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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@ljustorp.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 

Gästskribenter: Marie-Louise Gustafsson 

LJUSTORP

En grönskandE landsbygd

Tidningsinformation
Nästa tidning 10/8 

 
Stoppdatum den 30/7

Prenumerationer 
Tidningen delas ut gratis till alla som har brev-
låda i 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 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: 060-57 56 26 
Lögdö, Riibodarna: 
Björn Andersson   tel: 060-820 74 
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 2011
  Niclas Andersson, ordf 
  Ulf Nilsson, kassör
  Sara Östman, sekr 
  Victoria Rosengren 
  Kjell Rastberg 
  Vivianne Nyman
  Suppleanter:  
  Björn Andersson
  Lill Wiklund
 
  Årsmöte planeras i juni 

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

Föreningen skall verka för att 
skapa de bästa förutsättningar för 

att leva och bo i Ljustorp!

Vi driver eller är samverkanspart i Leader-
projekten: GPS för naturturism,  
Klimatsmarta Ljustorp, Bygdegården som 
möjlighetsskapare, Lantnära boende och 
Vindkraftsåterbäring för bygden som har 
egna annonssidor i tidningen.

För mer information om vår verksamhet

 Utan sommarjobb?
För dig mellan 15 och 19 år kör vi 
återigen projektet Företagstestare. 
Här kan du driva ditt eget företag 
i minst 2 veckor och tjäna extra 
pengar. Medel är sökt och beviljat 
från Leader Timråbygd, se annons 
sid 27.

Välkommen att söka!

Sommaren är i antågande
Nu är våren äntligen här och vi får 
hoppas att dom sista snöfallen har 
kommit för året. Närmast kommer 

öppet hus, då Ljustorp öppnar sig för 
omvärlden;)

Glöm inte bort att besöka våra smult-
ronställen i sommar. Tomat-Ås med 
café Pomodoro, Rotsjö gård med sina 

underbara ostar, alla våra fantastiska 
vandringsleder och våra fina natur-

reservat. Från Högåstornet kan du se 
ut över hela dalen och även till närlig-
gande kommuner. En sommarupple-

velse i Ljustorp går inte av för hackor.

Glöm inte att handla lokalt!

Föreningsstämma 27/6 se sid 34 
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En dag med Ljustorps Taxi
Flera gånger varje dag ser 
man Ljustorps Taxis bilar pas-
sera genom byn. Vart har de va-
rit? Vart är de på väg? Jag blev 
nyfiken och bestämde mig för 
att åka med en dag. Jag kontak-
tade Marie Lundberg och berät-
tade om mitt förslag. Hon tyckte 
det var en bra idé och dag och 
tid bestämdes. 

Ljustorps Taxi startades av Kurt 
Lindström och hans fru Elsy. De 
köpte rörelsen av Per -Erik Nilsson 
den 31 jan 1948. 1953 tog Elsy sitt 
trafikkort. Med i köpet av rörelsen 
kom det en Plymouth och en Dodge. 
Efter några byten, bla till en PV 60 
och en sjusittsig Chrysler, inköp-
tes den första Mercedesen omkring 
1961. De har sedan dess varit mär-
ket trogna, med undantag av några 
Wolkswagenbussar. En avsevärd 
förbättring gjordes på 1970- talet 
av kommunikationen. Kurt satte 
upp en mast på Burberget och drog 
en ledning nerför bergssidan. Detta 
möjliggjorde användandet av wal-
kie talkies inom Ljustorp. På så 
sätt kunde de komunisera mellan 
bilarna och kontoret, vilket under-
lättade väldigt.  

Generationsskifte
Kurt och Elsys dotter Anette hade 
hjälpkört i 5 år 1990 då hon till-
sammans med sin make Lage Sjö-
ström tar över företaget. Både 
Elsy och Kurt försätter att arbeta 
i företaget. Elsy slutade 1997 och 
Kurt körde ända fram till sin död 
2002. 1999 går Lage sin egen väg 
och startar Sjöströms busstrafik. 
Anette fortsätter att driva företaget 
ensam, men vid det här laget har 
även deras dotter Marie Lundberg 
börjat köra. Hon tog sitt trafikkort 
1992. Företaget hade nu fem bilar, 
varav 2 handikappbussar och fyra 
anställda. I upphandlingarna om 
samhällsbetalda resor 2007 för-
lorade Ljustorps Taxi avtalet på 
Handikapptrafik. Detta gjorde att 
de vart tvungna att säga upp de 
två anställda de hade -  Pernilla 
Sjöström och Lasse Nordin. Under 
året kommer Marie att ta över fö-
retaget tillsammans med sin make 
Michelle. Hon blir nu tredje genera-
tionen som driver företaget. 

En typisk dag
För mitt ”studiebesök” har vi be-
stämt att Anette ska plocka upp 
mig på Bygdegården. Klockan är 
knappt 6.30 när hon dyker upp. 
Hon kör personbilen, en  Mercedes 
E320  med fyrhjulsdrift. Hon be-
rättar att det första hon gör varje 
morgon är att skriva i tidboken. 
(En logg alla chaufföret måste ha.) 
Färden går till Maries hem i Åsäng 
där bussen, en Mercedes Viano med 
8 platser står på varmkörning. Vi 
skiftar fordon och kör till Höglands-
bodarna för att hämta dagens för-
sta passagerare. Hon heter Evelina 
Persson och hon får strax sällskap 
av syskonen Josefin, Simon och Jo-
hannes Mattsson. Tillbaka ner till 
Åsäng, där det blir en liten väntan 
på den linjelagda bussen som går 
från Åsäng 6.50 mot Stavreviken. 
Barnen åker vidare med den till 
skolan i Söråker. Nu far vi tillbaka 
till Marie. Här väntar frukost och 
genomgång av dagens körningar. 

Bokningar
Varje morgon går Marie in på Läns-
trafiken i Västernorrlands (Din tur) 
hemsida. På samonline kan hon se 
vilka körningar som finns bokade 
på bilarna under dagen. Hon skri-
ver ut körschemat. Den mesta trafi-
ken som Ljustorps Taxi kör är sam-
hällsbetalda resor, dvs skolskjuts, 
sjukresor och färdtjänst.  Alla re-
sor bokas hos Samtrans i Ånge. 
När det blir någon förändring i 
turerna ringer Samtrans upp och 

meddelar. De kan se vart bilarna 
befinner sig hela tiden och kan där-
för boka in den bil som är närmast 
en körning. Personbilen som Anette 
kör tar sjukresor och färdtjänsten. 
Marie kör skolskjuts och komplite-
ringstrafik i bussen. När frukosten 
är uppäten far Anette och hämtar 
Rasmus Mattsson i bussen. Frukos-
ten plockas raskt undan och lagom 
till Anette är tillbaka tar Marie 
över bussen. Anette far iväg för att 
hämta barn till Sörbergeskolan och 
Bergeforsskolan.

Dagen börjar
Marie börjar dagen med att hämta 
skolbarnen till Ljustorps skola. Det 
är bara 5 stycken som åker taxin 
på morgonen. Rasmus sitter redan 
i bussen när Marie kommer ut, 
Maries dotter Johanna åker också 
med  och färden går mot Hamre där  
Emma Birberg kliver på.  Vi genade 
upp till Öppom där Emil och Elias 
Lögdqvist klev på.  I vanliga fall 
brukar det spelas musik i bussen. 
Barnen vill lyssna på de senaste 
skivorna på hög volym! Men för da-
gen får skivorna vila till förmån för 
samtal.  Framme vid skolan följer 
Marie med barnen in.  Ute igen sät-
ter Marie in en bakåtvänd barnstol. 
Vi far nu och hämtar Anton Sand-
blom. Han har ett ovanlig funk-
tionshinder, Cornelia De Langes 
Syndrom,  och går därför på Tallnäs 
förskola. Där finns det resurser och 
kundskap att hantera hans handi-
kapp. Vi går in med Forts s. 8
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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 säljer fiskekort.

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

Fler erbjudanden finns i butiken ! Priserna gäller 18/5-27/5 med reservation för slutförsäljning

 

Nu kan du hyra släpvagn  
hos Ljustorps Handel!

Beställning 
senast Torsdag. 

Tel: 820 40 

Laxfilé 
500g Polar

59,90:- 

Tjock grillkorv 
500g Scan

30:-
Se receptförslag sidan 12
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Kanske mer känd som Lisbeth 
Öberg är den intervjuade född 
i Öppom. Moderns namn Lina 
Öberg och fadern okänd. Famil-
jebilden är lite komplicerad, 
eftersom det finns både hel-och 
halvsyskon med i bilden. Karl-
Gustav Öberg och Erik Öberg 
var hennes helsyskon och Albin 
Öberg och Linnéa Öberg (gift 
med Wilhelm Ulander) hennes 
halvsyskon. Vid tre månaders 
ålder bortlämnades ”Elisabeth” 
till Hulda Meyer och Konrad 
Westman som var boende i Edsta 
och där fortsatte uppväxten hos  
”nya föräldrar”. 

Fastigheten med tillhörande 
jordbruk var beläget på kullen 
ovanför Edstabäcken och dåva-
rande landsväg hade sträckning 
ovan nuvarande väg. En hel del 
umbäranden med vedhantering 
och bistånd med skötseln av 
djuren fick Lisbeth utstå innan 
hon som 6-åring började skolan 
i Mellberg. Skolköket på präst-
bordet avslutade skolarbetet. 
Som första anställning ham-
nade hon hos änkan Kristina 
Wikman i Gällvik. Sysselsattes 
med allehanda arbeten som före-
kom i jordbruket. Sedemera vid 
ca 14års ålder tog jobb i Hubert 
Petterssons Diverse Handel i 
Rolandsbacke, Hässjö vid. En 
kortare sejour i Örnsköldsvik 
hos en pälshandlare, och slut-

ningen affärsbiträde 
hos Handlar Anders-
son i Fagervik.

Vid 19 års ålder gick 
resan mot Stockholm. 
Hon väntade första 
sonen Lars-Bertil, 
och fick bostad och 
arbete hos en familj 
med både affär och 
småbarn, året var 
1950. Det gick bra 
att jobba parallellt 
med barn i familjen 
och Lisbeths egen 
son. Så småningom styrdes 
kosan hemåt och på en auk-
tion hos Peterséns i Åsäng kom 
Ingvar Byström in i bilden. Yng-
lingen från Riksgränsbyn visade 
sig bli Lisbeths äkta make. De 
gifte sig i Götlunda k:a i Arboga 
enär Ingvar vid det tillfället 
jobbade därstädes. Sonen Kurt 
föddes 1956. Ingvar var grävma-
skinist och Lisbeth var anställd 
vid barnbespisningen under den 
2 åriga vistelsen i Arboga. 

Makarna flyttade åter till 
Horsta i Timrå, och 1962 bygg-
des eget hus i Skottgård. Vid 
hemkomsten arbetade Lisbeth 
i 3 år hos Timrå Simhall. Fick 
därefter jobb som vårdare vid 
Hamsta sjukhem, föregånget av 
en kortare utbildning i Järpen. 
25 år i tjänsten fram till pensio-
nen vid 60 års ålder. Ingvar B. 
hade arbete hos Bäckström o co 
som grävmaskinist och senare 
samma jobb vid Timrå kommun 
fram till pensionen. Ingvar 
avled 1999. Sönerna har inal-
les 5 barn, och barnbarnen är en 
glädjekälla för farmor på ålderns 

dagar. En sorglig händelse 2011 
var när barnbarnsbarnet (med 
på bilden) Oliver, endast 15 år 
gammal avled i cancer. Det tog 
”gammelfarmor” mycket  hårt. 

Lisbeth har rest runt i Sverige 
och Europa med otaliga buss-
resor. Det har närmast varit 
en passion. Många vänskaps-
band har slutits som varar 
livet ut. Lisbeth är en mycket 
duktig och anlitad spågumma. 
I kaffesump kan hon utläsa det 
mesta. Kunder från när och 
fjärran. Är en ”värsting” på att 
samla tomtar. C:a 1000 i sin ägo 
som tas fram juletid. En riktig 
blomsterkvinna, både inne och 
ute finns blomsterfägringen. Att 
trädgård och natur är hennes 
största intresse bör man aldrig 
tvivla på. Vävning och sömnad 
kommer härnäst. Tillsammans 
med katten ”Sambo”, den tredje 
i ordningen. Vistas hon kvar 
på Kläppgränd, många vänner 
och bekanta mottages gästvän-
ligt och varmt av den populära 
Sibyllan. 

Torsten Byström

Tottes hörna

Ljustorpsprofil 36
Eliza-Beth Byström f. 270727
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Kontaktuppgifter Ljustorps Idrottsförening

Telefontid: Må-Tors 9.00-12.00 
Tel:  060-821 86 

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

Badtunna
 
Locka vänner, familj 
eller arbetskamrater 
till en naturnära  
spaupplevelse och 
hyr vår vedeldade 
badtunna.

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 2012
Ungdom tom 20 år 75 kronor
Pensionärer  75 kronor
Vuxen   100 kronor
Familj   200 kronor (gäller personer boende i samma hushåll)

Mottagning av metallskrot!
Containern finns på plats. Stöd vår verk-
samhet och lämna till containern på IP.

Fotbollssektionen

Hemma matcher
29 maj kl 19.00 LJIF- Matfors IF

5 juni kl 19.00 LJIF- Stöde IF
26 juni kl 19.00 LJIF- Kovlands IF

Bingon startar  
den 17 maj kl 16.45  
kassan öppnar 15.45

24 maj – 30 aug kl 18.45 kassan 
öppnar 17.45

Den 7 juni 
INSTÄLLT

Styrelsen
Ordf: Tina Tjärnberg Forslund

Vice ordf: Björn Andersson
 Kassör adj: Marlene Svedin
 Sekretrare :Mats Jonsson
Ledamöter: Henrik Forsberg, Mikael Forslund
Supp.: Staffan Eriksson, Joakim Andersson, 

Mikael Östman

Medlemsavgiften betalas in på 
bankgirokonto 5808 – 0029  

Namn, adress och hela personnumret.

 

OBS!!! Kanotuthyrningen finns 
på Bygdegårdens sida!!!!

Semesterstängt v. 27-32
Vid viktigt ärende mejla  
ljustrorpsif@telia.com 

Mejlen läses regelbundet.
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Vi utför ombyggnationer, reparationer samt kakel- och klinkerarbeten

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

Anton och förskolepersonalen tar 
hand om honom. Nu finns det lite 
tid över för en kaffepaus på Shell 
i Sörberge. Dagen till ära kommer 
Anette och gör oss sällskap - något 
hon sällan gör annars. 

Bilbyte
Jag byter bil och nu går färden till 
Tallnäs där vi ska hämta en kvinna 
som ska till vårdcentralen i Söråker 
för att lägga om ett sår. Anette hjäl-
per kvinnan med rullatorn och ser 
till så hon kommer in ordentligt. 
Vi fortsätter ut till Tynderö för en 
komplittering. På vissa busslinjer 
är det inte lönsamt att en buss går 
på fasta tider. Man kan då boka en  
komplitteringstur vilket betyder att 
den som vill åka ringer och bokar 
en resa på Samtrans. Istället för en 
buss körs turen av en taxi. Det är 
en ung grabb som ska åka till buss-
hållsplatsen i Söråker, för vidare 
transport med den vanliga bussen. 
Anette berättar att det är alla möj-
liga sorters människor som åker 
med henne. Klockan är nu 10.30. I 
Sörberge plockar vi upp två damer 
som ska in till Sundsvall till Kom-
vux lokaler på Thulegatan. Anette 
hjälper dem både i och ur med rul-
latorerna och hjälper dem upp för 
trappen och in genom dörren. En av 
damerna berättar att hon ramlat i 
trappen en gång, men Anette hål-
ler ett stadigt tag om armen, så den 
här gången går det bra. 

Ny körning
På väg ut till Birsta ringer Samtrans 
upp med en ny körning till Anette. 
Det kan bli många ändringar under 
en dag, och på körschemat stryks 
det och läggs till undan för undan. 

Vi strålar samman med Marie för 
att äta lunch. Sedan vi skiljdes åt, 
har hon varit hem för att göra lite 
pappersarbete och hunnit med en 
komplittering. Under lunchen be-
rättar Marie att alla som har avtal 
med Länstrafiken måste ha alkolås 
i bilarna. Det måste också finnas 
brandsläckare, klistermärken som 
talar om var brandsläckaren finns 
och att det finns en förbandslåda. 
Detta kontrolleras av Länstrafiken 
en gång om året. Vidare ska det 
finnas  ”Din Tur” dekaler på bilen. 
Efter lunchen åker jag med Marie 
igen. Hon berättar att hon kommer 
ihåg när hon åkte med sin morfar 
som barn och att mycket är sig likt 
från den tiden, att hon går i sin 
morfars fotspår.

Skolbarn
På väg förbi busshållsplatsen i 
Sörberge ser vi att tidningarna till 
Ljustorps Handel fortfarande lig-
ger kvar. Marie backar tillbaka och 
slänger in dem i bussen. Hon ringer 
upp Niclas för att kolla så ingen är 
på väg efter dem. Tillbaka i Ljus-
torp slänger hon in dem på affären 
innan vi far till skolan för att häm-
ta upp de yngre skolbarnen, som 
slutat för dagen 12.45.  Det är Lud-
vig Wigert, Smilla Wänglund, Emil 
och Elias Löjdqvist, Emma Birberg 
och Rasmus Mattsson som ska åka 
med. Första stopp blir Öppom där 
Emil och Elias kliver av. Vi genar 
ner till Hamre där vi släpper av 
Emma. Så över till Höglandsbodar-
na där Rasmus stiger av. Vi far över 
Ljustorpsån en gång till och stan-
nar i Edsåker där Ludvig som sista 
man kliver av. Klockan har hunnit 
bli 13.30 och nu går färden till Ber-

geforsens skola där vi hämtar upp 
Isabelle Åström  hemmahörande i 
Riibodarna. Idag är hon ensam, men 
i vanliga fall är det fyra barn som 
åker med via Riibodarna och runt 
Åsäng. När vi släppt av Isabelle far 
vi tillbaka till Bergeforsens skola 
för att hämta en omgång barn till.  
På den här turen brukar det vara 
sju barn, då går turen över Stavre 
och upp mot Höglandsbodarna, vi-
dare mot Mellberg och Lövbergsås-
en. Men idag är det bara två syskon 
- Egon och Björn Englund. 14.30 
var Anette på Ljustorpsskolan och 
hämtade de äldre barnen. Klockan 
börjar närma sig 15 så jag tackar för 
mig och hoppar av vid affären. Ma-
rie fortsätter och skjutsar hem bar-
nen. Hon fortsätter att köra i någon 
timme till innan hon får göra kväll. 
Det kommer barn med bussen till 
Stavreviken 15.35 som går på Ala 
skola. De ska till Höglandsbodarna 
och det kan eventuellt dyka upp en 
kompliteringstur 16.50 i Åsäng som 
går  mot Bredsjön.

Långa dagar
Anette berättar att hennes dagar 
ofta är väldigt långa. Strax före 
6.30 sätter hon sig i bilen, och förut-
om frukosten hos Marie, kliver hon 
inte ur bilen på hela dagen. (För-
utom när hon hjälper resenärerna.) 
Hon tar sällan rast på hela dagen 
och jobbar vanligtvis till 17.30 varje 
dag. En normal dag så kör de mel-
lan 30 till 50 mil var för sig. Det 
är ungefär en resa till Stockholm - 
varje dag.

Text & bild: Sara Östman  

En dag med Ljustorps Taxi - forts från s. 4
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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 ca 150 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 cermonier.

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: 072-7057943

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

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. 27-32
Vid viktigt ärende mejla  
ljustrorpsif@telia.com

Mejlen läses regelbundet.
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Våga Vara Vacker

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

Evert Ljusberg på Bygdegården
Den 19 april 2012 hade 
Ewert Ljusberg lockats till 
Ljustorps Bygdegård av 
Timrå Riksteaterförening. 
Redan tidigt stod det klart 
att det var en uppskattad 
gäst då många beställde bil-
jetter tidigt. 

Ewert kom med hustru, en hög-
talaranläggning på kanske 3x3x3 
dm, mikrofon, gitarr och en pall 
för tre huvudbonader. Det var en 
keps, en slokhatt och ett plom-
monstop och därmed var rekvisi-
tan satt för kvällens figurer.

Det blev egna låtar, Dan Anders-
son och Evert Taube bland annat 
varvat med många historier ur 
livet. Ewert fick snabbt publiken 
med sig och det blev en mycket 
trevlig kväll. Ewert tog fram sitt 
imaginära munspel och drog  en 
blues - en häftig upplevelse! 

Pausen är alltid viktig för helhets-
upplevelsen. Serveringen av de 

många gästerna flöt mycket bra. 
Timrå Riksteaterförenings Ulla-
Britt Ulander stod med kaffekan-
nan medan Ann-Marie Byström 
och Britt-Marie Swing  valde kaf-
febröd. Ljustorps Hembygdsfören-
ing med Inger Andersson, Märta 
Rönngren och Anita  Lindström 
stod för fikat. Anita hade bakat de 

goda bärformarna och bullarna. 
Teaterombudet Jeanette på ICA 
Andersson valde  bland de sista 
goda hembakade bullarna. Kaffet 
fick avnjutas i bänkarna då det 
var så mycket folk. 

Kvällen blev historisk med så 
många i publiken. Friteaterns 
publikrekord från 2004 med 163 
åskådare på ”Tänk om” slogs med 
10 personer! Efter den omtum-
lande första akten var det nog 
många som undrade om Ewert 
kunde hålla tempo och locka till 
samma glädje ännu en timme - 
det kunde han och det blev efter 
publikens jubel två extranummer. 
Efter föreställningen blev det för-
säljning av skivor med hälsning 
och signatur av Ewert.

 
Text & bild: Olof Ulander

Den kända nöjesprofilen slog publikrekord!

Vill du ha promenadsällskap?
Vi samlas utanför Bygdegården omkring 
kl 8.00 och går i en timmes tid. Passa på 
att komma ut i vårsolen och få en bra start 
på dagen. Ta med gåstavarna om du vill. 
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HJÄRTSTARTAREN

Medelpads Räddningstjänstförbund arbetar på att vi här i Ljustorp ska 
ingå i ett försöksprojekt, som innebär att vi kan ha en ”Light”-version av IVPA (I väntan 

på ambulans). IVPA finns bl. a. i Viksjö och Söråker. Light-versionen innebär att frivilliga 
brandkåren får ett larm direkt från SOS-alarm, hämtar hjärtstartaren och åker till den drab-
bade. Det förutsätter att någon i den drabbades närhet redan har startat hjärt- och lungrädd-

ning. Därför är det viktigt att anordna kurser i HLR för allmänheten. Räddningstjänsten 
kommer att ha den första kursen i början av maj och Röda Korset i slutet av maj. Kurserna 
är kostnadsfria för deltagarna! Kursstart kommer att annonseras under ”Föreningsnytt” i 
ST och Dagbladet. Vid frågor kontakta Ljustorps RK: Eva Westerlund tel 076-811 00 56

UTFLYKT MOT HEMLIGT MÅL

Centern anordnar som vanligt en trevlig utflykt mot hemligt mål
Söndag 8 juli kl. 18 samling vid Bygdegården

Medtag eget fika, gott humör och en slant att köpa lotter för!

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

REP • SERVICE
RESERVDELAR
Snöslungor
   Motorsågar
      Gräsklippare

  

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!

Rosépepparlax med äppeltzatziki

Lax med rostad potatis och Medelhavsinspirerad sås.

1 kg småpotatis, halverad
1 msk olivolja
1 tsk salt
0,5 tsk kalennepeppar
500 g laxfilé
2 msk rosépeppar, stött
1 tsk salt
1 st äpple, tunna stavar
2 dl matyoghurt
1 st vitlöksklyfta, pressad
0,5 st romansallad, strimlad

Gör så här:
Ugnstemperatur 200 grader. Lägg potatisen på en plåt och ringla över olivolja, 
salt och kajennepeppar. Låt stå i ugnen 25 minuter. Vänd laxen i rosépeppar 
och salt. Lägg i en ugnsfast form och stek dem i ugnen cirka 10 minuter. Använd 
gärna stektermometer, laxen är perfekt vid 50 grader. 
Blanda ihop äpple, yoghurt och vitlök till en röra. Servera laxen med rostad 
potatis, äppeltzatziki och sallad. 

535 kcal/ portion  Energi från: Fett 23%, Kolhydrater 47% Protein 30%
Recepet hämtat från Vår Middag/ Coop

30 min 4 port 200 grader
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www.scaskog.com

Vill du göra en bra affär kontakta 

Per Stadling på SCA Skog 

TFN: 070-2290455

Tel 060- 19 39 18
Mobil 070- 229 04 55
per.stadling@sca.com
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Ljustorps minnen 
Hembygdsföreningen publicerar 2 bilder i varje nummer av Ljustorpsbladet.

Det finns mycket få äldre bilder som visar 
hur man firade sin jul i Ljustorp. Den här 
bilden är hämtad från familjen Larsson i 
Tuna. Bilden är kraftigt skadad men visas 
ändå därför att den är så ovanlig. Full-
stor julgran som vi använder den till jul 
började användas i mitten av 1800-talets 
överklasssverige. Bilden är tagen ca 1920 
i familjens gård i Tuna by. Julgranen är 

smyckad med stearinljus, pappersflag-
gor från många länder (det var fred igen ) 
och glitter. Blomman på bordet är en jul-
kaktus. Elektriskt ljus i taklampan var en 
nymodighet 1920 och strömmen kom från 
Edstabäcken. Bilden är väl exponerad 
och hela rummet är upplyst från vänster. 
Ljuset kommer troligen från magnesium-
pulver som antändes när det var dags, en 

ganska besvärlig procedur som säkert är 
en förklaring till att vi har så få inomhus-
bilder från den mörka årstiden från denna 
tid. Personerna på bilden är fr v Wilhelm 
Larsson, Mary Larsson, Lars-Erik Lars-
son, Dagny Lodén gift Olsson, Gunnar 
Jansson, Emma Wigg, Hilding Larsson.

Bild nr 11009. 
Bilden är tagen på 1920-talet av en okänd 
fotograf. Platsen heter ”Övre Ådalsstugan” 
i Ådalen i nordvästra delen av Ljustorp. Här 
är det handkraft och hästkraft som gäller. 
Männen står uppställda framför huggarko-
jan och visar sina verktyg och transport-
hjälpmedel. Hästen drar en timmerdoning 
och männen visar upp en skyffel för att 
gräva sig ned i snön runt varje träd som 
skulle fällas för att få tillräckligt kort stubbe, 
såg och yxa. En komplett produktionsenhet 
för att leverera timmer till närmaste flott-
ningsbara vattendrag. Från vänster Love 
Johansson Björkom, Joel Johansson f.1877 
Högland, Harry Holmberg Öppom, Verner 
Jonsson Högland, Einar Johansson f.1904 
Prästsvedjan. Lägg märke till lådan bakom 
hästen och bakom hästens framben. Kanske 
var säsongen slut och man var på väg hem 
och det föranledde fotograferingen.

Bild nr 11403. 
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KALENDER:
20/5 kl 15:00 Konfirmationsmässa i Ljustorps kyrka
Malin Hagström, Agneta Granlöf, konfirmanderna.
Sång av Amanda Sellstedt, Sofie Edström
3/6 kl 11:00 Söndagsgudstjänst i Ljustorps kyrka
Thord Hägglund, Agneta Granlöf
6/6 kl 18:00 Musik sommarkväll i Ljustorps kyrka 
Thord Hägglund, Angeta Granlöf, Ljustorps kyrko och hem-
bygdskör. Mingel i sockenstugan efteråt
17/6  kl 11:00  Högmässa i Ljustorps kyrka  
Thord Hägglund, Agneta Granlöf
23/6 kl 18:00 Söndagsgudstjänst i prästgårdsparken   
Thord Hägglund, Agneta Granlöf
1/7 kl 12:00 Gudstjänst vid hembydsgården
Malin Hagström, Cecilia Nilsson
15/7 kl 18:00 Söndagsmässa i Ljustorps kyrka
Thord Hägglund
22/7 kl. 11:00 Söndagsgudstjänst i Lagfors kyrka
Thord Hägglund
29/7 kl 18:00 Sommarmusik i Ljustorps kyrka
Thord Hägglund
Med reservation för ändringar.  
Se gärna aktuella uppgifter i predikoturerna eller på hemsidan

Expeditionen i Ljustorp
Telefontid: onsdag 10-12   82270 
Övrig tid hänvisas till pastorsexp i Söråker

 

Pastorsexp. Bäckgatan i Söråker
Telefontid: månd-fred 10-12  
Tel. 060-408 20
vik kh Thord Hägglund 060-408 21, 070 - 3138752

PSST.......
Du missar väl inte körens musik i som-
markväll den 6 juni i Ljustorps kyrka kl. 
18:00? Ni kommer att få lyssna till kören 
som sjunger både traditionella sommar-
sånger, musikal och pop. Solister och in-
strumentalister.....
Mingel i sockenstugan efteråt, lotterier!
Varmt välkomna önskar Ljustorps kyrko- 
och hembygdskör

genom Agneta

ÅRETS MITT PÅ 
  DAGEN RESA
Som vanligt ska vi i år göra en 
Mitt på dagen resa den 8 juni. 
Färden går denna gång till Stuguns ”nya” kyrka, men 
som jag hoppas också till den gamla. Därifrån fortsätter 
vi färden till Mus-Olles museum, som många av er re-
dan säkert känner till.  Vi åker med samma bussbolag 
som tidigare och det är Micke som kör. Jag har bett ho-
nom planera dagen tidsmässigt så att vi kommer hem 
något så när i vanlig tid. Han ska också fundera över 
var det är lämpligt att äta och dricka kaffe. Resan kos-
tar i år 200 kr per person. Som vi brukar ha det så blir 
det säkert vackert väder (det brukar vi ha) Bussen av-
grå 08:00 från Ljustorsp församligshem. ”Springfika” i   
f-hemmet före avfärd. Anmälan görs till Majny tel 060-
82018 och till Freja tel 060-82405

ÅRETS SURSTRÖMMING!
Gratis äter vi tillsammans surströmming i 
prästgårdsparken den 15 augusti från 
kl 14:00 till 19:00 
Den som inte äter strömming bjuds på sill 
barnen får köttbullar eller korv.
Alla ni som inte tidigare har kommit tyck-

er vi ska göra ett försök.
Som vanligt arrangeras tillställ-
ningen av IP och församlingen

 
COUNTRYKVÄLL
Förra året ordnades en coutrykväll på  
Bygdegården tillsammans med Baptist-
församlingen, Frälsningsarmén och Ljus-
torps församling. Succén var given. 160 
personer kom och lyssnade. Vi planerar 
för en liknande kväll den 25 augusti i år. 
Boka kvällen. 
Vi återkommer med mer information.
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Öppet hus

ÖPPET HUS i Ljustorp
 

Butik brorannasdotter.
Butiken har säsong start på öppethusdagen

den 19 maj då jag har öppet 
mellan kl. 10.00 och 19.00.

Övriga öppettider under säsongen är när 
jag är hemma, då har jag skylt vid vägen  
eller så kan ni ringa och höra eller boka  

en tid. tel. 070 298 31 84.
VÄLKOMMEN

Vivianne

Natur- och kulturutflykt till Vargudden 
vid Ådalsån/Laxsjöån Lörd den 26 maj

Samling vid affären, Ljustorp, kl 10.00. Lage Sjö-
ström bjuder på gratis buss. Vi kommer bland annat 
att titta på torplämningar, kolbotten, tjärdal, hug-
garkoja, fångstgropar. Gammal grov tallskog med 
märkliga kluvna stammar. Gamla Laxsjöån med små 
vattenfall. Olof Ulander, Hembygdsföreningen, berät-
tar om torpet. Tomas Rydkvist, SCA, berättar om 
planer för skogen. Ta med fika och ev något att grilla.  
Kontaktperson: Elisabeth Nilsson, tel 060 - 820 79

Vandring i Mjällådalen efter Västanåleden, 
Lördagen den 16 juni  

Samling vid rastplatsen söder om Tunbodarna, 
väg 331, kl 10.00. Ny led från Tunbodarna till Väs-
tanå. Nipor, djupa raviner, korvsjöar gammelskog. 
Leden passerar också fyndstället med de märk-
liga murklorna som förhoppningsvis återkommit.  
Kontaktperson: Elisabeth Nilsson, tel. 060 - 820 79.

Vandring i Mjällådalen,  
Lördagen den 18 augusti

En lite kortare tur längs flottarstigen men som 
ändå ger en uppfattning om den speciella miljön.  
Samling vid rastplatsen vid väg 331 kl 10.00.  
Elisabeth Nilsson, tel 060 - 820 79

Naturskyddsföreningen i Timrå

Så var det dags igen för 
den årliga Öppet Hus-dagen. 
Det blir den 26:e upplagan. 
Som vanligt är det Ljustorps 
Trädgård och TomatÅs som 
går i bräschen.

Till skillnad från i fjol kommer 
Sockenföreningen inte att 
anordna någon aktivitet i år. 
Men det betyder inte att det inte 
blir aktiviteter på byn! Ljus-
torps Trädgård och TomatÅs är 
ju dragplåstren och de som drog 
igång  hela Öppet Hus-dagen.

På Trädgården blir det som van-
ligt kolbullar som Lidas kämpar 
med för att mätta alla som är 
sugna,  erbjudanden, underhåll-
ning genom Lövbergarna och 
tipsslinga. På Ljustrops Handel 
tar man fram grillen. Korv med 
bröd och en överraskningsrätt 
finns att förtära. 

Bygdetorget har öppet och där 
kan man beskåda ett vernis-
sage, där  det är skolan och 
förskolans elever som är konst-
närerna.  Hembygdsföreningen 
kommer att ha Veteranbilsut-
ställning kl. 12-16. De serverar 

även grillbuffé, och kaffe med 
kaka. Butik brorannasdotter 
öppnar för säsongen och har 
öppet mellan 10 och 19. 

Text & bild: Sara Östman

Den 19 maj slår Ljustorp upp sina portar igen
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Mjällådalens byalag

  

Så har äntligen vintern fått ge vika och våren har 
kommit, det har känts lite jobbigt när snön vräkt 
ner fastän man har passerat 1:a maj, men man 
vet ändå att våren är här.

Det roliga är alla fåglar som kommit, sädesärlan 
som springer runt och vippar på stjärten och ser 
ut som den ville säga något. Eller den svartvita 
flugsnapparen som flyttar in i sin holk igen, eller 
den skränande björktrasten som hörs i nästan 
varje träd och i bakgrunden hör man bruset från 
Mjällån. Vi gläds med naturen när vi vet att nu 
snart är sommaren här med allt vad det innebär. 

Mjällådalens byalag vill önska alla en riktigt 
trevlig vår och sommar.

Genom Sven-Erik Karlsson 

Mjällå Byalag
  Ordf  Sven-Erik Karlsson

                          

 

Bredsjön-Slättmons 
byalag  

önskar alla  
en trevlig sommar.

Flotte och Udden med bastu mm är  
redo för uthyrning, se vår hemsida.

För er som är intresserade och vill veta  
mer - bli medlem - kolla in vår hemsida. 

http://www.bredsjon.dinstudio.se/

Bredsjön & Slättmons 
byalag

                          

Byalaget har haft årsmöte och sittande sty-
relse omvaldes förutom sekreterarposten 
där Tommy Jansson valdes. Under övriga 
frågor diskuterades om vi ska eller inte ska 
använda el i bagarstugan. Fasta avgiften 
fortfarande oklar eftersom inte något avtal 
från E-on presenterats för byalaget. Styrel-
sen sammanställer ekonomiskt underlag 
och tar fram redogörelse av konsekvenser 
för olika alternativ. Underlaget presente-
ras på det extra årsmötet.

Cristine Goude gör en ny hemsida som kan 
användas gratis under ett provår. Tommy 
Jansson håller den uppdaterad med hjälp 
av ideér av oss andra. Frågan ställdes om 
kostnaden för hemsidan efter provåret. 

Roland Nordin ska tillverka ett utedass 
som han skänker till byalaget. 

 Totte vevar vidare

Ås/Lagfors byalag

rejéll   rejäl, pålitlig, hederlig
rénlt´n   rensam, renlig
répe   repa
réssta   plöja. Man plöjde upp en teg.
ré-té   tillreda, laga till
révet e vär  mycket dåligt väder, byig vind
rísskes   slåss med varandra på lek
rite-ópp   reste upp något omkullfallet
róa   stång, ofta av smäcker granstam
rolä´ngder  hömängden i en höhässja
rôfte   en del av något
rófte   ropade
rúge   stor, oformlig
rúnne   grott
rúschli   duktig
rússke   skakade
rússtansam  livlig, stökig
rýddjen   ryggen

Våra dialektord, R2 
Ur Bygd i förvandling, del III
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ODLINGSGRUPP
Odlingsgruppen i Ljustorp är på G. Vi startade med att träffas några 

gånger i höstas för att titta på film och diskutera oss fram till vad grup-
pen har för ambition. I år har vi bestämt att vi ska odla med sand och 

gräsklipp efter Nils Åkerstedts metod. Vi kommer att sätta kryddväxter, 
blommor och lin vid hembygdsgården. Gruppen har också utmanat var-
andra. Var och en av oss har satt ner en potatis i en väldränerad hink 
med sand. Hinken täcker vi med fiberduk som vi kommer att ta bort 
när det blir lite varmare ute. Till midsommar ska vi skörda alla hinkar 

och se vem som får mest. Ett spännande projekt som ger mersmak. När 
vi skördar kommer vi att tillbringa dagen hemma hos en av deltagarna 
som behöver hjälp med att mura en stenmur. För arbetet blir vi bjudna 

på sill och vår egen nyskördade potatis.
               1 hink med 1 potatis kan ge 3 kg tillbaka!

VARFÖR KOMPOST
Tjäna pengar, ta vara på dina sopor och få näring till dina blommor. 

Varmkompost, trädgårdskompost och maskkompostering.
Inspirationskväll  Onsdag den 16/5 kl:18.30.

Välkomna!
FARLIGT AVFALL                                                            

      Klimatsmarta Ljustorp i samarbete med Timrå kommun och TIRAB.
Passa på att vårstäda ditt hem på miljöfarligt avfall, lämna det till vår 

mobila insamling. Då är du med i utlottningen av en matkasse som inne-
håller ekologiska varor till ett värde av 300 kronor. 

Onsdag den 23/5 
17.00 Bredsjön                                                                                                               
17.30 Lagfors                                                                                                                                       
18.00 Ljustorp                                                                                                                
18.30 Åsäng

Omställning till Klimatsmarta Ljustorp

Har du frågor om projektet Kontakta Ingela Dahlin
ingela.dahlin@studieframjandet.se 073-803 79 68
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Historia
Du passerar Flärktorpet. Namnet 
kommer från tjärnen Flärken som 
ligger alldeles intill. Torpet bröts upp 
på 1850-talet och brukades fram till 
1940- talet då den sista ägaren An-
ders Vågberg flyttade. Torpägorna 
mätte 180 x 320 meter. Du hittar idag 
husgrunder, källare, odlingsrösen samt 
rester efter åkrar.
 Om du går från parkering 2 passerar 
du även resterna av Smäcktorpet och 
Norbergstorpet. Det sistnämnda var i 
bruk mellan 1850 och 1940. 
Västra Frötuna fäbodar. Vi vet att det 
här var byallmänning på 1700 talet. 
Det var därför naturligt att alla bön-
der i Frötuna samlade sina fäbodar 
här. Här fanns 9 fäbodar som mest. 
1892 var det endast en fäbod kvar på 
platsen, eftersom många flyttat fäbo-
darna till sina egna skogsskiften. 

Kuriosa
I början av stigen går 
du förbi Delldéns 
källa. Naturdoktor Isac 
Delldén var känd för 
sina helande egenska-
per. Han verkade under 
1800-talet och bodde 
också i ett torp inom 
området. 
Källan användes i 
hans läkekonst. Enligt 
gammal folktro skall 
en hälsokälla rinna upp i 
norr och så gör även den här. Vattnet 
är endast för utvärtes bruk och inne-
håller järn- och svavelföreningar som 
sägs vara verkningsfulla mot hudå-
kommor. Delldén och källan var vida 
omtalade och en ström av människor 
sökte sig till honom enligt sägen. 
Delldéns läkekista finns än idag på 
Hembygdsgården i Ljustorp. 

Vandringsbeskrivning
Be-
skriv-
ningen 
utgår 
från 
Par-
kering 
1 och 
stigen 
börjar 
vid 
parke-
ringen. 
Följ sti-
gen tills 
du når 
skylten 
för 

Delldéns källa.
1. Efter en kort avstickare på 25 meter 
kommer du fram till Doktor Delldéns 
källa. 
2. Stigdelning, här kommer stigen 
upp från parkering 2 i Hamre. För att 
komma mot Aspen/fäbodarna så tar 
du åt vänster.
3. Här viker stigen av åt höger, sam-
tidigt har du en alternativ P-plats rakt 
fram.
4. Här ser du resterna från Flärktor-
pet. 
5. Om du tar av till höger så kom-
mer du efter ca 75 meter fram till en 
fikaplats.
6. Fikaplats och utsikt för tjärnen 
Flärken. Alldeles efer fikaplatsen 
skall du passera en blötmyr.
7. Skylt som beskriver Frötuna fäbo-
dar
8. Stigen slut eller start om du börjar 
från Aspen.
9. Fin fikaplats nere vid sjön Aspen

Efter stigen finns även en geocache.

Turista
 

Hemma!

Utflyksmål nr:  8                                                                  Uppdaterad: 2010-10                                                                         www.upplevljustorp.se

GPS i naturturism: Ljustorp Sockenförening, Ljustorps Hembygdsförening, Naturskyddsföreningen i Timrå och Vuxenskolan i Sundsvall                          

© Lantmäteriet Gävle 2010. Medgivande I 2010/0767

Utdrag ur produktbladet för 
Frötuna frötuna. hela blandet 
och fler produktblad hittar du på 
www.upplevljustorp.se/vandra.
htm eller på Turistinformationen 
på Ljustorps Handel.

En vacker skogsstig som går genom skog, myrmark och gamla brukade torp. Här kan du uppleva 
vingslag från gamla tider när skogstorpen var i bruk och fäbodvallen vibrerade av liv. Stigen användes 
då dagligen och flitigt. Via en avstickare kommer du också till den intressanta Delldéns källa. ”Doktor” 
Delldén var vida känd för sin läkekonst under 1800-talet. Stigen slutar vid den vackra sjön Aspen.

Frötuna fäbodstig 
Fäbodstig, GPS-vandring och Delldéns källa

         Utsikt från fikaplatsen vid den rofyllda tjärnen Flärken 
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Öppet: 
 vardagar 10 - 18,  lördagar 10 - 14

Köpmangatan 47, tel & fax 060-58 07 80 

Välkommen!                                                                

Boulen 
börjar utom-
hus 16 maj  

kl. 11.00
Alla välkomna

Inte medlem, funderar du på att bli det? 
Besök vår hemsida på PRO Ljustorp eller 
ring Alice Berg tel: 57 96 04 eller 070-229 
47 03 för mer information om verksam-

heten.

 

Veteranbilsutställning 19 maj kl. 12-16
Grillbuffé, kaffe med kaka.

Midsommarafton 22 juni kl. 13.00
Vi klär midsommarstången 

Dans till Lövbergarna
Servering

Hembygdens dag 1 juli kl. 12-15
Gudstjänst, sång av kören 

Servering av gravlaxsmörgås mm

Slåttanna 1 augusti kl. 18
Ta med lien och räfsan

Förtäring bjuds efter jobbet

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

FISKEUTFLYKT
kommer att ske under augusti månad
Anmälan till Östen S. 073-827 41 25

NÄSTA MEDLEMSMÖTE
28 augusti kl. 13.00

Bygdegården Ljustorp

Erbjudande!
Köp presentkort till 

morsdag för 500 kr men 
betala bara 400 kronor!

30 % på vårens jackor
Glöm ej!

Inlämningsställe för kemtvätt   Pensionärsrabatt 

 

Övriga sommaraktiviteter se  
annonser i dagstidningarna.
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Titthålet har blivit större!
Som vi tidigare berättat 
om pågår ett arbete att göra 
1600- och 1700-talens dom-
böcker enkelt tillgängliga 
via  Ljustorps hembygdsför-
enings hemsida.  Nu finns 
domböckerna från 1609, som 
är de äldsta, fram till 1736 
utlagda som originaltext.  Att 
läsa originaltexten är dock 
en njutning för väldigt få så 
en del av texten har översatts 
så att den är maskinskriven 
med dagens bokstäver.  

Det öppnar upp för alla att 
enkelt kunna läsa texten.  Språ-
ket är ålderdomligt men det blir 
en upplevelse i sig.   Häromda-
gen läste jag att en kvinna inte 
längre skulle kunna  vara i bolag 
med sin son.  Vi är vana vid ordet 
bolag som i aktiebolag men den 
äldre betydelsen var att bo i lag, 
att bo tillsammans, att vara i 
bolag.  För att kunna hitta in i det 
ganska omfattande materialet 
har Gunnar  Berglund gjort ett 
enastående arbete och indexerat  
åren 1698 till 1736. Det betyder 
att man kan slå upp namn på den 
person, släkting eller annan som 
man vill undersöka om han eller 
hon varit på tinget och bli länkad 
direkt till det avsnitt i domboken 
där personen förekommer.

På samma sätt kan man välja 

ort för att se om personerna där 
varit på tinget, ex när figurerade 
personer i Tuna by på tinget.  
Självklart man  också  välja 
ett år för sin studie, vad hände 
exempelvis när ryssarna härjade 
i vårt tingslags socknar år 1721. 
På det sättet finns det just nu 17 
836 länkar in i materialet.

Berättelserna från tinget ger en 
direkt inblick i våra förfäders liv 
och villkor på ett, tror jag, unikt 
sätt. Vem berättar mer om vill-
koren i Ljustorp, Tynderö och 
Hässjö socknar?  Något bättre 
titthål in i vår historia finns inte. 
Internet adressen till titthålets 
huvudsida är http://www.ulan-
der.com/ljustorp/Dombocker/
Huvuddokument.htm

Under några kommande nummer 
av Ljustorpsbladet kommer små 
berättelser från tingsärenden 
att presenteras under rubriken 
”skvaller från 1700-talet”.

Trevlig läsning

Olof Ulander, Gunnar Berglund.

Skvaller från 1700-talets  
Ljustorp – del 1.

Ljustorpare i slagsmål år 
1704.

Vid mantalsskrivningen i Fjäls 

gästgivaregård år 1704 råkar 
Nämndemannen Håkan Gulliks-
son i Hamre i slagsmål med Läns-
man Olof Rolandsson i Tuna. Olof 
Rolandsson är förutom länsman 
i Ljustorps socken även ägare till 
hemmanen nr 3-4 i Tuna. Han är 
vid detta tillfälle 52 år gammal. 
Håkan Gulliksson är Nämnde-
man och bonde på hemmanet nr 
1 i Hamre. Han är 44 år gammal 
vid detta tillfälle. 
Länsman anklagar Håkan för 
att ha slagit honom i ansiktet 
med näven så att blodvite upp-
stått samt dragit honom i håret. 
Håkan kontrar med att anklaga 
Länsman först dragit honom i 
hår och skägg och kallat honom 
för generalhund. Vittnen fanns 
på plats och länsman åberopar 
Olof Ersson i Wästansjö och 
Håkan Gulliksson åberopar Jon 
Ersson och Per Ersson i Edsåker 
samt Olof Larsson i Höge. 
Enligt länsmannens vittne, som 
satt tillsammans med länsman 
och drack en kanna öl, är det 
Håkan som börjar bråket genom 
att flera gånger sätta näven fram-
för munnen på länsman. Enligt 
Håkans samstämmiga vittnen 
var det länsman som började 
bråket genom att kalla Håkan 
för snålhund. Därefter bryter 
kalabaliken ut då länsman fattar 
Håkan i hår och skägg och drar 
ner honom till sina Forts s. 24
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Till Dig som vårdar och/eller stöttar
en anhörig eller vän i Timrå

Träffpunkten drivs kommunalt i samverkan 
med primärvården, frivilligorganisationer och 
svenska kyrkan. På träffpunkten finns kom-
munens anhörigkonsulent. Anhörigcenter skall 
fungera som äldreomsorgens informations-
kanal till kommunmedborgarna. Lokalen är i 
Centrumhuset. Hembesök kan bokas.

Anhörigkonsulent Lars Wilhelmsson 
Tel: 060-163492 Mobil:070-577 62 60

Jag tar hand om dina fötter!
Birgitta Robertsson Leg fotterapeut

Klinik: Mariedal, Timrå 
Klinik: Strandbo servicehus, Söråker

070-533 17 92

 

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
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knän. Håkan kontrar med att slå 
till länsman i ansiktet så att han 
blöder näsblod. Till slut tar de 
tag i varandra och ramlar omkull 
och då ingriper Per Olsson och 
skiljer dem åt. Tingsrätten får 
nu ytterligare information från 
Nämndeman Olof Andersson i 
Överåker som var närvarande 
vid slagsmålet. Han hävdar att 
länsmannen i samband med 
slagsmålet har anklagat nämn-
demännen för att ’sitta som bälg-
hundar och … vittna orätt och 
döma orätt’. Föregående vittnen 
intygar att så var fallet. 
Detta är en allvarlig anklagelse 
emot tingsrättens ämbetsmän. 
Länsman nu på tinget förklarar 
sig genom att erkänna att han 
inte ifrågasätter nämndemän-
nens ämbetsutövande. Tings-
rätten dömer Nämndemannen 
Håkan Gulliksson till totalt 9 sil-
vermynt för att ha slagit och hår-
dragit länsman. Länsman Olof 
Rolandsson döms till totalt 27 sil-
vermynt för många skällsord och 
hår- och skäggdragningar emot 
Håkan. Detta är dryga böter 
eftersom 1 silvermynt i dagens 
penningvärde (köpkraft) skulle 
motsvara omkring 200 kr. 
Nästa gång Olof Rolandsson 
framträder i Ljustorps Ting 
är först år 1706. Han tituleras 
då ’förrige länsman’. Huruvida 
Olof Rolandssons avgång som 
länsman har att göra med hans 
slagsmål med Håkan Gulliksson 
framgår inte av några domboks-
protokoll.

Ärekränkning i Björkom  
år 1720.

Ärekränkning var ett brott som 
enligt detta fall sågs som mer 
allvarligt då än nu för tiden. 
Vid Ljustorps Häradsrätts höst-
ting år 1720 instämmer Gullik 
Håkansson i Björkom Olof Pers-
son i Lövberg för att ’skymfeligen 
emot honom sig utlåtit’. Gulik 
Håkansson är bonde på hem-
manet Björkom nr 3 och 37 år 
gammal vid detta tillfälle. Han 

är också nämndeman vid tinget 
och som sådan betrodd och ofta 
anlitad som sakkunnig vid t.ex. 
gränstvister. Olof Persson är 
bonde på hemmanet Lövberg no 
4 och 40 år gammal vid detta till-
fälle. 

Vid besiktning av en skifteshage 
emellan byarna Lövberg och 
Björkom påstår Gullik Håkans-
son att Olof Persson har sagt till 
honom att ’det felas intet mer än 
rumpan, så wore du lagum till 
hund’. För detta kräver Gullik 
att Olof ska få bötesstraff. Olof 
försöker undkomma genom att 
hävda att han inte sagt att Gullik 
är en hund utan sagt att ’om du 
wore som en hund så skämdes du 
at klaga på hagabalken ’. Gullik 
tar nu hjälp av nämndemannen 
Lars Andersson i Hamre som 
varit närvarande och som vitt-
nar till Gulliks fördel. Olof Pers-
son accepterar Lars Anderssons 
vittnesmål. 

Häradsrättens dom blir att Olof 
Persson får böta 3 mark silver-
mynt och betala Gulliks omkost-
nader med 5 daler kopparmynt. 
3 mark silvermynt motsvarade 
ca 15 daler kopparmynt och 1 
daler kopparmynt vid denna tid 
motsvarar ungefär 40 kr i dagens 
penningvärde. Hela bötesbe-
loppet blev då ca 800 kr vilket 
säkert var kännbart för ett för-
fluget ord.

Mobbning i Björkom år 1733.

Vid Hösttinget i Ljustorps 
Häradsrätt år 1733 anklagar 
nämndemannen Gulik Håkans-
son i Björkom drängen Hans 
Hansson i Hamre för att ha över-
fallit honom. Gulik Håkansson 
är nämndeman vid tinget och 
bonde på Björkom hemmanet 
no3. Han är vid detta tillfälle 50 
år gammal. Som nämndeman är 
han betrodd och aktad av många, 
men samtidigt också avskydd av 
andra. 

Vi har i ett tidigare rättsfall 
sett hur Gulik ärekränkts av 
Olof Persson i Lövberg som sagt 

till honom att ’det fattas bara 
rumpan så vore du lagom till 
hund’. Nu är det 2 drängar, Hans 
Hansson i Hamre och Erik Ersson 
i Ås, som mobbar honom på ett 
gravöl för avlidne Olof Ersson i 
Björkom. Det börjar med att de 
knuffar varandra emot Gulik ute 
på gården och fortsätter med att 
de knuffar ner honom från stu-
gubron där han med hjälp av 
Isak Ingemarsson i Högland sökt 
skydd. 

Det finns 2 vittnen till händel-
serna där det ena vittnet även 
sett att Hans Hansson hårdragit 
Gulik i hans skägg. Hans Hans-
son påstås även ha sagt till Gulik 
’det äro förnäme Tolfmän gud 
förlåte oss synden’ (Tolvmän är 
ett annat namn på nämndemän 
eftersom de till antalet ska vara 
12 vid tinget). Gulik medger att 
han inte tordes gå ensam utan 
fick eskort hem till sin gård av 
den avlidne Olof Erssons hustru 
Maria Isaksdotter. På vägen för-
följs de av Hans Hansson som 
återigen mobbar Gulik med hår-
dragning. Hans Hansson vänder 
åter först då Guliks eskortdam 
varnat honom. Hon kan dock 
inte vittna eftersom hon ligger 
sjuk hemma. 

Tingsrättens dom går emot Hans 
Hanssons nekande och blir att 
han får böta 9 daler silvermynt 
för skuffandet och missbruk av 
guds namn emot Gulik samt 
12 daler kopparmynt för rät-
tegångsomkostnader (vilket 
totalt motsvarar ca 1700 kr i 
dagens penningvärde eller 3 till 
4 månadslöner för en dräng på 
den tiden). Då det gäller hår-
dragandet som bara setts av ett 
enda vittne så får han befria sig 
från detta med ed vid nästa ting. 
Dessutom varnas han vid vite 
att hädanefter med ord eller gär-
ningar förolämpa nämndeman-
nen. Den andre mobbaren, Erik 
Ersson i Ås, verkar klara sig 
undan straff.

Text: Gunnar Berglund

Skvaller från 1700-talets Ljustorp – del 1. Forts från s. 22
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Vi utför all form av tandvård.
Vårt mål är kvalitet

- vår väg är lugn
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När du får gäster eller affärsbesök för övernattning
www.bedbreakfast.ljustorp.se 

bedbreakfast@ljustorp.se eller 070-660 82 40

Lövbergs B&B

Små skolor i utveckling.
Representanter för Ljus-
torps skola har varit på ett 
startseminarium för att 
starta upp ett treårigt pro-
jekt - Små skolor i utveck-
ling. Projektorganisatör är 
den riksomfattande organi-
sationen Hela Sverige ska 
leva och finansieras i huvud-
sak genom beviljade medel 
från Jordbruksverket som 
stöd för att utveckla lands-
bygden. Tretton skolor, från 
Höör kommun i söder till 
Jokkmokk i norr, deltar med 
den gemensamma nämnaren 
att de vågar tänka nytt i sin 
ambition att utveckla verk-
samheten. 

Bakgrund
Alla barn har rätt till en kvali-
tativ utbildning oavsett om man 
bor i en storstad eller i glesbygd. 
Skolans uppdrag är detsamma 
oavsett var skolan är belägen. 
För att klara detta uppdrag 
måste skolan ständigt utvecklas 
och hitta nya lösningar. En skola 
på landsbygden med få elever 

behöver utveckla verksamheten 
på ett annat sätt än en större 
skola i tätort.En övergripande 
projektidé är att glesbygdssko-
lan med sina spetskunskaper och 
nätverk ska finna lösningar som 
är både pedagogiskt och ekono-
miskt effektiva.

Syfte
Att stödja de små skolornas 
utveckling att ta fram pedago-
giska metoder kopplade till IT, 

samt att utveckla och stärka sko-
lans roll i det lokala samhälls-
bygget. Skolan ska bli ett nav för 
bygdens utveckling. Projektet 
ska därigenom stärka den lokala 
identiteten och stödja den lokala 
utvecklingen. I projektgruppen 
från Ljustorps skola ingår rektor 
Marie-Louise Gustafsson, lärare 
Cecilia Englund och politisk 
representant Niklas Edén (c).

 
Text & bild: Marie-Louise Gustafsson

Ljustorps Handel moderniserar spelandet
Ljustorps Handel har 
moderniserat sin spelhörna. 
Nu kan den som vill spela 
snabbt och enkelt hitta det de 
söker.

De gamla väggtidningarna för-
svinner och ersätts med en pek-
skärm. På pekskärmen  kommer 
man  enkelt åt all information 
som förut stod i väggtidningarna 
tex odds, tips, spelförslag och 
matchprogram. På TV-skärmen 
visas texttv för att de spelande 
ska kunna se resultat odyligt. 

Lena Gröning som är anställd på 
Ljustorps Handel säger att den 
stora vinsten ur miljösynpunkt 
ligger i den minskade pappers-
hanteringen. 

De gamla väggtidningarna leve-
rerades två gånger i veckan men 
byttes ut varje dag. Pekskär-
men uppdateras automatiskt via 
modem av Svenska Spel.

Text & bild: Sara Östman
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Lantnära boende! 
Ett Leaderprojekt

Vill du tjäna 17 000 kronor 
extra skattefritt per år?

 
Vi erbjuder idag besökare två övernatt-
ningsmöjligheter i Ljustorp, men vi vill 

gärna ha fler.  

Vi är ett projekt inom Leader Timråbygd som 
håller på att etablera en stugförmedling. Vi behö-
ver fler boende på landsbygden och vi tror att du 
vill tjäna pengar!

Är du intresserad gå till vår hemsida eller kom 
på information på Lövbergs B&B den 28 maj 

klockan 18-19. 

www.lantnaraboende.n.nu
lantnaraboende@leadertimra.se 

073-275 48 69

www.garageportexperten.se

Fixar du rabatterna, tar vi hand om ditt garage. På samma sätt 

som vi redan tagit ansvar för 150 000 andra garage. Vi hjälper 

dig välja ur marknadens bredaste sortiment. Vi mäter, monterar 

och lämnar garanti. Exempelvis kostar takskjutporten GPE 200 

inkl. motor och montage 16 900 kr. Minus ROT-avdrag förstås. 

Välkommen in, eller ring så kommer vi hem till dig. 

Kostnadsfritt förstås!

Fler portar och mer om
vårens fi na erbjudande 
hittar du på hemsidan!

Låt oss byta port!
Trädgårds-set från Fiskars på köpet!

        Värde!

1 715:-
Erbjudandet gäller

t.o.m 31/5 2012

Sundsvall
Trafi kgatan 11
Tel 060-56 80 70

Saknar du  
sommarjobb och 
har en bra idé?

Ungdomar mellan 15-19 år erbjuds att 
söka före 1 juni

För mer information www.ljustorp.se 
Arr: Sockenföreningen

Du får ett startbidrag på 
2000 kronor, en intro-

duktion och sen driver du 
företaget fritt under minst 

en vecka av sommaren. 
Pengarna du tjänar behål-

ler du. Handledning av 
lokala företagare.
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Sommar i Ljustorp
Den 16 maj:
Inspirationsdag om komposter-
ing. Bygdegården kl. 18.30

Den 17 maj:
Bilbingon startar. Kassan öppnar 
15.45 och själva bingon kör igång 
16.45.

Den 19 maj:
Öppet Hus! Aktiviteter på Träd-
gårn, TomatÅs, Bygdetorget, 
Hembygdsgården, Ljustorps 
Handel, Butik brorannasdotter 
mm

Den 23 maj:
Insamling av farligt avfall. Vinn 
en matkasse värd 300 kr! Star-
tar i Bredsjön kl. 17.00, Lagfors 
kl.17.30, Mellberg 18.00 och 
Åsäng kl. 18.30

Den 25 maj:
Freaky Fridag på Bygdetorget. För 
barn i förskoleklass och uppåt. Lekar, 
spel och fika mellan 18.30 - 20.30

Den 26 maj:
En natur och kulturutflykt till 
Vargudden. Torplämningar, tjär-
dal och fångstgropar är exempel 
på vad som kommer att beskå-
das. Olof Ulander, Hembygdsför-
eningen kommer att berätta om 
topet och Tomas Rydkvist, SCA 
berättar om planerna för skogen. 
Samling vid Ljustorps Handel kl. 
10.00 Kontaktperson: Elisabet 
Nilsson tel: 82079

Den 29 maj:
Hemmamatch, Ljustorps IF möter 
Matfors IF. Matchen börjar kl. 19.00

Den 5 juni: 
Hemmamatch, Ljustorps IF 
möter Stöde IF. Matchen börjar 
kl. 19.00

Den 6 juni: 
Musik i sommarkväll med Ljus-
torps kyrko- och Hembygdskör. 
Startar kl. 18.00 i Ljustorps 
kyrka.

Den 8 juni:
Mitt på dagenresa till Stugun och 
MusOlles museum. Samling kl. 
08.00 på Församlingshemmet.

Den 16 juni:
Vandring i Mjällådalen efter 
Västanåleden. Titta på nipor, 
raviner, gammelskog och förhopp-
ningsvis de märkliga murklor 
som Elisabet Nilsson upptäckte i 
fjol. Samling kl. 10.00  vid rast-
platsen strax söder om Tunbo-
darna väg 331. Kontaktperson: 
Elisabet Nilsson tel: 82079

Familjedag vid Burtjärn mellan 
kl. 11-14. Fritt fiske, frågeslinga 

Den 22 juni:
Midsommarfirande på Hem-
bygdsgården. Midsommarstången 
smyckas med blommor och Lövber-
garna ser till att det finns musik 
till dansen. Startar kl. 13.00

Den 26 juni:
Hemmamatch, Ljustorps IF 
möter Kovlands IF. Matchen 
börjar kl. 19.00

Den 1 juli:
Hembygdens dag på Hembygds-
gården. Kören underhåller och 
en gudstjänst hålls. Börjar kl. 12

Den 8 juli:
Centern anordnar en trevlig 
utflykt mot hemligt mål. Sam-
ling kl. 18.00 på Bygdegården.

Den 1 augusti:
Ta med räfsa och lien på slåt-
tanna på Hembygdsgården. För-
eningen bjuder på fika efteråt. 
Kl. 18.00

Hela sommaren:
Bygdegården hyr ut kanoter hela 
sommaren. Pris: 300 kr/kanot. 
Ring Svante för att boka tel: 073-
0944 944

Sommarzumba på Bygdegården 
kl. 17-18 varje söndag med start 
3 juni. Anmälan: susadusa@hot-
mail.com

Gör en utflykt. Hitta besöksmål 
på turistbyrån eller på upplev-
ljustorp.se

Hyr en GPS på Ljustorp Handel 
och ge er ut på skattjakt. Geo-
cahching är en rolig aktivitet för 
alla åldrar. Läs mer på geocach-
ing.com.

Tisdagsvandringar. Start 19.00 
vid Ljustorps Handel. Iställt vid 
regn. Vandring på ca 2 timmar.

Det här är aktiviteter du kan följa med på i Ljustorp under sommaren

Geocaching på hög nivå.

Emil och Alexander beundrar Stortallen

Utsikt från Burberget
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En aning personligare 
Begravningsbyrån med det personliga  
engagemanget finns för Dig alla dagar.  

Vi har jour kvällar och helger så även då når Du  
oss om Du behöver vår hjälp vid ett dödsfall. 

På begravningsbyrån hjälper våra duktiga
medarbetare Dig när det gäller begravningar. 

Testamenten, bouppteckningar, samboavtal, gåvobrev
och äktenskapsförord m.m samarbetar vi med 

Ringa Juridik.

Välkommen till oss! 

Hässjö Begravningsbyrå 

Köpmangatan 38 i Timrå 

Tel 400 63
 (Gäller även kvällar och helger) 
   

www.ringabyraer.se 

            
                Av SBF auktoriserade begravningsbyråer 
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GPS i naturturism

GPS i naturturism: Ljustorp Sockenförening, Ljustorps Hembygdsförening och Naturskyddsföreningen i Timrå                         

Nu väntar vi på en fantastisk vandringssommar med många härliga  upplevelser. Vi har inte 
hunnit kolla alla stigar än, men hittills verkar stormarna inte ha gått så hårt åt stigarna. Vi har 
börjat röja bort där det finns nerfallna trädstammar över stigarna.

Vackerviksudden som ligger efter Rotenslingan

Just nu är det mycket nedfallna • 
träd över stigen till Burberget. Om 
det här inte kan åtgärdas till juni, 
så kommer vi att göra en enkel 
extrastig runt, markerad med gula 
band.
Vi kommer att ha guidade kvälls-• 
vandringar på tisdagarna i sommar.
Missa inte heller Naturskydds-• 
föreningens längre dagvandringar 
efter våra stigar. De finns beskriv-
na på sid 16 i Ljustorpsbladet.
Alla våra produktblad kommer • 
att finnas på turistinformationen i 
sommar. Gör en egen utflykt.

Aktuellt
Kontakt: gps@ljustorp.se

Guidade kvällsvandringar
Varje tidagkväll från 26 juni till 14 au-
gusti har vi vandringar efter våra bynära 
stigar. Vi träffas vid Ljustorps Handel 
klockan 19. Ta med fika. Turerna kom-
mer att ta cirka 2 timmar och vara mel-
lan 3-4 km långa. Inställt vid regn.

Översättare till engelska
Vi behöver hjälp att översätta våra 
produktblad och informationstexter 
till engelska. Om du kan hjälpa oss 
mot timersättning, hör av dig. Ar-
betet kan göras under vintern.

Till och börja med så ska den gamla kulturstigen 
hittas och sträckningen ska säkras mot gamla kartor. 
Sen går vi stigen, sätter upp gula plastband, målar 
gula prickar och plottrar den på GPS. Därefter söker 
vi efter vilka natur- eller kulturupplevelser som finns 
efter stigen, som vi inte redan känner till t ex via 
fornsök.

Sen görs kartan som ska vara till bladet. Därefter 
börjar vi jobba med själva produktbladet för att dels 
beskriva vad man ser efter stigen, men även med 
att lägga ut koordinater, beskriva hur man hittar till 
stigen. Sen görs GPS rutten som också ska finnas för 
nedladdning på vår hemsida.

Parallellt med det arbetet pågår röjningen av stigen 
om det behövs. Det innebär att vi tar bort STÖRRE 
hinder som finns på stigen. Vi behåller allt som man 
kan gå över eller under. Naturen ska vara så orörd 
som möjligt. Eventuellt kan man behöva göras spån-
gar och enkla broar på vissa platser.

Sen börjar sparsam skyltningen efter stigen. Då 
sätter vi upp startskyltar, informationsskyltar och 
pilskyltar. Vid vägkorsningar sätter vi även upp 
vandringsledskyltar. Vi sätter skyltar på stolpar eller 
skruvar dem med korta skruvar i träd på inte används 
i virkeshantering.

Sist sätter vi upp skyltar från närmast större väg.

Vad gör vi på de stigar som är med i projektet!
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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

 Brandéns pärlspontskiva, vitmålad 
Altandörrar helglasade 

Gipskivor, tryck impregnetat 
 och övriga trävaror  

till bra priser. 
Spånbalar 

Öppettider
Mån-Fre  7-17 Lör 9-13

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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Pyssel sidan 
Lös och färglägg! 

Facit på sidan 36.

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!
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Maj 
   Ons 16 kl. 18.30 
 Inspirationskväll  
 Bygdegården 
 Klimatsmarta Ljustorp
   
   Tors 17 kl. 16.45 
 Bilbingo   
 Ljustorps Bygdegård  

 Ljustorps IF
    
    Lör 19 kl. 9-16 
 Öppet Hus

    Lör 19 kl. 12-16 
 Veteranbilsutställning 
 Hembygdsgården 
 Lj. Hembygdsförening

    Sön 20  kl. 15.00 
 Konfirmationsmässa  
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling

    Ons 23 kl. 17-18.30 
 Farligt avfall    
 Bredsjön - Åsäng 
 Klimatsmarta Ljustorp

     Fre 25 kl. 18.30 
 Freaky Friday   
 Bygdetorget 
 Lj. Bapt.för & Bygdetorget

    Lör 26  kl. 10.00 
 Natur/Kulturutflykt  
 Ljustorps Handel, se sid 16 
 Naturskyddsföreningen 

    Mån 28 kl 18.00 
 Info Lantnära boende 
 Lövbergs B&B 
 Leader Timråbygd 
 
    Tis 29 kl. 19.00 
 Hemmamatch  
 Ljustorps IP 
 Ljustorps IF

   
Juni
   
    Sön 3  kl. 11.00 
 Söndagsgudstjänst  
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling

    Tis 5 kl. 19.00 
 Hemmamatch  
 Ljustorps IP 
 Ljustorps IF

    Ons 6 kl. 18.00 
 Musik i sommarkväll 
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling

    Tis 8 kl. 08.00 
 Mitt på dagen-resa 
 Församlingshemmet  
 Ljustorps församling    

    Lör 16 kl. 10.00 
 Vandring i Mjällådalen 
 För info, se sid 16 
 Naturskyddsföreningen

    Lör 16  kl. 11- 14
 Familjedag 
 Burtjärn 
 Ljustorpsåns FVO

    Sön 17 kl. 11.00 
 Högmässa    
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling

    Mån 18 kl. 9-14 
 Sommarläger   
 Ljustorps IP 
 Bygdetorget

    Fre 22 kl. 13.00 
 Midsommarfirande  
 Hembygdsgården 
 Lj. Hembygdsförening

    Lör 23  kl. 18.00 
 Söndagsgudstjänst  
 Prästgårdsparken  
 Ljustorps församling 

    Tis 26 kl. 19.00 
 Hemmamatch  
 Ljustorps IP 
 Ljustorps IF

    Ons 27 kl. 18.00 
 Föreningsstämma  
 Bygdegården 
 Ljustorps Sockenförening
    
           
 Juli  

    Sön 1  kl. 12-15
 Hembygdens dag   
 Hembygdsgården 
 Lj. Hembygdsförening

    Sön 1 kl. 12
 Gudstjänst   
 Hembygdsgården
 Ljustorps församling

    Sön 8  kl. 18.00 
 Utflykt med Hemligt mål 
 Ljustrops Bygdegård 
 Centern

    Sön 15 kl. 18.00 
 Söndagsmässa  
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling

     Sön 22 kl. 11.00 
 Söndagsgudstjänst  
 Lagfors Kyrka 
 Ljustorps församling

    Sön 29 kl. 18.00 
 Sommarmusik  
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling

 Mån 30 Stoppdatum 
Var god respektera detta!!!

    Augusti
    Ons 1 kl. 18.00 
 Slåttanna   
 Hembygdsgården 
 Lj. Hembygdsförening

10/8 Nästa Ljustorpsblad 

 
Regelbunden verksamhet 

    
    Tis kl. 19.00 
 Tisdagsvandring 
 Ljustorps Handel 
 GPS i Naturturism

    Ons kl. 12.00  
 Boule 
 Ljustorps IP 
 PRO 

    Tors kl. 9.00 
 Affärsresa    
 Upphämtning 
 Lj.Taxi   
  

    Tors  kl. 9-12 
 Seniorcafé    
 Bygdetorget  
 Bygdetorget

 
    Sön kl. 17-18 
 Sommar Zumba   
 Bygdegården 
 Zumba Meijer      

Aktiviteter  i Ljustorp Maj - Augusti

Sökes!
Veteranmoped/delar 

köpes.
Hör av er till Patrik  
tel: 070- 358 50 81
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Bygdetorget

Välkommen in!
bygdetorget@live.se Marlene tel: 82186 Sara tel: 82413

SommarZumba
Söndagar kl. 17-18 Lj. Bygdegård

Start den 3 juni
Pris: 10 ggr 700kr

Ledare Linda Meijer
Anmälan susadusa@hotmail.com

Seniorcafé
Torsdagar kl. 9-12. 

Fika 15 kr och alla är välkomna!

Uppehåll v.27- v.33

Babysång
Måndagar udda veckor kl. 11 med Gullwie 
Nygren. Kostnadsfritt, möjlighet att köpa 

fika. Se datum på Facebook.

Freaky Friday
i samarbete med Lj. Baptistförsamling. Blandade 

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

Vi har öppet i två timmar mellan
kl. 18.30- 20.30. 

Ålder: förskoleklass till åk. 5 
Kostnadsfritt Avslutning: 25/5

Är du intresserad av att 
klippa dig här i byn?   

Amanda från Sagolik i Timrå 
kommer hit den 15/8.  
Dam, Barn och Herr. 

Boka tid tel: 0703375307
ljustorpsif@telia.com

Öppettider
Mån - tors 9-12

Övrig tid när dörren  
står öppen.

Sommarstängt 
v. 27 - v. 33

Sommarläger
18 - 20 juni kl. 9-14

För dig som börjar i 1:an och uppåt.
Lekar, sport, bad & kanoting

Pris: 200 kr
Anmälan till  

Marlene tel. 070 337 53 07 

Vi vill tacka kyrkorådet 
för deras generösa bidrag  

till vår barn och ungdoms-
verksamhet

Öppet Hus
Den 19 maj har vi  

öppet 10-14
Ni kan då passa på att 
besöka vår vernissage. 

Konstnärer är eleverna på 
skolan och förskolan.

Fina Naglar
Shellac: Säg hej till framtidens lack. Ingen torktid 

och håller i ca 2 veckor. En gelé som förstärker 
dina egna naglar.   

Pris: 200 för 1 gång, 500 för3ggr 
Linda Meijer    www.bizzybee.se
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Telefonnummer
Service
Ljustorps Handel  060-820 40
Ljustorps Trädgård 060-820 49 
Ljustorps Taxi   060-820 37
Rotsjö gård   0611-420 46
Idrottsföreningen  060-821 86 
Bygdegården bokning 060-821 86
Bygdegården vaktm. 070-28 83 147
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   060-81050
Mjällådalens rök-kåta 060- 612287

Skola/Barnomsorg 
Ljustorps skola   060-821 47
Sjukanmälan Lj. Skola  060-821 47
Fritids    070-191 65 12   
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  070-190 79 22

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  060-57 34 31 
Post: Ica Sörberge  060-57 90 30
Polisen Timrå  114 14
Länsstyrelsen  0611-34 90 00
Färdtjänst   060-439 00
Pastorsexpeditionen 060-408 20
    060-822 70
Bergeforsen camping 060-51 50 90

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

Ljustorps Trädgård
Mån- Fre 10-17, Lör 10-14 

TomatÅs 
Gårdsbutik  onsdag-söndag 9-19                                                     
Café             onsdag-söndag 11-19                                                      
Måndag o tisdag stängt!

Rotsjö gård  
Öppnar 16 juni 
Öppet tors-sön 11-16

Bygdetorget 
Mån - tors 9-12 
Övrig tid när dörren står öppen.  
Sommarstängt v. 27 - v. 33
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Hus önskas hyra
Vi är en familj, 2 vuxna med 2 barn och vår söta 

lilla hund (som inte förstör). 
Vi skulle gärna hyra ett hus i Ljustorp 

från 1 augusti, 2012. 
Har du ett hus att hyra ut?

Kontakta: Pascal och Rosetta Doré  
tel: +0032497658064 eller Anne Niska,  

Inflyttningsservice/Timrå kommun  
tel:060-53 54 85.
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Vindkraftsåterbäring  
i Ljustorp 

Ljustorp sockenförening har ansökt och beviljats ett projekt från Leader Timrå-
bygd. Projektet innebär att vi ska kraftsamla för att få ut bästa möjliga ekono-
miska tillväxt ur de eventuellt kommande vindkraftetableringarna. Det innebär 
både bygdepeng och övriga ekonomiska fördelar som arbetstillfällen, skapa för-
utsättningar för lokal upphandling och lokal service under byggnation och drift.

Senaste nytt!

Du hittar alltid aktuell information på: www.ljustorp.se/vindkraft

De bygder som lyckats bra med 
att få en bra återbäring till bygden 
är de som klarat av att erbjuda 
varor och tjänster till alla de arbe-
tar som kommer. Om inte vi gör 
det, kommer någon annan utifrån 
att komma hit och sälja motsva-
rande vara eller tjänst.

En enkel sak man kan börja fun-
dera över redan nu är:

Kan jag som privatperson, 1. 
mitt företag eller min fören-
ing erbjuda husvagnsplatser 
med el, när alla vindkrafts-
arbetar kommer hit.

Kan jag kanske till och med 2. 
erbjuda boende i form av rum 
eller stuga för långtidsuthyr-
ning.

Om jag inte kan göra det 3. 
nu. Kan jag göra någon 
enkel renovering så att jag 
kan erbjuda det, när arbetet 
kommer igång.

Projektet kommer att se till 4. 
att upprätta förteckning över 
de boenden som finns och 
se till att vindkraftsföretagen 
har dem. Du får tjäna upp till 
17000 per år, utan att skatta 
vid uthyrning av boende. 

Ny ordförande i vind-• 
kraftsprojektet är Hans-Olof 
Lundgren från Bredsjön. 
Kontakt: vindkraft@ljustorp.se

Den nya arbetsgruppen som • 
valdes på ordförandeträffen 
består av Mats Johansson, 
Hans-Olof Lundgren, Roger 
Öberg, Herbert Svedlund, 
Niclas Andersson och Arne 
Perming.

Hur kan vi erbjuda boende?
Rätan byaråd har tecknat ett avtal om 
bygdepeng med som innebär miljon-
regn över Rätansbygden. 

Föreningen får 1 miljon kronor när 
bygget påbörjas och sedan en årlig 
summa som motsvarar 0,6% av brut-
tointäkterna på den producerade elen. 
De har dessutom en garanti på minst 
500 000 kronor per år, oavsett el-
produktion.

Byarådet räknar med att det ska ge 1,2 
till 1,4 Mkr varje år om vindkrafts-
verken genererar så mycket el som bo-
laget tänkt sig. Pengarna ska fördelas 
till de gamla byarna i Rätans gamla 
socken.

Vindkraftsavtal ger  
miljoner till Rätan
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Ljustorps Trädgård
ÖPPET 
HUS 

LÖRDAG 
19 MAJ

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

Baptistförsamlingen 
Birgittas fotvård
Benritz Motor 
Bygdegårdsföreningen
Bygdetorget
Byggbutiken
Danielsson Byggare
Dina försäkringar
EAB Norrland
Företagstestarna 2012
Garageportsexperten
GPS i naturturism
Hofmann tandläkare 
Hårlinjen
Hässjö begrav. byrå

Klimatsmarta Ljustorp 
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

Norrskog 
PN Montage
Primaskog 
Remax Mäklarna 
Ryds Glas i Timrå
Sanna Grus
SCA Skog
Sjöströms Busstrafik
Stavre Grus
Träffpunkten 
Vindkraftsåterbäring  
i Ljustorp
Östlunds snickeri 

Returadress:  Ljustorp Sockenförening
        Öppom 110,  
   861 93 LJUSTORP 

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


