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Kommande tidning
Nästa tidning 28 september
Stoppdatum den 3 september

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

tel: 060-57 56 26

Lögdö, Ribodarna-Masugnarna:
Björn Andersson
tel: 060-820 74
Prästsvedjan,Höglandsv,Mellberg,Kyrkberget:
Pernilla Sjöström
tel: 060-82434

Annonser
Kontakta Kjell Rastberg, Mait Härén eller
redaktionen. Mail: ljustorpsbladet@ljustorp.se

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

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 är tacksamma för all hjälp och
alla bidrag som vi får.

Ring er distributör om ni inte fått tidningen...

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
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Ljustorps sockenförening
Sommar, sommar, sommar...
Så är sommaren äntligen hos oss igen. Jag sitter
i värmen och skriver den här ledaren för styrelsens räkning. Termometern står på 30 grader och
all logik säger att jag borde vara upp i Röjesjön och
bada, istället för att sitta vid datorn.
Föreningen har haft sin årsstämma och vi har
en ny styrelse, som du kan se på bild nedan.
Vi tackar därmed av Tina Tjärnberg-Forslund
som haft en stor roll i föreningen de sista åren.
Hon övergår du till Ljustorps IF och vi önskar
henne lycka till. Christer Nyman har slutat
som adjungerad i styrelsen och vi kommer att
saknar hans enorma kompetens. Bengt-Erik
Forszelius har slutat som suppleant, eftersom
han är mycket bortrest.
Ljustorp har varit synligt i TV under juni, då
ﬂera bybor intervjuades kring bensinprisets

hotade uppgång. I samband med det visades
också våra ﬁna vyer och det har gett respons.
Många har hört av sig och spontant sagt vad
vackert vi bor... Det bådar gott inför framtiden.
Vi som bor här vet ju att vi bor i världens bästa
bygd, men vi måste ju få ﬂer att förstå det. Så
att vi blir ännu ﬂer som bor och trivs här.
Glädjen över högsommaren är i år uppblandad
med sorg över Lars Karlstrands bortgång. Det
känns oerhört tomt och saknaden efter honom i
Ljustorps föreningsliv kommer att bli stor. Om
saknaden är stor hos oss, kan man inte ens
föreställa sig den chock som måste ha drabbat
alla hans vänner i Bredsjön.

Trevlig semester från styrelsen

Styrelse 2007
Lena Liljemark, ordf
Lill Wiklund, sekr
Ulf Nilsson kassör
Niclas Andersson, v. ordf
Kjell Rastberg
Björn Andersson, suppl

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

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

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

Ulf Nilsson, Björn Andersson, Kjell Rastberg, Lill Wiklund, Lena Liljemark och Niclas Andersson

Rapport från EU projektet
för utslussning i arbetslivet
I projektet går allt sin gilla gång. Vi har
inte på lång väg hunnit med allt som vi
trodde inför sommaren, men så är det
ju ibland. Lena har varit sämre och inte
arbetat så mycket under en lång period
och Birgit har haft fullt upp med att klara
av alla rutiner och Ljustorpsbladet.
Vi har ﬂyttat in själva EU projektet i
separata lokaler på Humlegården. Föreningen driver dock vidare Bygdekontoret på Ljustorps Handel på ideell basis.
Det är idag högst osäkert om Lena
kommer att fortsätta sin arbetsprövning

hos oss efter sommaren pga försämringar
i hennes sjukdomsbild.
Vi vill gärna bli ﬂer i projektet, speciellt
om Lena slutar. Finns du som är arbetshandikappad eller långtidssjukskriven
och vill ha en utslussningsplats med förståelse för dina problem, hör av dig till
Bygdekontoret. Vi tar gärna in någon mer
de sista månaderna. Projektet upphör
den 31 december 2007.

Birgit och Lena

Stöd vår verksamhet, betala årsavgift!

Ljustorps sockenförening
Bygdekontoret, Öppom 110
861 93 Ljustorp
Tel: 060 - 824 13
Pg 86 11 24-6
Org. Nr: 76 96 00-9476
sockenforening@ljustorp.se
www.ljustorp.se/
sockenforening
Bygdekontoret
Mån-Fre: 9-19 (tillgängligt)
Mån-Fre 12-14 (ring före
om du/ni vill vara säker
på att träffa personal)
Ljustorps Handel,
Öppom 110
861 93 Ljustorp
Tel:060-824 13
bygdekontoret@ljustorp.se
www.ljustorp.se/bygdekontoret

www.ljustorp.se
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Friluftsmässan på Södra berget

Den 17 juni hölls den årliga friluftsmässan på Södra berget i
Sundsvall. Där var många företag och föreningar representerade och bland annat Ljustorp.
I nedre ändan av området var
Ljustorps monter placerad. Till
höger om Ljustorp fanns Hemvärnet
och till vänster ﬁck besökarna prova
på ”torrﬁske”.
Ljustorps monter var mycket välbesökt och det kom många bra frågor
kring ljustorp och ljustorps friluftsaktiviteter. Det var bland annat
deltagare från Ljustorps guideut-
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bildning som genomförde den professionella visningen av Ljustorps
sockens sevärdheter.
Kjell Rastberg som ansvarade för
arrangemanget från Ljustorps sida
berättar att det var två typer av
människor som kom till montern.
Det var dels väldigt unga som var
nyﬁkna och dels medelålders som
vill ut och besöka omgivningarna.
-Vi var den enda stationen som hade
brukarintressen dvs som handlade
om vad man kunde göra. Vi berättade om vandringsstigar, våra åar,
ﬁske och kanoting och Tomatås hade

skickat med tomater som vi bjöd på
till alla besökare, berättar Kjell.
-Vi hade ﬂera olika stationer i vår
monter, även om stationerna går
ihop i varandra många gånger: kanoting, mjällådalen, äventyrsbiten (för
alla, för experter och för geologiskt
intresserade). Vi hade full huggning hela tiden, men det var mycket
arrangemang den helgen, vilket gav
mässan svår konkurrens så det hade
kunnat vara ännu mer folk. Dom
som kom var däremot mycket intresserade, avslutar Kjell.
Text och bild: B Svensson och L Liljemark

Kom och avnjut en kopp kaffe i vår spelhörna

www.ljustorpshandel.se
Nektariner

14.90/kg
14.90
/kg
Ord pris 23:50/kg

Löfbergs Lila

Loka 150cl
Brygg & kokmalet
2st
för19:00:5 pkt för 100 :(pant tillkommer)

Ord pris 144,50

Falukorv
scan 600gr

Skivat Pålägg
scan 100gr

19,90

2 st för 20 :-

Ord pris 25:90/kg

Ord pris 35,80

Ord pris 17.90 x 2 + pant

Småköttbullar
Findus 500gr

29,90
per förpackning
Ord pris 38,90:-

Fler erbjudanden ﬁnns i butiken ! Priserna gäller t.o.m 5 aug med reservation för slutförsäljning

Hyr Fyrhjuling på Ljustorps Handel
Ring för priuppgift

Kan inte du komma till oss så kommer vi till dig (se hemsändning)
Niclas, Veronica och Jörgen 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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Ljustorp IF i division IV
S

äsongen för Ljustorps IF har
hittills gått mycket bra. Årets
målsättning har varit att ligga
kvar i fyran och i bästa fall placera sig i mitten av tabellen, det
har man deﬁnitivt klarat hittills.
Ljustorp förlorade mot nuvarande
tabell ettan med 4-0, mot nuvarande
tvåan med 0-1 och mot tabell trean
Lucksta med 1-2. Därefter har man
oavgjorde matcher mot Sund och
Heffners som är fyra och femma i
tabellen.
Ljustorp kommer dock att få kämpa
för att behålla sin placering i tabel-

len. Det gäller att se upp bakifrån
Insändaren
det är inte så många poäng neråt.
Man kommer inte att ha råd med ﬂer Hemmapubliken vid Ljustorps
förluster typ den mot Ånge hemma. IF:s fotbollsmatcher på IP efterlyser lite mer aktivitet i speakerNästa match mot Torpshammar
båset. Vi skulle vara tacksamma
måste man absolut vinna för att ligga
om vi får lyssna till resultat från
kvar i mitten av tabellen. Kan man
andra division 4 arenor, målgödessutom slå Sunds IF den 31 juli,
rare och gärna lite mellansnack.
som man spelade oavgjort mot i våras
Den servicen förekommer vid de
så har man gjort lysande ifrån sig.
ﬂesta andra hemmaarenorna. En
Vi har all anledning att vara stolta telefonkontakt som upprättas
över vårt ”unga, entusiastiska” fot- mellan hemmalagen är väl ingen
bollslag. Nu gäller det att vi Ljustor- omöjlighet.
pare går på hemmamatcherna och
Skärpning emotses inför höstomstöder laget till vinster.
gången som snart ska börja.
Text och bild: Lena & Olle Liljemark

mvh Läktarfansen,
Ljustorp sport arena.

Höstprogram
27/7 19.00
31/7 19.00
7/8 19.00
10/8 19.00
14/8 19.00
17/8 18.30
23/8 18.00
1/9 14.00
8/9 14.00
15/9 14.00
22/9 14.00

Torpsham-Ljustorp
Ljustorp-Sund
Sidsjö-Ljustorp
Ljustorp-Medskog
Lucksta-Ljustorp
Ljustorp-Östavall
Ljustorp-Kovland
Holm-Ljustorp
Ljustorp-Heffners
Ånge-Ljustorp
Matfors-Ljustorp

När Ljustorp står först är det hemmamatch och tvärtom.

Fotboll 2007 Division 4 Medelpad
Lag

M V O F GM IM P

Medskogsbron
Sidsjö/Böle
Lucksta
Sund
Heffners/Ortv.
Ljustorp
Ånge
Östavall
Matfors
Kovland
Torpshammar
Holm

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

9
7
7
5
4
4
4
4
3
2
2
1

0
2
1
4
4
2
1
1
2
4
3
4

2
2
3
2
3
5
6
6
6
5
6
6

31
17
24
14
19
16
17
23
15
14
19
9

-

11
11
16
11
14
16
15
26
24
23
25
26

27
23
22
19
16
14
13
13
11
10
9
7

M= antal matcher, V= vunna m. O= oavgjorda
F= förlorade, GM Gjorda mål, IM= insläppta mål
P= poäng
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Ljustorps resultat under säsongen
Omg 1
Omg 2
Omg 3
Omg 4
Omg 5
Omg 6
Omg 7
Omg 8
Omg 9
Omg 10
Omg 11

Ljustorp -Torshammar
Sund - Ljustorp
Ljustorps - Sidsjö/Böle
Medskogsbron - Ljustorp
Ljustorp - Lucksta
Östavall - Ljustorp
Kovland - Ljustorp
Ljustorp - Holm
Heffners/Ortviken - Ljustorp
Ljustorp - Ånge
Ljustorp - Matfors

2-1
1-1
0-1
4-0
1-2
2-4
0-1
5-0
0-1
1-3
0-1

Bild till vänster
Ljustorps IF:s
största
supportrar BengtOve ”Hinken”
Henriksson och
Torsten ”Totte”
Byström

Det senaste
Ljustorps IF har som vanligt många projekt
igång. Jag skulle vilja tacka all personal och ideella som arbetar på olika sätt inom föreningen!
Det är ett fantastiskt arbete ni gör.
Som alla vet så blev ju föreningen husvagnsägare, titta in på hemsidan för Åströms fritid på:
www.astroms.y.se, se på begagnat, så kan ni se
de fina vagnarna som vi ska sälja. Många undrar
säkert vad vi ska göra med alla dessa pengar, jag
vill berätta att styrelsen med hjälp av revisorerna
och våra bankrådgivare kommer att hantera
pengarna så att det ska gynna föreningen på bästa
sätt.
Jag skulle också i skrivande stund vilja be om
hjälp! Idrottsanläggningen har tyvärr blivit
utsatt för skadegörelse. Någon eller några har
kört moped på våra fotbollsplaner och även
hoppat sönder taket på den bil som vi använder till att sladda planerna. Det känns både
tråkigt och onödigt att vi ska lägga tid och
pengar på att reparera skadegörelse!
Tillsammans kan vi förhindra skadegörelse
genom att prata med varandra om vi ser att
det är ”trassel” på gång!
Vi kommer närmare slutet med renoveringen
av Humlegården och ”Bankhuset”. Vi har
fortfarande några utrymmen kvar till
uthyrning. Om du är intresserad så kontakta
mej, Tina på tel: 070 – 355 63 34.
Ha en fortsatt skön sommar
Önskar Tina

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

Våffelstugan
Besök våffelstugan vid
turistinformationen, den är öppen några veckor
till. Förutom våfflor så finns det pan-pizza och
pajer. Kaffe, läsk och
hembakat bröd.
Öppet vardagar kl. 11-17
Helg kl. 11-15
Stort loppis på Björkängens dansbana.
Kom och fynda.
Vi tar tacksamt emot
loppis-grejor. Ring, så håller vi
med pack-lådor.
”Saker som du har tröttnat på är nyheter för
andra”.
Tackar på förhand för att du
stödjer föreningen på detta sätt.
Tel. 82403 eller 82186
Traditioner ska man hålla fast vid!
SURSTRÖMMINGSFEST
Församlingsgården
Den 15 augusti
Alla Ljustorpare, unga som gamla,
nyinflyttade som utflyttade.
VÄLKOMNA

KANOTUTHYRNING

TEL. 073 094 49 44

BILBINGO
Torsdagar Kl. 18.45
Kassan öppnar 17.30
VÄLKOMNA
Ljustorps IF
Mellberg 149 86193 Ljustorp
tel. 060 82186 eller 82403
www.svenskidrott.se/y/ljustorpsif
ljustorpsif@telia.com
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Invigning och sjösättning i Bredsjön
En fantastisk avslutning på byalagets medverkan i Ljustorps stora EU
projekt. Mängder av glada människor samlades för att ﬁra!

D

et blev en riktig festdag
lördagen den 30 juni när byalaget i Bredsjön arrangerade en
stor invigningsfest på Bredsjöns
strand.
Bakgrunden är att det mångåriga
EU-projektet, med syfte att ge Bredsjön ytterligare en attraktion, har
kommit i mål. Vilket ﬁrades med
en folklig fest i perfekt väder. På
översta bilden syns ett litet café,
gäststuga, toa och administrationsbyggnad. Flotten och den iordningsställda udden med grillplats, kåta,
gäststuga och bastu är andra delar i
projektet. Det bjöds också på ponny-

ridning, berättelser om BredsjöAnte
och tipsrunda.
Kommunstyrelsens ordförande Ewa
Lindstrand invigningstalade. Vädret
var fantastiskt solen sken, barnen
kunde bada, trevlig musik och det
fanns massor av bekanta att tala
med. Ljustorps Hembygdsförening
bidrog med bilder till en utställning
om det gamla Bredsjön som visades i
stugan på stranden. Kort sagt, ännu
en perfekt dag i Ljustorp.
Den förträfﬂiga orkestern, Crystal
Philips band, spelade som underhållning och det fanns många gamla
bekanta. Festligheterna var fördelade på tre platser: dels badplatsen
med brygga, gäststuga och café, (se
bild ovan) dels udden med grillplats,
kåta, gäststuga och vedeldad bastu
samt slutligen matplatsen.

Mats Jonsson ordförande i byalaget
konstaterar att det blev en oerhört
lyckad kväll. - Alla blev nöjda och
allt gick bra, avslutar han.
Christer Nyman som varit projektledare för hela EU projektet berättar att han är glad att Bredsjöborna
lyckades att komma i mål med projektet och att man slutförde det på
det ﬁna sätt man gjorde.
Bredsjön har onekligen blivit en ﬁn
attraktion rikare. Nu väntar byn på
turister och ortsbor som vill boka
in sig och njuta av ”bortom bråttom”. För information om vad Bredsjön har att erbjuda sina besökare
se: www.ljustorp.se/bredsjon
Text Olof Ulander och Lena Liljemark
Bild Olof Ulander och Birgit Svensson

Den förträfﬂiga ﬂotten, med sin elektriska motor, gick i skytteltraﬁk
mellan grilludden och badplatsen.
De ﬂesta besökarna föredrog ﬂottens
överlägsna komfort och lugn, men
förvånansvärt många provade på att
paddla kanot på den lugna Bredsjön
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Kommunalrådet Ewa Lindstrand
hissar invigningsﬂaggan

Efter äventyr på Bredsjön passade
det bra med mat. Tre kockar stod
för en välsmakande specialwok a la
BredsjöAnte, som serverades i generösa portioner. Arrangörerna var förberedda på allt och inne i kåtan
brann det en brasa och renfällar
var utlagda för alla eventualiteters
Niclas Andersson Sockenföreningen överskull. I kvällssolen behövdes dock
lämnar blommor till byalagets ordfövarken värmande eldar eller fällar.
rande Mats Jonsson

Ljustorps Fritidsgård
Till hösten öppnar vi fredagen den
31/8 klockan 18-21
Gården kommer att vara öppen varannan
vecka (ojämna veckor) på fredagar.
Om du har förslag till gårdens verksamhet eller om du har möjlighet
att vara med och jobba, hör av dig. Ju ﬂer vi är som jobbar desto
lättare går det att ordna för våra barn och ungdomar i Ljustorp.
Hör av dig till Lasse 076-806 75 66 eller Tina 070-355 63 34

Brännbollsturnering 25:e maj

Det blev en härlig kväll med god mat och trevligt umgänge.
Styrelsen vill rikta en stor eloge till Lasse Forsgren som drog ett
tungt lass och arrangerade turneringen.
Tyvärr har vi inga bilder att visa, de dessa försvunnit i samband med
en datakrasch, men ni får föreställa er bilderna...
Bygdegården i Ljustorp består av ﬂera lokaler: affärslokal, Fritidsgård, kök,
förråd och samlingslokaler. Här spelas teater, hyrs för fester, arrangeras arobicoch yogalektioner, spelas konserter, 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 och till hösten även optisk ﬁber.

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
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
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Skolavslutning i Ljustorps kyrka
S

kolavslutningarna i Ljustorp
brukar börja med ﬂaggparad från
skolan och sluta med ballongspräckning under sången ”Ingen
klocka ringer mer” ...visst var vårterminen lång, men den sprack
som en ballong...

Skolans rektor och kyrkoherden placerar sig tillsammans på honnörsplats
med den svenska fanan i bakgrunden i kyrkan. Peter Persman, känd
för barnen från sitt arbete i skolan,
höll ett tal där han talade om etikfrågor och medmänsklighet. Arne Perming inledde sitt tal med att referera
till debatten i samhället att skilja

Skolavlutningen tillhör de fasta traditionerna i Ljustorp. Skolans elever
och de barn, som skall börja till hösten
tågar från skolan upp till kyrkan där
avslutningen sker. På bilden ovan
anländer elever och lärare till väntande föräldrar, syskon och släktingar
i kyrkan. I täten går sista-års eleven
Marie Söderström.
Skolan och kyrkan har varit nära förbundna med varandra fram till senare
tid. Den äldsta skolan ligger några
meter från ingången till kyrkan. När
skolplikten kom i mitten av 1840-talet
byggdes en skola direkt öster om
kyrkan. 1911 byggdes nästa skola
direkt söder om kyrkan, Dagens skola
var färdig 1957 och ligger på bekvämt
promenadavstånd till kyrkan.
Detta är det enda tillfället på året då
kyrkan är helt fullsatt, även läktaren
är fylld och en del får stå. De allra
ﬂesta var ﬁnklädda, många kvinnor
i ﬂaddrande sommarklänningar, san- Olle Liljemark och Jens Bredin sjunger Lilla
melodifestivalvinnande”Alla vill ha en vän”
daletter och bara ben.
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skola och kyrka vid avslutningen för
att inte någon grupp skulle känna sig
utestängd. Perming såg dock inget
problem för Ljustorp och ville fortsätta traditionen med avslutning i
det vackra stämningsfulla kyrkorummet.
Eleverna sjöng och spelade i ett
varierat och somrigt program. Där
fanns klassiker som alla kan minnas
från sina ungdomen såväl som mera
moderna sånger. Olle Liljemark, Benjamin Wänglund och Jens Brodin
framförde sången ”Alla vill ha en vän”
som skrivits av Jens. Med den låten
vann gruppen ”Lilla Melodifestivalen” på skolan under vårterminen. I
gruppen ingår också Oscar Westerlund som var bortrest.
Avgångsklassen ﬁck enligt traditionen blommor av förskoleklassen och
tal av rektorn som önskade dem en
fortsatt framgång. Ett särskilt tack
och generöst beröm ﬁck också skolstyrelsens avgående ordförande Tina
Tjärnberg-Forslund för sina insatser.
Hon kunde dock inte själv ta emot
sina blommor, då hon gått före för att
förbereda nästa punkt på programmet, ﬁka nere vid skolan.
Text och bild: Olof Ulander

CENTERN OCH CENTERKVINNORNA
I LJUSTORP
I slutet av maj inbjöd en
av våra medlemmar, Harriet Sällström, in Centerkvinnorna till studiebesök
på sin arbetsplats, Tallkottens Resurscenter.
Ett 15-tal centerkvinnor hade
en trevlig och intressant kväll
på Resurscentret, som ligger
på Köpmangatan 17 B i Timrå
(mitt emot Mariedalsskolan).
Harriet som (tillsammans med
Inger Lithén) är handledare
för resurscentret, berättade
om deras verksamhet. Kommunen och landstinget tillsammans ansvarar båda för
verksamheten.
Resurscentrat fungerar som
en utställnings- och en infor

mationslokal för olika kognitiva hjälpmedel. Ursprungligen var dessa hjälpmedel
endast för utvecklingsstörda,
men nu vänder man sig till alla
grupper (t.ex. äldreomsorgen,
psykiatrin, alla inom särskilda
omsorgen) som har behov av
kognitiva hjälpmedel. Västernorrlands landsting är ensamt
i landet om att vända sig till
alla grupper.
Vad är kognitiva hjälpmedel?
Det är hjälpmedel som hjälper
till att organisera, planera,
mäta tid och kommunicera.
Det fanns t.ex. speciella
klockor, som hade annan färg
på siffrorna på natten. Andra
typer av ”klockor” var små
lampor på rad, där en lampa i

taket släcktes efter en viss tid.
Det fanns även telefoner med
stora knappar och datorer med
speciella tangentbord.
Det fanns många andra hjälpmedel och man är välkommen att besöka Tallkottens
resurscenter tel 57 30 80 må
till fre kl 7.30 - 16. En grupp
inom omsorgen har sin arbetsplats där. Man kan också köpa
ﬁka där.
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Här fortsätter vår unika reseberättelse av
Karl Axel Nyman från Fuske

Amerikaresa från Ljustorp
1903-1910, del 4 ”Oregon”
Förra avsnittet var Karl Axel i Idova
och Salt Lake City och nu är han på
väg till Bourne i Oregon. Bourne är
en idag utdöd gruvstad som ligger
5 mil fågelvägen väster om Baker
City. Här låg två stora gruvor Eureka
och Excelsior. Här hittade man guld
1888 och staden blev bebodd på ca
1500 invånare. Staden producerade
som mest guld till ett dåvarande
värde av $20.000.000 per år i början
på 1900 talet. Staden dog ut kring
1927 då även posten stängdes. Idag
är den en turistattraktio som ”guldspökstad”
Jag (Karl Axel) tyckte det skulle
vara roligt att prova arbeta vid gruvorna, som skulle vara så bra. Vi for
från Baker City till Borun i Oregon.
Där ﬁck vi arbete vid Erika Exelsion
gruvan och där blev vi i 3 år. När jag
började där var jag i en stenkross,
som krossade guldmalmen, innan
den sändes till smältverket. Jag var
vid stenkrossen i 3 månader.
Så en kväll på matserveringen, hade
kocken skurit sig i handen och mäster
mekanikern frågade om någon ville
följa med honom till verkstaden, så
skulle han få salva att binda om såret
med. Jag följde med för att hämta
salvan. Mekanikern hade en järnbit
i svarven och medan han letade igen
salvan, tog jag ett nytt skär och satte
i svarven. Då kom chefen för gruvan
och såg att jag kunde med svarven
och mekanikern kom och såg att jag

Karl Axel vid Eureka gruvan 1905

bytt om nytt skär. Han frågade om
jag kunde svarva och det kunde jag
något. Nästa dag kom chefen och frågade om jag var van vid svarvning
och jag svarade ja! - Då ska ni inte
arbeta vid krossen, utan ni får gå
i verkstaden i morgon. Jag ﬁck 5
dollar om dagen - i krossen hade jag
3 dollar. Jag arbetade, om jag minns
rätt, i 14 dagar.
Så blev mekanikern dödad. Han hade
gått ner i gruvan, för att se efter
pumparna och kom aldrig mer upp.
Dom hade tänt 15 skott, som det
blev bom med (oläsligt parti) På det
viset ﬁck jag hans plats. Så nu kom
det ljusare tider för mig. Nu började
det bli mera malm i gruvan (oläsligt
parti).

Karl Axel vid maskinen som han var maskinskötare för i
Bourne. Bild tagen 1905
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Nu beslöt ledningen att jag
skulle ta den
stora pumpen
och ﬂytta ner
den i botten
på 600 fots
platsen. Det
skulle
dom
aldrig ha gjort
för det blev
så
mycket
vatten. Vid
minsta fel på
pumpen, så

ville vattnet stiga upp på pumpen.
Han gick med ånga och när vattnet
gick över, så stannade pumpen.
Gruvan fylldes med vatten till 500
fots platån. Jag försökte länsa gruvan
och det tog en månad - natt och dag
- innan jag ﬁck gruvan tom och ﬁck
stora pumpen igång och så gick det
en 7 månader.
Så sprang ett rör på stora pumpen.
Jag var ej hemma - jag var nere
i staden på natten och innan dom
fann rätt på mig och ﬁck laga röret
- för det måste kapas och svarvas
nya gängor - så det tog för lång tid,
så vattnet steg över pumpen. Det
såg nog befälet, att dom hade gjort
fel, som ﬂyttat den största pumpen
i botten på gruvan. Så lades gruvan
ned.
Jag gick nu i tre veckor dagligen i
gruvan, för att se att rapportera hur
mycket vattnet steg för varje dag.
Det var kusligt att kliva i stegar
nära 600 fot (180 m) varje dag, med
endast ett ljus i handen och visste att
så många blivit dödade, på den tiden
jag varit där. Men på den tiden var
man kall och ingenting kunde hejda
mig då.
Grundmaterial: Christer Nyman och
kringhistoria
framletad
av
Lena Liljemark

Vi löser Era problem
•
•
•
•
•
•
•

Vattentining
Högtrycksspolning
Avloppsspolning
Fasadtvättning
Klottersanering
Fastighetsservice
Fastighetsreparationer

• 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

Till minne av Lars Karlstrand
Med stor sorg mottog vi det
plötsliga beskedet att vår vän
Lars Karlstrand oväntat gått bort
natten den 1 juli, alldeles efter
vår invigning. Lars Karlstrand
har under ett antal år varit en
förgrundsgestalt i vår förening.

Eftersom Lars bodde nere vid
badstranden i Bredsjön var det
även han som skötte det mesta
av underhållet där. Han klippte
gräs och pysslade med allt praktiskt förutom att han dessutom
pratade med besökare och turister som kom till stranden.

Lars kom till Bredsjön för ca 7
år sedan. Han var på genomresa
och blev så förtjust att han ville
hitta någonstans att sätta upp
husvagnen. Han kom att få hyra
huset och tomten nere vid badplatsen i Bredsjön, där han sedan
har bott på hel- och deltid. Han
lämnade Sundsvall och ﬂyttade
upp permanent för ca 1 år
sedan.
Som föreningsmänniska var Lars
kreativ och idérik. Han gick närmast att karakterisera som en idéspruta. Det var han som drev EU
projektet hårdast och det var han
som skötte hemsida och marknadsföring åt byalaget. Lars har under ﬂera
år också varit ordförande i byalaget,
men avsade sig uppdraget till årsmö-

Som representant utåt för Bredsjön var Lars outtröttligt entusiastisk. Effekterna av hans
marknadsföring av Bredsjön och
hans ihärdighet kommer vår by
att få skörda under många år
framåt.
Lars hann med väldigt mycket
under den korta tid som han bodde
hos oss i Bredsjön. Han hann bli
62 år gammal.
tet i år. Däremot var han kvar och
arbetade aktivt i föreningen bland
annat inom programkommittén. Där
han bland annat ansvarade för invigningen av EU projektet, som tråkigt
nog blev det sista som han gjorde för
föreningen.

Våra tankar går nu till hans anhöriga. Vi är många i Bredsjön som
kommer att sakna Lars något oerhört och inom byalaget kommer vi
alltid att minnas honom för det
arbete som han lade ner.

Bredsjön/Slättmons byalag

13

Ljustorps minnen
Hembygdsföreningen publicerar 2 bilder i varje nummer av Ljustorps bladet.

Bild nr 10209 ovan
Även de tidiga bilägarna i Ljustorp gjorde sommarutﬂykter i sina bilar. Bilen på bilden, en Chevrolet från 1926,
ägdes av bröderna Edén mellan 1926 och 1937. Bilden är tagen av den ﬂitigt fotograferande John Thunström med
självutlösare. Sällskapet har stannat i en skogsbacke, brett ut sina ﬁltar och dukat upp mat alldeles bredvid bilen.
Från vänster liggande Gustav Edén, Rut Edén, Artur Edén, Eva Edén, John Thunström och Rut Thunström.

Bild nr 11725
Bilden är tagen av Sven
Hedin
19721003
och
dagen efter publicerades
den i en artikel i Sundsvalls Tidning skriven av
Sven. Bilden visar en plöjningsdemonstration med
en ny fyr-skärig plog inför
intresserade Ljustorpsbönder. Platsen är Prästbolet
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Geonorr

Jordankaretjänst i Sundsvall

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

Byggbutiken
Öppet
Måndag
- Lördag

i Timrå

MARTINS SERVICE Utökat lagersortiment på
VVS
PELLETS
VÄRMEPUMPAR

070-673 06 09

virke till bra priser!
Nya öppettider

Mån– Fre 07.00 - 18.00
Lör
10.00 –15.00

Terminalvägen 6
Tel: 060-571050
861 36 Timrå
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Ljustorpsproﬁl nr 11
Bo Bjurström född 451115
En ljum sommarkväll i juli får
jag en pratstund med Bosse
på Frötunaåsen, faktiskt född
i Råsta i Skön ”intill det gamla
nu rivna radiomasterna”. Son
till Hilmi och Torsten Bjurström, Lagforsbor i båda fallen,
men nu bortgångna, det har
även funnits en storebror som
avled i tidig barnaålder. Första
klassen klarades av i Gångvikens skola sedan fortsatte
skolgången i Ås och Mellbergs
skolor.
En episod minns han väl från
uppväxten i Skön: Han förärades en otroligt välbyggd
trampbil av grannen (en jordbrukare Englund) och som
bevis går Bosse ner i källaren
och hämtar fotot med ynglingen i barnaåren som stoltserar med det dåtida stiliga
trampfordonet. 1954 ﬂyttade
familjen, Bjurström till byn
Lagfors och sedermera ner
till Lagfors centrum 1958 i
ett nyrenoverat hus. Den obli-

gatoriska fortsättningsskolan
avverkades i Ala skola i Söråker.
Sedan kommer yrkesutbildning, lärling vid Gångvikens
mekaniska, Sundsvalls verkstäder, Cegement i Skön,
lumpen vid LV5, lite diverse
jobb med traktorer och grävmaskiner, efter det åter till
Cegement i 21 år fram till
dess nedläggning. Alnö högtryckspolering härnäst, men
slutade på grund av astmabesvär och hamnade slutligen
hos Rune och Arne Bergfors i
jordbrukstjänst.
Förlovning 1971 och giftermål
1976 med Inger Källberg, som
han hämtade i Lögdö, Timrå.
Två söner kom till världen
Magnus 1972 och Johan 1974.
De är idag bosatta på Alnö
respektive Uppsala. 1972 restaurerades nuvarande bostad
i Frötuna (där för övrigt Kalle
Sjö ”Masen” Karlsson och
Harry Tjärnlund varit tidigare
ägare). Under restaureringen
hyrde Inger och Bo tillfälligt
lägenhet i Lagfors missionshus. I Frötuna har Bosse med
familj funnits i 35 år.
Bo är numera änkeman enär
hustrun avled i juni 2006
efter en längre tids sjukdom.
Sonhustrun insjuknande även
under 2006 och sorgen blev

tung. Musiken är alltid en
glädje i mörkret och som dragspelare och gitarrist såväl i
”Leif Tomas” och nu i Lövbergarna känns ej ensamheten så
svår.
Han har varit engagerade
i ungdomsfotbollen tidigare,
som ledare under 5 år som
pokalen i bokhyllan bevisar.
Fiske och jakt hör även till fritidsintressena. Han är också
ledamot i Ljustorps IF styrelse.
Möter man en glad gamäng i
röd störtkruka på en 150 kubikare antingen på huvudstråket i Ljustorp eller på någon
skogsbilväg så var så säker
Bosse är ute på sightseeing.

Torsten Byström

Vi utför ombyggnationer, reparationer samt kakel och klinker arbeten
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SURSTRÖMMING
Den 15 augusti mellan 14 och 19 är det den
traditionsenliga surströmmingspremiären i
prästgårdsparken. (vid regn inomhus)
Svenska kyrkan och Ljustorps idrottsförening
är det som inbjuder.
För dig som fortfarande inte äter surströmming finns det alternativ.
Med förhoppning om ett riktigt härligt
väder ser vi fram emot dagen.
VARMT VÄLKOMNA!

Kalender:
29/7 kl. 15:00 Sommargudstjänst i Laxsjön
Maria Ålander
12/8 kl. 18:00 Söndagsmässa
Thord Hägglund, Seth Hägglöf
19/8 kl. 11:00 Gudstjänst i Lagfors kyrka
Maria Ålander, Cecilia Nilsson
2/9 kl. 11:00 Högmässa i Hässjö kyrka (sammanlyst)
Välkomnande av komminister Thord Hägglund
9/9 kl. 11:00 Seniorsöndag i Ljustorps kyrka
Thord Hägglund, Agneta Granlöf, kören
Lunch i församlingshemmet efter gudstjänsten
12/9 kl 19: 00 Cafékväll
23/9 kl. 11:00 Gudstjänst i Ljustorps kyrka med
inskrivning av årets konfirmandgrupp
Peter Persman, Maria Ålander, Agneta Granlöf
26/9 kl. 12:00 Mitt på dagen
30/9 kl. 18:00 Musikmässa i Ljustorps kyrka med
pastoratets körer
Thord Hägglund, Cecilia Nilsson, Agneta Granlöf

SENIORSÖNDAG
Söndag den 9 september kl.11.00 är det
Seniorsöndag i Ljustorp. Dagen börjar med gudstjänst i kyrkan med medverkan av Ljustorps kyrkooch hembygdskör under Agneta Granlöfs ledning
och därefter är det lunch i församlingshemmet.
Du som tillhör Ljustorps församling och
är över 65 år är särskilt välkommen.

KONFIRMATION
Den 3 juni konfirmerades 9 stycken ungdomar i Ljustorps kyrka. Under klockringningen ställde de upp sig för
procession vid Sockenstugan och nog fanns det lite fjärilar i magen – som sig bör! Under orgelmusik tågade de
sedan in i kyrka tillsammans med sin konfirmationspräst, kyrkoherde Peter Persman och kyrkvärdar.
Deras redovisning handlade om ett enkelt redskap att användas i livets olika skeden som heter Frälsarkransen.
Den är till utseendet som ett armband och består av 18 stycken pärlor, en del har olika
form och färg, var och en av dessa har olika betydelse. Några av ungdomarna sjöng
också ett par sånger. Efter redovisningen firade församlingen nattvard, konfirmanderna
traditionsenligt knäböjda vid altaret. Ljustorps kyrko- och hembygdskör förgyllde
gudstjänsten med ett antal sånger, för dagen förstärkt av
Tommy Edström på bas. Innan uttåget från kyrkan
fick konfirmanderna var sin bibel och psalmbok av
församlingen. Ute på kyrkbacken kramades de om
av släkt och vänner, innan firandet fortsatte på
hemmaplan.

MITT PÅ DAGEN RESA
Stort TACK till alla som gjorde Mitt på
dagen resan möjlig. Det blev en trevlig
och innehållsrik dag för oss alla.

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
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Ås-Lagfors byalag
Den 16 juni samlades byalagsmedlemmarna, ett trettiotal vid den årliga
grill- och försommarfesten
på ”Vargknösen”.
Vargknösen som förutom att
vara samlingplats vid grillsammanhan även är en badplats
med brygga, omklädningshytt
och diverse anordningar för
barnen.
Spegelblankt vatten och en
solig sommarkväll förgyllde till-

varon för de församlade. ”Luffarknytena” packades upp på
borden och oset från storgrillen låg som en dimma över
”knösen”. Efter måltigen bjöds
på kaffe och tårta från arrangörerna. Den populära pilkastningstävlingen stundade sedan
och när samtliga fått deltaga
återstod 4 ﬁnalister och i den
kampen tog Lea Hörnström
lätt hem segern. Imponerande!
Det bör nämnas att Ås tog
storslam i tävlingarna enär
Ossian Eriksson ﬁck samtliga
rätt i den inledande fråge-

Mjällådalens byalag
Sommaren har invaderat oss
med solsken, värme och glädje.
Oss odlare emellan betyder det
en viss vattning av grödorna.
Byalaget
genomförde en
båtutﬂykt med skärgårdslunch.
Vi kryssade med katamaranen
M/S ”Medvind” som är en ﬂytande restaurang. En tur är en
kustnära kryssning mellan älvmynningarna. Denna tur passade
oss alla eftersom transporten

Hoppborgen

från hemorten till Sundsvalls hamn skedde med
Lage Sjöströs buss Tur/retur.

För de spänstiga kommer vi att
genomföra mer krävande vandringar i vår fantastiska dalgång.
Med vandringsstigar och ﬁskeställen med vindskydd och idylliska lägen för ﬁkapauser och
bad.
Fotbollsgolf i Tunbodama.
Alla som önskar delta i turneringen. Anmälan snarast till

slingan. Byalaget välkomnade
också Åsa och Tommy med
barn som är bosatta i f.d. arrendatorbostaden i Lagfors. Det
blev premiär i byalaget för
deras del i och med årets grillfest.
När knott och även årets nattkyla nalkades lunkades det
”hemöver”. Glad midsommar
önskas redaktionen och alla
andra stolta åretsby-invånare
och en eloge till de ansvariga
i byalagets festkommitté ej att
förglömma.
”Totte bakom pennan”
Kjell 073-728 25 08
Lars Karlstrands plötsliga bortgång gjorde oss bestörta. Från
en solig invigning av Bredsjöns
Byalags stora invigning av
Vildmarkscentret med trevliga
samtal vänner emellan ﬁck vi
dödsbudet morgonen efter,
Vi deltager i sorgen och och säger
farväl till en storslagen eldsjäl.
Mjällådalens Byalag
Kjell Rastberg Ordförande

Kvällens festplats

Bredsjöns byalag hemsida: http://www.ljustorp.se/bredsjon/
Tack alla som kom till ett
soligt Bredsjön och gjorde
vår invigningsfest till en
underbart lyckad dag, se
reportage i tidningen.
För att arbeta vidare i Lars
”Lasses” Karlstrands vision så
har vi valt att trots Lasses bortgång arrangera Skälsjönatta
2007. Ta med dig familjen och
tältet och var med om en mysig
dag och natt vid Skälsjön i trevligt sällskap.
Skälsjönatta går av stapeln
lördag 11/8, samling kl 10:00
vid gamla affären Bredsjön för
gemensam avfärd mot Näckån/
18

Sockervaddstillverkning

Kvarnbaljen, anmälan senast
måndag 6/8. Kostnad 200:-/pers,
barn upp till 12 år gratis.
I detta pris ingår kanot, ﬂytväst samt middag och nattamat. Egen lunch lördag, dryck
samt frukost medtages själv.
OBS Först när du betalt avgiften är du anmäld, ev frågor
samt anmälan och betalning
görs till Kent Berg på 060-845
84 el 070-218 80 69.

Den årliga surströmmingsfesten blir under senare delen
av augusti, datum och mer
information kommer även här
att senare skickas ut lokalt i
Bredsjön-Slättmon.

Preliminärt så kommer barnfesten att anordnas 28/7, info
om så blir fallet kommer att
ﬂaggas för på anslagstavlan i
Mellberg.

Besök gärna vår hemsida http://
www.ljustorp.se/bredsjon/ hittas

Vi hälsar er alla välkomna till
vår ﬁna badstrand i Bredsjön
där vi vid möjlighet till bemanning erbjuder glass vid soliga
dagar.

såklart via www.ljustorp.se,
under föreningar.
/Styrelsen 2007 genom Victoria

Baptistförsamlingen

Glad fortsättning på
sommar från oss!
Ta en gudomlig semester!
Sommaren är för de allra ﬂesta av oss den tid då huvuddelen av semesterledigheten tas ut.
Då får vi bryta den kärleksfulla relationen till väckarklockan och andra vardagsrutiner som troget och tjänstvilligt domderar våra liv. Ibland hör man folk säga att
det tar den första semesterveckan att varva ner och den
sista att börja förbereda sig för att jobba igen. Med det
resonemanget blir det under en fyra veckors ledighet
bara två veckor som verkligen är semester.
Gud tog semester efter sex dagar! När han arbetade
med skapelsen arbetade han sex dagar och vilade på
den sjunde. Jag tror att detta är en viktig princip att
tillämpa för oss moderna människor. Jag tror vi behöver ge utrymme för regelbunden vila och återhämtning
i våra vardagsliv och inte förlita oss på att sommarsemestern ger oss så laddade batterier att vi klarar ett helt
varv igen.
Du och jag har säkert lite olika saker som vi behöver
vila ifrån. Vi har alla våra egna bördor. Jesus tänker på
dig och mig när han säger: ”Kom till mig, alla ni som
arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila”
(Matteus 11:28). Jesus erbjuder oss en vila som ingen
annan kan ge. Ingen annan än den man som själv tog
på sig allas våra bördor upp på korsets trä och befriade
oss från bördornas tyngd och kraft. Kom till mig, jag
ska ge er vila.
Kanske ska du dela hängmattan med Jesus i sommar!
Ett hett tips för sommarläsning är de 21 ganska korta
kapitlen i Johannesevangeliet i Nya testamentet. Om
du läser ett kapitel per dag får du på några veckor en
ganska bra bild av vad Jesus hade för sig när han gick
omkring här på jorden och vad han vill säga oss idag.
Vem vet, han kanske har något att säga just till dig!
Med önskan om en gudomlig sommar!
Tomas Lindberg

Deltagarna från helgen 17:e till 19:e maj då årets ”Bike and Fly” genomfördes.

9-12 augusti Tältmöte i Fuske
”Andlighet och längtan - att vara någon för att man ÄR”
Torsdag 19.00
Fredag 19.00
Lördag 18.00
ca 21.30
Söndag 11.00

Inledningsmöte med sång, musik och dragspelstoner.
Ämne: Den andliga människan. Talare Tomas Lindberg
Glädje och sång tillsammans med församl. sångare.
Ämne: Andlig längtan. Talare David Axelsson, Sundsvall
Gemenskap i sommarkvällen med ﬁnska lovsångstoner.
Ämne: Andligt sökande. Talare Harry Kuusiniemi, Solna
Fika och korvgrillning efter mötet
Kvällsmöte med vibrationer i tältduken.
Ämne: Andlighet i ungdomskulturen / Jonatan Mårtensson,
Avslutningsgudstjänst med sång och musik.
Ämne: Andligt djup. Talare Harry Kuusiniemi, Solna

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

Församlingssamarbete
Vi deltar sedan en tid i ett samarbetsprojekt tillsammans med Hässjö
Baptistförsamling i Söråker. Bakom
projektet står BIV, Baptisterna i Västernorrland som är vår distriktsorganisation. Projektet innebär bl.a. att vi
ﬁrar vissa gudstjänster tillsammans
och hjälper varandra med olika resurser. Det kommer att stå i våra predikoturer när vi besöker varandra eller
anordnar gemensamma aktiviteter.

Alphakurs
Höstens Alphakurser startar prelimi

närt vecka 37 och vi planerar även i
år att ha kurser både i Ljustorp (på
bygdegården) och i Söråker (på Folkets Hus).
Alphakursen är en möjlighet att
utforska livets frågor under vardagsnära och avslappnade former. Vi träffas en kväll i veckan (v 37-48) och
äter middag tillsammans, lyssnar till
ett föredrag om kvällens tema och
samtalar sedan i mindre grupper.
För mer information kontakta
Magnus Isaksson tel 070-660 82 40
eller Tomas Lindberg 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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NilsEric Sjödin

Ljustorpsbladet har under många
år publicerat dikter av Nicke (NilsEric) Sjödin. Framförallt har det varit
dikter ur ”Byssfolket”. Vi tänkte nu
ge er lite bakgrundsinformation om
den kände författaren.

Ett som anne, Psalmversa jäg minns
(Nickes lilla Psalmbok).
Hyllningen till lagledaren Nils
Johansson (se nedan) är en av hans
mest välkända dikter då sportföretaget JOFA har dikten tryckt på sin
benskyddsförpackningar.

Nicke Sjödin föddes i Röån 15 km
från Junsele och arbetade under
sin aktiva tid som författare och
som gymnasielärare i Sollefteå.
1981 utkom hans första bok ”Byssfolke -skriven på genuint Röå-mål.
Efter det har han publicerat många
böcker: Kvinnfolke, Åslappe, Gammelvärla, Odôgdern, Första Krönicke-boken - äntligen måndag,
Minna, Rimsaltat, Mesbärarfolke´,
Första moseboka, Nymoa, Jônselemåle, Versnoteringar, Baka lagårn,

Förutom att skriva och publicera
dikter åker också Nicke land och
rike kring som ”live” uppträdare och
medverkande i bland annat berättaraftnar där han läser sina dikter
på hembyns dialekt.
Nicke Sjödin bor idag i Sollefteå ,
men på somrarna är han i föräldrahemmet vid Röåns strand - precis
där Röåns kanotled slutar.

Ur Odôgdern som utkom
1985 av NilsEric Sjödin

Lagledarn

Lagledar va du
bar väskern å läst´n
a remnåla häri keps´n.

Men om då va hårlskôtta
va´nt du sä noga
vart boll´n for:

Om vi lå ônner
vä 5-0 i halvtid sa du:
”Dä gå ﬁnt, pojka.
Vi ta dom. ”

”Jävla bra skôtt!
Hadd ä dänne gått in
hadd ä vorte mål!”

Sen förlora vi
vä 9-0
å kaste lerbôxern
å benskydda på däg
å lova ti härms´n:
”Aldri mer nan fotboll.”
Men du tänne pipa å sa:
”Nästa söndag ha vi Tåsjöa.
Dom ta vi”.
Ende kritiken du hade
va då vi sköt för löst:
”Si hôr han skjut!
Timotejen viks int!”

Öppet
Onsdag 17.00-19.00 tom 29/8
Måndag & Onsdag
17.00-19.00 med start 3/9
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Lite refull
kônne du vära,
å en gang skrek du
sä dä hörles
över hålv e Helgum:
”Lägg straffen du,
Nils-Eric,
som ha tege student´n!”
Fali sne´n straff vart e.
Inge mål,
inge stabskôtt ens.
Dä vart inkast,
å inge mer strafﬂäggning
för min del.

Biblioteket
Telefon 070-191 65 10

”Gubbarna” från hemmet i
Röån skildras på dialekt

Men bra mycket poänga
skräpa vi ihop.
tack vare taktiken
du lärd oss
då dä stog 0-0:
”Spärk en
åt hälvet!”
Hur feck du na pengar
å räck tell?
Int´fanns nan Bingo
å int feck vi na tå kommun.
Lik förbannat
åkt vi buss
vå åt Graninge
å åt Norråker.
Ibland feck bussförarn
spela vänsterytter.
Han va int´ sämst.
Publicerat med tillstånd av
NilsEric Sjödin

Biblioteket
öppnar efter sommaren
onsdag 1/8

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

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

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

Jag tar hand om dina fötter!
Birgitta Robertsson Leg fotterapeut
Klinik: Mariedal, Timrå
Klinik: Strandbo servicehus, Söråker
070-533 17 92

Surströmming
Onsdag 15/8 klockan 14-19
Prästgårdsparken

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

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: Ljustorps församling och Ljustorps IF
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Optisk ﬁberdags i Ljustorp!
Tillbaka från det tionde mötet
tiden hade man hunnit med
med den beslutade Brunnsnågra kafferaster också. Lörgruppen som vi berättade om i
dagen den 30/6 klockan 06:45
förra numret. Gruppen utökasatte man igång och klockan
des redan senare samma kväll
13:30 samma dag var man
med Fredrik Öhrling och Kjell
klar. Vi kan inte ha fått en
Kerttu, och vid andra mötet
bättre start.
så valde vi in Bosse Sjöström.
Servanet har genom olika
Dessa tre var med på hela det
underentreprenörer
grävt
sk. föråket (tiden innan uppfram
beﬁ
ntliga
brunnar
längs
startsmötet). Brunnsgruppen
den stora huvudvägen mot
träffas varje söndag klockan
Lagfors och tryckt slangar
19 på Bygdegården. Alla är
under de vägar som ska
naturligtvis välkomna även
korsas. Martin Sjöberg och
Här
sker
slangtryckning
under
Ljustorpsvägen
för
att
om dessa möten är tänkta som
kunna
dra
kabel
genom,
när
det
är
dags.
Per Malmsberg var först till
kort avstämning. Jobbet måste
kvarn på lilla slangen, de har
ske runt respektive brunn.
digt. Vi vet vilka sträckor som ska
räddat en av de slangtrumHittills har det funkat, vi brukar plöjas med stor plog. Vi har prickat
mor som blev över i Fuske i fjol.
klara en timme med lite råge.
in en upplagsplats där Elljusspåret
Kort sammanfattning av läget:
Projekteringen är klar (Lövberg
pågår). Dvs vi vet vilka som ska
vara med. Vi har bestämt sträckningar. Vi vet vilka delar som ska
bli sk. huvudväg mellan extra brunnar som Servanet släppt till för
våra långsträckor. Vi vet vilka delar
som ska plöjas med liten kabelplog.
Den lilla kabelplogen kan plöja fyra
mindre (orange färg) slangar samti-

korsar Prästsvedjevägen.
Även själva jobbet har kommit en bit
på väg, även om det mesta återstår.
Utsättning av både Tele och Kraft
har gjorts, en del missar ska anmälas till veckan. Huvudvägarna mot
Prästsvedjan är plöjda. Tre extra
brunnar är satta efter dessa huvudvägar. Detta var det första ”riktiga”
jobbet och blev en succé: En km bredband på sju timmar. Och på den

Materialleverans skedde i fredags så
nu ﬁnns det snart inget att skylla
på. Undertecknad har inhandlat två
stycken grävspadar och grävt kanske
25 %. Semestern är räddad.
Tidplanen säger inkoppling innan
tjälen. Det är kanske dags för Brunnsgruppen att precisera denna tidpunkt!? Vänta inte! Ut och gräv!!!
Torbjörn Carlsson

PRO Ljustorp har aktiva boulespelare
Det är inte bara spelet, utan även den ﬁna gemenskapen som räknas
Varje onsdag kl.11 träffas under
sommaren mellan 15 och 25 PRO:are
från Ljustorp för att spela boule,
på banorna nere vid idrottsplatsen.
Det är ju som alla vet viktigt för alla
åldersgrupper att röra på sig. Promenader och annan utevistelse kan
ju vara bra för pensionärer, men
ofta är man ju också ensam. Det har
ju också stor betydelse för hälsan
att umgås och göra aktiviteter tillsammans med andra.
För första gången har vi i år tagit
ut ett lag som skall tävla mot andra
PRO:are. Den första tävlingen gick av
stapeln den 26 juni mot PRO Timrå.
Laget från Ljustorp vann denna match
och går nu vidare att spela mot Sundsvalls bästa lag som är PRO Sköns
Södra. Vi håller tummarna för att
Ljustorp kommer att vinna. Bästa lag
i denna match går sedan vidare att
spela ﬁnal mot lag från hela Sverige, i
Gysinge senare i höst.
Vinnarlaget: Gun Söderquist, Bert Hamlund, Bengt-Ove Henriksson och Kjell Söderquist
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Text och bild: Harriet Svedlund

SOMMARREALISATION
Mängder av kläder för 100kr /styck
Byxor 3/4 i alla storlekar från 129:Två T-shirt för 150:- så långt lagret räcker.
Nyleverans av kläder varannan vecka

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

Välkommen

Rea 50%
på nästan allt
Välkommen!

Glöm ej!
Inlämningsställe för kemtvätt
Pensionärsrabatt

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

Nära till fri parkering!
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Midsommar på Hembygdsgården
Finns det något somrigare än midsommarstång och kransar...

V

arje år ﬁras midsommar
i Ljustorp med midsommarstång, lekar, ﬁkabröd och underhållning på Hembygdsgården i
Hamre, så även i år.
Årets midsommarﬁrande inleddes
med en lite kylig väderlek, men
efterhand så tog sig vädret och vid
slutet av festen så var det strålande

sol och lagom varmt. Man startade
som vanligt med att klä midsommarstången med blommor. Tony
och Märta (nedan) visade barnen
hur man kunde göra och det fanns
många barn som provade på och
hjälpte till. När stången var klädd
kunde den snabbt resas och dansen
satte igång med stor iver.
Till dansen anslöt sig personer i

alla åldrar och Birgit Edén åtog sig
generöst att leda dansen medan Leif
Edström skickligt ledde Lövbergarna
genom de traditionella visorna. Det
var många som dansade och alla
hade roligt
Efter dansen smakade det bra med
kaffe, laxmacka och bakelse samt
kanske det viktigaste, att få träffa
gamla vänner och få en pratstund.
Barnen ﬁskade med stor iver i ﬁskdammen
Efteråt så återstår städning och historier och det kan vara nog så trevligt. Från vänster ovan Lars-Axel
Rönngren, Valle Berg, Barbro Nilsson och Ulla-Britt Ulander
Text och bild: Olof Ulander

Dags för Humlans slöjd...
E

fter cirka sex månaders
renovering börjar det närma sig
öppning av Ljustorps nya hemslöjdsbutik, se anslag senare.
Vivianne Nyman som är en av initiativtagarna berättar att till veckan
ska medlemmarna börja måla hyllor
och inreda butiken. - Sen öppnar vi
så fort vi bara kan, men vi vill ju att
det ska vara fyllt och snyggt innan
vi slår upp dörrarna, tillägger hon
skrattande.
Redan nu har gruppen fått besked
från ﬂera av bygdens hemslöjdare
och hantverkare att dom kommer att
vilja ansluta sig och sälja sina alster
i butiken. - Det kommer säkert att
bli ännu ﬂer bara vi öppnar, säger
Vivianne. Många avvaktar och vill
se vad det blir av det hela först.
Det är otroligt att se den färdigrenoverade lokalen som användes som
garage av den tidigare hyresgästen.
24

Vivianne Nyman och Birgit Svensson i Hemslöjdsgruppen i den tomma lokalen

Ljustorps IF har gjort en fantastisk
renovering i det gamla bankhuset
och lämnar nu över till hemslöjden.

Så nu är det dags för alla intresserade att höra av sig till Vivianne på
telefon: 060-821 86

SCHAKTA I BACKARNA

MATJORD
KRANBILSTRANSPORTER

TRAKTORGRÄVARE UTHYRES
INKLUSIVE FÖRARE
GRÄV- & PLANERINGSARBETEN
PALLGAFFLAR SAMT UTRUSTNING
FÖRTIMMERHANTERING
FORDONSYSTEMET ÄR BESIKTAT
STORA SOM SMÅ UPPDRAG
(EX. SNÖRÖJNING)

KONTAKTA OSS FÖR
PRISÖVERENSKOMELSE

SANNA GRUS

Öppom 124, 860 33 Bergeforsen
Telefon: 060-820 35 eller
070-224 59 00 Fax: 060-820 35

F-SKATTSEDEL FINNES

BOKNING
DAGLIGEN EFTER KL 16.00

060 - 800 30
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Ljustorps tidiga fordon
Hembygdsdagen 2007 blev fylld med motorljud och lukt av olja...

U

nder vintern har det pågått
ett forskningsprojekt och en studiecirkel om Ljustorps tidiga
fordon. Det blev i år huvudtemat
för Hembygdsdagen på Hamre
den 1:a juli.
Dagen inleddes traditionsenligt med
gudstjänst. Trots smärre regnskurar
blev det en ﬁn stund där kyrkoherden Peter Persman ledde gudstjänsten tillsammans med kantor Agneta
Granlöf Ljustorps Hembygds och
Kyrkokör.
Dagens tema var de första motorfordonen i Ljustorp vilket hade begränsats med fordon fram till år 1940.
Dagens huvudattraktioner var en
tändkulemotor till Ljustorps första
traktor (se bilden till höger), en Bolinder-Munktel från ca 1917. Traktorn
inköptes först av Lögdö bruk men den
befanns vara för tung och klumpig
och ganska snart såldes den till familjen Rönngren. Så småningom tog
man bort hjulen och använde motorn
för att såga virke. Den ursprungliga
traktorns utseende framgår av en
bild tagen 2006 av Henrik Rönngren
på en likadan traktor på Gotland.
Bilden ﬁnns att se på Hembygdsföreningens hemsida.
Magnus och Henrik Rönngren är nu
den tredje generationen i familjen som
lärt sig hantera motorn. Inför denna
visning ﬁck man göra en del renoveringsarbete för att få den att gå längre
stunder. In i det sista var det osäkert
om man skulle lyckas men det gjorde
man. Motorn startades och stoppades

Henrik Rönngren med familjens solthet en tändkulemotor från 1917

ett antal gånger och handgreppen såg
ut att sitta bra.
Motorn gick igång med ett kraftigt
dovt dunkande och ett lågmält mekaniskt skrammel från främst bränslepumpen. Även om männen i publiken
stod i främsta åskådarledet så stod
alla och lyssnade och tjusades av
maskinen som var imponerande. Du
kan lyssna till ljudet på hembygdsföreningens hemsida. Efter några
minuter insåg man att maskinen
gick baklänges varefter den stoppades. Publiken applåderade för att
uttrycka sin uppskattning varefter
maskinen startades om. Den ofﬁciella volymen på den encylindriga
motorn är 12 liter men uppmätt
att vara avsevärt större. Analys av
ljudet visar att motorn gick med 380
varv per minut.
Familjen Rönngren har haft
denna Fordson
traktor
ända
sedan 1924. Årsmodellen är från
1922. Familjen
har också en
annan Fordson
från 1934 som
dock inte visades.

Magnus Rönngren på familjens Fordssontraktor årgång 1924
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Den enda bil
som vi känner
till som är bevarad från perio-

den före andra världskriget från
Ljustorp är en Opel Kapitän från
1939 också ägd av familjen Rönngren. Opeln var då familjens tredje
bil så alla fordon har man inte
sparat
När lättviktarmotorcyklarna kom
1939 var det en stor omvälvning som
inleddes. Det fanns mycket torpare
som arbetade del av sin tid i skogsindustrin och då måste veckopendla.
Det innebar att man måste hyra sig
ett rum eller sängplats, ordna mat
och inte kunde hjälpa till med sysslorna på torpet. Med lättviktaren
blev det plötsligt ekonomiskt möjligt
att dagpendla och man kunde få ett
annorlunda liv.
I häbret visade Olof Ulander, som
ansvarat för studiecirkeln och forskningen, en utställning med bilder
från bilar bussar, motorcyklar och
traktorer. Till bilderna fanns en
del förklarande text. Inne på hembygdsgården berättade Olof Ulander
om hur kommunikationerna såg ut
innan bilarna kom till Ljustorp
och hur de förändrades under de
första årtiondena. Dessutom informerades om hur bilägandet såg ut i
Ljustorp och när olika grupper började använda den nya tekniken för
nytta respektive nöje.
För mer information se hemsida på:
www.ulander.com/ljustorp
Text och bild: Olof Ulander

VI HYR UT CANADENSARE,
HAVSKAJAKER, KANOTVAGNAR, 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
Förnya ditt kök!
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
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Vad händer i Ljustorpsån?
I förra numret rapporterade
vi om att Länsstyrelsen polisanmält EON för brott mot miljölagen vid Lagforsdammen i
Ljustorpsån. I det här numret
intervjuar vi ordförande för
ﬁskevårdsföreningen om vad
det innebär.

och de är oerhört viktiga för reproduktionen. Dessa områden får inte
slamma igen av lera och sand som
kommer från erosion och skogsbruk. Skogsbruk påverkar på så
sätt att vid kalhyggen i närheten
av ån, ﬁnns inte längre något som
binder leran i marken. Dessutom
är marken uppriven med diken
och annat. Kommer det då störtskurar så rinner leran via diken
och traktorspår, ner i ån. Vi försöker att informera markägare att
man ska spara marken i närheten
av ån. Precis mot åkanten och vid
bäckar ska man dessutom lämna
så mycket lövträd (ej barrträd)
som möjligt. Det minskar dels erosion, men det ger också skugga och
mat till ﬁsken, säger Anders.

Anders Mattsson är ordförande
i Ljustorps ﬁskevårdsförening
sedan ett par år. Han berättar
att Länsstyrelsen har gjort två
polisanmälningar mot EON. Den
ena gäller de allmänna vattennivåerna i Ljustorpsån och baserar
sig på ﬁskevårdsföreningens nivåmätningar som gjorts under de
två senaste åren. Den andra gäller
ett enskilt driftstopp i våras, som
anmäldes av EON själva.
Länsstyrelsen är tillsynsenhet
vad gäller vattendomar och liknande. För Lagforsdammen ﬁnns det
en gammal vattendom, som överhuvudtaget inte anger någon miniminivå på vattenﬂödet. Men det ﬁnns
också en ny miljöbalk där det står
att skadan ska begränsas så mycket
som möjligt. Det är mellan de här
två olika dokumenten som striden
står.

färre idag, men det är fortfarande
för mycket och för många, säger
Anders. Det sista nu är att EON ska
sätta in vikbara turbinblad, vilket
innebär att när turbinen stannar, så
viks bladen bort och vattnet kan gå
igenom ändå. - Vi får se på vilket
sätt det kan avhjälpa problemet,
säger Anders.

Anders berättar att det första som
händer är att miljöåklagaren ska
avgöra om han vill väcka åtal mot
EON. Det sker om han delar den
uppfattningen att EON inte har gjort
tillräckligt mycket för att förhindra
de skador som skett.

- Min förhoppning är ändå att det
blir en ny vattendom för Lagfors
kraftverk, säger Anders. En vattendom där vi kan få med både minimitappning, en ﬁskevandringsväg runt
kraftverket och en buffertdamm nedanför kraftverket.

Problemet är att det är för stora
och hastiga nivåskillnader i vattennivån. Det leder till problem i ﬁskereproduktionen eftersom ynglen dör
vid för låg vattennivå. Nivåskillnaderna har pågått sedan 1986 och har
fram till för ca två år sedan varit
dubbelt så stora och många. Nivåskillnaderna uppstår när det blir
driftstopp i kraftverket och det tar
en viss tid innan reservluckorna går
upp. Den tiden och den vattenförlusten räcker för att ta död på ett
helt bestånd med yngel, om man har
otur, berättar Anders. När sedan
reservluckorna öppnas, uppstår en
ﬂodvåg som väller ner över ån. Båda
dessa händelser torrläggningen och
ﬂodvågen är skadliga för småﬁsken.

På grund av detta planerar vi inte så
mycket för Ljustorpsån just nu, berättar Anders. Så länge vi inte får någon
ordning på vattenföringen, så kommer
vi inte att jobba med ﬂer åtgärder i
Fiskevårdsplanen. - Vi hoppas att alla
ﬁskare har förståelse för detta, säger
Anders. Det vi har gjort är att vi har
köpt 30 000 1- och 2 åriga havsöringar
(smolt) som vi har satt ut i ån. Om
och när det löser sig med vattenföringen så kommer vi att titta på hur
vi ska förbättra ﬁsket i Ljustorpsån
och genomföra de åtgärder som vi har
i vår Fiskevårdsplan.

Fiskeföreningen har i cirka tre års tid
suttit i möten med Timrå kommun
och EON för att försöka hitta lösningar på problemet. EON har under
den tiden jobbat på att hitta lösningar och nivåförändringarna är
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Timrå kommun har fått pengar
av Länsstyrelsen för ﬁskevårdande
åtgärder i biﬂödena (bäckarna) till
Ljustorpsån. Det arbetet kommer att
ske i samförstånd med FVO. Mycket
av det arbetet kommer att handla om
att återställa lekbottnar för ﬁsken.
Lekbottnar är områden med större
grus. På dessa områden leker ﬁsken

Nytt för i år är annars att FVO
har satt upp skyltar vi alla sjöar,
tjärnar och vid ån. Skyltarna
informerar om FVO och om reglerna
för ﬁsket. Erik Bergfors har gjort
ett fantastiskt jobb med att tillverka
skyltarna, säger Anders.
Vi har också gjort en satsning på
att rensa bäverdammar i år, berättar Anders. Det har funnits en villfarelse att bäverdammar är bra för
ﬁsket, men vi har fått lära oss att på
lång sikt är de istället förödande för
ﬁsket. Dämningarna leder till inavel
och i förlängningen utdött bestånd.
Ett problem i FVO annars har blivit
”put & take” tjärnarna. Det rör sig om
Burtjärn, EdstaFäbotjärn, Prästtjärn
och Storsnägden. - De här ställena blir
oerhört hårt utnyttjade. Det blir slitage runt tjärnarna, det blir oerhört
nedskräpat och många ﬁskare drar
upp mer ﬁskar än vad de får. Problemet med rovﬁsket uppstår ofta efter
isättning av ﬁsk, då det ryktas att
vissa åker dit och ﬁskar mängder.
Regeln är att man får ta upp 3 ﬁskar
per dygn och kort, säger Anders. Vad
gäller nedskräpningen så har det blivit
ett stort problem. Det ligger högar av
gamla engångsgrillar, ölburkar, blöjor,
förpackningar och annat skräp. Det
ger inte något trevligt intryck vid våra
tjärnar, säger Anders.
Hör gärna av er och berätta när ni
ser folk som inte sköter sig. På så sätt
kan vi stävja missbruket och nedskräpningen. Vi måste hjälpas åt att
bevara ﬁsket och naturupplevelsen.
Risken är annars att vi måste vidta
andra åtgärder, avslutar Anders.
Text och bild: Lena Liljemark

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

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

Fastighetsmäklare
Ann Rydell Hall
070-461 08 45

Mäklarna
Köpmangatan 18 TIMRÅ

Tel: 57 33 90

Timrå
Sjöströms Busstraﬁk
i Lagfors
Glasmästeri AB Glöm inte
bort att vi numera
Bilrutor och
glasreparationer
Stenskottlagning

har 2 bussar att erbjuda en
med 19 platser och
en med 22 platser

Öppet 7.00-16.30
Terminalvägen 6, Timrå

Dygnet runt
För bättre tillgänglighet

Telefon 57 64 20

Förmedlar även större
sällskap
från 23-71 personer

Välkommen att ringa för prisuppgift
Lage Sjöström
060 - 810 25 el 070 - 325 76 90
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Renar i hagen
Vid midsommartid sågs två renar
springa över lägderna i Edsåker. Det
kan ju bli något i vår framtida marknadsföring. Renar och kossar tillsammans i hagarna.

Fäbodar i Ljustorp 1
Jordbrukshistoria och kulturskatt

Ljustorps Handel
öppnar ny butik
Ljustorps Handel skall öppna ytterligare en butik i Stigsjö. I november
beräknas den öppna. Man ska driva
butiken som entreprenörer och ett antal
familjer kommer att äga lokalen.
Butiken kommer att drivas med
samma koncept som den i Ljustorp,
berättar Niclas Andersson. -Vi ska
ha en ﬁkahörna där folk kan träffas,
även i Stigsjö. Det startade med att vi
ﬁck en förfrågan om att driva butiken
i Stigsjö och efter moget övervägande
tackade vi ja. Vi tror att landsortsbutikerna behövs, avslutar Niclas.

Ko räddas ur gödselbrunn i Åsäng

Ljustorpsbladet har tänkt publicera en artikelserie om fäbodarna i bygden och deras
historia. Tanken är att vi ska sammanställa den historia som Hembygdsföreningen forskat fram,
material från Bruna Wiklunds
bok ”Fäbodlandet” och andra
Kon blev skärrad av händelsen, men intressanta källor och i möjliklarade sig oskadd.
gaste mån publicera bilder till.
Den 5 juli höll en av kossorna hos
Kurt och Agneta Christianssen i
Åsäng på att drunkna i gödselbrunnen. Ljustorps frivilliga brandkår ryckte ut och räddade kossan.

Alkoholuppropet!

Fäbodar började troligen anläggas
under 1500 talet och höll på fram
I förra numret av Ljustorpsbladet till 1920 talet, när den stora fäbodskrev vi om alkohol och bilkörning. Vi nedläggningen började i Ljustorp.
presenterade ett upprop som skapats 1940 var alla fäbodar i Ljustorp nedlagda.
av föreningar i Ljustorp.
Fäbodarna användes av jordbruken
Uppropet är till dags dato under- under sommartid. En fäbodvall
tecknat av följande föreningar och bestod av olika byggnader med
organisationer: Ljustorps IF, Bap- olika syften: fähus, kokhus, mjölktistförsamlingen,
Ljustorps hus, mjölkbodar, härbren, stugor och
eventuellt jordkällare. Fäbodarna
församling, Bygdegårdsföreningen, sköttes i regel av kvinnor och det
Lokala skolstyrelsen, Sockenfören- var ett hårt och slitsamt jobb Fäboingen, Centeravdelningen, Center- darna producerade messmör, bröd,
kvinnorna, Fritidsgården, Ås-Lagfors smör och ost.
byalag, Fiskevårdsföreningen och Fäbodarna fanns för att det alltid
Socialdemokratiska föreningen.
var brist på foder till kreaturen
under vintern. För att inte beta av
det foder som kunde användas på
vintern, ﬂyttade man korna längre
hemifrån.
Man skiljer mellan vanliga fäbodar,
ibland kallade långfäbodar eller
utfäbodar, hemfäbodar och halvfäbodar. Långfäboden användes under
högsommaren och ibland hela sommaren och sköttes av vallhjon. Hemfäboden var dit hela familjen ﬂyttade

under sommaren. Halvfäboden låg
så nära hemmet att mjölken dagligen kunde bäras hem.
Ur ägandeperspektiv skiljs fäbodarna genom: gemensamhetsfäbodar, byfäbodar och enstugofäbodar.
Gemensamhetsfäbodar har gemensam vall, beten och myrslåtter. Byfäbodar ligger tillsammans, men allt är
enskild egendom precis som hemma
i byn. Enstugofäboden är enskild
fäbod som endast använts av en
jordbrukare.
Flytten till fäbodarna skedde efter
vårbruket. Ägarens dotter eller gårdens piga skötte arbetet på fäbodvallen. I fäbodvallarna användes
näverlurar för att varna för björn.
Under 1800 talet fanns gott om björn
i våra trakter. Mellan Slättmon och
Örasjön fälldes skogen till en jättelik gärdsgård för att hålla björnen
borta.
Livet på fäboden var fullt av arbete.
Djuren skulle skötas och mjölkprodukterna tillverkas. Förutom det
skulle man städa efter djuren och
mjölkkärlen diskas. Andra söndagen efter ﬂytten kom hela familjen
på besök, den så kallade Fäbodsöndagen. Då ﬁck alla äta av det bästa
som fäboden hade att bjuda på.
Lördagskvällarna kom pojkarna
hemifrån byn för att dansa. Det var
ett välkomet avbrott i vardagen.
Material: Fäbodlandet Västernorrland och Tidsbilder från Ljustorp 2.
Teckning: Bruno Wiklund 1980

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

Närmare
än någon annan!
En del saker är självklara: Vi försäkrar ditt hem, dina saker och din
familj. Vi gör ett bättre jobb om
vi ﬁnns och verkar i din närhet.
Vi vet hur livet levs just här kring
Ljustorp.

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

Telefon: 060-416 56
Webbsida: www.dina.se/timraorten

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

Aktiviteter aug - sept
Tis 31/7 kl 19.00
Fotboll: Ljustorp-Sund
Ljustorps IP

Augusti
Tors 2/8 kl 18.45
Bilbingo
Bygdegården
Sön 5/8 kl 18.00
Berättarkväll:
Arnold Thunström
Mjällåå Gårdh
Ons 8/8 kl 11.00
Boulespel
Bouleplan vid IP
Ons 8/8 kl 19.30
Surströmmingsfest
Hembygdsgården
Tors 9/8 kl 18.45
Bilbingo
Tors 9/8 kl 19.00
Tältmöte i Fuske
Baptistförsamlingen
Fre 10/8 kl 19.00
Fotboll div IV
Ljustorp - Medskogsbron
Idrottsplatsen
Fre 10/8 kl 19.00
Tältmöte i Fuske
Lör 11/8 kl 10.00
Skälsjönatta, obs anm
Bredsjön
Sön 12/8 kl 11.00
Tältmöte i Fuske
Sön 12/8 kl 18.00
Söndagsmässa
Ljustorps kyrka
Tis 14/8 kl 19.00
Rovdjurskväll
Mjällåå Gårdh
Ons 15/8 kl 11.00
Boulespel
Ons 15/8 kl 14.00 - 19.00
Surströmming
Prästgårdsparken
Tor 16/8 kl 18.45
Bilbingo
Fre 17/8 kl 18.30
Fotboll div IV
Ljustorp - Östavall
Lör 18/8
Veteransbilsrally,
genom Ljustorp
Lör 18/8 Folkracetävling
Folkracebanan i Stavre
Sön 19/8 kl 11.00
Gudstjänst
Lagfors kyrka
Ons 22/8 kl 11.00
Boulespel
Ons 22/8 kl 20.00
Hälsogänget, höststart
Bygdegården
Tor 23/8 kl 18.00
Fotboll div IV
Ljustorp - Kovland
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Tor 23/8 kl 18.45
Bilbingo
Lör 25/8
Surströmming Höstsol
Rättargården, Lögdö
Mån 27/8
Skolstart
Ons 29/8 11.00
Boulespel
Ons 29/8 kl 20.00
Hälsogänget
Tor 30/8 kl 18.45
Bilbingo
Fre 31/8 kl 18.00 - 21.00
Fritidsgård
Bygdegården

September
Lör 1/9 kl 10.00 - 15.00
Naturreservatens dag
Fageråsens naturreservat
Timrå naturskyddsförening
Mån 3/9
Stoppdatum Lj.bladet
Ons 5/9 kl 11.00
Boulespel
Ons 5/9 kl 20.00
Hälsogänget
Tor 6/9 kl 18.45
Bilbingo
Fre 7/9 kl 13.00 - 15.00
Träffpunkten
Bygdekontoret
Lör 8/9 kl 14.00
Fotboll div IV
Ljustorp - Heffners/Ortv.
Sön 10/9 kl 11.00
Seniorsöndag
Ljustorps kyrka
Ons 12/9 kl 11.00
Boulespel
Ons 12/9 kl 19.00
Cafékväll
Prästgården
Ons 12/9 kl 20.00
Hälsogänget
Tor 13/9 kl 18.45
Bilbingo
Fre 14/9 kl 18.00 - 21.00
Fritidsgård
Tis 18/9
PRO möte
Bygdegården
Ons 19/9 kl 11.00
Boulespel
Ons 19/9 kl 19.00
Berättarkväll
Hembygdsgården
Ons 19/9 kl 20.00
Hälsogänget
Tor 20/9 kl 18.45
Bilbingo
Fre 21/9 kl 13.00 - 15.00
Träffpunkten
Sön 23/0 kl 11.00
Gudstjänst och
insk. av konfrimander
Ljustorps kyrka

Tis 25/9 till 6/19
Konstutställning
Borghild Grahn
Timrå Bibliotek
Ons 26/9 kl 11.00
Boulespel
Ons 26/9 kl 12.00
Mitt på dagen träff
Prästgården
Ons 26/9 kl 20.00
Hälsogänget
Tis 27/9
Möte SPF Höstsol
Rättargården, Lödgö
Tor 27/9 kl 18.45
Bilbingo
Fre 28/9 - 30/9
Ljustorpsblad nr 5
Sön 30/9 kl 11.00
Söndagsmässa
Vill ni se era aktiviteter här? mejla
dem till: ljustorpsbladet@ljustorp.se
För mer info se www.ulander.com/
ljustorp, under aktiviteter.

Stöd vårt duktiga
fotbollslag!
Gå på matcherna!

Hälsogänget
Start onsdag 22 aug
klockan 20.00
Nya är också välkomna

Älgjakten i
Västernorrland
Oförändrad tilldelning
Rekommendationer från länsstyrelsen: Av fällda älgar bör
60% vara kor.

Älgjaktstider:
* Start 3 september
* Jakt för A-E älgskötselområden pågår tom 25 september.
Jakten startar igen den 11 oktober och pågår till den sista januari 2008.
* B-licensområdens jagar i 5
dagar, 3-7 september.

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

Borstlist

för dina portar

Aluminiumhållare
För borstlist
Höjd
12
15
17
30
45
60
60
90

br
5
5
5
5
5
5
8
8

längd
2000
2000
2000
2000
2000
2000
1000
1000

Skenbr
5
5
8
8

längd
3000
2000
1000
1000

typ
A
B
A
B

Handrengöring
”Tufanega Superega”
Bra för oljiga
händer i verksta’n och i
jordbruket

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.

Intresserad?
Ring:
Kenneth Sällström
Tel: 070 - 31 66 962
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Ljustorps information
Telefonnummer
Ljustorp
Ljustorps Handel
Ljustorps Trädgård
Ljustorps Taxi
Tomat Ås
Café Pomodoro
Rotsjö gård
Idrottsplatsen
Tennisplan bokning
Bygdegården bokning
Bygdegården vaktm.
Bygdekontoret
Ljustorps brandkår
Bagarstuga Lagfors bokn.
Bagarstuga Stavre bokn.
Rökkåta Mjällå bokn.
Kanotbokning Lj IF
Kanotbokning Bredsjön
Skola/Barnomsorg
Ljustorps skola
Sjukanmälan Lj. Skola
Fritids
Rektor Lj. Arne Perming
Ala skola
Sjukanmälan Ala
Sörberge skola
Sjukanmälan Sörberge
Ljustorps förskola
Skolskjuts:
Sjöströms åkeri (Lage)
Ljustorps Taxi
Din Tur, kundtjänst
Allmänt
Söråkers Folkets Hus
Vårdcentral Söråker
Sjukhuset
Apotek
Försäkringskassa
Veterinär Timrå
Timrå Kommun
Timrå badhus
Arbetsförmedlingen
Postutlämning Timrå
Polisen Timrå
Länsstyrelsen
Färdtjänst
Pastorsexpeditionen
Bergeforsens camping
Utomhusbassäng Sörberge
Söråker Folkets Hus
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Öppettider
Ljustorps Handel

060-820 40
060-820 49
060-820 37
060-810 50
060-810 50
070-310 13 69
060-824 03
060-821 86
060-824 03
060-824 03
060-821 86
070-28 83 147
060-824 13
112
060-810 50
060-830 67
060-840 84
0730-944 944
070-218 80 69

060-821 47
060-401 65
060-821 47
070-312 84 23
060-414 20
060-401 65
060-16 32 37
060-16 32 42
060-821 38

070-325 76 90
070-288 47 46
070-247 14 14
0771-100 110

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
060-51 50 90
060-400 73

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)
Ring och boka tid för möte

Kansli IP

Mån-Fre 8-12,
mån & ons 8-15

Biblioteket

Ons 17-19 från 1/8 tom 29/8
mån & ons 17-19 fom 3/9
Sommarstängt v.27-30

Träffpunkten

Jämn fredag 13-15
Sommarstängt juli & aug

Björkängen

Öppet tom ngn gång i aug.
Vardagar 11-17,
Lö - Sön 11-15

Sockenstugans
skolmuseum:

Dagtid vardagar, sommaren

Sommarlov

8 juni till 24 augusti

Väst till Medelpadsdräkt
Jag skulle vilja få tag på en väst eller tyg till västen
i Medelpadsdräkten. Även intresserad av väska och
skjorta och sömnadsmönster till skjortan och väst.
Lena Liljemark 060-822 22, 073-822 41 57

Hökarvägen 16

Träshopen
Timrå Industriområde
Per Uddéns väg 7

Öppettider
Vardagar 8.00 - 18.00
Lunchstängt kl 12.00-13.30

Personlig service

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

Servar och reparerar
Alla märken
Reservdelar

Telefon 060-57 30 00
Gillar du Ljustorpsbladet?

Vi behöver ditt
ekonomiska stöd!

Att bedriva byutveckling kostar pengar. Vi behöver
dig, din förening och ditt företag som medlemmar i
vår förening. Betala insats och/eller årsavgift.
Årsavgift
Insats
Enskild
75 kronor
Enskild 100 kronor
Familj
100 kronor
Org
300 kronor
Org
200 kronor
Betalas en gång och är en ägarandel
Betalas varje år

PG: 86 11 24-6
Sockenföreningen
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BolagsBolagetAB
Signalhornsgatan 124
656 34 KARLSTAD
Telefon: 054 545423
Fax:

054 545401

Ljustorp mobil: 0737-28 25 08

EN SAMHÄLLSEKONOMISK INNOVATION

E.post
Webb:

info@bolagsbolaget.se
www.bolagsbolaget.se

Även våra husdjur behöver friskvård och rehabilitering. Hos Timrå Djur & Natur erbjuds du rehabilitering 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 rehabiliteringsmetoder är massage och simträning. Jag är utbildad hundmassör och har utbildats i rehabilitering på Strömsholms djursjukhus.
Förutom detta ﬁnns allt för ﬂugﬁske hos mig. Jag erbjuder bland annat ﬂugbindningskurser.

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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Returadress:

Ljustorps Sockenförening
Öppom 110,
861 93 LJUSTORP

B

Föreningstidning

Delar av Boulgänget som träffas varje onsdag kl 11.00

Turistinformation ”Fisken” och Loppis har öppet

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
Ljustorps Sockenförening
Lögdö bruks kanot
Martins service
Monicas
New Fashion
Nigard Tandläkare

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

