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Bojan ingick giftermål 1943 med
Gustaf Sjöström och bytte därmed
efternamn. De begåvades med tre
barn: Ove, Gun-Britt och IngaLott. Tyvärr gick Ove bort i
genom en olyckshänLjustorpsproﬁl nr 4 barnaåren
delse. 1950 övertog Ingeborg och
Ingeborg Sjöström född 2003331
Gustaf fädernegården och jord”Bojan” dagligen kallad äldst i bruket inrymde 14-15 kor och
Bredsjön är en genuin Bredsjö- ungdjur samt två hästar.
kvinna sedan födseln. Ett undanBojan är änka sedan Gustafs borttag ﬁnns och det var i hennes
gång 2001 och bor i det hus som
tidiga barndom som föräldrarna
Gustaf och Bojan förvärvade efter
Victoria och Erik Nyhlén tillfäldet att jordbruket överlåtits till
ligt hamnade i Österforse hitom
ett av barnbarnen. Huset ligger
Långsele där pappan tjänstgjorde
intill vägen i Bredsjöns centrum
som hjälprättare i 5 år. Sedan ﬂyt(fd Edvin Englunds) och har
tade familjen åter till Bredsjön
byggts via Gustafs försorg och på
och startade jordbruk igen. Ingden inglasade solverandan njuter
eborg, Ingrid, Albin, Berta och
Bojan på ålderns höst.
Emil var syskon och barn i familjen och av dem är Ingrid, Albin Bojan har alltid varit aktiv, barn
och Emil avlidna. Bör nämnas att och jordbruk tar sin tid. Hon
skolgången för Bojan gällde sex bakade gärna tillsammans med
år, varav tre i Österforse och tre i systern Berta, höll kurser i näverBredsjön. Samt obligatorisk fort- söm i TBVs och Medborgarskosättningsskola.
lans regi, samt pysslar gärna med
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dessutom aktiv i PRO och byalaget. Döttrar och mågar och 4
barnbarn kommer så ofta de kan
och Bojan blir Bredsjön trogen så
länge det är möjligt att bo kvar.
Fotot på Bojan ovan har 30 år på
nacken, men hennes glada leende
och charmiga sätt gör att man inte
ser någon större skillnad idag på
anletsdragen.

blommor och trädgård. Hon är

Årets Ljustorps mode!
På bygdekontoret och Björkängen säljer
vi årets ”modehit”. T-shirts, kepsar och
bildekaler med ”årets by”. T-shirt ﬁnns i
marint och vitt med grön text i herr och
dammodell. Vi kan ta hem barnstorlekar
på beställning. Keps ﬁnns i marint med
grön text

Föreningar!
Kom ihåg att ni får lämna in information
om er förening på bygdekontoret. Vi har
köpt in pärmar så att alla får en pärm var att
nyttja. Här kan ni ha protokoll, info mm. Ta
chansen att ha information lättåtkomligt för
alla i Ljustorp / Bygdekontoret
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