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Vandring i naturreservat
Sedan förra Ljustorpsbla-
det har det varit ytterligare 
tre vandringar i naturreser-
vaten i vårt område. 

Den 2 augusti höll Naturskydds-
föreningen och Sockenföreningen 
i en vandring till Örasjöbäckens 
natur reservat. Den 6 september 
bar det av till Fageråsens natur-
reservat, med samma arrang-
örer. 

Den 10 augusti höll Sundsvalls 
naturskyddsförening i en vand-
ring till Rigåsen, med vår egen 
Elisabeth Nilsson som guide. 
Vandringen till Rigåsen inleddes 
med ett besök på Gäddbäcksdam-
men för att titta på dammrester 
sedan fl ottningen.

Sen bar det av till Rigåsen och 
vädret var strålande. Som genom 

ett under var inte ängen slagen 
än, utan det gick att beskåda 
sällsynta örter och blommor på 
ängarna runt ”nybygget”.

Dagen avslutades med en 

avstickare till Lövsjön för att gå 
den fi na vandringsstigen som 
leder mellan sjön och Rigåsen.

Det var en härlig utfl ykt med fan-
tastisk guide och härligt väder!

Nyfödda
Frans Modéer

15/3
3642 gram

Livias lillebror

Grattis!
50 år

Ingela Johansson 8/10
Benny Gröning 3/11

60 år
Kjell Garderot 17/10
Evert Elfström 24/10

Britt-Marie Nordin 26/10
70 år

Birgit Bergfors 12/10
Ingrid Menking 19/10

Hans Sjödin 7/11
Hjördis Lindbäck 17/11

Anna Maria Berglund 25/11
80 år

Anna Sandström 15/11
Gunvor Åsén 18/11

Familjenotiser

Vi plockar våra uppgifter från STs 
barnannonser och www.birthday.se. Vill 
du ha in notis skicka till 
ljustorpsbladet@ljustorp.se

Svamputfl ykt

D en 30 augusti hade Sunds-
vall Mykologiska förening en 
svamputfl ykt med Ljustorp 
som mål. Då var vi en del ljus-
torpare som passade på att 
lära oss lite mer om svamp.

Arrangemanget var ett samar-
rangemang med naturskyddsför-
eningen och ledare för dagen var 
Hans Andersson och Inga-Lill 
Häggberg.
Svamputfl ykten höll till i sko-
garna ovanför Röjesjön och dagen 
började med att alla deltagare fi ck 
ut och plocka egna svampar i sin 
korg. Då kunde man även plocka 
svampar som man vill ha svar på 
vad de var för svamp.
Sedan bjöds det på en rejäl svamp-
genomgång. Hans Andersson och 
Inga-Lill Häggberg gick igenom 
att stort antal svampar och visade 
hur de ser ut. 
Efter det fi ck deltagarna visa upp 
sina ”frågesvampar” för att få svar 

på vad det var de hade hittat i 
skogen.
I år är det ett mycket bra svampår 
och det sågs tydligt i korgarna för 
deltagarna. Är du intresserad av 
att lära dig mer, så håller fören-
ingen svamputfl ykter och kurser 
hela hösten.

Mykologiska föreningen till Ljustorp

Hans Andersson visar på en svamp


