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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: Torbjörn Carlsson 

LJUSTORP

En GnISTRAnDE lAnDSbyGD

Tidningsinformation
Nästa tidning  28/3 

 
Stoppdatum den 17/3 

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 2013
  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!
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Ljustorps Handel byter ägare
Efter  åtta år så tackar Niclas 
Andersson för sig. Han har varit 
med på hela resan från att den 
nya affären öppnade, men nu 
tycker han att det är dags att gå 
vidare.

Niclas och Jörgen Härén arbetade 
tillsammans hos ett företag  i Sunds-
vall. De hade varit där i 12 år och 
kände att de ville göra något nytt. 
Den nya affären höll på att byggas i 
Ljustorp och det var ännu inte klart 
med någon entreprenör. På en lunch 
kom frågan upp, att tänk om vi 
skulle satsa? Niclas hade sommar-
jobbat hos sin faster Sivs lanthandel 
i Bredsjön några somrar och tyckte 
det var roligt. Atmosfären och kund-
kontakten lockade. Tanken växte 
och de ringde upp Christer Nyman 
och anmälde sitt intresse. De fick 
förtroendet och när allt var klart 
med banken sa de upp sig från sina 
arbeten. Eftersom Niclas bara hade 
liten erfarenhet och Jörgen ingen 
alls, passade det bra att Jörgens 
syster Veronica Hägglund anslöt sig 
till duon. Hon hade 15 års erfaren-
het som kom väl till pass. 

Affären öppnar
Förberedelserna började, leverantö-
rer kontaktades och man bestämde 
sig för en butikskedja.  -Christer 
hade lovat att affären skulle öppna 
innan det var snö på backen, så vi 
hade det att gå på, skrattar Niclas. 
Så var det då dags - fredagen den 
28 oktober 2005 öppnade Ljustorps 
Handel. De första 1,5 åren arbetade 
alla tre i butiken. Den 27 oktober 
2007 öppnades affären i Stigsjö. På 
3 personer var det svårt att driva 2 
butiker så Lena Gröning anställdes 
för att jobba i Ljustorp. Vid årsskif-

tet 08/09 slutade Jörgen. Efter det 
delade Niclas och Veronica upp sig 
och skötte varsin butik fram till 
2011, då de delade upp butikerna 
i var sitt bolag. Samarbetet dem 
emellan fortsatte dock. 

Generösa öppettider
Redan från början bestämdes det 
att öppettiderna skulle vara gene-
rösa, för att göra butiken tillgänglig 
för alla. Att det skulle finnas en kaf-
feautomat var också något som var 
bestämt redan från början. De insåg 
att affären som social samlings-
punkt var viktig och att man skulle 
kunna sitta ner och ta en kopp kaffe 
var självklart. Efter ett halvår blev 
de ombud för Apoteket, Svenska 
Spel och Systembolaget. Hemsänd-
ningsverksamheten har funnits 
med sedan start. Mer saker t.ex. 
Turistinformationen har kommit till 
och några saker har fallit bort under 
årens gång. 

Tung arbetsbörda
De generösa öppettiderna medför  
mycket jobb och lite fritid, och med 
det har funderingarna kommit att 
göra något annat. - Det har varit 

helt otroligt, säger Niclas, men nu 
är det dags att gå vidare. Det är det 
roligaste jobbet jag haft. Det har inte 
varit jobbigt att åka på arbetet. Han 
tycker att han har lärt sig mycket 
och har lärt känna väldigt mycket 
folk. Niclas vill tacka kunderna för 
den tid som varit. Han säger att det 
är bra för butiken med nya tankar. 
Det är skönt att det fanns en lösning 
när jag väl bestämt mig, men själv-
klart kommer det att kännas tomt 
och jag kommer att sakna det. Jag 
är jätteglad att Suzan och Samir 
vill satsa på det här och fortsätta 
att utveckla butiken, och jag tror på 
dem som handlare. Jag önskar dem 
lycka till i framtiden. 

De nya handlarna
De nya ägarna heter Suzan och 
Samir Eshnino. Från början kommer 
de båda två att arbeta i butiken 
tillsammans med Lena Gröning 
som kommer att arbeta kvar. Om 
allt går enligt planerna så kommer 
Suzan driva butiken med Lena som 
anställd. - Vi tror på det här, det ska 
bli bra säger Samir. Vi ska försöka 
förbättra så mycket vi kan.
Text: Sara Östman Bild: Lena Gröning

Vi utför ombyggnationer, reparationer samt kakel- och klinkerarbeten

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

Suzan, Salma och Samir Eshnino
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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: ljustorpshandel@ljustorp.se, webbsida: www.ljustorpshandel.se

OMBUD FÖR

Niclas och Lena hälsar alla hjärtligt välkomna

Vi har maten till fåglarna!

Ta en kopp kaffe i vår fikahörna!
Var med på Våra andelsspel från sVenska spel!

Fler erbjudanden finns i butiken ! Priserna gäller  med reservation för slutförsäljning.

Tortillachips 
200g Santa Maria 

  2 för 25:-

Beställning 
senast Torsdag. 

Tel: 820 40 

Loka  
1,5 l

3 för 30:-

Tacosås 
230g Santa Maria

2 för 20:-
Tack alla kunder 

för de här  
8 fantastiska åren

+ pant
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I Lagfors med butiksnamnet 
Lagfors Handels AB uppfördes 
i början på 1930-talet den affär 
som finns avbildad ovan. Tillika 
drevs en filial belägen i Bred-
sjön. Bolaget bildades och inne-
hades av Thure Eriksson och 
hustrun Hildur (f. Nordberg). 
Under byggnadstiden var en 
mindre butik inrymd på ”byn” 
strax ovanför nybygget. Nämnas 
bör också Erikssons handelsbod 
i Östavall, där Anna och Sig-
frid Köping med anknytning till 
Bredsjön var föreståndare. 

Inga-Greta som det fortsätt-
ningsvis kommer att handla om 
är den yngsta av makarna Eriks-
sons tre barn. Äldst av sysko-
nen var Anna-Britta (Lindberg) 
f. 1921, näst äldst Bengt-Eric 
f. 1922. Båda är numera bort-
gångna. Inga-Gretas skoltid i Ås 
pågick i fyra år under ledning av 
fröknarna Isaksson och Söder-
lund. Flickskolorna i Härnösand 
och Sundsvall tog därefter över. 
Sysselsättning har aldrig sak-
nats i Inga-Gretas leverne. I tre 
år varade den första anställ-
ningen vid televerkets ingenjörs-
och ritkontor i Sundsvall som 
kartriterska. Genom fortlöpande 
kurser och utbildning bl.a. vid 
Steneby skola i Dalsland och 

lärarhögskolan i Uppsala har 
olika befattningar innehafts av 
Inga-Greta. Hon är i första hand 
fritidspedagog. Som arbetstera-
peut vid sanatoriumet, och tjäns-
ter vid Bodaborg och Sundsvall 
avseende handikappade, har 
varit delar av hennes verksam-
het. 8 år vid rehab i Norrliden 
och inhopp vid omsorgsbiten hos 
Sundsvalls kommun, bl.a. fri-
tidsgårdarna finns såväl med i 
bilden. Innan pensionen tog vid 
var tjänsten som fritidspedagog 
vid högstadiet i Lidens skola 
vikt för henne.

I början på 50-talet kom kär-
leken in i bilden. Hon träffade 
Carl-Erik Olsson, bördig från 
Hälsingland, vid dans på sten-
krossplanen i Sundsvall. En 
elektriker och ”turenkonstnär” 
som såväl ritat som uppfört 
dåvarande bostadshuset i Lång-
sjön, Njurunda som deras fjäll-
stuga i Storlien. Giftermål 1956 
i Lagfors Kapell och sedemera 
kom 3 pojkar till världen. Sven-
Erik f.1958, omkom tragiskt 
vid en trafikolycka, endast 7 år 

gammal. Per-Erik f. 1962 och 
Hans-Erik f. 1966 är nästkom-
mande barn, och de har i sin tur 
2 pojkar resp. 2 flickor. Söner-
nas familjer finns i Inga-Gretas 
närhet och de kära kan umgås 
närhelst de önskas. Carl-Erik 
avled 2011 och Inga-Greta bor 
kvar i den bostad makarna för-
värvade på Södermalm. Boendet 
från Lagforsepoken har således 
gått via Bredsand-Långsjön-
Skönsmon och Södermalm. 

Laxsjöholmen ingick i fadern 
Thures ägo. Vid bortgången 
ärvde Inga-Greta densamma och 
numera har hennes söner tagit 
över. Huset beläget på holmen 
förstördes vid en brand, men är 
ersatt av nya hus, däribland ett 
eget ”kryp in” för mamma. Vis-
telse sommartid vid natursköna 
Laxsjön en höjdpunkt. Att värna 
om och bibehålla kontakten med 
Ljustorp är och har alltid varit 
ett ”måste” i Inga-Gretas liv.

Torsten Byström

Tottes hörna

Ljustorpsprofil 47
Inga-Greta Eriksson f. 320711  

Numera finns ej affärsfastigheten 
kvar. Den ödelades vid en brand för 

ett antal år sedan.
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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  2014
Ungdom tom 20 år        75 kronor
Pensionärer         75 kronor
Vuxen        100 kronor
Familj        200 kronor  
(gäller personer boende i samma hushåll)

Allt går enligt planerna.
I dagsläget är vi 34 härliga tjejer i 

laget.

Medlemsavgiften betalas in på 
bankgirokonto 5808 – 0029  

Namn, adress och  
hela personnumret.

 
Vi träffas vi skidstugan onsdagar kl. 18.15- 

19.15 Köldgräns -15 grader. Medtag egen dryck. 
Lämplig ålder ca 3 år och uppåt. Det förutsätts 
att de minsta barnen har stöttning från sina för-

äldrar. Vid frågor kontakta  
Åsa Eriksson tel: 070-2141345

Kostnad: Medlem i Lj. IF

Skidsektionen

 Innebandy 
Börjar 4 februari Ljustorps skola  

Tisdagar kl. 18-19 i gympasalen 
Från 6-års och äldre 

Kostnad: Medlem i Lj IF.

Årsmöte  
5 mars klockan 18.00  
Ljustorps Bygdegård

Info om träningslokalen på IP 
Vi har höjt taket för att få plats med träningsma-
skinerna. Lås/dörr byte är på gång. På årsmötet 

kommer en sektionsstyrelse för träningslokalen att 
bildas. Förslagna avgifter: Medlem i Ljustorps IF
Träningskort: Halvår 500kr, Helår 700 kr nyckel-
tagg ingår i priset. Bastuavdelningen är tänkt att 

hållas öppen 1gång i veckan till att börja med. Mer 
info kommer att uppdateras på 
hemsida och anslag på affären. 

Damfotbollen

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

www.idrottonline.se/timra/ljustorpsif
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Lövbergs B&B
När du får gäster eller affärsbesök för övernattning

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

Julen har dansats ut

Andra söndagen i januari 
samlas barnen i Ljustorp för 
att dansa ut julen. Så har det 
varit sedan 1946. Från början 
i gamla skolan, strax nedan-
för kyrkan. Länge delades 
arrangemanget mellan Cen-
terkvinnorna och Socialde-
mokratiska kvinnoklubben, 
vartannat år. Men s-fören-
ingen lades ned, och 1983 
fick Centerkvinnorna ta över 
själva. 

En tradition som vuxit sig stark 
genom åren. Årets barnfest 
lockade ett hundratal till Bygde-
gården, 55 var barn. Centerkvin-
nornas ordförande, Ulla-Britt 
Ulander, hälsade välkommen. 
Det märktes att barnen längtade 
efter att få röra på sig, efter ett 
jullov utan snö. Många hade inte 
träffats på flera veckor, så det 
blev ”barnsläpp” med full fart 
från början. 

Sagostund
Lövbergarnas musik och Anna 
Eriksson lockade så småningom 
till dans runt granen. När barnen 
var nöjda, efter ännu en ”Björnen 
sover”, blev det dags för en paus 
med en sagostund. Anna Eriks-

son läste ”Olles skidfärd” av Elsa 
Beskow. Barnen ville snart dansa 
igen, innan det blev fika. Har-
riet Sällström, Inger Andersson, 
Marie Lundberg och Ulla-Britt 
Ulander ordnade festis, smörgås 
och pepparkaka till barnen och 
kaffe till de vuxna. Och sen blev 
det dans runt granen igen. Ändå 
var det bästa kvar - om man 
frågar barnen. Ryktet gick blixt-
snabbt, när de första hade sett 
honom genom fönstret:- Tomten! 

Långdans
Dagens huvudperson omringa-

des genast, och ville gärna dansa 
”Hej tomtegubbar” och en riktig 
långdans med barnen. Sist var 
det dags för tomten att öppna 
sin säck, och dela ut godispåsar 
till alla barnen. En del av de 
mindre barnen var lite blyga, 
men det gick lättare när tomten 
visade att han kunde namnen 
på alla barnen. Det är ju egent-
ligen barnen i Ljustorp som är 
julens huvudpersoner. Så det 
är självklart att det är barnen 
som dansar ut julen ordentligt! 

Text & bild: Tommy Klaar

www.naturskyddsforeningen.se

Traditionsenlig långdans med tomten på Bygdegården
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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-tors 9-12 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 lossning. 

I övrigt efter skriftligt P-tillstånd från 
Bygdegårdsstyrelsen. Överträdelse 

beivras.
Bygdegårdsstyrelsen

Tel. 072-7057943, 070-3375307

PARKERING
PÅ BYGDEGÅRDENS 

MARK
Vi välkomnar Ljus-
torps nya handlare 
Suzan, Samir och 
Salma och önskar 
dem ett jätte stort

LYCKA TILL 
 

 Bygdegårdstyrelsen

 

Valhall gänget i Ljustorp, Olle Liljemark, Benjamin 
Wänglund, Eddie Westin m.fl. har återigen gjort 
succé med sitt välorganiserade LAN på Bygde-

gården. Vi ser fram emot fler av era arrangemang. 
Bygdegårdsstyrlesen
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Ett mejl från Andreas säger 
nästan allt:

”Hej hej! Lite info!
Jobbet är nu beställt av Ö-viks 
pump. Ordern blir uppdelad i 3 
omgångar för att lättare lösa sig 
med betalning. Beställning på 
cisternen är gjord, ca 1 månads 
leverenstid. Avtalen postade o 
påskrivna på väg till Q-star.

Nästa styrelsemöte har vi inbokat 
den 8/1-2014 kl 19.00. Då har vi 
en hel del att planera;) Tack alla 
för ett bra arbete! Nu har ”Start-
skottet” gått. Med detta firar vi en 
riktigt GOD Jul och GOTT NYTT 
ÅR!!! //Andreas”
Uppstartsmöte med alla inblandade 
blir på fredag (24/1). Hemsidan är 
igång …igen. Tredje gången gillt! 
Nu hoppas vi att hemsidan ska vara 
både gratis och stabil!!!  Webbutrym-
met är sponsrat och en sk ”Pekning” 
återstår, adressen är tillsvidare  
www.macken.tcteknik.se 

Vi har fått frågor om andelsbevis 
inför deklaration. Marie-Louise 

har tagit reda på fakta: ”Andelsbe-
visen är bara en typ aktie och det 
är inte något man behöver ta upp 
i deklarationen. Man behöver inte 
ta upp några tillgångar eftersom 
förmögenhetsskatten är bortta-
gen.” Vi jobbar med andelsbevisen 
och funderar på om det går att 
hitta på något kul i samband med 
utdelning!?

Då kommer vi in på ekonomi …
igen. Vi har en budget i balans 
men inga marginaler och behöver 
mer pengar. Vi tar tacksamt emot 
ideér. Andreas och Marie-Louise 
ska på banken i morgon (22/1). Till 
något roligare med lite koppling 
till ekonomi. Det blir Familjedag 

på Burtjärn den 15 mars, pimpel-
tävling på dagen och After Pimp på 
IP på kvällen. Se separat annons! 
Vi behöver fler funktionärer, hör 
av dig till någon i Mackstyrelsen 
om Du vill hjälpa till. Kopplingen 
mot ekonomi. Vi hoppas att det 
blir pengar över som i så fall ska 
gå till ByMacken. Dessutom kör 
Ljustorps IF sin barnskidtävling 
på samma plats, samma dag, så 
det finns alla förutsättningar för 
en folkfest. 

För ByMacken Ljustorp Ekonomisk 
förening

Torbjörn Carlsson

Ämne: Macken Beställning
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Ljustorps Centerkvinnor hälsar alla välkomna till nedanstående aktiviteter!
 

Centerkvinnornas utflykt till en kvinnlig företagare

Föreningens aktiviteter hösten 2013 inleddes med en trevlig utflykt till 
”Svea mitt i smeten”, dvs. Marianne Svelanders nyöppnade café i Fagervik.

En härlig nostalgisk varm miljö mötte oss där Marianne berättade om sin väg till ett eget 
café och om sina framtidsplaner. Caféet har blivit mycket populärt och visar behovet av 

en träffpunkt i Fagervik. En specialitet är hennes Holländare, en mazarinliknande bakelse 
med pepparkakssmak. När kommer Svelanders goda segkaka åter? 

Olle Maxén, uppvuxen i Fagervik och fortfarande en trogen bastubadare på skolan där, 
berättade mycket målande om hur Fagerviks samhälle byggts upp med hjälp av alla arbe-
tare som kom inflyttande för att arbeta på fabriken. Han berättade även om många färg-

starka personer och hur olika områden fått sina namn bl. a. om ”Glöa”. 

Ett trevligt inslag var kvällens överraskning: dragspelaren Göran Åsell som underhöll med 
cafélåtar. Hans första låt var den mycket passande ”Jag är den glade bagaren”.

PS. Marianne blev utsedd till ”Årets uppstickare 2013” på  
Timrås företagsgala ”Guldstegen” i oktober. DS                       

   CENTERN OCH CENTERKVINNORNA
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Årets upplaga av Medel-
pad Classic ski är inställd. 
Snön har ju som vi alla vet 
låtit vänta på sig den här 
vintern. Den pudersnö som 
fallit senaste tiden har bara 
satt ihop sig i de försök som 
har gjorts att preparera den. 
-Jag har aldrig varit med om 
såhär konstig snö, säger Tor-
björn Carlsson som har lång 
erfarenhet av att preparera 
spår. 

Flera käppar i hjulet
Tävlingsledningen har sönda-
gen den 19:e januari besiktigat 
olika delar av sträckan över åar, 
plöjda åkrar och i skogspartier 
för att till slut konstatera att för-
utsättningarna för att dra spår 
inte finns. Det handlar dels om 
säkerheten, att isen på ån ska 
ha slutit sig, vilket den inte hade 

gjort vid inspektionen, och dels 
att den ska ha blivit tillräckligt 
tjock. Stormen Ivar satte käppar 
i hjulet med bland annat ett 
tjugotal stormfällda träd bara 
på sträckan mellan Ås och Lag-
fors.  De är nu bortröjda. Vädrets 
makter är dock svåra att rå på så 
den fluffiga pudersnön, med blan-
kis under är den främsta anled-
ningen till att tävlingen ställs in. 
-Det känns justare att ställa in i 
god tid för alla inblandade. Dels 
för de som arbetat hårt i förbere-
delserna och dels för åkarna som 
då kan välja att åka till någon 
annan tävling. Men även alla 
de funktionärer som är inkopp-
lade att arbeta på tävlingsdagen, 
säger Torbjörn Carlsson.

Ser framåt
Torbjörn blickar framåt och säger 
att de kommer att dra skidspår 
så fort förutsättningarna finns 
så skidåkare kan njuta av den 
natursköna sträckan. Ljustorps 
IF skidsektion ser ljust på fram-
tiden och har senaste tiden sett 
ett ökat intresse för knattarnas 
skidskola. Men även spårmaski-
nen som är ny för i år är ett till-
skott i föreningen. I skrivande 
stund har ett skidspår precis 
upprättats runt elljusspåret så 
nu finns det möjlighet att åka 
skidor i Ljustorp.

Text: Frida Nygren

Svåra snöförhållanden
Snöbristen sätter stopp för Medelpad Classic Ski

 
Marcus 

Bergfors, 
som siktar 

på Vasalop-
pet, är en av 
föreningens 

duktiga 
åkare som 

är glad 
över att det 

äntligen 
kommit snö.

Torbjörn visar den nya spårmaskinen, som gör ett bra jobb med spåren.
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www.scaskog.com

Stormen Ivar orsakade stora skador på skogen i Medelpad. Nu arbetar vi intensivt med att ta rätt på all 
stormfälld skog för att förhindra insektsangrepp och för att få ut virket innan virkesvärdet försämras.

Behöver du hjälp med stormfälld skog? Hör av dig till mig så fort som möjligt så att jag kan hjälpa dig 
på bästa sätt. Tänk på att det är mycket farligt att arbeta i stormfälld skog. Sätt alltid säkerheten främst! 
Arbeta aldrig ensam och se till att du har rätt skyddsutrustning och kunskaper. Är du det minsta osäker 
så ta hjälp av oss har många års erfarenheter av arbete i skogen.

Har du drabbats av 
stormskador?

Jag fi nns här för dig och din skog! 

Patrik Johansson
Virkesköpare i Ljustorp/Härnösand

Tel 0611-444 93

patrik.johansson.skog@sca.com

ka
rm

in
ko

m
.s

e
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Ljustorpsminnen 
Hembygdsföreningen publicerar 2 bilder i varje nummer av Ljustorpsbladet.

Skolorna har just börjat och hösten kommer 
krypande. Skillnaden i hur man klädde sig 
inför hösten är mycket olika idag och för, säg 
tre generationer sedan. Bilden nedan ser ut 
som en bild ur en Elsa Beskow-bok. Det här 
var den vanliga klädseln för små pojkar, halv-
långa byxor och barfota. Bilden är tagen utan-
för Bredsjöns skola 1923. Med på bilden är bl 

a Fritz Bredin, Erik Östman, Artur Enblom, 
Petrus Andersson, Valfrid Sjödin, Erik Sjödin, 
Albin Nyhle´n, Petter Östman, Edvin Englund, 
Fritz Lindblom, Jonas Östman, Ture Bergman 
och Algot Engström med lärarinnan Edla Lund-
mark - samtliga från Bredsjön.
Bilden togs av fotografen Albin Lindström.

Bilden är tagen troligen på 
1930-talet vid en strand-
kant av Bredsjön. Bilden 
finns i familjen Östmans 
samlingar som ett 6 x 9 cm 
stort negativ av bra kvali-
tet. Den ivrige unge bär-
plockaren ser ut att sikta 
på hallon. Bärplockaren 
heter Elsa Östman och 
som ogift Elsa Bredin.

Bild nr 11436.

Bild nr 10838.
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Ljustorps nya handlare Samir och Suzan Eshnino kommer och besöker oss.
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GPS i naturturism
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Ljustorps Baptistförsamling
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God fort-
sättning 
på det 

nya året!

                          

Så har vi passerat den mörkaste tiden på året och vi går 
mot en fin tid nämligen vårvintern och sedan våren, det 

ser vi framåt emot och gläds över. Men först en liten 
återblick och minns först och främst att vi före jul var 

samlade till ett fin och trevlig julfest som vi denna gång 
var förlagd i Viksjö. Vi åt ett fint och ett välsmakande 

julbord med allt vad det ska innehålla. Underhållningen 
var det Ysons Trio som sjöng och spelade samt berättade 
trevliga historier som var mycket uppskattat.  Uppslut-

ningen var den bästa på många år då vi hade närmare 40 
anmälda till festen. 

Det vi närmast ser fram emot är att Mjällådalens Byalag 
kommer att hålla sitt årsmöte måndagen den 17 mars 
kl. 19.00 och det blir i Viksjö Folkets Hus. Vill du bli 

medlem så hör av dig till ordförande Sven-Erik Karlsson 
eller sekreteraren Jan Bengtsson. Väl mött under våren!

Med varma hälsningar 

Styrelsen i Mjällådalens Byalag

genom Sven-Erik Karlsson

Mjällådalens byalag

                          

Varför inte ta en kvällsbastu 
med familjen? 

 
För mer information om flotten, bastu och stugan 

på bastuudden vänligen kontakta  
bokningsansvarig Kent Berg 070-218 80 69.  

Besök gärna vår hemsida  
www.bredsjon.dinstudio.se.

Bredsjön & Slättmons 
byalag

stram   mallig, högfärdig
strikórn  välmatad säd, utsäde
stroff   tå-rem på skidor
strúlit   oordnat
strö   hackat granris, torvströ
strö´jje  särtta i halsen, stressa
ströv   mjäll och hår från hästrykten
stubb   underkjol ofta hemstickad
strúla   drumla, snava
stúnnan  stunder
stýle   stjärt på fågel
styp   faller
stýr-vánner  styrbågar
st́ yttje   stycke
strå´mlu  har lätt för att snava
stå´nka  stöna,pusta
stå´ppen  tappen i en drickskagge

Våra dialektord, S 
Ur Bygd i förvandling, del III

Ås/Lagfors byalag
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Bygdetorget

Välkommen in!
bygdetorget@live.se Marlene tel: 82186 Sara tel: 0705592797

Gratis böcker!
Våra bokhyllor är överfulla, hjälp oss att minska 
antalet böcker. Det finns böcker i alla kategorier, 

även tidsskrifter. 

Freaky Friday
i samarbete med Lj. Baptistförsamling. Blandade aktiviteter  

till exempel lekar, spela spel, baka, sång mm.  
Varje träff  avslutas med fika.

Vi har öppet i 1 1/2  timme mellan
kl. 18.30- 20. Kom i tid, missa inte godishoppet!

Ålder: från förskoleklass 
Kostnadsfritt 

7/2, 21/2, 14/3, 28/3, 11/4, 2/5, 16/5

Klippning 11/2
Nu kommer Inger  Brink från Zarahs hit och gör 

oss fin i håret. Boka på tel 070-3375307

Seniorcafé Fredagar 10-12  
Alla är välkomna att fika  
även om man inte handlar

VÄLKOMNA!
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Stöd att söka 2014

Leader Timråbygd har fl era 
stödmöjligheter för dig som 
vill utforska vidare inom 
området. Dels kan du söka 
Startgas för att få medel för 
att utforska ett eventuellt 
företagande. 

Dels kan du tillsammans med 
andra söka förstudiemedel att 
använda till studiebesök mm.
       www.leadertimra.se

Osttillverkning i traditionell träform
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Öppet: 
 vardagar 10 - 18,  lördagar 10 - 14

Köpmangatan 47, tel & fax 060-58 07 80 

Välkommen!                                                                

      

Boule  
Inomhus 

Skönsberg                                                                                           
onsdagar kl 12                                                                                          

 

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.

 

Den 3 februari fortsätter vi 
med ” kvarncirkeln ”
i Hembygdsgården.

Årsmöte den 16 mars kl. 
18.00 i Hembygdsgården.

 
Glada vinterhälsningar !

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

FILMVISNING MED LUNCH 
6 febr kl 12.oo  Söråkers Folkets Hus.

Film, ”Hundraåringen som klev ut genom fönstret
 och försvann”. Pris lunch och film 145:- per person
   Lunch serveras  kl 12.oo, filmen börjar kl 13.oo.

 Anmälan senast 2/2 till 579604, 070-2294703.

REA 
50% på nästan allt

Glöm ej!
Inlämningsställe för kemtvätt   Pensionärsrabatt 

 ÅRSMÖTE  
 25/2 KL 13.OO  Bygdegården i Ljustorp  

Bokslut och val samt underhållning av                                 
” Fyrklövern” med sång och musik.  Servering och lotter

Massor av plagg  
högst 100 kr

 ÄGGSEXA
17/4   Bygdegården Ljustorp  Middag med dans 

 se annons längre fram
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Dialog Mjällådalen – vad händer i vår?
Hej igen!

Dialog Mjällådalen välkomnar Mjällådalens byalag till styrgruppen! I Dialog Mjällådalens styrgrupp sitter också 
representanter från Timrå kommun, Leader Timråbygd och Timrå naturskyddsföreningen.

Från ord till handling – för besöksnäringen i Timrå, är en temakväll för dig som sysslar med besöksnäring både i 
stor och liten skala. Leader Timråbygd arrangerar och Dialog Mjällådalen ska presentera resultaten från sommarens 
enkätundersökning i Mjällådalen! Kvällen kommer att bjuda på lite snack, möjlighet till utvecklingsstöd och mycket 

verkstad, så boka in den 25 februari redan nu. 

Dialog Mjällådalen planerar också en workshop tillsammans med en av landets främsta experter på allemansrätten. 
Workshopen vänder sig till alla som är intresserade av ämnet, men framförallt till dig som är markägare och till dig 

som sysslar med besöksnäring. Workshopen planeras någon gång i mars. Mer information om evenemanget kommer 
senare.

Dialog Mjällådalen har sedan starten i maj 2013 haft fler än 10 utåtriktade aktiviteter. Allt från guidade vandringar 
i Mjällådalen till utbildning om småkryp och planering och röjning av stigar i dalgången. Sammanlagt 82 personer 
har deltagit i åtminstone 1 aktivitet. Det är en bra bit kvar till målsättningen att bevara unika naturvärden, tillvarata 
markägarintressen, utveckla det rörliga friluftslivet och småskalig besöksnäring i Mjällådalen. Därför är fler väl-

komna att delta i projektet! Hör av er till mig och berätta vad ni tycker är viktigt att projektet arbetar med. 

Glöm inte Dialog Mjällådalens facebooksida. 

På återseende!

Jenny Zimmerman Projektledare Leader Timråbygd Terminalvägen 30, 861 36 TIMRÅ  
Telefon: 073-270 13 02       jenny.zimmerman@leadertimra.se

Projekt slutfört!

Nu är det äntligen klart. 
Alla nummer av Ljustorps-
bladet ligger nu uppe på 
hemsidan!

Som jag har berättat om förut så 
har Sockeföreningen fått möjlig-
het genom ett Leaderprojekt att 
skanna in alla gamla nummer av 
Ljustorpsbladet. Ett segdraget 
arbete som nu är färdigt. Det går 
nu att läsa alla 114 nummer av 
Ljustorpsbladet som har produ-
cerats sedan starten 1995. 

Det har varit ett intressant 
arbete att utföra. Jag har sett 
hur tidningen har utvecklats 
både i utseende och sidantal 
under årens gång. Tidningen 
är nu inne på sitt 20:e år och 
det finns ett starkt intresse för 
tidningen. Alla med Ljustorps 
som adress får tidningen gratis 
i sin brevlåda. Det finns ca 100 

prenumeranter runt om i Sve-
rige. Vissa har en anknytning 
till Ljustorp, som att de har bott 
här någon gång eller att de har 
släkt här, men det finns också 
prenumeranter som inte har 
någon koppling till byn, utan 
bara tycker att det är en trevlig 

tidning och intressant läsning. 
Tidningen finns också på biblio-
teken och skickas till myndighe-
ter och kommunerna i området. 
Är du nyfiken på hur den allra 
första tidningen såg ut? 

www.ljustorpsbladet.se

Alla nummer av Ljustorpsbladet inskannade.
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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 Lars Wilhelmsson finns i 
Centrumhuset och nås på telefonnummer 060-
163492. Anhörigcenters träfflokal finns på Köp-
mang. 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

Matjord

Kranbils- 
transporter

Sanna GruS
Öppom 124, 861 93  Ljustorp

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

Projekt Lantnära Boende   Leader Timråbygd



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 32. 

LYCKA TILL!

Mycket svår

7
4

3

6

8
2

794

1 3

7
9 7 3

8
28

5 8
3

2

3

1

6

5



25

Stor som liten,
gammal som ung.

Vi vårdar tanden i din mun.
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Maria är tillbaka i Timrå!
Måndagar, Tisdagar & Fredagar. 

Välkommen in till oss
Timrå & Cupolen!

Birsta Cupolen              BIRSTA Tel. 52 52 55 
www.harlinjen.nu 

Maggan, Mickis, Annica, Pernilla, Maria, Isabell och Viktoria

  

Köp  
öronljus!

Jag har 
Linnex  

linniment.

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

Besöksadress: Terminalvägen 16, Timrå 
Innehar F-skattsedel 

www.mobilamassoren.se 

Jag masserar i Ljustorp  
1 ggr/månad, boka tid!

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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Gör så här
Tina fisken och spenaten om de är frysta.
Sätt ugnen på 200°C.
Torka av fisktärningarna och lägg i en smord, 
ugnssäker form.
Smält matfettet i en kastrull. Ta från värmen 
och rör ut mjölet. Späd med mjölken lite i 
taget, tillsätt buljongen och vispa ut ev klum-
par. Koka upp under omrörning och låt såsen 
sjuda ca 5 minuter. Rör då och då. Tillsätt 
dillen. Smaka av med salt och peppar.
Pressa vätskan ur spenaten. Skär tomaterna 

i skivor. Ansa och skär blomkålen i mindre 
buketter och lägg i formen tillsammans med 
spenaten. Krydda med salt och peppar. Häll 
på dillsåsen. Toppa med tomat- och ostski-
vorna. Sätt mitt i ugnen 20–25 minuter, tills 
gratängen fått fin färg.
Koka under tiden riset enligt anvisning på 
förpackningen.
Servera fiskgratängen med kokt ris, citron-
klyftor och gärna en bit bröd.

Receptet är hämtat från Ica.se

400 g fisk i tärningar, t ex lax eller 
sej
400 g bladspenat
1 msk smör eller margarin
3 msk vetemjöl
3 dl mjölk (3%)
2 dl grönsaksbuljong (vatten och 
buljongtärning eller fond)
2 msk hackad dill
3 tomater
1/2 blomkålshuvud
1/2 tsk salt
1 krm peppar
100 g ost i skivor
4 port ris
Till servering
1/2 citron i klyftor
ev bröd

Dilldoftande fiskgratäng med blomkål och spenat
Ugn: 200°CTid: Under 60 MIN

För alla 
Läs noga ingrediensförteckningen på brödet. Gör glutenfri: red såsen med majsstärkelse (Mai-
zena) i stället för vetemjöl, välj glutenfritt specialbröd. Gör laktosfri: använd laktosfri mjölk, 
välj hårdost lagrad mer än 3 månader. Gör mjölkproteinfri: byt mjölk mot soja- eller havreba-
serad mjölkersättning, uteslut osten. 

Portioner: 4

På ett projektmöte på skolan kom en fråga 
upp om att servera mat i skolmatsalen för 
allmänheten. Finns det ett intresse på byn 
att kunna äta lunch lokalt och att kunna 
köpa matlådor med mat lagat på stället? 

Kan du tänka dig att köpa din lunch där? 
Tycker du att det låter som en bra idé så 
finns det en namlista på affären där man 
kan visa sitt intresse.

Lunchservering i Ljustorp?
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Aktiviteter  i Ljustorp Februari - Mars
 Februari
    Sön 2  kl. 11.00 
 Gudstjänst   
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling

       Fre 7 kl. 18.30-20.00   
 Freaky Friday  
 Bygdetorget 
 Baptistförsamlingen 

      Sön 9 kl. 11.00
 Gudstjänst   
 Betel
 Baptistförsamlingen  

    Sön 9  kl. 18.00 
 Gudstjänst   
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling 

    Tis 11 kl. 8-18  
 Klippning
 Bygdetorget
 Bygdetorget

    Tis 11 kl. 18.00 
 Inspirationsträff 
 Bygdegården 
 Ideell Entreprenör

    Ons 19  kl. 12.00 
 Mitt på dagenträff 
 Församlingshemmet 
 Ljustorps församling
    
    Fre 21 kl. 18.30-20.00   
 Freaky Friday  
 Bygdetorget 
 Baptistförsamlingen

    Sön 23 kl. 11.00
 Gudstjänst   
 Betel
 Baptistförsamlingen

    Sön 23  kl. 11.00 
 Högmässa   
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling

    Tis 25 kl 13.00
 Årsmöte
 Bygdegården
 PRO

    Mars
    Ons 5 kl. 18.00 
 Årsmöte 
 Bygdegården 
 Ljustorps IF

    Fre 7 kl. 18.30-20.00   
 Freaky Friday  
 Bygdetorget 
 Baptistförsamlingen

     Sön 9 kl. 11.00
 Gudstjänst   
 Betel
 Baptistförsamlingen

    Sön 9  kl. 11.00 
 Gudstjänst   
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling

    Fre 14 kl. 18.30-20.00   
 Freaky Friday  
 Bygdetorget 
 Baptistförsamlingen

    Lör 15 kl. 10.00 
 Barnskidtävling 
 Burtjärn 
 Bymacken    

    Lör 15 kl. 12-14 
 Pimpeltävling 
 Burtjärn 
 Bymacken  

    Lör 15 kl. 20.00 
 After Pimp 
 Ljustorps IP   
 Bymacken    

    Sön 16  kl. 18.00 
 Årsmöte   
 Hembygdsgården
 Hembygdsföreningen

    Sön 16  kl. 18.00 
 Söndagsgudstjänst 
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling

Mån 17 Stoppdatum

    Ons 19  kl. 12.00 
 Mitt på dagenträff 
 Församlingshemmet 
 Ljustorps församling

    Sön 21  kl. 18.30 
 Familjegudstjänst 
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling

    Sön 23 kl. 11.00
 Skotergudstjänst  
 Skinnen
 Baptistförsamlingen

  
28/3 Nästa Ljustorpsblad

    
Regelbunden verksamhet    
   
    Mån kl. 10-12     
 Öppet kyrkis  
 Församlingshemmet 
 Ljustorps församling

    Tis kl. 18-19   
 Innebandy   
 Gymnastiksalen 
 Ljustorps IF  

    Ons kl. 11 
 Boule   
 Skönsberg 
 PRO

    Ons kl 18.15-19.15 
 Skidträning 
 Skidstugan 
 Lj. IF/Skidsektionen

     Fre kl. 10-12  
 Seniorcafé 
 Bygdetorget 
 Bygdetorget         
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STAVRE 
GRUS

När det gäller grus 
och matjord 

Ring!
060-802 14  

070-351 27 10

 

Martins service
VVS 

PELLETS
VÄRMEPUMPAR 
070-673 06 09

 
Helglasade altandörrar till reapriser. 

Gipskivor och övriga trävaror till 
bra priser. Spånbalar.  

Pellets 6 & 8 mm.

Öppettider
Mån-Fre  7-17

Terminalvägen 6  
861 36 Timrå  

Tel: 060-571050

Bilrutor och 
stenskottslagning

Öppet må-to 7-17 fr 7-16
Terminalvägen 6, Timrå
Telefon 57 64 20 

Ryds Glas
i Timrå AB
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Telefonnummer
Service
Ljustorps Handel  060-820 40
Ljustorps Trädgård 060-820 49 
Ljustorps Taxi   060-820 37
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 070-218 80 69
Bokning bastu-udden 070-218 80 69
Tomat-Ås   060-810 50
Mjällådalens rök-kåta 060- 612287
Butik brorannasdotter 070-298 31 84

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
Lantbrevbärare Timrå  010-436 64 19 
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
Mån- Fre 10-17, Lör 10-14. 

Bygdetorget 
”Öppet” skylt.

Butik brorannasdotter 
”Öppet” skylt

Ljustorps information

Facit
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Ljustorps Trädgård
Våren är här!

Nu planterar vi penseér 
och pelargonier i våra 

växthus!

Tulpanbuketter! 

Baptistförsamlingen 
Benritz Motor
Bygdegårdsföreningen
Bygdetorget
Byggbutiken
Bymacken
Danielsson Byggare
Dialog Mjällådalen
EAB Norrland
GPS i naturturism
Hofmann tandläkare 
Håkan Forsberg
Hårlinjen
Hässjö begrav. byrå
Ideell entreprenör 

Lantnära boende 
Leader Timråbygd
Ljustorps Centeravd.
Ljustorps Handel 
Ljustorps Hembygdsför.
Ljustorps församling
Ljustorps IF
Ljustorp PRO
Ljustorps Taxi
Ljustorps Trädgård
Lövbergs B&B 
Martins Service
Mobila massören
Monicas
MT Bikeshop

Naturskyddsföreningen
Norrskog 
PN Montage
Ryds Glas i Timrå
Sanna Grus
SCA Skog
ServaNet AB
Sjöströms Busstrafik
Stavre Grus
Startgas 
Träffpunkten
Tynderö Teknik
Y Mäklaren
 

Returadress:  Ljustorp Sockenförening
        Öppom 110,  
   861 93 LJUSTORP 

Tel: 820 49 Öppet: Vard: 10-17 Lör: 10- 14

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


