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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 måste få ditt bidrag handskrivet eller i word med 
bilder separat, så klistrar vi in där det passar. Vi för-
behåller oss att bedömma, rätta och redigera i mate-
rialet så att det passar in i tidningen.

Redaktionell information

Ljustorpsbladet 
Ges ut av: Ljustorps socken ekonomisk förening
Org nr: 76 96 00-9476
Besöksadress:   Bygdekontoret/ Bygdetorget 
Postadress:       Öppom 110, 
      861 93  Ljustorp
Telefon:     060 - 824 13
E-postadress:    ljustorpsbladet@ljustorp.se 
     Plusgiro: 86 11 24-6 
Webbadress:    www.ljustorpsbladet.se   
  

Ansvarig utgivare
   Lena Liljemark  ansutg@ljustorpsbladet.se

   Redaktion/skribenter 
Sara Östman  tel: 060-12 26 66 
Olof Ulander   tel: 060-822 40 
Torsten Byström tel: 060-57 93 22 
Lena Liljemark tel: 060-822 22 
Tommy Klaar  tel: 060-58 91 75 
Frida Nygren  tel: 070-171 89 69 
 
Gästskribenter:  Annsofie Carlsson, Torbjörn Carlsson, 
Andreas Sjödin

LJUSTORPSBLADET
Ljustorps egen nyhetskanaL

Tidningsinformation
Nästa tidning 2/10 

 
Stoppdatum den 21/9

Prenumerationer 
Tidningen delas ut gratis till alla som har brev-
låda i Ljustorp. Ni andra som vill ha tidningen 
kan prenumerera för 175 kronor per år. Sätt in 

pengarna på PG 86 11 24-6 och skriv prenumera-
tion, ditt namn och adress så kommer tidningen.

Annonser
Kontakta Ulf 070-2035469 eller redaktionen på 

mail: ljustorpsbladet@ljustorp.se

Distribution
Huvudansvarig: Ulf Nilsson 070-203 54 69

Slättmon, Västansjön, Bredsjön, Uddefors: 
Göran Andersson   tel: 060-845 12 
Lagfors, Åsbacken, 
Lea Hörnström   tel: 060-810 50 
Fuske: 
Fuske byalag   tel: 060-810 51
Lövbergsvägen, Edsta-Jällvik-Björkom: 
Kjell Sjödin    tel: 060-820 31
Skäljom-Edsåker-Aspen: 
Hans Öberg    tel: 070-340 92 29 
Lögdö, Riibodarna: 
Björn Andersson   tel: 070-354 10 84 
Prästsvedjan,Höglandsv,Mellberg,Kyrkberget: 
Pernilla Sjöström   tel: 060-824 34 
Öppomsvägen, Hamrevägen: 
Erland Nordström   tel: 060-823 19 
Skäljom,Åsäng,Stavreviken,Rotenv: 
Mikael Forslund  tel: 060-831 17
Åsäng, Höglandsbodarna, 
Mjällå och Tunbodarna 
Sven-Erik Karlsson   tel: 0702344885

Ring er distributör om ni inte fått tidningen...
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Styrelse 2014
  Niclas Andersson, ordf 
  Ulf Nilsson, kassör
  Sara Östman, sekr 
  Victoria Rosengren 
  Vivianne Nyman
  Adjungerad:
  Lena Liljemark
  Suppleant:  
  Björn Andersson

Ljustorps  
sockenförening

Årsavgift
Enskild: 75:- 
Familj: 125:-

Organisation: 200:-
--------------------------

Insats 
 Enskild: 100:-

Organisation: 300:-
--------------------------

Insatsmedlemskapet är 
personligt och betalas 
en gång, sedan tillkom-
mer årsavgiften varje år.

Kontakt
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/sockenfo-

rening

Bygdekontoret 
Boka tid för möte

bygdekontoret@ljustorp.se 

Ljustorpsbladet
ljustorpsbladet@ljustorp.se

Webbportal/Hemsida
portal@ljustorp.se

Hemsidor
www.ljustorp.se 

www.upplevljustorp.se

röst

Föreningen skall verka för att 
skapa de bästa förutsättningar för 

att leva och bo i Ljustorp!

Sommar, sommar, sommar
och regn...

I sommar jobbar vi i Sockenföreningen 
med turistinformationen, besök av 
Holländare och med stigarna som van-
ligt. För övrigt har vi sommaruppehåll 
och återkommer till hösten. Fram till 
dess hoppas vi att vi får mer värme, 
mer sol och massor av bad.

Skördemarknad  på 
Lögdö bruk 4/10 

Anmäl dig till Nick för att hyra marknadsplats: 
070-618 14 18 eller logdo@outlook.com 

Du kan även hyra våra fina marknadsbord.

Arr: Lögdö intresseförening och Sockenförening

Ljustorps vandrings- 
och fiskekarta

Ny karta ute till försäljning. Ersätter fyra ”gröna 
kartor” och innehåller information om stigar och 

fiske inom området. Kartan säljs på Ljustorps 
Handel, trädgårn, turistbyrån eller Internet. 

100 kronor per styck
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Skolavslutning
Det var en kall och ruggig 
dag, inte det minsta sommar-
lik, som skolavslutningen 
hölls i Ljustorps kyrka.

Iskalla vindar svepte genom byn 
och sommarkänslan var långt 
borta. Men oavett väder så ska 
barnen ha sommarlov. Kyrkan 
var fullsatt med föräldrar,  syskon 
och släkt som ville vara med och 
fira skolavslutningen. Elever 
och lärare tågade in i kyrkan 
med svenska flaggan först. I år 

var det Vera 
Karlsson som 
fått äran att 
bära flaggan 
in i kyrkan. 

Solosång
Varvat med 
tal från både 
rektor Marie-

Louise Gustavsson och prästen 
Arne Lannstål sjung klasserna 
sommarsånger i olika konstella-
tioner. I skolan går det elever från 
förskoleklass till årskurs fem. 
Även solosång i två omgångar 
fick vi njuta av. De framfördes av 
Johanna Lundberg och Amanda 
Åsell. Ljustorps FVO delar varje 
år ut fiskespön till årskurs 5, 
men i år var det  bara en elev 

som inte fått sitt spö redan och 
det var Anton Thunfors. Han såg 
glad och överraskad ut när han 
tog emot sitt spö. 
Så blev det äntligen sommarlov 
och de som ville drog sig ner mot 
församlingsgården för traditions-
enlig picknick. 

Huruvida den hälls ute eller inne 
förtäljer inte historien.

ByMacken rullar vidare i god form
Ett händelserikt verksam-
hetsår 2014, avslutades med 
föreningsstämman 24 juni. 

11 andelsägare representerades av 
13 personer på plats och 4 andelsä-
gare representerades via fullmakt. 
Freja Tjärnberg svingade klubban 
på ett förtjänstfullt sätt. En för-
lust på 85 kronor måste ses som 
succé, och stämman beslutade med 
gott mod att skicka den vidare till 
2015, då det finns gott om pengar 
i kassan. Föreningens framtid 
diskuterades och en ny styrelse 
valdes. Andreas och Marie-Louise 
lämnar styrelsen efter en fantas-
tisk insats. Andreas har skrivit 
några rader på annan plats som 
bör läsas. Men innan valen beslu-
tades medlemsavgiftens storlek 
för 2015 och nu lämnar vi stäm-
man för en stund. 
Strax efter förra Ljustorpsbla-
det så fick vi veta att man, även 
utanför styrelsen funderar över 
medlemsavgift, medlemskap och 
andelsägande. Förra stämman 
(verksamhetsåret 2013) beslu-

tade stämman om en medlemsav-
gift på 200 kr. Då var vi i ett läge 
där ekonomin var ytterst osäker. 
Vi flaggade för osäkerheten i alla 
Ljustorpsblad och förberedde tom 
lån. Indrivning av medlemsavgift 
inskränker sig till ett upprop i ett 
Ljustorpsblad och vi har sedan 
länge konstaterat att det är ett 
fåtal andelsägare som betalt.
 När vi skulle ta tag i detta så kom 
tanken att alla kanske inte vill 
vara medlem. Detta föranledde en 
liten utredning. För vana fören-
ingsmänniskor så är resultatet av 
denna utredning kanske självklar. 
Men styrelsen har pratat med 
Bolagsverket: I stadgarna är det 
lätt att se att man måste äga en 
andel för att få vara medlem. Men 
det är inte lika lätt att se att alla 
andelsägare måste vara medlem. 
Bolagsverket håller med om att 
det inte är lika tydligt åt båda 
håll, men säger att en andelsägare 
är medlem tills den uteslutits, obe-
roende av, om medlemsavgiften är 
betald eller inte. En obetald med-
lemsavgift kan vara anledning till 

uteslutning men det sker inte per 
automatik. Efter denna informa-
tion beslutade stämman att avgif-
ten för 2015 blir 0 kr och dessutom 
beslutades att, om möjligt betala 
tillbaka istället för att driva in, 
medlemsavgiften för 2014.

För ByMacken Ljustorp Ekonomisk 
förening: Torbjörn Carlsson

Hej allihopa!  
Nu har macken varit klar i drygt 1 
år. Allt rullar på mycket bra. Jag är 
otroligt glad och nöjd över resulta-
tet. Men nu var det dags att lämna 
över ordförandeklubban. Vill passa 
på att tacka för förtroendet att fått 
vara ordförande i Bymacken. Tack 
till alla andelsägare/företag/fören-
ingar som gjort detta ekonomiskt 
möjligt. Stort tack till Bengt-Erik 
Sjöström och Stavre grus, som job-
bade både helger och sena kvällar. 
Men riktigt stort tack till alla i sty-
relsen, som kämpat och gjort ett 
fantastiskt arbete hela vägen från 
start till mål! Hoppas alla fort-
sätter att tanka som ni gjort! Så 
macken stannar på sin plats ;)

Mvh/Andreas Sjödin
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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: ljustorp@naradej.se, webbsida: www.naradej.se

Suzan och Anna-Greta hälsar alla hjärtligt välkomna!

För mer erbjudande besök www.ljustorpshandel.se

Ta en kopp kaffe i vår fikahörna

Fler erbjudanden finns i butiken ! Priserna gäller  v 30-31 med reservation för slutförsäljning.

Olw Chips 
175g 

 2 för 40:-

Kostnadsfri hemsändning av  
varor varje fredag.  

Beställning senast torsdag. Tel: 820 40 

Isbergssallad  
 

14,90:- kg 
Läsk 

Champis, Grape, Trocadero 150cl 

2 för 32:-

Stina Kyckling  
Kronfågel 

49,90:-  
ord. pris 64:90:- + pant
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Träningslokalen 
 

Köp träningskort!
500 kr för ett helt år, medlem-

skap i föreningen obligatoriskt.

Kom och prova vår badtunna!
Locka vänner, familj eller arbetskamrater till en natur-
nära spaupplevelse och hyr vår vedeldade badtunna.

Hyra av IP
Servering, badtunna och bastu

1000:- upp till 8 peroner
1500 :- vid 9 och flera

Badtunna, omklädningsrum  
och bastu 500 :-

Badtunna uppvärmd 800 :-

Kontaktuppgifter Ljustorps Idrottsförening

Telefontid: Må-Tors 9.00-12.00 
Tel:  060-821 86
Jounr: 072-7057943 

Adress: Öppom 110, 861 93  Ljustorp
Hemsida:  www.idrottonline.se/timra/ljustorpsif  
E-post: ljustorpsif@telia.com
Bankgiro:  5808-0029 (medlemsinbetalning)

Bingolotter
Prenumerera på Bingolotter. Ring kansliet 821 86

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

vill använda denna fond så ring  
IF- Kansli: 060 - 821 86 

Sätt in valftritt belopp på BG: 5808-0029

Föreningens medlemsavgift  2015
Ungdom tom 20 år        75 kronor
Pensionärer         75 kronor
Vuxen        100 kronor
Familj        200 kronor  
(gäller personer boende i samma hushåll)

Medlemsavgiften betalas in på 
bankgirokonto 5808 – 0029  

Namn, adress och  
hela personnumret.

Hemmamatcher Damlaget 

Tors 30/7 kl. 19.00 DM match LjIF - Sund
Tors 6/8 kl. 19.00 LjIF- Alnö IF 2
Tors 20/8 kl. 19.00 LjIF- Njurunda IK
Sönd 23/8 kl. 15.00 LjIF- Kovlands IF
Sönd 6/9 kl. 13.00 LjIF- Matfors IF
Sönd 27/9 kl. 13.00 LjIF- Heffnersklubban BK2

Fotbollssektionen

Vi jobbar för att få en väl fungerande och 
använd hemsida. 

www.idrottonline.se/timra/ljustorpsif

Semesterstängt v. 28-33 
Vid viktigt ärende mejla ljustrorpsif@telia.com 

Mejlen läses regelbundet.

Telefontiden är för  
närvarande begränsad på grund av sjukdom.  

Dessa tider gäller: Mån -Tis 9-11

Bilbingo
  Torsdagar kl. 18.45

           Kassan öppnar kl. 17.45
Ljustorps Bygdegård

Välkomna!
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2015 års Lögdödag var fylld av rekord

Stora regnmoln hängde 
tungt över Lögdö Bruk under 
förmiddagen lördagen den 
27:e juni.
Men detta var dock något som 
inte kunde avskräcka rekord-
många besökare att bege sig till 
Lögdö Bruk för att delta i årets 
upplaga av Lögdödagen. Regnet 
höll sig lyckligtvis borta under 
dagen och arrangemanget kunde 
i år även stoltsera med fler rekord 
än i antal besökare.
–Aldrig tidigare har Lögdöda-
gen haft så här många rekord, 
meddelar Nick Hübinette, och 
det tyder på att vi i Lögdö Bruk 
Intresseförening jobbar åt rätt 
håll. Det är skönt att se att allt 
arbete som ligger bakom dagen 
ger utdelning och att folk har 
en trevlig dag på vackra Lögdö 
Bruk  tillägger han. Besökaran-
talet var som sagt inte det enda 
rekordet. Antalet knallar och lop-
pisstånd var även de fler i år än 
på någon annan Lögdödag. Besö-
karna kunde bland annat under 
dagen frossa i ätbara delikates-
ser, inhandla gedigna hantverk 
och göra unika loppisfynd. För 
de som dessutom letade efter det 
sistnämnda, loppisfynd, så fanns 

även chansen att buda på flera 
godbitar, som gick under klubban 
då Lunde Gård för första gången 
anordnade en mindre auktion på 
området under dagen. 
Flyguppvisning
Rekord blev det även i kö till både 
kolbullarna och Lögdö Bruks 
bagarstuga då dessa ringlade sig 
långa under hela dagen. Många 
ville ta chansen att få avnjuta en 
kolbulle samt köpa med sig lite 
nybakt tunnbröd. För de minsta 
var brandbilen, ponnyridningen 
och hoppborgen något som de 
gärna köade för och många för-
äldrar kämpade hårt med att 
få med sig sina barn därifrån. 
Dock underlättades detta då det 

för första gången någonsin var 
dags för en flyguppvisning över 
bruket. Många både små och 
stora blickar lyftes då till skyn 
och besökarna kunde njuta av en 
uppvisning med olika slags flyg-
konster. 
Ankracet slår rekord
Utbudet under Lögdödagen var 
som sagt rekordstort i år och 
besökarna kunde förutom det 
som beskrivits även njuta av 
musik, fika i olika former, brukets 
museum, konstutställning med 
mera, med mera. Dagen avslu-
tades sedvanligt i samma tradi-
tionella anda som fjolårets, med 
ett alldeles eget ankrace, som i 
år även fått ett uppsving genom 
att en utklädd tupp rört sig runt 
på området och sålt ankor, vilket 
bidragit till en rekordstor vinst-
summa. 
–Grattis till den lyckliga vinna-
ren och vi satsar på nya rekord 
nästa år säger Nick Hübinette, 
ordförande i Lögdö Bruk Intres-
seförening, så välkomna åter!   

Teckt & bild: Annsofie Carlsson

Fler besökare än föregående år trots dåligt väder.
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Bygdegården i Ljustorp består av flera lokaler: affärslokal, kök, förråd, samlingslokaler och Bygdetorget. Här spelas 
teater, hyrs för fester, arrangeras träning, spelas konserter, arrangeras konstutställningar, hålls möten och kurser,  
arrangeras cafekvällar och modevisningar mm.

Här finns en stor sal som rymmer totalt 149 personer och två mindre salar som tar ca 25 respektive 10 personer. 
Även Bygdetorgets lokaler finns att tillgå för uthyrning. Här finns konferansutrustning, hörslinga, fullt utrustat kök, 
ljud-anläggning, videokanon, optisk fiber och trådlöst internet. Vi erbjuder också lokal för borgliga ceremonier.

Vi hyr också ut enklare stolar och bord till andra arrangemang. Kontakta i så fall vaktmästaren för info & prisuppgift.

Bokning sker via kontakt med Marlene: 060-821 86 

Välkommen till Bygdegården

Ljustorps Bygdegård ekonomisk förening
Öppom 110
861 93 Ljustorp
Bankgiro: 5323-2682
bygdegarden@ljustorp.se
Hemsida: ljustorpsbygdegard.se

KONTAKT:
Prisuppgift & bokning:
mån-tis 9-11 tel 060-821 86 
bygdegarden@ljustorp.se
----------------------------------------Vaktmästare: Mikael Gissberg  
                      Svante Jansson  
Journummer: 072-705 79 43        

PERSONBILAR: med eller utan tillkopplad släpvagn;  
MAX 24 timmar. LASTBILAR:  
Endast lastning och lossning av  

produkter till och från Bygdegården, Ljustorp Handel 
eller övriga verksamheter på fastigheten.

SLÄPVAGNAR av alla slag: Endast lastning och loss-
ning. I övrigt efter skriftligt P-tillstånd från Bygdegårds-

styrelsen. Överträdelse beivras.
Bygdegårdsstyrelsen

Tel. 072-7057943, 070-3375307

PARKERING
PÅ BYGDEGÅRDENS MARK

 

Seniorfika 
har sommarstängt.

Glad  
sommar!

Telefontiden är för närvarande begränsad 
på grund av sjukdom.  

Dessa tider gäller: Mån -Tis 9-11 

Nu är våren äntligen här  
och årets uthyrning av 

 KANOTER

har kommit igång.

Pris: 300 kr inklusive paddlar,  
flytvästar och frakt.  

 
Priser för  lägret se vår hemsida  

www.idrottonline.se/timra/ljustorpsif 
eller ring Svante: 0730-944 944 

 Semesterstängt v. 28-33 
Vid viktigt ärende mejla ljustrorpsif@telia.com 

Mejlen läses regelbundet.
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Ljustorps Centerkvinnor hälsar alla välkomna till nedanstående aktiviteter!

 

   Utflykt mot Hemligt mål den 12 juli 2015
Centerpartiet Ljustorp brukar göra en utflykt mot hemligt mål varje sommar. I år så styrde 

vi kosan till Oskars Surströmming i Tynderö. Många är vi som provat, smakat och ätit 
surströmming med blandad förtjusning. Jan Söderström, ägare och andra generationens 
tillverkare, tog emot oss på lastbryggan. Där börjar en fantastisk visning med intryck för 
både hörsel, syn och doftsinne. Förutom att höra historien bakom Oskars Surströmming 
fick vi se flera kluriga tekniska lösningar i produktionen. Se och provsmaka årets inlägg-

ning samt även den mer och mer populära surströmmingsfilén.  Verksamheten ger ett 
20-tal ungdomar sommarjobbar med burkläggning och förpackning. På årsbasis sysselsätts 
3 personer. Ett traditionsrikt familjeföretag som vi är glada för att det finns i bygden.  Efter 

den givande visningen avslutades utflykten med picknick och lotteri. 

Ordförande Niklas Edén

Kontakt: 070-3260887

   CENTERN OCH CENTERKVINNORNA

Norravägen 28, 856 50 Sundsvall Telefon 060-101492
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Kosläpp på Rogsta gård
Årets kosläpp bjöd på kalla 
vindar och mycket folk. Nytt 
för i år var att Rogsta Gård 
öppnade för allmänheten.

Tidigare år har Ljustorps skolas 
elever och förskolan bjudits in 
och evenemanget har hållits på 
en vardag. I år annonserades 
evenemanget ut ordentligt och 
det hölls den 14 maj som var en 
röd dag, vilket gav fler möjlighe-
ten att komma. 

Besökarna hade mycket att välja 
på, i väntan på kossorna kunde 
man gå en tipsslinga och  även få 
en kotatuering. Man kunde äta 
kolbullar som Magnus Isaksson 
och Lennart Persson grillade. 
Alla barnen bjöds på bullar och 
mjölk. De som ville kunde hälsa 
på kalvar i olika åldrar, vilket 
var populärt bland de mindre 
besökarna. 

Glada kor
Så var det dags att släppa ut 
korna i hagen. Bonden Nils 

Henrik Eriksson manade publi-
ken att hålla avstånd innan 
man öppnade ladugårdsdör-
rarna och korna kunde komma 
ut. En del hade en väldig fart 
ner för backen med krumsprång 
och glädjeyttringar. Andra var 
mer tveksamma och vände och 

ville tillbaka in i ladugårdens 
trygghet, innan de vände igen 
och satte av mot hagen och det 
färska gröngräset. De verkade 
inte bry sig om det kalla vädret 
och de isande vindarna alls, nu 
är det sommar oavsett!

Fikasugna besökare kunde äta kolbullar.

Glada kossor på språng!
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Pehr Bodén 

virkesköpare i Härnösand
tel 0611-444 91
pehr.boden@sca.com

PRODUKTEN SOM REVOLUTIONERAR DIN SYN 
PÅ SKOGEN – FÖR ALL ÖVERSKÅDLIG FRAMTID!

Nyckeln till ett framgångsrikt skogsbruk är ett detaljerat och tillförlitligt beslutsunderlag. 
Vår nya produkt Skogsvinge ger dig just det!

Genom att Skogsvinge är baserad på tekniken i luftburen laserskanning får du detaljerade 
uppgifter om din fastighet, till exempel skogens tillstånd och markens beskaffenhet. Det ger 
dig ett nytt perspektiv som gör att det i dag är både enklare och effektivare att vårda, bruka 
och värdera skogen än vad det var igår. Med Skogsvinge får du den kunskap du behöver för 
att kunna fatta rätt beslut – för både skog och plånbok.

Vill du veta mer om Skogsvinge och få möjlighet att se din egen skogsfastighet ur Skogsvinges 
perspektiv, kontakta mig så bokar vi in en personlig visning.

Upptäck 
Skogsvinge™
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Ljustorpsminnen 
Hembygdsföreningen publicerar 2 bilder i varje nummer av Ljustorpsbladet.

Bröderna Edéns bil 1926 kunde 4 st bröder 
tillsammans köpa en ny bil för då 3600 kr. 
Det intressanta är att bröderna tjänade sina 
pengar som snickare och drängar. Dvs det 
krävdes inte att man tillhörde någon förmö-

gen familj för att man skulle kunna köpa bil. 
Var och en betalde ca 180 dagsverken så det 
måste ha krävts ett sparsamt leverne. Dagens 
bilar är väsentligt billigare kanske en tredje-
del eller en fjärdedel, trots alla skatter.  

Bild 10208

Buss 1921 1920 började Adolf 
Sundberg i Lagfors att med en 
nyinköpt bil av märket Saxon 
någorlunda regelbundna turer 
mellan hemorten och Ljustorp. 
Bilen avgick 2 ggr per vecka och 
tor kostade 15 kr ( 3 dagsverken 
för en arbetare ). Nästan samti-
digt började Västman och Sjö-
ström att idka biltrafik i Ljustorp. 
På bilden syns Västman med sin 
buss år 1921. Västman hade gjort 
iordning bussen själv av en last-
bil. För att det inte skulle bli för 
kallt på vintern så ingick i servi-
cen stora halmtofflor att sticka 
ned fötterna i.

Bild 10232
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           GUDSTJÄNSTER 

TEMAGUDSTJÄNST I LAGFORS KYRKA 
Söndag 23 Augusti kl 18:00 

Thord Hägglund, Agneta Granlöf 

SÖNDAGSGUDSTJÄNST I LJUSTORPS KYRKA 
Söndag 6 September kl 11:00 
Arne Lannstål, Cecilia Nilsson 

SÖNDAGSGUDSTJÄNST I LJUSTORPS KYRKA 
Söndag 20 September kl 11:00 
Arne Lannstål, Cecilia Nilsson 

___________________________________________________________

En solig sommarmorgon änträde 
ett fyrtiotal reslystna resenärer 
Mickes Buss vid församlingshem-
met i Ljustorp. Målet var Växbo 
och syftet var att besöka Växbo 
Lin för att se Skandinaviens enda 
linspinneri och linneväveri.

Sorlet i bussen tydde på ett stort 
engagemang för att innan resmå-
let nåddes hinna ventilera dagens 

alla aktuella ämnen.  Gedigen paus 
med både gott kaffe och läckra 
mackor var inplanerad både på dit 
och hemvägen.

Vi kom till ett fantastiskt ställe  
med underbar natur. – I spinneriet 
och väveriet fick vi en ordentlig 
genomgång av arbetet där. Dess-
utom kunde vi handla i den stora 
affären – äta på krogen och handla 

vidare i de alla övriga affärerna. 
Många blev också vinnare i lotte-
riet medmassor av vinster.

 Alla deltagarna framför ett STORT 
TACK till Ljustorps församlings-
råd, som planerat och genomförde 
resan med högsta betyg.

Genom Freja Tjärnberg

Mitt på dagen resa den 9 juni
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Ljustorps Baptistförsamling
-en ppen gemenskap f r din och bygdens b sta!

Program och gudstjänster 
Söndag 2/8  18.00 Sommarkväll i Pingstkyrkan, Timrå.     
    Oskar Lindén, Bengt Åke Bengtson, Lovsångsteamet              
Lördag 15/8  11.00 Församlingsdag  

Lördag 29/8  17.00 Klädinsamling med servering och program!               
      19.00 Ukraina möte.

      Sergii och Vera Porokhnavets från Ukraina. Sånggruppen 4en (Fyren)   

Söndag 13/9 11.00 Gudstjänst. Bengt Åke Bengtson

Söndag 27/9 11.00 Familjegudstjänst

____________________________________________________________________                          

VI AKTUALISERAR BEHOVEN I 
UKRAINA
LÖRDAGEN DEN 29/8

KLÄDINSAMLING 17.00 Servering och sång, information. 

19.00 UKRAINA I FOKUS! Sergii och Vera Porokhnavets från 
Ukraina medverkar tillsammans med sångruppen 4en (Fyren). 

________________________________________________________________

KLÄDINSAMLING FÖR UKRAINA FÖRSTA MÅNDAGEN VARJE MÅNAD I BETEL, 
EDSTA 18.00 - 20.00 

VI TAR EMOT HELA OCH RENA KLÄDER. SORTERA GÄRNA, HERR, DAM OCH 
BARNKLÄDER.

STÖD TILL VÅRA TRANSPORTKOSTNADER KAN SÄTTAS IN PÅ Pg: 269356-2,  Bg: 5355-1123                          

Betel Edsta: Pastor Bengt ke Bengtson  Tel 070 3736055 

Skype: bengt.ake.bengtson www.ljustorpsbaptistf rsamling.se
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Reportage om invigningen av den renove-
rade bagarstuga kommer i nästa nummer. 

Tillsvidare önskar byalaget alla en

GLAD 
SOMMAR!

                          

Mjällådalens 
byalag önskar 
alla en fortsatt 
fin sommar!

Med varma hälsningar  
Styrelsen 

Mjällådalens byalag

                          

Bli Medlem i  
Bredsjön-Slättmon Byalag ! 

Se www.bredsjon.se,
Facebook - Sök Bredsjön 

Eller ring Mats Jonsson 845 60 
**********************

*************** 
 

Bastuudde med flotten går att 
hyra 

-- OBS Glöm ej Bredbandsan-
mälan --

Bredsjön & Slättmons 
byalag

Ås/Lagfors byalag

trä-més  bärställning av trä

trä´tte  gräla

trö   älta, bearbeta tex smör

tulúbb  rock av ylletyg

túlla   en vagga på medar

túres-óm  turas om, avlösa varandra

tuschére  tillrättavisa någon

tut   mjukt tunnbröd

tutt´n   nappen

túttre-på  småprata

tvy-så´le  upprepar

tvä´njde  tvingade, pressade ihop

Våra dialektord, T
Ur Bygd i förvandling, del III
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Kaminer, tillbehör och skorstensförsäljning med eller 
utan montering. Jag utför även skorstensrenoveringar.

Hej tomatvänner 
Sommarens öppettider:

Odling och cafe
Fre-lör 9-18

Obs! v.22 semesterstängt!!

Tomat-ÅS & café Pomodoro 
tel:060-810 50

Gratis 
offertering

Pettersson´s Fönstermakeri 
och Byggnadsvård

Att ha ordning på fönstren 
spar både miljö och plånbok.
Vi tillverkar, färgar, renoverar samt 
restaurerar fönster och dörrar enligt gamla 
och nya traditioner. Egen tillverkning av 
linoljefärg samt kitt. 
Pettersson`s Fönstermakeri &
Byggnadsvård
Mellberg 108
861 93 Ljustorp
Tel: 072-313 82 08
Innehar F-skattsedel. 
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Whiskymarinerad entrecôte

1,2 kg entrecôte
0,5 dl finhackad rosmarin
4 finhackade vitlöksklyftor
1,5 dl chilisås
4 msk whisky
1 msk chiliflakes
salt och svartpeppar  
till grillning

Gör så här:

Skär jordgubbarna i skivor och 
tryck ner i glassformarna. Häll i 
cider och stick ner pinnarna. Ställ 
i frysen minst 5 timmar. Ta ut 10 
min innan de ska ätas.

Isglassar med fläder & jordgubbar

Gör så här:

Skär köttet i stora kuber. Blanda 
alla ingredienser till marinaden i en 
bunke eller plastpåse och vänd runt 
köttbitarna. Marinera ca 12 tim i 
kylen.

Trä upp köttet på spett och krydda 
med salt och peppar. Grilla runt om 
tills det har fin yta och en inner-
temperatur på 57°. Servera direkt.

20 min + ca 12 tim att marinera

8 dl flädercider el annan 
cider

16 stora jordgubbar

8 glassformar  
till pinnglassar

5 min + minst 5 timmar i frysen

Recept hämtade från Coop.se
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Öppet: 
 vardagar 10 - 18,  lördagar 10 - 14

Köpmangatan 47, tel & fax 060-58 07 80 

Välkommen!                                                                

Boule i 
Ljustorp 

varje onsdag kl.11 

vid Idrottsplatsen                

Som vanligt kommer vi att annonsera i dagspressen om de 
olika aktiviteterna.  Är du inte medlem eller funderar du på 
att bli det? Besök vår hemsida på PRO Ljustorp eller ring Alice 
Berg på tel: 57 96 04 eller 070-229 47 03 så får du mer infor-
mation om verksamheten.

 

Hej Hembygdsvänner !
 Nu är det inte så mycket kvar av sommaren, 

men något mer ska vi försöka hinna med.
 

Den 29 juli kl. 17,30 blir det en städ -  
”slåttans”-dag.

Du som är intresserad att komma, kan 
anmäla dej till Märta på tel. 060/82177, det 
kommer att serveras förtäring efter arbetet.

 
Den 10 / 10 kl. 19,00 är det dags för teater, 
Riksteatern kommer med en föreställning,

”Alla heter Allan”, och det är på Bygdegården.

Välkomna till våra arrangemang!

Vid funderingar kontakta föreningen:
Inger Andersson e-post: inger.edsta@spray.se

070-6145464 
www.ulander.com/ljustorp/

Hembygdsföreningen 
i Ljustorp

 SURSTRÖMMING                                  
25 aug. kl 13.00 Bygdegården i Ljustorp. Under-

hållning trubaduren Christer Lehnberg.

Glöm ej!
Inlämningsställe för kemtvätt   Pensionärsrabatt 

70 års JUBILEUM   
23 okt kl 16.00, Bygdegården Ljustorp

Rea 
50%-70%  

på nästan allt

MEDLEMSMÖTE
29 sept kl 13.00 Bygdegården i Ljustorp                     

underhållning
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Edsåker 
Bynamnet
De första skriftliga uppgifterna 
om byn hittar vi i skattlängden 
från 1535. Den ende bonden 
hette Jon och några år senare 
får vi reda på hans efternamn - 
Ingemarsson. Bynamnet stava-
des edssaker 1535 och esåcker 
1543. Flera forskare bl a David 
Palm, Fränsta har försökt tolka 
namnet. Helt klart är ordet 
åker. Ed kan vara det gamla 
namnet på dalsänkan, som för-
enar Stavre- och Frötunabyg-
derna. 

1543 års skattebok
I 1543 års skattebok får vi reda 
på att Jon Ingemarsson ägde 
77 mål d v s hela byn. Åkera-
realen var drygt 6 hektar och 
med tanke på att stora delar 
av åkern låg i träda varje år, 
så var det ett mindre jord-
bruk med dagens mått mätt. 
Denna bosättning låg på den 
lilla kullen intill Arne Berg-
fors boplats. Jon Ingemars-
son utsågs till ”tolvman” eller 
nämndeman vid tinget, som 
bestod av 12 män. Tingslaget 
omfattade då Ljustorp, Hässjö 
och Tynderö socknar. 

Älvsborgs lösen 1571 
Vid detta tillfälle var änkan 
Ingeborg ägare till halva hem-
manet och hennes tillgångar 
är följande: 22 lodh silver, 15 
mark koppar, 8 kor, 3 får, 1 
svin, 1 häst. Tillsammans blir 
det 193 mark i värde, som 

sedan beskattades med en tion-
del. 1561 delades hemmanet 
och 1571 ägde Une Andersson 
10 mål i Edsåker och han ägde 
endast 4 kor, som beskattades 
med 4 mark. Vare sig byggna-
der som lösöre var av sådant 
värde att de ansågs beskatt-
ningsbara. 

Älvsborgs lösen 1613 -  
för andra gången
I Edsåker fanns 2 bönder - 
Ingemar Nilsson med hustru 
och Ingemar Gullesson, som 
var ogift och samtidigt knekt. 
Under de första 3 åren krigade 
han i Ryssland. Änkor och hus-
arma gick och tiggde. Omkring 
1670 klövs de båda hemmanen 
till 4 egendomar. 

”Storskifte av skogen och 
intagor 1787”
Den första kartan över byn 
innehåller många bortglömda 
ortsnamn, som berättar om 
kvarnplatser, båtsmanstorp 
och de allra första torpen. Även 
dåtidens svedjor finns marke-
rade på kartan. Var bönderna 
hade sina bosättningar finns 
också utsatta. Till varje karta 
finns en kartabeskrivning, som 
kompletterar med intressanta 
uppgifter. Under förrättningen 
av storskiftet 1787 infann sig 
Brukspatron Krapp och visade 
upp en avhandling från 1.5 
1664 ”vari förmäldes att Eds-
åkers åboer mot 40 mark upp-
låtit ett sågställe och en del 
skogsmark - nämligen allt från 

sågdammen till lilla bron öst-
erut och så bäcken (Aspbäcken) 
utför till bron o s v”. Här finns 
en intressant källa för dem som 
vill forska om byns och brukets 
mark vid Lögdö. Edsåker är den 
enda byn i Ljustorp, som saknar 
uppgifter om fäbodar. Troligen 
fanns de på de markområden 
som bruket köpte 1664.

Laga skifte 1832 
Antalet bönder hade nu ökat 
till 8 och antalet torp till 15 
st. Befolkningsökningen under 
1800-talet och närheten till 
Lögdöbruk och sågverken efter 
kusten bidrog till att efterfrå-
gan på mark i Edsåker blev 
särskilt stor. Författaren till 
Janne Vängmanböckerna - J R 
Sundström - bodde tillsammans 
med sina föräldrar på ett av 
torpen i Brännan. Under laga 
skifte flyttades boplatsen för en 
bonde till den plats där Berg-
fors´ jordbruk nu ligger. Där 
höll man även ting och skola 
under början av 1900-talet.

Mord 1865
1865 sköts en kvinna på ett av 
torpen. Mördaren dömdes till 
döden och halshöggs på avrätt-
ningsplatsen i Kallbäcken, som 
låg på gränsen mellan Medel-
pad och Ångermanland i Hägg-
dånger. Detta var den sista 
avrättningen i Medelpad. 

 

Byar i Ljustorp 

Texten är hämtad från Hembygds-
föreningens hemsida  

www.ulander.com/ljustorp/

Där finns mer information & bilder. 

Under denna rubrik samlas 
information om vem som bodde 
var, historier och kartor som 
visar var historiska lämningar 
av olika slag finns. 
Livet i de olika byarna har alla 
påverkats av händelser ute i 
den stora världen. Sådana hän-
delser redovisas under rubriken 
”Bygemensam historia” som är 

värdefull att läsa innan varje by 
studeras.
Uppgifterna bygger på gamla 
skattelängder från som tidi-
gast 1500-talet, lantmäteriför-
rättningar från 1700-talet samt 
andra dokument, som belyser 
livet och levnadsförhållanden 
för dem som bodde i byarna. 
Under 1500-talet utgjordes 

befolkningen i huvudsak av 
markägande bönder. En och 
annan arrendator eller landbo 
kan man hitta i skattlängderna. 
Inte förrän i slutet av 1700-talet 
dyker torpare upp bland skat-
tebetalarna. Några få knektar 
bodde i Ljustorp innan båts-
manssystemet infördes under 
1640-talet.  
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Anhörigcenter i Timrå 
- För dig!

Om din livssituation känns svår eller föränd-
rad, på grund av att någon i familjen eller i din 
vänkrets har drabbats av sjukdom. Eller om du 
vårdar en långvarit sjuk eller funktionshindrad 
anhörig hemma, då finns ett anhörig/närståen-
destöd att tillgå genom komunens anhörigcen-
ter. Det kan vara svårt och kännas jobbigt att ta 
kontakt, angående den som står en nära, men 
gör det! Det känns alltid bättre när man får dela 
sina funderingar och tankar med någon. 
Här finns vi!
Anhörigkonsulent Inga-Lill Nilsson nås på tele-
fonnummer 060-163492, 070- 1903696. Anhö-
rigcenters träfflokal finns på Köpmang. 27 
(tillsammans med Yrkesakademin.)
Vi har måndagsträffar med olika aktiviteter mellan 
klockan 13-15. Programblad finns på lokalen och 
komunens webbsida www.timra.se, samt annon-
ser av aktiviteter i båda dagstidnigarna. 
Ansvarig för måndagsträffarna:
Christina Nordqvist
Telefon 073-275 13 01
christina.nordqvist@timra.se

Vi har 2 bussar att 
erbjuda -

 en med 19 platser och 
en med 22 platser

Dygnet runt
För bättre tillgänglighet 

 

Välkommen att ringa för prisuppgift
Lage Sjöström

060 - 810 25 eller 070 - 325 76 90

Sjöströms Busstrafik
 Lagfors

 

Martins service
VVS 

PELLETS
VÄRMEPUMPAR 
070-673 06 09

STAVRE 
GRUS

När det gäller grus 
och matjord 

Ring!
060-802 14  

070-351 27 10



24

Pyssel sidan 
Lös och färglägg! 

Regler för Sudoku

Spelplanen består av ett rutnät om 81 rutor 
som är fördelade på nio vågräta rader, nio lod-
räta kolumner samt nio kvadratiska regioner. 
Varje rad, kolumn och region innehåller alltså 
sammanlagt nio rutor. Vissa av rutorna inne-
håller en förutbestämd siffra, målet är att fylla 
samtliga rutor med en siffra enligt följande 
principer:
* Varje vågrätt rad ska fyllas med siffrorna 1-9.
* Varje lodrät kolumn ska fyllas med siffrorna 1-9.
* Varje kvadratisk region ska fyllas med siffrorna 
1-9.
* Ingen siffra kan förekomma mer än en gång per 
rad, kolumn eller region.

 
Facit hittar du på sidan 34. 

LYCKA TILL!

Djävulsk

1
4 6

7
2

74
6

4 1
6 5

3 4
8319

3
3

6

2
1

5
753
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Stor som liten,
gammal som ung.

Vi vårdar tanden i din mun.
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Birsta Cupolen              BIRSTA Tel. 52 52 55 
www.harlinjen.nu

 

 Liselotte Andersson, dipl. & cert. massageterapeut 
Mobil: 070-266 89 81

Besöksadress: Svartgrindsv 5, Timrå 
Innehar F-skattsedel 

www.mobilamassoren.se 

Från och med v 22 flyttar  
verksamheten till Svartgrinds-
vägen 5, Timrå. Gamla som nya 

kunder hälsas välkomna dit.

Mobila massören! 

Rigstavägen 24, 860 35 Söråker
060-416 04, 073-06 000 23

REP • SERVICE
RESERVDELAR
Snöslungor
   Motorsågar
      Gräsklippare

Traktorgrävare
Grävnings och planeringsarbeten.

Har för det mesta ett glatt humör 
Humana priser  F-skatt finnes

Ring för förslag 
070-365 09 16
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Aktiviteter  i Ljustorp Juli-Okt
 Juli
    Ons 29 kl. 17.30 
 Städ -”slåttans”-dag  
 Hembydsgården  
 Lj. hembygdsförsamling

    Tors 30 kl 19.00
 DM match Damer  
 Ljustorps IP 
 Ljustorps IF
 Aug
    Lör 1 kl. 13.00 
 Triathlon   
 Logen i Lövberg 
 Triathlon Ljustorp 

    Tors 6 kl 19.00
 Hemmamatch Damer 
 Ljustorps IP 
 Ljustorps IF

   Ons 12 kl 14.00-20.00 
 Surströmingsfest  
 Prästgårdsparken 
 Ljustorps församling

    Tors 20 kl 19.00
 Hemmamatch Damer 
 Ljustorps IP

    Sön 23 kl 15.00
 Hemmamatch Damer 
 Ljustorps IP

    Sön 23 kl. 18.00 
 Temagudstjänst  
 Lagfors Kyrka 
 Ljustorps församling

    Tis 25 kl 13.00
 Surströmming  
 Bygdegården 
 PRO

    Lör 29 kl. 17.00 
 Klädinsamling   
 Betel    
 Lj. baptistförsamling

   Sön 30 kl 10.00 
 Vandring Mjällådalen 
 Samling Petter Nordberg
 Naturskyddsföreningen
 September
    Sön 6 kl. 11.00 
 Söndagsgudstjänst 
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling

    Sönd 6 kl 13.00
 Hemmamatch Damer 
 Ljustorps IP

    Sön 13 kl. 11.00 
 Gudstjänst   
 Betel    
 Lj. baptistförsamling

    Sön 6 kl. 11.00 
 Söndagsgudstjänst 
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling

Mån 21 Stoppdatum

    Sön 27 kl. 11.00 
 Familjegudstjänst
 Betel    
 Lj. baptistförsamling

    Sön 27 kl 13.00
 Hemmamatch Damer 
 Ljustorps IP 
 Ljustorps IF

    Tis 29 kl 13.00
 Medlemsmöte  
 Bygdegården 
 PRO

 Oktober
     

2 Nästa Ljustorpsblad

   Sön 4 kl 11.00 - 15.00 
 Skördemarknad 
 Lögdö bruk

Regelbunden verksamhet 

    Mån kl. 18.30 
 Stickcafé 
 EAB´s lokaler Fuske  
 Lj. baptistförsamling

   Tis kl 18.00
 Kvällsvandring 
 Samling Lj. Handel 
 Ljustorpsvandring

    Tors kl 17.45 tom 27/8
 Bilbingo   
 Lj. Bygdegård 
 Ljustorps IF

    Fre kl. 10-12  
 Seniorcafé  
 Bygdetorget          

Gutebaggen Thor och Tornfalken
Gutebaggen Thor på Lövbergs B&B hade fått en 
ny kamrat häromdagen. En Tornfalksunge hade 
slagit sig ner och borrat ner klorna i hans päls och 
satt där och var tillfreds med livet. Thor själv ver-
kade inte besvärad, utan spatserade omkring med 
sin nyfunna vän på ryggen. Ungen verkade inte 
besvärade vare sig av Thors betande eller fotogra-
fen. Några timmar senare hade ungen flyttat sig till 
nya lekplatser och var inte längre kvar.
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VÄLKOMMEN IN!

ÖPPETTIDER 
Vardagar 10-18  

LUNCH 12.30-13.30 
060-539055 / 070-5204914 

Stampuddsv. 5b, 863 33 Sundsbruk

CF MOTO 500

4 WD 2 WD 
Diff

Från 49900:- 
inkl moms

AB
Vi utför ombyggnationer, reparationer samt kakel- och klinkerarbeten

Har du tänkt på att renovera? 
Passa på nu och utnyttja Rotavdraget.

 

Surströmming

Prästgårdsparken

12/8 kl. 14-20

Arr. Ljustorps Församling  
och Ljustorps IF

 

Triathlon

Logen i Lövberg 
1/8 kl. 13.00

Arr. Triathlon Ljustorp
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Ljustorps information
Telefonnummer
Service
Ljustorps Handel  060-820 40
Ljustorps Trädgård 060-820 49 
Ljustorps Taxi   060-820 37 
Ljustorp turistbyrå  070-660 03 86
Idrottsföreningen  060-821 86 
Bygdegården bokning 060-821 86
Bygdegården vaktm. 072-7057943
Bygdekontoret  060-824 13
Ljustorps brandkår  112
Bagarstuga Lagfors bokn. 060-810 50
Bagarstuga Stavre bokn. 060-830 67 
Kanotuthyrning  
Lj. Bygdegård  0730-944 944
Kanontuth. Bredsjön 070-3794018
Bokning vildmarksudden 070-3794018
Tomat-Ås   060-810 50
Mjällådalens rök-kåta 060- 612287
Butik brorannasdotter 070-298 31 84 
Lövbergs B&B  070-660 82 40

Skola/Barnomsorg 
Ljustorps skola   060-16 34 52 
Sjukanmälan Lj. Skola  060-16 34 52 
Fritids    060-16 34 68 
Skolsköterskan Lj. skola 073-274 84 56 
Ala skola   060-414 20 
Sjukanmälan Ala  073-077 71 58 
Sörberge skola  060-16 32 37 
Sjukanmälan Sörberge 060-16 32 42 
Ljustorps förskola  060-16 34 69

Skolskjuts:
Sjöströms åkeri (Lage) 070-325 76 90
Ljustorps Taxi  070-547 14 14
    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 45 24
Veterinär Timrå   060-58 05 25
Timrå Kommun   060-16 31 00
Timrå badhus  060-16 32 00
Arbetsförmedlingen 060-59 57 20 
Post: Ica Sörberge  060-57 90 30
Polisen Timrå  114 14
Länsstyrelsen  0611-34 90 00
Färdtjänst   060-439 00
Pastorsexpeditionen 060-408 20

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

Ljustorps Trädgård
Semesterstängt

Bygdetorget 
”Öppet” skylt.

Butik Bror Annasdotter 
Ring för bokning 070-298 31 84

Turistbyrån 
15/6-15/8 10-19 alla dagar 
Bemannad 1-31/7 kl 10-15
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UPPTÄCKARGLÄDJE.
UPPKOPPLAT OCH 
AVKOPPLAT.
Med en � beranslutning tar du avkopplat del av hela 

världen med internet, tv och telefoni i högsta fart.

Besök servanet.se för att få veta hur du 

� beransluter dig för framtiden.

Anette     &      Marie 
070 547 14 14     070 247 14 14 

 
ljustorpstaxi@gmail.com  

Lövbergs B&B
När du får gäster eller affärsbesök för övernattning

 www.bedbreakfast.ljustorp.se 
bedbreakfast@ljustorp.se eller 070-660 82 40

www.naturskyddsforeningen.se
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Ljustorps Trädgård

Baptistförsamlingen 
Benritz Motor
Bygdegårdsföreningen
Danielsson Byggare AB
Däckterminalen
EAB Norrland
Hofmann tandläkare 
Håkan Forsberg
Hårlinjen
Hässjö begrav. byrå
Kaminexperten
Ljustorps Centeravd.
Ljustorps församling
Ljustorps Handel 

Ljustorps Hembygdsför.
Ljustorps IF
Ljustorp PRO
Ljustorps Taxi
Ljustorps Trädgård
Lövbergs B&B
Martins Service
Mobila massören
Monicas
MT Bikeshop
Naturskyddsföreningen
Petterssons fönstermakeri
PN Montage
SCA Skog

ServaNet AB
Sjöströms Busstrafik
Stavre Grus
TomatÅs
Träffpunkten
Tynderö Teknik
Y Mäklaren
Öbergs trä & tyg HB

Returadress:  Ljustorp Sockenförening
        Öppom 110,  
   861 93 LJUSTORP 

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

Ett stort tack till alla bloms-
tervänner i Ljustorps soliga 
dalgång för ännu en fantas-
tisk sommar på trädgården.
Vi vill också tacka alla som 
var med och arbetade under 
Öppet hus- och Hasselfors-
dagarna. Nu har vi semes-

terstängt, men i våra växthus 
odlar vi blommor till den 

färgglada hösten. 

Tel: 820 49 Öppet Vard: 9-18 Lör & sön: 9-15


