca 1 meters 
mellanrum och drar en klöv efter sig. 
Spåret kan ligga ca 3-4 timmar i vid 
första försöket. Observera att vinklar 
är en svårighet för nybörjarhundar, 
så det är nödvändigt att man vet hur 
spåret går i början och kan hjälpa 
hunden på traven om den missar.

När det är dags att börja gå spår så 
sätter man på spårselen eller hals-
bandet, vilket man nu valt, när man 
kommer till spåret. När hunden fått 

på sig utrustningen visar man 
hunden den så kallade ”skott-
platsen” som är blodad. Ge 
hunden tid att följa spåret och 
beröm hunden när den börjar gå 
i spårriktningen. När det är trä-
ning eller prov så ska hunden 
hitta fram till den klöv som 
används som ”vilt”. Målet när 
det är ”skarpt läge”, det vill säga 
eftersök på riktigt, är förstås det 
skadade djuret.

Hund och förare ska röra sig 
lugnt och inte prata i onödan. 
När det är ”på riktigt” gäller 
det ju att inte störa och stressa 
det skadade djuret. När hunden 
hittat fram till klöven, ge den 
beröm och godis så att den för-
står att spåruppdraget är slut 
och att den varit duktig. När 
man tränat ett tag och tycker 
att hunden spårar säkert kan 
man gå ett så kallat ”Anlags-
prov”. Klarar hunden det kan 
den starta i ett offi ciellt vilt-
spårsprov i öppen klass. På 
prov är spåren 600 meter. Skill-
naden mellan Anlagsprov och 
Öppen klass är hur lång tid 
spåret legat sedan det bloda-
des. I öppen klass har man 
också skottprövning för att se 
hur hunden reagerar på skott. 
Efter skottet ska hunden fort-
sätta spåra och inte vara berörd 
av skottet.

Det var lite om viltspår. Det 
är en kul och nyttig sysselsätt-
ning. De fl esta hundar älskar 
den här aktiviteten. Husse/
matte kommer ut i naturen 
och får bra kondition och man 
aktiverar sin hund på ett bra 
sätt. En duktig viltspårshund 
är guld värd för jaktlagen och 

Viltspår eller eftersök med 
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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 
 
 
 
 
 
 
 

Med omtanke i minsta detalj! 
______________________________________ 

Hässjö Begravningsbyrå 
Köpmangatan 38 i Timrå 

Tel. 060-400 63 gäller även kvällar och helger 
        www.agendabegravningsbyra.se 

 
Av SBF auktoriserad begravningsbyrå 

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

Närmare 
än någon annan!

En del saker är självklara: Vi för-
säkrar ditt hem, dina saker och din 
familj. Vi gör ett bättre jobb om 
vi fi nns och verkar i din närhet. 
Vi vet hur livet levs just här kring 
Ljustorp.

Telefon: 060-416 56
Webbsida: www.dina.se/timraorten
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Maj
Ons 23/5 kl 20.00
 Hälsogänget

Bygdegården
To 24/5 kl 18.45

Bilbingo
 Bygdegården
Fre 25/5 kl 18-21

Brännboll
 Bygdegården
 Arr. Fritidsgården
Lör 26/5 Utfl ykt till Glösa
 Anmälan 
 Arr Hembygdsföreningen
Lör 26/5 kl 9-15

Öppet hus
 TomatÅs & Trädgårn
Lör 26/5 Möte SPF Höstsol
 Rättargården
Sön 27/5 kl 14.00

Familjegudstjänst
 Betel
 Arr. Baptistförsamlingen
Mån 28/5 kl 19.00

Fotboll div VI
 Ljustorps IP
Ons 30/5 kl 8.45

Mitt på dagen resa
 Ljustorps församling
Ons 30/5 kl 19.00

Hälsogänget på vårruset
Sundvall

Tor 31/5 kl 18.45
Bilbingo

Juni
Fre 1/6 kl 13-15

Träffpunkten
 Bygdekontoret
Fre 1/6 kl 17.00

Arbetskväll Mjällå
 Petter Nordgrens bron
 Mjällådalens byalag
Sön 3/6 kl 11.00

Konfi rmationsmässa
 Ljustorps kyrka
Sön 3/6 kl 11.00

Sommargudstjänst
 Betel
Ons 6/6 kl 11.00

Sommarutfl ykt
 Buss till havet
 Arr. Baptistförsamlingen
Ons 6/6 kl 18.00 

Musik i sommarkväll
 Ljustorps kyrka
 Arr. Ljustorps församling
Ons 6/6 kl 20.00

Hälsogänget avslutning
 Bygdegården
Tor 7/6 kl 18.45

Bilbingo
Fre 8/6 Skolavslutning
Sön 10/6 kl 18.00

Fotboll div VI
 Ljustorps IP
Tis 12/6 kl 19.00

Fotboll div IV
 Ljustorp-Lucksta

Tor 14/6 Korvgrillning
 SPF Höstsol
 Lögdö
Tor 14/6 kl 18.45

Bilbingo
Fre 17/5 kl 13-15

Träffpunkten
Fre 15/6 kl 19.00

Fotboll div IV
 Ljustorp-Holm SK
16-17/6 Friluftsmässan
 Södra Berget
 Ljustorp deltar
Sön 17/6 kl 11.00

Söndagsmässa
 Lagfors kyrka
Tors 21/6 kl 18.45

Bilbingo
Fre 22/6 kl 13.00

Midsommarfi rande
 Hembygdsgården
 Arr. Hembygdsföreningen
Lör 23/6 kl 18.00

Gudstjänst i prästgården
 Prästgårdsparken
 Arr. Ljustorps församling
Sön 24/6 kl 18.00

Fotboll div VI
 Ljustorps IP
Tis 26/6 kl 19.00

Fotboll div IV
 Ljustorp-Ånge IF
Ons 27/6 kl 19.00

Årsmöte Sockenföreningen
 Bygdegården

Tor 28/6 kl 18.45
Bilbingo

Tor 28/6 kl 19.00
Fotboll div IV

 Ljustorp-Matfors IF
Tor 28/6 kl 19.00

Musik i sommarkväll
 Hässjö kyrkokör
 Lögdö kyrka
29-30/ 6 Spelmansstämma Västanå
Lör 30/6 kl 11-15

Öppning Björkängen
 Säsongstart
Juli
Sön 1/7 kl 12-15

Hembygdens dag
Hembygdsgården

Sön 1/7 kl 11.00
Gudstjänst

 Hembygdsgården
 Arr. Ljustorps församling
Mån 2/7 Stoppdatum Lj. blad
 Tor 5/7 kl 18.45

Bilbingo
Tor 5/7 kl 19.00

Musik i sommarkväll
 Maria och Paul Paulson
 Lögdö kyrka
Sön 8/7 kl 18.00

Söndagsmässa
 Ljustorps kyrka
Tor 12/7 kl 18.45

Bilbingo

Tor 12/7 kl 19.00
Musik i sommarkväll

 Lögdö kyrka
Tor 19/7 kl 18.45

Bilbingo
Tor 19/7 kl 19.00

Musik i sommarkväll
 Magdalena Walter m fl
 Lögöd kyrka
sön 22/7 kl 18.00

Gudstjänst
 Lagfors kyrka
Ons 25/7 kl 18.00

Slåttanna
 Hembygdsgården
 Arr. Hembygdsföreningen
Tor 26/7 kl 18.45

Bilbingo
Tor 26/7 kl 19.00

Musik i sommarkväll
 Helena Norberg m fl
 Lögdö kyrka
28-29/7 Utdelning Lj. blad
Sön 29/7 kl 15.00

Friluftsgudstjänst
 Laxsjön
 Arr. Ljustorps församling
Tis 31/7 kl 19.00

Fotboll div IV
 Ljustorp-Sund IF

Vill ni se era aktiviteter här? mejla 
dem till: ljustorpsbladet@ljustorp.se

Aktiviteter maj - juli

Kattungar
200 kronor

Leveransklara 8/6
Tel 070-25 30 501

Köpes!
Ljustorpsbladet behöver 2 
datorer till sitt kontor. Äldre 
men gärna med stort eller 
utbyggbart internminne och 
hyffsat grafi kkort. USB port 
är ett krav. Dessutom behö-
ver vi två skrivbord och en 
bokhylla. Köpes gärna för 
en billig penning. 

Bärbara datorer billiga 
äldre, behövs för att kunna 
starta nybörjarkurser i data 
till hösten. Har du en dator 
som står, hör av dig till oss 
på Bygdekontoret.
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 Fordons smörjmedel
 Beställ oljan hos oss

”Norsk Hydro”

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. 

Borstlist för dina portar

Aluminiumhållare 
För borstlist

Handrengöring
”Tufanega Superega”

Bra för oljiga
händer i verksta’n och i

jordbruket

Intresserad?
Ring:

Kenneth Sällström
Tel: 070 - 31 66 962

Höglandsbodarnas 
Jord & Skog

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  längd     typ
   5      3000 A
   5      2000 B
   8      1000 A
   8      1000 B
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Telefonnummer

Ljustorp
Ljustorps Handel  060-820 40
Ljustorps Trädgård  060-820 49
Ljustorps Taxi   060-820 37
Tomat Ås    060-810 50
Café Pomodoro  060-810 50
Rotsjö gård   070-310 13 69
Idrottsplatsen  060-824 03 
    060-821 86
Tennisplan bokning  060-824 03
Bygdegården bokning 060-824 03 
    060-821 86
Bygdegården vaktm.  070-28 83 147
Bygdekontoret  060-824 13
Ljustorps brandkår  112
Bagarstuga Lagfors bokn. 060-810 50
Bagarstuga Stavre bokn. 060-830 67
Rökkåta Mjällå bokn. 060-840 84
Kanotbokning Lj IF   0730-944 944
Kanotbokning Bredsjön 070-218 80 69

Skola/Barnomsorg
Ljustorps skola   060-821 47
Sjukanmälan Lj. Skola  060-401 65
Fritids    060-821 47
Rektor Lj. Arne Perming 070-312 84 23
Ala skola   060-414 20
Sjukanmälan Ala  060-401 65 
Sörberge skola  060-16 32 37
Sjukanmälan Sörberge 060-16 32 42 
Ljustorps förskola  060-821 38

Skolskjuts:
Sjöströms åkeri (Lage) 070-325 76 90
Ljustorps Taxi  070-288 47 46
    070-247 14 14
Din Tur, kundtjänst  0771-100 110

Allmänt
Söråkers Folkets Hus 060-400 73
Vårdcentral Söråker   060-464 00
Sjukhuset    060-18 10 00
Apotek    0771-45 04 50
Försäkringskassa   0771-52 40 22
Veterinär Timrå   060-58 05 25
Timrå Kommun   060-16 31 00
Timrå badhus  060-16 32 00
Arbetsförmedlingen  0771-41 64 16
Postutlämning Timrå  060-57 34 31
Polisen Timrå  060-59 21 60
Länsstyrelsen  0611-34 90 00
Färdtjänst   060-439 00
Pastorsexpeditionen  060-408 20
    060-822 70
Bergeforsens camping        060-51 50 90
Utomhusbassäng Sörberge 060-51 50 90
Söråker Folkets Hus  060-400 73

Öppettider

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

Ljustorps Trädgård  Mån-Fre 9-18, Lö 9-14
   Sommarstängt ca v. 27-35

TomatÅs   Alla dagar 8-20, stängt mån

Café Pomodoro Alla dagar 12-19, stängt mån

Bygdekontoret  Mån-Fre 9-19 (tillgängligt)
   Personal ca 12-14
   Sommarstängt enligt anslag

Kansli IP  Mån-Fre 8-12, 
   mån & ons 8-15

Biblioteket  mån & ons 17-19 (skolan)
   Sommarstängt v.27-30

Träffpunkten  Jämn fredag 13-15
   Sommarstängt juli & aug

Björkängen  Öppnar 30 juni
   Vardagar 11-17, 
   Lö - Sön 11-15 

Sockenstugans  Dagtid vardagar
skolmuseum:

Sommarlov  8 juni till 24 augusti 

Ljustorps information

Ljustorps Hemslöjd
eller vad den nu kommer att heta...

Öppning förhoppningsvis 30 juni och annars se anslag på 
anslagstavlan vid Ljustorps Handel. Vi öppnar så fort allt 
är klart. Du som vill lämna in varor kontakta Vivianne på 
telefon 821 86 i god tid.



35

Träshopen
Timrå Industriområde

Per Uddéns väg 7

Öppettider april-maj
Måndag  8.00 - 18.00
Tisdag     8.00 - 18.00
Onsdag   8.00 - 18.00

Personlig service

Telefon 060-57 30 00

Handarbeten
Är du sugan på att handarbeta kom och 
handla ditt material hos mig, jag har 
massor med garn och annat hemma:

Jag har börjat sälja Järbogarn. Kom in 
och kolla mitt sortiment. Till Järbogarn 
fi nns mängder med gratismönster.

Jag har också andra mönster, stickade 
dockkläder, broderisatser för korsstygn 
och mycket annat. Jag tar också gärna 
upp beställningar på stickat och sömnad 
av små lapptäcken.

Ring och boka en tid för att besöka min 
butikshörna hemma. I sommar fl yttar jag till 

hantverksbutiken i centrala Mellberg 
Mait Härén Frötuna 140, Ljustorp

Telefon 060-830 29, mobil 070-216 11 56
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BolagsBolagetAB 

Signalhornsgatan 124 

656 34 KARLSTAD 

Telefon: 054 545423 

Fax:        054 545401 

Ljustorp mobil: 0737-28 25 08 

E.post    info@bolagsbolaget.se 

Webb:    www.bolagsbolaget.se 

 
 

EN SAMHÄLLSEKONOMISK INNOVATION 

Även våra husdjur behöver friskvård och rehabilitering. Hos Timrå Djur & Natur erbjuds du reha-
bilitering och träning av hundar samt försäljning av hundartiklar till exempel borstar, shampoo, 
koppel m.m, hund- och kattmat, vitaminer och mineraler. 

Rehabiliteringen gäller framför allt hundar som genomgått en operation, exempel på rehabilite-
ringsmetoder är massage och simträning. Jag är utbildad hundmassör och har utbildats i rehabi-
litering på Strömsholms djursjukhus. 

Förutom detta fi nns allt för fl ugfi ske hos mig. Jag erbjuder bland annat fl ugbindningskurser. 

Öppettider:
onsdag & fredag 10-15, torsdag 10-19, övrig tid enligt överenskommelse 

Timrå Djur & Natur, Tallgränd 1, 861 33 Timrå. Mobil: 070-253 19 99 
Epost: info@timradjuronatur.com, hundsim@glocalnet.net

www.timradjuronatur.com

Välkommen!
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Föreningstidning

Returadress: Ljustorps Sockenförening

        Öppom 110,  

   861 93 LJUSTORP BB

Våra annonsörer gör tidningen möjlig!
Dom stöder oss, stöd dem...

Baptistförsamlingen
Birgittas fotvård
Bengt Öhrling
Bergeforsens maskin
Bolagsbolaget
Bygdegårdsföreningen
B.K Skomakar´n
Byggbutiken
Callans Trä
Danielssons byggare
Dina försäkringar
Geonorr
Hårlinjen
Hässjö begrav. byrå

Höglandsb jord & skog
I balans
Ljustorps centeravd
Ljustorps Handel
Ljustorps församling
Ljustorps IF
Ljustorps Taxi
Ljustorps Trädgård
Lögdö bruks kanot
Majt Häréns handarbete
Martins service
Monicas
New Fashion
Nigard Tandläkare

Norrlands Däck
Norrlack
Remax mäklarna
Sanna Grus
Schakta
Sjöströms busstrafik
Timrå djur och natur
Timrå Glasmästeri
Timrå spol & fastighet
Trivselgolv
Tomat-Ås
Träffpunkten
Träshopen

Konstnärerna Nina Svensson, Ljustorp och Bernd Krauss på Kul-
turmagasinet i Sundsvall den 12 maj Då var det Vernissage på 
utställning ”More than this” som dom är delaktig i. Det är Dag-
bladets journalist och fotograf  som står och intervjuar på bilden.


