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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 

Gästskribenter: 

LJUSTORP

En grönskandE landsbygd

Tidningsinformation
Nästa tidning  2/8 

 
Stoppdatum den  22/7

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 2012
  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!

Vi driver eller är samverkanspart i Leaderprojekten: 
GPS för naturturism, Bygdegården som möjlighets-
skapare, Lantnära boende och Vindkraftsåterbäring 

för bygden som har egna annonssidor i tidningen.

Kallelse föreningsstämma
24 juni klockan 19.00 

Bygdegården

Alla delägare är varmt välkomna

Stormöte vindkraft
3 juni klockan 19.00 

Bygdegården

Vi har fått ett förslag från Timråvind 
på avtalet till bygdepeng. Eftersom 

upplägget skiljer sig från det som dis-
kuterats tidigare vill vi ha ett öppet 

möte om innehållet.

Alla boende eller verksamma i Ljustorp 
och Lögdö vildmark är välkomna

Tid för sommar
Vi närmar oss sommaren med stormsteg och 
alla har fullt upp med vårbestyr. Samtidigt så 
pågår förberedelser för en mack i Ljustorp och 
vindkraft i Lögdö vildmark. Det här kräver 
ditt engagemang och dina synpunkter, om det 
ska bli som vi alla vill ha det.

Se till att gå på möten och föra fram din åsikt, 
så att du är med och påverkar.

Ordförandeträff vindkraft
3 juni klockan 18.00 på Bygdegården

Max två representanter från fören-
ingar och företag i Ljustorp och Lögdö 

vildmark
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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

”Små skolor i utveckling”
Under höstten 2011 gick 
Riksorganisationen Hela 
Sverige ska leva ut med en 
nationell förfrågan till alla 
komuner, där man sökte efter 
skolor med spetskunskap som 
vågade tänka nytt och bryta 
stukturer för att utveckla och 
nyttja skolan som hävstång 
för elever, lärare och inte 
minst bygden.

Man ville hitta skolor i glesbygen 
som inte hotades av nedläggning 
och som låg långt fram vad gällde 
pedagogik och metodik. Efter sex 
månaders arbete hade man hittat 
13 skolor som ville medverka 
varav Ljustorp var en. Skolan 
passade bra in för här finns redan 
tekniken på plats. Skolan har 
fiber, man använder smartboard 
i klassrummen och både försko-
lan och skolan har surfplattor 
som de aktivt använder i under-
visningen.  Skolorna ska nu med 
hjälp av internet, med ny teknik 
som redskap, arbeta lärare, för-
äldrar och elever tillsammans 
för att utveckla skolan som ett 
instrument för distansöverbryg-
gande kunskapsutbyte. Man vill 
också bygga upp en kunskaps-
bank av personer som finns i sko-
lans  närhet eller i regionen. En  
så kallad snillelista/tankesmedja 
som lärare kan använda sig av i 
undervisningen. 

Snillelista
Bakgrunden till projektet är att i 
små skolor kan det ofta bli svårt 
att samla alla kompetenser som 
behövs. Med ett litet elevantal 
ställs fler krav på organisatio-
nen att anpassa verksamheten. I 
Norge har de länge arbetat med 
distansöverbyggande under-

visning, och därifrån kan man 
hämta kundskap och inspiration. 
Snillelistan är tänkt som en kun-
skapsbank över de kompetenser 
som finns i det här fallet Ljustorp. 
Som exempel kan tas brandkåren, 
taxibolagen, affären, jordbruken 
mm. Lärarna kan använda denna 
lista i undervisningen genom att 
till exempel bjuda in föredrags-
hållare mm. 

Skype
I april 2012 drog projektet igång 
genom ett startseminarium som 
hölls i Sörbyn, Bodens Kommun 
i Norrbotten. Här började också 
skolornas processarbete. Semi-
nariet var också den första möj-
ligheten för skolornas att träffas, 
utbyta erfarenhet och diskutera 
projektets potential. Till Boden 
reste rektor Marie-Louise Gus-
tavsson, Cecilia Eriksson från 
skolan och Niklas Edén som repre-
senterade kommunen. Man har 
sedan jobbat vidare och det har 
varit flera sammankomster  där 
man träffats både i den virtuella 
världen och i verkligheten. På det 

senaste föräldramötet var Cecilia 
Andersson från Hela Sverige Ska 
Leva här och informerade föräld-
rarna, som också blev inbjudna 
att sitta med i en arbetsgrupp. 
Gruppen ska bestå av pedagoger, 
föräldrar och företagare i Ljus-
torp. Arbetet fortskrider nu med 
att bygga nätverk både lokalt,  
för att etablera skolan som ett 
nav i byn, och skolor emellan, för 
att kunna använda tekniken för 
att utbyta kundskap. Hittills har 
flera olika pedagoger både från 
skolan och förskolan varit enga-
gerad i projektet. En ide hur man 
ska kunna använda tekniken har 
uppkommit pga svårigheterna att 
få föräldrarna att komma på för-
äldrarådsmöten. Ibland kanske 
man inte kan fara hemifrån, 
kan det då gå att ta del av mötet 
genom skype t.ex? Känner du att 
du har kundskap på det digitala 
området som du vill dela med dig 
eller att du är engagerad och vill 
sitta med i arbetsgruppen hör av 
dig till Marie-Louise!

Text & bild: Sara Östman

Ljustorps skola med i nytt projekt

Rektor Marie-Louise Gustavsson
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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 Shell motorolja!

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.

Ramlösa 1,5 l 
 Carlsberg

2 för 25:-

Beställning 
senast Torsdag. 

Tel: 820 40 

Chockladkaka 
Marabou 200g 

19,90:- /st

Ost i bit 
Arla ca 667 g

89,90:-

Bananer 
Klass 1

16,90:- / kg

+ pant
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Från Hammar´n belägen vid 
Ljustorps kyrka, tog modern med 
sig sonen Karl, då 3 år gammal 
och flyttade till Wilhelm Berg i 
Hamre. Där skedde uppväxten 
tillsammans med Karls halvbro-
der Valfrid Berg. 

Efter skolgången i Mellberg, fick 
Karl i ett tidigt skede införlivas 
med skogs och jordbruksarbete 
vid det hemman där modern 
Olga Backström och Wilhelm 
Berg tillsammans bildat en ny 
familjetillvaro. Boskapsskötsel 
ingick givetvis i verksamheten. 
Allt grundlades här när Karl 
och blivande hustrun Elvi så 
småningom flyttade in i egen 
fastighet i närheten av Bergs 
hemman. Hästar, kor, kalvar och 
gris fyllde ladugården. Hushåll 
och kor skötte Elvi, och hästar 
och övrigt ”grovarbete” stod för 
Karl. Elvi som är Finlandsfödd, 
träffade Karl vid Barnens dag 
i Bergeforsparken för ca: 60 år 
sedan. Efter brevväxling och 
ömsesidiga besök blev det gifter-
mål och det har hållit i 55 år och 
spirar ännu. 

Beträffande namnet Bert (det 
vanligaste) som de flesta tilltalar 
honom härrör det från hans mel-
lannamn Bernhard. Makarna 
Backström har sonen Bert-Ove 
och sonhustrun Irene boende på 
ett ”stenkast” avstånd, med barn-
barnen Ellinor och Christian. 

De är behjälpliga med sysslor 
som föräldrarna ej klarar längre 
såsom vedhantering, snöröjning 
mm. Brodern Valfrid som hand-
har intilliggande mark bistår 
även Kalle och Elvi vid behov 
och gör kvarboendet möjligt för 
”åldringarna”. Karls fritid har i 
mycket handlat om hästar. På 
väggen hänger bilder av ”nord-
svenskar” som travat med viss 
framgång i hans ägo. För sina 
första semesterpengar inköptes 
bla en travhäst. Han har skott 
sina hästar själv och även anli-
tats av andra hästägare. Är även 
slaktare såväl vid grisslakt som 
när älgar skall styckas upp. Till-
sammans med sina älghundar 
har jakten på höstarna varit en 
”höjdare” i hans tillvaro.

Att resa är däremot inget som 
lockar Karl. Berättar att han 
efter två månaders militärtjänst 
på A4 i Östersund blev flyttad 
till Skillingaryd i Småland, och 
mer berest är han ej. Elvis res-
lust är större, hon har varit på 

Madeira med son och sonhustru 
bla och det blev ett minne som 
etsats sig kvar. 

Förutom jord och skogsbruks-
arbete har Karl jobbat i bygg-
branschen från 1960-talet och 
fram till pensionen, bla hos 
Bäckströms Bygg AB, och ryckte 
in där han behövdes, så han 
uppfyller helt kraven att kallas 
”tusenkonstnär”. 

I dagsläget för att avrunda inter-
vjun gäller följande: Elvi har sin 
porslinsmålning och blommorna, 
och Karl sköter katten Kurra 
och tar nå´n tur på vedbacken. 
Eldning, städning och matlag-
ning skall även underhållas. 
Med inte alltför stora fodringar 
på livet trivs de med sin tillvaro. 
Humorn och glimten i deras 
ögon kännetecknar de två ”vete-
ranerna” i Ljustorps försam-
ling. 88 respektive 91 år gamla. 

Torsten Byström

Tottes hörna

Ljustorpsprofil 43
Karl (Bert) Backström f.231110 
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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

Kom och prova vår NYA 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  2013
Ungdom tom 20 år        75 kronor
Pensionärer     75 kronor
Vuxen    100 kronor
Familj   200 kronor  
(gäller personer boende i samma hushåll)

Vi har ett nytt journummer till 
vaktmästarna:  
072-705 79 43

Medlemsavgiften betalas in på 
bankgirokonto 5808 – 0029  

Namn, adress och  
hela personnumret.

 
 Laget har förnyat sig med några nya spe-
lare från IFK Timrå. Vi har vunnit 3 raka 

segrar i serien.
Vi har bra engagerad tränare, bra  
sammanhållning och har haft en 

bra försäsong med 
1 förlust på 7 träningsmatcher.

Känner ditt hjärta för Ljustorps IF är det 
kanske dig vi söker som materialare?

 Kontakta Mats Moberg tel 0702487101

22 maj kl 15.00 Ljustorp-Söråker (DM) 
1 juni kl. 15.00 Ljustorp- Kubikenborg 3
19 juni kl. 19.00 Ljustorp- IFK Sundsvall 3
29 juni kl. 15.00 Ljustorp- Sidsjö-Böle
3 augusti kl. 14.00 Ljustorp-Matfors
10 augusti kl. 15.00 Ljustorp-Granlo
17 augusti kl. 15.00 Ljustorp-Holm

Fotbollssektionen

 Distriktsmästerskap
Ljustorp - Söråker  
22 maj kl. 19.00

Kom och heja på vårat lag!

Bilbingo 
 

Torsdagar kl. 18.45
Kassan öppnar kl. 17.45

Ljustorps bygdegård

Välkomna!

Semesterstängt v. 27-33 Kontakt via mejl. Läses av 1 ggr/ vecka



8

Vi utför ombyggnationer, reparationer samt kakel- och klinkerarbeten

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

Idrottslyfts-projekt
Ljustorps Idrottsförening 
har ansökt om ett Idrottslyft 
hos Sisu Idrottsutbildarna. 
Syftet med satsningen är att 
erbjuda barnen i Ljustorp 
fler aktiviteter. Nu på söndag 
den 26 maj  drar det igång. 

Man kommer att hålla till på 
idrottsplatsen i Ljustorp. Där 
kommer det att finnas flera vux-
na ledare som ska hjälpa barnen 
att prova på olika sporter. Vid 
första tillfället kommer det att 
finnas möjlighet att spela fot-
boll, och barnen får även prova 
på tennis.   Det håller på mel-
lan klockan 15.30 och 16.30. Un-
der sommaren kommer barnens 
önskningar om olika sporter de 
vill testa på, att styra utbudet 
av aktiviteter. Fotbollen kom-
mer att hänga med hela tiden 
och sommaren avslutas med en 
fotbollsskola. 

Låg kostnad
Marlene Svedin från Ljustorps 
IF tycker att det är viktigt att 
barnen rör på sig. Det är också 
bra att det finns aktiviteter här 
hemma i byn som inte kostar 
så mycket pengar, mycket av 

sportutbudet som 
finns är väldigt dyrt. 
Här kommer det 
inte att kosta nå-
got, men det krävs 
att man är medlem 
i Idrottsföreningen. 
Det kostar 75 kr för 
barn, och vill man 
gå med hela famil-
jen kostar det 200 
kr. Pengarna beta-
las in på Idrottsför-
eningens  bankgiro-
konto 5808 – 0029. 

På inbetalningen är det viktig 
att man anger namn, adress och 
hela personnumret. 

Roligt
Aktiviteterna kommer i stort 
sätt att hålla på under hela som-
maren, om det blir något uppe-
håll kommer det att meddelas. 
Projektet riktar sig till barn från 
5 år och uppåt. Beroende på hur 
många barn det blir och i vilka 
åldrar de är, kan man dela upp 
gruppen i olika mindre grup-
per. Det kan ju bli lite tokigt om 
en 5-åring ska spela fotboll mot 
en 13-åring till exempel. Så nu 
uppmanas alla barn och ungdo-
mar att komma och ha roligt! Ta 
chansen att prova på en ny sport, 
kanske hittar du en ny favorit?

Text & bild: Sara Östman

Idrottsföreningen startar upp sportaktiviteter för unga

Under sommarlägret 2012 provade barnen och ledarna på att dansa Zumba.
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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 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        

OBS NYTT 
TEL. NR

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

Nytt omtag i mackfrågan.
Den 11 mars beslutade Stormötet att vi i byn: 

 företag, föreningar och privatpersoner tillsammans innan 
den 1 juni ska samla ihop ca 350 000kr.

Vi säljer andelar 1 000kr/st per andel 
 (det finns inget max antal) 

Insättning sker på Bg 159-6196. 
Bygdegården har skapat ett särskilt konto endast för mack-
andelar, för att säkerställa ifall vi i värsta fall behöver betala 

tillbaka pengarna.

Gå in på hemsidan och följ projektet. 

www.bymacken.ljustorp.se 
Summa idag 13/5  261 100 kr

Har ni frågor kontakta kansliet 060-82186 
eller maila ljustorpsif@telia.com. 

Nu hjälps vi åt! 

Semesterstängt v. 27-33 Kontakt via mejl. Läses av 1 ggr/ vecka

Stormöte Macken  
10 juni kl. 19.00

Ljustorps Bygdegård
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Våga Vara Vacker 
Se våra erbjudande på vår hemsida- facebook  

eller på Salongerna.  
Onlinebokning www.harlinjen.nu

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

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

NÄRODLAD POTATIS
SUPERB

KING EDWARD 

125kr/25kg

ROGSTA GÅRD, LJUSTORP 
NILS HENRIK 070 645 99 42

Ljustorpsbladet digitaliseras
Sockenföreningen har ansökt 
om ett så kallat Paraplypro-
jekt hos Leader Timråbygd. 
Syftet med projektet är att 
bevara gamla nummer av tid-
ningen. 

Tidningen som har funnits sedan 
1995 finns bevarad på pappers-
kopior i Sockenföreningens 
arkiv. Men för att göra de gamla 
numren tillgängliga för alla och 
öppna för möjligheten att trycka 
upp nya exemplar har fören-
ingen beslutat om att starta ett 
projekt för att digitalisera alla 

utgåvor. För närvarande finns 
alla nummer från och med 2006 
på ljustorpsbladets hemsida, och 
slutmålet är att alla nummer ska 
finnas tillgängliga där. 

Det är alltså 10 års utgåvor som 
ska scannas och läggas upp på 
hemsidan. Arbetet kommer att 
startas upp under försomma-
ren och pågå tills alla numren 
är scannade och ligger uppe på 
hemsidan.

 
Text & bild: Sara Östman

Mackinsamlingen går framåt
I skrivande stund har det 
kommit in 271 100 kr. Det 
fattas alltså 78 900 kr,  det vill 
säga bara 80 andelar för att 
nå upp till målet på 350 000! 
(15/5)

När den här tidningen kommer 
ut är det knappt en vecka kvar 
innan tidsfristen löper ut den 
första juni. Det börjar alltså bli 
bråttom om man vill bidra. Kom 
ihåg att det kan ta flera dagar 
innan pengarna kommer in på 
kontot. Varje andel kostar 1000 
kr och man kan köpa så många 
man vill. Hittills har företag, för-
eningar och privatpersoner alla 
bidragit med pengar. Vill du ha 
en uppdaterad summa på hur 
mycket det insamlade beloppet 

är just nu kan du gå in på hemsi-
dan: www.bymacken.ljustorp.se 
Där kan du också läsa mera om 
vad som händer. Har du inte 
tillgång till en dator finns också 
”pumpen” i entrén till Ljustorps 
Handel, som också uppdateras 
efterhand. 

En bensinpump här i Ljustorp 
ligger inom räckhåll, så gå nu 
in och bidra! En sista kraftan-
strängning behövs! Pengarna 
betalas in på bankkonto 159-
6196. Skulle det gå så illa att 
man inte når målet, kommer alla 
pengar att betalas tillbaka. Den 
10 juni klockan 19.00 hålls ett 
stormöte i Ljustorps Bygdegård 
där arbetsgruppen redovisar 
resultatet.

Text & bild: Sara Östman
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Ljustorps Centerkvinnor hälsar alla välkomna till nedanstående aktiviteter!
 

Värna om landsbygdsskolan!

Den lilla skolan på landsbygden är så mycket mer än endast en skola. Den utgör för 
många människor ett aktivt val, ett val som gör det möjligt att bosätta sig på landsbygden och erbjuda 
det som man anser är det bästa för sina barn.  Mindre skolor behöver utvecklas inte avvecklas! Ett sätt att 
utvecklas är samlokalisering av förskola och skola som gjorts här i Ljustorp. Ett annat sätt skulle kunna 
vara fjärrundervisning via bl a dator för att uppfylla kraven för behöriga lärare i alla ämnen.  Det är idag 
inte en godkänd undervisningsmetod. Med rätt förutsättningar är det en möjlighet som skulle kunna 
komma de små skolarna till gagn. God pedagogik i kombination med modern teknik ger nya möjligheter i 
undervisningen.

Centerpartiet anser att en hållbar skola skall finnas i barns närhet och med elevens behov i centrum. I Timrå 
är nästan 100 procent av lärarna behöriga, vilket ger en bra grund för motivation och trivsel i vår skola!

Utflykt mot hemligt mål

Centerpartiet ordnar utflykt mot hemligt mål söndagen 14 juli. Vi samlas vid Bygdegården 

kl 18.00 för samåkning. Medtag eget fika, gott humör och en slant att köpa lotter för!  
Affischering kommer att ske. 

/ Niklas Edén 070-326 08 87

   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!

Gör så här
1.Sätt ugnen på 175°C. 
2.Vispa smör, socker och sirap pösigt. Rör ner äggen.
3.Blanda vetemjöl, salt, vaniljsocker och kakao. 
Hacka daimen grovt. Tillsätt mjölblandningen och 
daimen i smeten. Bred ut smeten i en smord, bröad 
springform, ca 24 cm i diameter.
4.Grädda i ca 20 minuter. Låt svalna i formen. 
5.Fyllning: Blötlägg gelatinbladen 5 minuter i kallt 
vatten.
6.Mixa jordgubbarna i matberedare eller med stav-
mixer till en slät puré.

7.Vispa äggulor och florsocker luftigt. Vispa grädden 
till lös konsistens.
8.Värm 1/10 av jordgubbspurén i en kastrull. Ta upp 
gelatinbladen och tillsätt i kastrullen. Låt det smälta 
på svag värme. Rör ner gelatinblandningen i resten av 
purén.
9.Blanda försiktigt ner äggsmeten i purén och sedan 
grädden till en slät smet. Häll smeten över bottnen. 
Ställ minst 4 timmar i kylskåp eller i frysen. Tina 4 
timmar i rumstemperatur vid serveringen. 
10.Toppa tårtan med rensade jordgubbar.

Receptet är hämtat från ica.se

Ingredienser
110 g smör
2 1/3 dl socker
1 msk sirap
2 ägg
1 1/2 dl vetemjöl
1/2 tsk salt
1 1/2 tsk vaniljsocker
1 dl kakao
2 dubbeldaim (à 56 g)
smör + ströbröd till formen

Midsommartårta
Tid: Över 60 minuter12 portioner 

För alla 
Innehåller gluten, mjölk och ägg. Gör laktosfri: använd smör och grädde utan laktos. Gör 
mjölkfri: Använd mjölkfritt smör och grädde. 

Fyllning
5 gelatinblad
1/2 l jordgubbar
3 äggulor
2 dl florsocker
6 dl vispgrädde
Garnering
1 l jordgubbar
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www.scaskog.com

Jag heter Patrik Johansson och är SCAs nya virkesköpare i Ljustorp. SCA erbjuder tjänster som 
täcker skogsägarens hela behov, från skogsbruksplan till gallring, slutavverkning och skogsvård. 

Tveka inte att kontakta mig om du funderar på att avverka eller om 
du vill få råd i skogliga frågor. 

Ring mig eller kom in på SCAs kontor i Härnösand så bjuder jag på 
kaffe och berättar mer om vad jag kan hjälpa till med.  

Trygg, lokal och långsiktig

Jag hjälper dig med din skog!

Patrik Johansson
SCA Skog AB
Medelpads skogsförvaltning
Järnvägsgatan 2
871 45 Härnösand
Tel 0611-444 93
patrik.johansson.skog@sca.com

ka
rm

in
ko

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

Bild nr 11830
 

Bilden är tagen i slutet av 1940-talet 
vid byggandet av en ny bro över 
Mjällån vid Sanna, Kallnäsbron. 
Bilden togs antagligen av Sixten 
Nilsson. I förgrunden syns den tidi-
gare bron som troligen byggdes efter 
översvämningarna 1919 ( alla 7 
broar över Ljustorpsån fick då byggas 

nya). Bortanför den gamla bron har 
man rest betongformar för den nya 
hängbron som kom att vara i bruk 
ca 50 år innan dagens bro kom till. 
Det är intressant att se hur annor-
lunda förutsättningarna var jämfört 
med idag. Det finns inga lyftkranar 
eller andra maskiner, allt gjordes för 
hand. Längst upp har man byggt en 
brygga för att med skottkärra ralla 

ut betong till valven som stöds av 
symmetriska fackverk med använd-
ning av mycket rundvirke. Det finns 
inga som helst skyddsanordningar 
för timmermän och betongarbetare, 
man fick klättra på gjutformarna 
och arbeta i besvärliga ställningar. 
Bilden har ställts till förfogande av 
Jan Nilsson.

Bild nr 10243. 

Bilden är tagen 
på 1930-talet i 
byn Jällvik hos 
familjen Hamrin. 
Till vänster sitter 
Anders Hamrin på 
en timmerdoning 
och till höger står 
Axel Hamrin och 
gör iordning sin 
häst. Man är på 
väg till skogs för 
att hugga och köra 
eller bara köra 
timmer.
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6/5 Söndagsgudstjänst i Ljustorps kyrka   kl 18:00
6/6 Nationaldagen      kl 18:00
9/6 Söndagsgudstjänst i Lagfors   kl 11:00
16/6 SöndagsMässa i Ljustorps kyrka   kl 11:00
22/6  Friluftsgudstjänst i Prästgårdsparken  kl 18:00
30/6 Temagudstjänst i Ljustorps kyrka   kl 11:00
7/7 Friluftsgudstjänst i Hembygdsgården  kl 11:00
21/7 Söndagsgudstjänst i Lagfors   kl 18:00
28/7 Friluftsgudstjänst i Bredsjön/badplats  kl 18:00

ÅRETS SURSTRÖMMING 2013 avnjuts den 14 augusti i prästgårdsparken. 
Som vanligt hoppas vi på strålande solsken och varma vindar, men skulle det 
krångla så äts strömmingen inomhus.  

SENIORSÖNDAGEN den 25 augusti blir något annorlunda i år än tidigare. 
Som variation har kyrkorådet beslutat att istället för lunch den här gången bjuda 
på smörgåstårta med kaffe eller läskedryck. 

MITT PÅ DAGEN TRÄFFAR HÖSTEN 2013
Alltid onsdagar- 18 september, 16 oktober, 13 november och 11 december 
Kl.12.00 på församlingshemmet. Vi bjuder på lunch med kaffe och någon form 
av underhållning samt en kort andakt. Vi hoppas att vi får flera nya deltagare. 
Alla välkomna!  

RENOVERING LAGFORS KYRKA
Den andra delen av renoveringen har redan påbörjats.  Det stora kyrktaket får nytt 
spån – likaså tornet och slutligen  målas kyrkan om.
  

Kyrkoval den 15 september
Vi röstar till Kyrkomöte, Stiftsfullmäktige och kyrkofullmäktige i Hässjö Ljus-
torp och Tynderö pastorat. Det direktvalda kyrkorådet försvinner och ersätts av 
ett så kallat församlingsråd, som väljs av kyrkofullmäktige. Alla församlingsbor 
kommer att ha en möjlighet att nominera kandidater till detta råd. Den tidigar
kyrkonämnden kallas nu kyrkoråd i stället. Känn alltså ett ansvar för att den kyrk-
liga verksamheten fortsätter i Ljustorp – rösta på valdagen. 
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Den 12 maj hölls en uppskat-
tad natur- kultur- och famil-
jeutflykt vid den idylliska 
Skäljombäcken i Ljustorp.

Det var projektet GPS för natur-
turism som tillsammans med 
sina samverkansparter genom-
förde dagen. Det strålande vädret 
och innehållet på dagen lockade 
drygt tjugo vuxna och ett tiotal 
barn i varierande åldrar.

Olof Ulander guidade kunnigt 
kring själva kulturområdet och 
berättade både om händerser 
i närheten såväl som den indu-
striella verksamheten på områ-

det. Utefter Skäljombäcken har 
vattenkraftens nyttjats under 
lång tid och det finns rester och 
lämningar än idag. Här fanns 
snickeri, vattendriven ramsång, 
kraftverk och vadmalsstamp. 
I sluttningarna kring bäcken 
odlade Adolf Sibelius örter och 
blommor som senare användes i 
hans färgeri för garner, tyger och 
schablontapeter.

Elisabeth Nilsson guidade de som 
var intresserade på en vandring 

upp efter Skäljombäcken efter en 
nyligen uppskyltad gammal stig. 

Magnus Isaksson och Olle Lilje-
mark ansvarade för barnaktivi-
teter i form av naturfrågeslinga, 
repstafett och skattjakt. På plat-
sen hade man också rest en tält-
kåta i händelse av regn.

Alla avnjöt medhavd fika i solen 
vid kanten av bäcken.

Text och bild: Lena Liljemark

Familjedag vid Skäljombäcken

Köp en andel i byamacken i Ljustorp
1000 kronor BG 159-6196

RESERVDELAR GRÄSKLIPPARE FYRHJULINGAR 
DÄCK MOPEDER TIMMERVAGNAR VINCHAR 

HÄCKSAX TRIMMERS KRATTOR LED-ARBETS-
BELYSNING PACKLÅDOR MOTORSÅGAR HAND-

VÄRMARE FJÄRRLJUS MM

Olof Ulander guidade gruppen runt kulturområdet
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Efter en lång och kall vår så har vi nu äntligen fått se hur solen har 
kommit med sin värme och allt börjar få liv. Att bo i det höga nord 
är något alldeles fantastiskt för vi har dessa enorma skiftningar 
i klimatet som är unikt och fantastisk, kanske är det så varför vi 
också är sådana stora naturäskare vi i Skandinavien. När våren 
kommer och allt börjar leva och det fullständigt exploderar av liv 
i varje vrå av naturen så blir vi så glada och hängivna. Vi blir jord-
nära och vill ut och göra saker ute i landet, städa undan efter vin-
terns härjningar och förbereda för sommaren. Men tyvärr räcker vi 
kanske inte till för allt då som vill hinna med utan då kanske vi blir 
stressade och en del blir t.o.m. deppiga och ledsna. Kanske du och 
jag behöver hjälpa varandra om det är något vi behöver hjälp med i 
trädgården. Det är väl så vi lär känna varandra och blir goda gran-
nar med varandra. Så det som ett tips inför denna vår och sommar 
att ge varandra en hjälpande hand när det behövs, så bygger vi 
vänskap för livet. 

Mjällådalens Byalag hade nu i mars vår sitt årsmöte som var välbe-
sökt och vi ser att det har fungerat bra i föreningen. Vi fortsätter att 
ansvara för underhåll av broarna över Mjällån och hör av dig om 
du är intresserad att vara med och olja in Petter Norbergsbron som 
står i tur för behandling i år.  Det blir någon gång under juni månad 
men vi bestämmer det när vi sett att vi haft torrt väder en tid så att 
det blir ett bra resultat. Rökkursen som skulle ha gått av stapeln nu 
denna vecka när detta skrivs kom så få som anmälningar till att vi 
inte kunde genomföra den. Men vi vill uppmuntra dig att höra av 
dig om du är intresserad att använda rökkåtan ändå.  

Varma vårhälsningar 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

                          

 

Glad sommar 
önskar  

Ås/Lagfors 
byalag

Ås/Lagfors byalag

Skåvel-sko  metallskoning nertill på skoveln 
Skäran  skaren
Skärrt  hårt, torrt
Slabbertácka en ”pratkvarn”
Slábbra  munnen, truten
Sladd   åkerbruksredskap
Slafa´t  en väldigt stor, ”slafsig”.
Slafsi   slamsig,
Sla-hök  ovårdad, slafsig
Sleckret  halt, slaskigt före
Sleke   slicka
Sleke-sten  saltsten, som djur slickar på
Slimsa  strimla, slamsa av kött 
Slimsa  träflisa
Slått-anna  slått-anden, slåttertiden
Släjje   slagit (med lie)
Släka   rekar, sitter inte stadigt

Våra dialektord, S 
Ur Bygd i förvandling, del III
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Bygdetorget

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

Ungdomskväll 31/5
åk 5 och uppåt kl. 18-21 

 se Facebook för info.  

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 1 1/2  timme mellan
kl. 18.30- 20. 

Ålder: från förskoleklass 
Kostnadsfritt 

24/5

Kom och klipp dig! 
23/5 kommer Amanda från 

Sagolik hit.  

Dam, Barn och Herr.  
För tidsbokning ring Marlene 
070-3375307 eller maila på: 

 bygdetorget@live.se 

Seniorcafé
Fredagar 10-12 

Tom 14/6

Bakluckeloppis
Lördag den 1/6 kl. 10-14

Ljustorps Bygdegårds parkering
Passa på att rensa ditt förråd!

Pris 100 kr per bil
Ev bord medtages

Boka din plats 
tel 0703375307 eller 

på facebook/bygdetorget
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Öppet: 
 vardagar 10 - 18,  lördagar 10 - 14

Köpmangatan 47, tel & fax 060-58 07 80 

Välkommen!                                                                

Boule 
utomhus                                                                                           

onsdagar kl 11                                                                                          
Ljustorps IP

 

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 information om 
verksamheten.

 

Kära Hembygdsvänner!

Det har nu gått en bra lång tid och vi har
klarat av teater och valborg i vårt pro-

gram. Så smått har det börjas med repa-
rationen i Hembygdsgården. Vi räknar 
med att kanske kunna hålla till där vid 
midsommarfirandet, om vädret tillåter.
Framtiden får utvisa hur det blir, men vi 

hoppas på det bästa. 

Väl mött framöver!

Hälsningar Hembygdsföreningen 

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

UTFLYKT
till Västanåfallet 28 maj kl 12.00  

tävlingar, grillkorv, fika mm.  

Erbjudande!  
Köp presentkort till 

morsdag för 500 kr, men 
betala bara 400kr!

Glöm ej!
Inlämningsställe för kemtvätt   Pensionärsrabatt 

BUSSRESA
till Döda fallet, den 28/7  middag och teater 

”Bättre fria än fjälla” som framförs av Garvsyra   
Anmälningar till Alice Berg 060-579604.     

HEMLIG RESA 25/8
över dagen.  Anmälning till Alice Berg 060-579604 

Båda bussresorna samordnas  
med Hässjö-Tynderö PRO

30% på vårens jackor 
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Förskolan höll Öppet Hus 
Varje år firas förskolans 
dag den tredje torsdagen i 
maj av barn och vuxna i hela 
landet, för att synliggöra 
förskolan och dess verksam-
het. I år var den dagen den 
16 maj. Pedagogerna hade 
jobbat hela förmiddagen med 
att ställa i ordning. Resulta-
tet var ett jättemysigt rum 
där barnens vernissage och 
verksamhetens material sam-
sades om utrymmet. 

Genom att uppmärksamma För-
skolans dag med ett Öppet Hus 
kunde pedagogerna samtala med 
föräldrar utan stress och jäkt 
som det vanligtvis är vid hämt-
ning och lämning. Man visade 
upp material som används i 
verksamheten.  Alla barnen har 
ett speciellt djur som sitt. Bilder 
på djuren läggs ut vid samlingar 
och vid maten, så barnen får leta 

reda på sin plats.  Alla barn syn-
liggörs i samlingarna genom att 
alla blir nämnda vid namn och 
man samtalar om vilka som är 
där, vilka som är sjuka och vilka 
som här lediga. Stödtecken, en 
enklare form av teckenspråk, 
har man börjat använda sig av. 
Genom tecken förstärker man 
språket och det verkar positivt 
på språkinlärningen. Lek, sång 
och ramsor används  för att lära 
sig nya ord och begreppsuppfatt-
ning. Även munmotoriken arbe-
tar man med att stärka genom 
att läsa korta sagor där barnen 
till exempel får ljuda startande 
bilar. Att blåsa på ballonger och 

fjädrar ingår också i den här trä-
ningen. Pedagogerna för samtal 
med barnen om saker som ska 
göras, varför de ska göras och 
hur de ska göras. Man samtalar 
även om hur man behandlar var-
andra och hur man själv vill bli 
behandlad.  

Skapande
Barnen fick också visa upp sina 
skapelser. Det är långt ifrån 
bara teckningar som tillverkas 
av barnen när det är dax för ska-
pande. Spindlar, maskar, blom-
mor och fjärilar var några av 
sakerna barnen visade upp. 

Text & Bild: Sara Östman

Syskonen Gabriel och Teodor Klaar och Vilgot Lindbäck beundrar sina skapelser.
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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

 

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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Eon backar om Rundbacken
Det blir ingen utbyggnad i Laxsjöån

Det var 2008 som Eon gick 
ut med sina planer om att 
energieffektivisera Rund-
backens kraftverk genom att 
torrlägga Laxsjöån, och leda 
vattnet i ett 4 km långt plast-
rör till kraftverket för att 
på så sätt öka fallhöjden för 
vattnet.

De påstod att Laxsjöån redan 
var torrlagd, något som inte 
stämmer. Bilden till höger talar 
för sig själv. I och längs med ån 
finns ett rikt, och skyddsvärt, 
djur och fågelliv. Utter, öring, 
strömstare och forsärla är exem-
pel på djurlivet längs med och i 
ån. Eons planer mötte ett mas-
sivt motstånd från Naturskydds-
föreningen, Sockenföreningen, 
Timrå kommun, länsstyrelsen, 
Hembygdsföreningen, riksan-
tikvarieämbetet, kammarkol-
legiet med flera. Saken gick till 

domstol och Eon uppgav att de 
skulle respektera domens beslut. 
Detta skedde inte, de drev saken 

vidare efter att domen föll ut 
negativt för dem. Mark och mil-
jödomstolen spenderade en dag 
här och besökte området. De 
avslog sedan ansökan. Turerna 
har gått fram och tillbaka sedan 
dess, men efter att saken skulle 
avgöras slutgiltigt i EU dom-
stolen drar nu Eon tillbaka sin 
ansökan. Enligt Jonas Andrén, 
informationschef på Eon, har 
bolaget istället beslutat att göra 
mindre renoveringar av själva 
kraftverket, som inte kommer 
att påverka vattennivåerna i 
Laxsjöåns vattensystem. Elisa-
bet Nilsson som drivit frågan 
för Naturskyddsföreningen är 
väldigt glad och lättad. - Jag är 
skakig och upprymd, säger hon 
efter att hon blivit uppringd 
av Eons informationschef med 
beskedet. 

Text: Sara Östman  
Bild:  Lena Liljemark

Jag heter Jenny Zimmerman och är projektledare för Dialog Mjällådalen. Jag 
är biolog och har arbetat med utveckling av fiske och fisketurism kopplat till 

flodkräfta i Ljungan och Gimån. Nu ska jag jobba med Mjällådalen.
Det här kommer Dialog Mjällådalen att handla om: 
Hur vill vi att Mjällådalen ska vara i framtiden? Går det att förena unika naturvärden, samtidigt 
som man tillvaratar markägares intressen och utvecklar det rörliga friluftslivet och småskalig 
besöksnäring?  

Vad tycker du är speciellt med Mjällådalen?  
Ett första steg är att alla intresserade; föreningar, verksamhetsutövare och privatpersoner inbjuds 
till Ljustorps bygdegård, Lilla salen, den onsdag 29 maj klockan 19.00. Jag kommer informera om 
Dialog Mjällådalen och vi får diskutera hur vi går vidare härifrån.

Aktiviteter i projektet 
Den 15 juni arrangerar Dialog Mjällådalen i samarbete med GPS-projektet en vandring med flott-
ningstema. Kontaktperson: gps@ljustorp.se eller Elisabeth Nilsson 060-820 79. Till hösten planeras 
bland annat en utbildning om småkryp i  Mjällån. Mer information om den och kommande aktivite-

ter kommer i nästa nummer av Ljustorpsbladet. 

Jag hoppas att vi ses på bygdegården den 29 maj!

Hälsningar  
Jenny Zimmerman, Projektledare 

Leader Timråbygd 
Terminalvägen 30, 861 36 TIMRÅ 

Telefon: 073-270 13 02 

Uppstart Dialog Mjällådalen 29/5 kl 19.00

Foto: Rocio Gonzalez Lopez
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Stor som liten,
gammal som ung.

Vi vårdar tanden i din mun.
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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!

Svårhetsgrad: Mycket svår
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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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GPS i naturturism
Projektets mål är att restaurera och skylta upp natur- och kulturstigar i Ljustorp med om-
nejd. Dessa ska sedan kartläggas med GPS och finnas för nedladdning vid produktblad på 
Internet. I anslutning till många av platserna kommer vi också att jobba med geocacher.

Kontakt: gps@ljustorp.se         Hemsida: www.vandring.ljustorp.se

 
* Vi kommer att börja samverka 
med ett nytt projekt som heter 
Dialog Mjällådalen avseende 
stigar och aktiviteter i Mjällådalen.

* Sommarhalvåret 2013 priori-
teras Lögdö vildmark och Mjäl-
lådalen.

* Nytt blad om Skäljombäcken är 
på väg ut inom kort.

Köp en andel i byamacken i Ljustorp
1000 kronor BG 159-6196

Repstafetten på familjeutflykt vid Skäljombäcken

Nyheter i projektet

Flottarvandring Mjällådalen
15 juni. Samling vid väg 331, avfart 
Jällviksbron klockan 10. För frågor ring 
Elisabeth Nilsson 820 79

Vi vandrar efter flottarstigen och får 
samtidigt information om flottningens 
historia i området. Medtag eget fika.

Tisdagsvandringar i sommar
Varje tisdag från 17 juni till 13 augusti 
har vi kvällsvandringar klockan 18. Vi 
samlas vid Ljustorps handel. Medtag 
eget fika och ett gott humör. 

Inställt vid regn.  
Kontakt Elisabeth Nilsson 820 79

Projektet arbetar med stigar som 
huvuduppgift. Vi jobbar med att mark-
era dem, ta fram informationsmate-
rial, skylta, GPS plottra och sedan 
marknadsföra dem. I anslutning till 
stigarna kommer vi att markera his-
toriska sevärdheter och natursevärd-
heter och därmed göra dem tillgän-
gliga för besökare. Stigarna kommer 
att göras tillgängliga för allmänheten 
via produktblad som finns på Internet. 
Där ska man också kunna ladda ner 
GPS koordinater för stigarna. 

Förhoppningen är att vi kan hitta for-
mer för direkt nedladdning till mo-
biler och till bil GPS:er längre fram 
i projektet. Produktblad och material 
kommer att finnas tillgängligt på vår 
hemsida för att samordna oss med 
Ljustorp som helhet. Delar av mate-
rial kommer också att finnas tillgän-
gligt på www.visittimra.se 

Projektet jobbar också med att lägga 
ut geocacher. Geocaching är en form 
av skattjakt med hjälp av GPS. Det 
innebär att man gömmer en låda med 

lite småsaker i någonstans och sedan 
lägger upp koordinaterna på en sär-
skild hemsida. Sedan kommer männi-
skor och försöker hitta det man lagt ut. 
Vår strategi är att lägga geocacherna 
på historiskt, geologiskt eller naturin-
tressanta platser så att vi samtidigt kan 
visa upp något för besökarna. Geo-
caching är ett fenomen som är väldigt 
stort runt om i världen. För mer infor-
mation se www.geocaching.com.

Vårt mål är att tillgängliggöra skogen 
för dig som besökare.

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

www.vandring. 
ljustorp.se
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Anette     &      Marie 
070 547 14 14     070 247 14 14 

 
ljustorpstaxi@gmail.com  
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Maj
     Ons 22  kl. 15.00 
 Hemmamatch  
 Ljustorps IP   
 Ljustorps IF

    Fre 24 kl. 18.30- 20 
 Freaky Friday  
 Bygdetorget
 Bygdetorget/Baptistförs.

    Lör 25 
 Hasselforsdagen 
 Ljustorps Trädgård 
 Ljustorps Trädgård
   
    Lör 25 kl. 11- 18 
 Loppis   
 Bygdegården
 Baptistförsamlingen  
   
    Lör 25 kl. 17
 Musikcafé Timrå Gospel 
 Bygdegården
 Baptistförsamlingen

    Tis 28/5 kl 12.00 
 Utflykt Västanå  
 PRO 

    Ons 29/5 kl 19.00 
 Dialog Mjällådalen 
 Bygdegården
 Leader Timråbygd 
 
    Fre 31 kl. 18-21  
 Ungdomskväll 
 Bygdetorget

Juni
   
    Lör 1  kl. 10.00-14.00 
 Bakluckeloppis  
 Bygdegården   
 Bygdetorget
 
    Lör 1  kl. 15.00 
 Hemmamatch  
 Ljustorps IP   
 Ljustorps IF

    Mån 3 kl 19.00 
 Stormöte vindkraft 
 Bygdegården 
 Ljustorp sockenför.

    Sön 9  kl. 11.00 
 Söndagsgudstjänst 
 Lagfors 
 Ljustorps församling

    Mån 10 kl. 19.00
 Stormöte Macken  
 Bygdegården
 Interimstyrelsen

    Lör 15  kl. 10.00 
 Vandring Mjällådalen 
 Samling 331an  
 GPS i naturturism

    Sön 16  kl. 11.00 
 Söndagsmässa  
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling
    
    Ons 19  kl. 19.00 
 Hemmamatch  
 Ljustorps IP   
 Ljustorps IF

    Lör 22  kl. 18.00 
 Friluftsgudstjänst  
 Prästgårdsparken  
 Ljustorps församling

    Mån 24 kl 19.00 
 Föreningsstämma 
 Bygdegården 
 Ljustorp sockenförening 

    Lör 29  kl. 15.00 
 Hemmamatch  
 Ljustorps IP   
 Ljustorps IF

    Sön 30  kl. 11.00 
 Temagudstjänst  
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling
   Juli
    
   Sön 7 kl. 11.00 
 Friluftsgudstjänst  
 Hembygdsgården  
 Ljustorps församling

   Sön 14 kl. 18
 Utflykt hemligt mål 
 Samling Bygdegården
 Centern

    Sön 21  kl. 18.00 
 Söndagsgudstjänst 
 Lagfors Kyrka 
 Ljustorps församling

 Mån 22 Stoppdatum

    Sön 28  Föranmälan krävs 
 Bussresa Döda fallet 
 PRO 
 
   Sön 28  kl 18.00  
 Friluftsgudstjänst 
 Bredsjöns badplats  
 Ljustorps församling

Augusti
2/8 Nästa Ljustorpsblad 

    Lör 3  kl. 14.00 
 Hemmamatch  
 Ljustorps IP  

    Lör 10  kl. 15.00 
 Hemmamatch  
 Ljustorps IP   

 Regelbunden verksamhet    
   
    Tis  kl. 18.00 
 Vandring start 17/6 
 Samling Lj. Handel  
 GPS i Nat/ Nat.för.

    Ons kl. 11 
 Boule    
 Ljustorps IP 
 PRO

    Tors kl. 17.45 
 Bilbingo   
 Bygdegården 
 Ljustorps IF

   Fre kl. 10-12 tom 14/6 
 Seniorcafé 
 Bygdetorget 
 Bygdetorget  

    Sön kl. 15.30-16.30  
 Prova på idrott  
 Ljustorps IP 
 Ljustorps IF  

    

Aktiviteter  i Ljustorp Maj - Augusti
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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, tryckimpregnerat 
 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



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   060-821 47 
Sjukanmälan Lj. Skola  060-821 47 
Fritids    070-191 65 12 
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  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  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. Stängt juli 

Bygdetorget 
”Öppet” skylt. Semesterstängt v. 27-33

Butik brorannasdotter 
”Öppet” skylt

Tomat Ås 
Gårdsbutik: Ons-Sön 9-18 
Café Pomodoro: Maj: Lör-Sön 11-18 
        Jun-Aug: Ons-Sön 11-18

 

  

Ljustorps information
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Önskas köpa
Handvevad separator och handvevad smör-
kärna. Fungerande

Rostfria hinkar och rostfri mjölkkanna

070-660 82 40 eller  bedbreakfast@ljustorp.se



Inträdet kostar 180:- inkl fika. Vid beställning av mer än 10 biljetter 150:- 
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Våra annonsörer gör tidningen möjlig!
Dom stöder oss, stöd dem...

Ljustorps Trädgård
Hasselfors Dag

lördag 25 maj 

Stor clematis i  
30 cm ampel 298:-

 

Till mor
Ros i kruka 129:-

Baptistförsamlingen 
Benritz Motor
Bygdegårdsföreningen
Bygdetorget
Byggbutiken
Danielsson Byggare
Dialog Mjällådalen
EAB Norrland
GPS i naturturism
Hofmann tandläkare 
Håkan Forsberg
Hårlinjen
Hässjö begrav. byrå 
Janne Vängmansällskapet
Lantnära boende 

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

Norrskog 
PN Montage
Rogsta Gård 
Ryds Glas i Timrå
Sanna Grus
SCA Skog
ServaNet AB
Sjöströms Busstrafik
Stavre Grus
Startgas 
TomatÅs
Träffpunkten
Tynderö Teknik
Y Mäklaren
Östlunds snickeri 

Returadress:  Ljustorp Sockenförening
        Öppom 110,  
   861 93 LJUSTORP 

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


