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Artiklar och material
Då tidningen inte längre har någon anställd, 
så har vi inte kapacitet att åka runt och skriva 
om olika arrangemang i bygden. Ni som vill ha 
något publicerat kan skicka in en pressrelease, 
text och bilder, så hjälper vi till att skriva. 

Vi behöver få ditt bidrag skrivet på dator. Vi 
förbehåller oss alltid rätten att bedömma, rätta 
och redigera i materialet så att det passar in i tid-
ningen. Vi tar inte ansvar för insänt material.

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

 
Ansvarig utgivare

   Lena Liljemark  info@ljustorpsbladet.se

   Redaktion/skrivbenter 
   Olof Ulander  tel: 060-822 40 
   Torsten Byström tel: 060-57 93 22 
   Lena Liljemark tel: 073-822 41 57 
 
   Gästskribenter:   
   Efterlyses!

Webbadress:    www.ljustorpsbladet.se  

LJUSTORP

En grönskandE landsbygd

Nästa nummer
Utgivning 10/8 

Stoppdatum den 1/8
Prenumerationer

Tidningen delas ut gratis till alla som har brevlåda 
i Ljustorp. Ni andra som vill ha tidningen kan pre-
numerera för 175 kronor per år. Sätt in pengarna 
på PG 86 11 24-6 och skriv prenumeration, ditt 
namn och adress så kommer tidningen.

Annonser
Kontakta Ulf på telefon 070-203 54 69  
eller mejl: ljustorpsbladet@ljustorp.se

Distribution
Huvudansvarig: Ulf Nilsson 070-203 54 69

Slättmon, Västansjön, Bredsjön, Uddefors: 
Bredsjöns byalag   tel: 070-534 51 47 

Lagfors, Åsbacken, 
Lea Hörnström   tel: 060-810 50 

Fuske: 
Fuske byalag   tel: 060-811 19

Lövbergsvägen, Edsta-Jällvik-Björkom: 
Kjell Sjödin    tel: 060-820 31

Skäljom-Edsåker: 
Hans Öberg    tel: 070-340 92 29 

Lögdö-Aspen, Krokjala, Stavreviken-Fjäl:
Lögdö intresseför  tel: 070-618 14 18 

Prästsvedjan,Höglandsv,Mellberg,Kyrkberget: 
Pernilla Sjöström   tel: 060-824 34 

Öppomsvägen, Hamrevägen: 
Erland Nordström   tel: 060-823 19 

Skäljom, Åsäng-Stavreviken, Rotenv: 
Bert Hägglund  tel: 060-830 50

Åsäng, Höglandsbodarna, Mjällå och Tunbodarna 
Sven-Erik Karlsson   tel: 070-234 48 85

Ring er distributör om ni inte fått tidningen...
Foto framsidan: Lena Liljemark
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 Styrelse 2015
  Lena Liljemark, ordf 
  Niclas Andersson, vice  
  Ulf Nilsson, kassör
  Sara Östman, sekr 
  Per Malmsberg 
  Rosetta Doré  
  Suppleant:   
  Vivianne Nyman
  Björn Andersson

  AU: Lena, Ulf, Per

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!

Stigar & tisdagsvandringar
När det går mot sommar så är det också 
dags för vandringstider och översyn av 
våra stigar. Om du går och ser ngt som 
behöver åtgärdas, rapportera till oss. Vill 
du hjälpa till och t ex röja stigar, hör av 
dig. Vi arbetar idella och det behövs fler!
För dig som vill ut och gå rekommenderar 
vi att du köper vandrings- och fiskekar-
tan och kollar in vår hemsida www.ljus-
torpsvandring.se
Vi kör tisdagsvandringar i sommar, kolla 
hemsidan för mer information.

Årets turistbroschyrer 
Nu är det dags för nytt sommarmaterial 
som ska delas ut på turistbyråerna i vårt 
område. Ljustorpsbroschyren har gått till 
tryck, liksom Lantnära boende. 

Tycker du att vi missar information, så 
hör av dig. Vi har inga anställda som 
söker information, utan skriver om det 
som vi känner till.

Turistbyrån mitt i byn
Turistbyrån öppnar 15 juni och är obeman-
nad fram till juli månad. Under sommaren 
bemannas den av sommarungdomar och en 
sommaranställd.

Vill du ditt material på turistbyrån så är det 
bara att lämna in. 

Varmt välkomna!
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Akvaponi Ljustorp
Nathalie Nygren har till-
sammans med sin syster 
startar Ljustorps nyaste och 
mest spännande tillskott på 
företagssidan.

Nathalie, som för övrigt är gift 
med Christoffer Nygren från 
Fuske, bor i Häre och har bott i 
Ljustorp sedan 2011. Hon läser 
till miljövetare på Mittuniversi-
tetet och är klar i juni.

Hon och hennes syster driver 
projektet/företaget i sommar 
framförallt för att dom vill lära 
sig mera om processen och hur 
det fungerar. Det är idag oklart 
om det blir en fortsättning efter 
den här sommaren, det beror på 
hur det fungerar. Klart är att 
systrarna gärna vill fortsätta och 
skala upp verksamheten.

Hyr in sig på Tomat-Ås
Rent praktiskt så hyr dom ytan 
av Tomat-Ås. Sen kommer dom 
själva att sälja sin tomater på 
plats i gårdsbutiken. Verksam-

heten körde igång planerings-
mässigt i höstas då systrarna 
såg att Lea och Uno skulle börja 
trappa ner. - Vi såg en möjlig-
het att hyra en del av odlingen, 
berättar Nathalie. Själva bygg-
nationen blev klar i februari, 
men fiskarna kom på plats först i 
mitten av maj.

Bakgrunden till projektet är att 
Nathalies syster jobbar på en 
fiskodling i Stockholm och hon 
har drivit på att dom tillsam-
mans borde testa verksamheten.

Visionen är att 
öka möjligheterna 
för lokal produk-
tion av livsmedel. 
Vi tror att man 
måste titta lokal 
för att skapa ett 
hållbart samhäll, 
säger Nathalie. 

Tanken är att 
man via fiskarna 
har en resurs och 

sen blir den resursens avfall 
en resurs för en anna produkt. 
Under sommaren gödslar fisken 
tomatplantorna. Näringen från 
fiskens avfall tas upp av toma-
terna och vattnet silas sedan 
genom bädden och går tillbaka 
till tanken och fisken.

120 fiskar har köpts in
Under säsongen säljs tomaterna 
och i slutet av säsongen säljs 
även fiskarna, när tomatplan-
torna slutat att skörda. De 120 
Regnbågslaxarna  som köps in 
väger vid start ca 50-60 gram 
och i slutet av säsongen beräk-
nas dom väga ca 700 gram.

Alla är välkomna att följa projek-
tet på Instagram #akvaponisve-
rige.se. Ni som är intresserade 
kan också kontakta Nathalie på 
mejl: akvaponi@ljustorp.se eller 
telefon 073-08 09 395.

Text & bild: Lena Liljemark.  
Illustration från: Small-scale aquaponic 

ood production

Nytt spännande tillskott på Tomat-Ås

Nathalie Nygren vid tomatplantorna

Illustration av processen kring Akvaponi

Tomat-Ås lever vidare!
Leo och Uno började i 
höstas gå med att dom kanske 
vill sluta med Tomat-Ås.

Det var länge osäkert hur det skulle 
se ut med odlingen i sommar. Nu 
är verksamheten äntligen åter 
öppen och paret har bestämt sig 
för att ta ett år i taget. 

Båda är idag egentligen 
pensionärer och kroppen 
börjar säga ifrån, men nu 
har dom fått lite nytändning. I 
sommar kommer också Marie 
Kårström som bor i Mellberg 
att jogga där som praktikant.

Text och bild: Lena Liljemark
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Öppettider
Mån-Fre 9-19 Lördag  10-16 Söndag 11-15

Adress: Öppom 110, 861 93  Ljustorp, Tel: 060-820 40, fax: 060-820 50,
e-post: ljustorp@naradej.se, webbsida: www.naradej.se

Välkomen att handla hos oss!

Ta en kopp kaffe i vår fikahörna

Fler erbjudanden finns i butiken ! Priserna gäller v. 21-22 med reservation för slutförsäljning.

Läsk 
150 cl

 2 för 40:- + pant

Kostnadsfri hemsändning av  
varor varje fredag.  

Beställning senast torsdag. Tel: 820 40 

Falukorv 
 Nyhléns

34,90 
Matlådor 

Findus, frysta

29,90

Bananer
Chiquita

17,90 /kg
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Mykologiveckan 2014
En fantastiskt fin rapp-
port om Mykologiveckan 
som genomfördes under 
2014 har publicerast.

Rapporten är utgiven av Sve-
riges mykologiska förening 
och eftersom Mykologiveckan 
genomfördes här, finns massor 
av fin information om ängar, 
skog och naturvård avseende 
vårt område.

Mykologiveckan riktade sig till 
Europaeliten av forskare och 
svampexperter och det var ett 
sällskap av ca 100 svenska och 
internationella forskare. När 
veckan genomfördes besöktes 
46 lokaler i Medelpad och Ång-
ermanland, varav 7 lokaler 
fanns i vårt område.

En mängd intressanta fynd 
gjordes. Man hittade 15 svam-
par som är nya svamparter 
för Sverige, av dessa var 4 i 
Ljustorp. Förutom det hittade 
man 37 svampar som är nya 
för Norrland, av dessa var 6 
stycken i Ljustorp.

Fynd i Ljustorp
Efter Flottarstigen hittade 
man bl a Amicodisco virella, 
som betraktdes somett skojigt 
fynd. Vid Burberget hittades 
troligen en fingersvamp som 

är helt ny för vetenskapen, se 
bild ovan. I Höglandsbodarna 
hittade Karen Hansen en ny 
art av Skålsvamp.

Ciceron Elisabeth Nilsson
Allas vår Elisabeth Nils-
son var en av guiderna på de 
olika utflykterna. Hon berät-
tar att det var en fantastisk 
upplevelse. - Första dan hade 
jag fransmän, italienare och 
tjecker i min grupp. Jag är 
urdålig på att prata engelska, 
skrattar Elisabeth, men som 
tur var fick jag hjälp.

Besökarna bodde på Lödgdö 
Herrgård och på Bergeforspar-
ken. På Bergeforsparken hade 

man hela lokalen för mat och 
som arbetslokal. Där stod 
40-50 datorer uppradade.

Mjällådalen toppar
Av alla besökslokaler så hit-
tades både flest arter och flest 
rödlistade arter i Mjällådalen, 
trots att det var flera andra 
lokaler som låg inom natur-
reservat. Det är något som vi 
kan vara stolta över lokalt, vi 
har en underbar och rik natur 
runt knuten.

Rapporten hittar ni i sin helt-
het på Mykologiska förening-
ens hemsida.

Text Lena Liljemark & bild från  
rapporten i fråga. 

Rapporten över våra fina lokala fynd har kommit ut!

Clavaria pytteliten, observera barren som ser ut som stockar!

Ovanlig bombmurkla funnen i vår
Rödlistad art funnen i flera 
exemplar i Mjällådalen.

Jag med Elisabeth (Nilsson) 
och rekade av några delar av 
stigar och leder i Mjällådalen. 
Under vandringen hittade Eli-
sabeth något alldeles fantas-
tiskt!!
En lokal av Bombmurklor.  Det 

första fyndet i Timrå någon-
sin. Vi räknade till 17 stycken 
exemplar av den rödlistade 
svampen på lokalen som låg i 
en nyckelbiotop. 

Nära platsen tittade vi även på 
en annan rödlistad art, nämli-
gen Doftticka.

Text & bild: Magnus Eriksson 
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Kontaktuppgifter Ljustorps Idrottsförening

Telefontid: Tis och fred 9.00-11.00 
Tel:  060-821 86
Jounr: 072-7057943 

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

Bingolotter
Prenumerera på Bingolotter. Ring kansliet 821 86

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

IF- Kansli: 060 - 821 86 
Sätt in valftritt belopp på BG: 5808-0029

Föreningens medlemsavgift  2016
Ungdom tom 20 år        75 kronor
Pensionärer         75 kronor
Vuxen        100 kronor
Familj                 200 kronor  
(fam. personer boende i samma hushåll)

Medlemsavgiften betalas in på 
bankgirokonto 5808 – 0029  

Namn, adress och  
hela personnumret.

Innebandy
Tack till alla fantastiska barn, ungdomar 
och ledare som kommit och lirat inne-
bandy tillsammans denna termin. Vi 

syns till hösten igen. /Marlene

 

OBS telefontid ändrad till 
 tis och fre 9-11  

på grund av sjukdom.  

 Fotbollens  
hemmamatcher

 
Herr 30/5 LJIF-Ljunga IF 2 kl 19:00
Dam  5/6 LJIF- Njurunda IK kl 13:00
Dam 28/6 LJIF-Matfors IF kl 19:00

Träningslokalen
 

Köp träningskort!  Bastukvällar 
ingår. 500 kr för  ett helt år,  
 medlemskap  i föreningen  

 obligatoriskt. För visning kon-
takta personal.

Vår vän Mats Jonsson, Bredsjön
har lämnat oss i stor sorg och saknad  

/LJIF

Bilbingo 
 

Bilbingon startar igen den 30 juni 
Torsdagar kl. 18.45
Kassan öppnar kl. 18.00
Ljustorps Bygdegård

Välkomna!
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Redaktionen har 
fått låna en skrift från 
1919 skriven av Tobias. 
Undertiteln är ”Jämte de 
popläraste spöksagorna i 
bygden”.

Vi kommer i de närmaste 
numren berätta om förfat-
taren och publicer utdrag ur 
skriften.

Tobias hette Anders Olof 
Berglund och var skollärare 
i Bredsjön, hembygdsfors-
kare, musiker m.m. Berg-
lund föddes 1857. Vi har fått 
skriften av en läsare, men 
den finns också på Hem-
bygdsföreningen eminenta 
hemsida.

Bakgrund om Tobias
Inez Hamrin skriver i ”Ljus-
torp förr och nu: ”År 1912 
kom skollärare Anders Olof 
Berglund till Bredsjön. Han 
var gift med en syster till 
inspektor Lindström. 

Berglund var musikalisk 
och bildade en musikgrupp 
där de flesta spelade fiol. 
Orgeln sköttes av Albin 
Lindström. Läraren övade 

också en flickkör, som flera 
gånger åkte ned till kyrk-
skolan i Mellberg för att 
sjunga på fester. Skolorna 
var den tidens lokaler för 
aktiviteter.”

Förord till boken
Jag sjunger ej för mäns-
kors gunst och gull. Jag 
idkar sången för mitt nöjdes 
skull.

I en af de följande sångerna 
har jag skildrat folkgunsten 
och dess värde; alltså fram-
går min aktning för den. Att 
icke guldet varit motivet för 
mina små visar, kan hvar 
och en räkna sig till med 
den enkla faktorerna: dyrtid 
och en halfkronas valör i 
våra dagar. Alltså återstår: 
”för mitt nöjes skull”. Skulle 
den ärade läsaren med för-
ståelse för sitt nöjes skull en 
och annan gång drag igenom 
”Små visor i folkton” – och 
framför allt därvid slunga 
kritiken öfver bord- vore jag 
glad och nöjd.

Ljustorp i midsommar-
tid 1919 / Tobias.

Små visor i folkton
Skrift från 1919 av Tobias i Bredsjön

Då Lagforsfallet tystnade

Susande, brusande  
sången har domnat,  
susande sången från Lagforsens fall. 
Hväsande, fräsande  
böljan har somnat:  
Lagforsens brudslöjas saga är all. 

Föga den höga 
sopranen man hörde 
bjuda på skalors mångfaldiga drill; 
brusande, tjusande 
sången dock rörde 
sångaresinnet och själen därtill. 

Alarna, dalarna 
undra och spörja, 
hvarföre högstämda visan blef all? 
Vindarna, lindarna 
klaga och sörja 
sångmön som ligger i döden nu kall.

Glömmande, drömmande 
vaggsånger milda 
söfde mig ofta, då sömnlös jag låg. 
Bruset och suset i toner så vilda 
kommo med lugn från din hvirflande våg.

Drömmen och strömmen 
fly hän genom tiden 
vredgade vågen ock söker sig ro; 
lifvet och kifvet 
det slutar med friden 
långt bortom döden, där fröjderna bo. 



9

                                                                                                                                   

 

 

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

Här finns en stor sal som rymmer totalt 149 personer och två mindre salar som tar ca 25 respektive 10 personer. 
Även Bygdetorgets lokaler finns att tillgå för uthyrning. Här finns konferansutrustning, hörslinga, fullt utrustat kök, 
ljudanläggning, 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:
Tis och fre 9-11 tel 060-821 86 
bygdegarden@ljustorp.se
----------------------------------------Vaktmästare: Mikael Gissberg  
                      Svante Jansson  
Journummer: 072-705 79 43        

PERSONBILAR: med eller utan tillkopplad  
släpvagn;  MAX 24 timmar.  

LASTBILAR:  Endast lastning och lossning av  
produkter till och från Bygdegården, Ljustorp Handel 

eller övriga verksamheter på fastigheten.
SLÄPVAGNAR av alla slag: Endast lastning och 

lossning. I övrigt efter skriftligt P-tillstånd från Bygde-
gårdsstyrelsen. Överträdelse beivras.

Bygdegårdsstyrelsen
Tel. 072-7057943, 070-3375307

PARKERING
PÅ BYGDEGÅRDENS MARK

Seniorfika
fredagar 10-12

Välkomna! 

 
Kom och prova vår badtunna!
Locka vänner, familj eller arbetskamra-
ter till en naturnära spaupplevelse och 

hyr vår vedeldade badtunna. 

Hyra av IP
Servering, badtunna och bastu

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

Badtunna, omklädningsrum  
och bastu 500 :-

Badtunna uppvärmd 800 :-

Våren är 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 
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Hembygdsrörelsen firar 100-års jubileum
För att uppmärksamma 
detta har rörelsen utlyst 
2016 till Hembygdens år. 
Med drygt 2000 medlems-
föreningar är hembygds-
rörelsen en av Sveriges 
största folkrörelser.

Under Hembygdens år lyfts 
hembygdsrörelsens tradition 
av att skapa berättelser fram. 
I samarbete med Nordiska 
museet genomförs ett insam-
lingsprojekt med temat Mötes-
platser. Insamlingen blir en 
del av jubileumsårets fokus på 
berättande och kommer också 
att bidra till en samtidsbild 
av Sverige 2016. Alla som vill 
kan bidra med berättelser på 
¬webbplatsen www.minnen.
se/tema/motesplatser .

Hembygdens helg 
Blir en stor aktivitet i Stock-

holm helgen 27-28 augusti 
2016 med arrangemang på 
Skansen. Ljustorps Hem-
bygdsförening kommer att 
delta tillsammans med övriga 
föreningar i Medelpad under 
temat Skogen. I en skogskoja 
kommer Gunnar Höglund att 
berätta skogshistorier, barnen 
får lära sig nygamla lekar, 
bära plank och kanske smaka 
kolbullar.

Destination hembygd
I Västernorrland har Läns-
museet Murberget i Härnö-
sand inbjudit länets alla 61 
Hembygdsföreningar att delta 
i en utställning i stora utställ-
ningshallen. Utställningen 
har fått namnet ”Destination 
hembygd” och pågår mellan 
den 5 juni och 31 oktober 
2016. Ljustorp fick som tema 
”Trolldom och folkmedicin” 

och har lämnat över sådana 
föremål till utställningen, 
som t ex Deldéns ”läkarkista”, 
tillsamman med text och ljud-
inspelningar. Utöver detta 
lyfts Ljustorps tingslags dom-
böcker fram som digitaliserats 
och publicerats på föreningens 
hemsida. 

Ljustorp får egen dag
Varje hembygdsförening får 
dessutom en egen dag för att 
visa upp sig. Lördag den 2 
juli är det Ljustorpsdagen på 
Länsmuseet och söndag den 3 
juli är det vår hembygdsdag på 
Hembygdsgården. För Ljus-
torpsintresserade blir därmed 
första helgen i juli fullbokad!               
Det preliminära programmet 
framgår av särskild annons 
här i tidningen.

Text: Olof Ulander

Ljustorpsdagen på Länsmuseet Murberget  den 2 juli
Hembygdsrörelsen firar 100 år i Västernorrland med utställningen ”Destination Hembygd”

Klockan 12 - 15 
Vandring på kulturstigar i Ljustorp• : Möt stigfinnaren Elisabeth Nilsson
Vem bodde var på torpen i Ljutorp• : Inger Andersson & Ulla-Britt Ulander reder ut platserna
Vad står i de äldre domböckerna för Ljustorps tingslag•  (Ljustorp, Hässjö och Tynderö) 
Forskaren Gunnar Berglund ger information om dina förfäder
Försäljning av Ljustorps hembygdsförenings skrifter• 

Klockan 13
Per Löflings liv: från Ljustorp till Linnés favoritlärjunge: • 
Solveigh Nordin Zamano berättar om Pers liv och verksamhet. 
Olof Ulander berättar om Pers rötter i Ljustorp.

Klockan 14 

Bredsjö-Ante och hans nära 2000 ättlingar: • 
Olof Ulander berättar om den finska invandringen i Ljustorp. 
Annika Lindqvist berättar om sin forskning kring Bredsjö-Antes ättlingar.

Buss avgår från Bygdegården kl 12. Anmälan till Märta Rönngren  tel 821 77, senast må 27 juni!
Programmet är preliminärt, se uppdateringar på hembygdsföreningens hemsida!

Välkomna! Ljustorps Hembygdsförening
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Glöm inte sommarens utflykt mot hemligt mål  
söndagen den 10 juli! Vi träffas kl 18.00 vid Bygdegården för samåkning.

Integrationen är en av de riktigt stora 
frågorna och en fråga som väldigt många 
kommuner kämpar med. Det krävs radi-
kala förändringar för att förbättra flyk-
tingmottagandet.
Centerpartiets utgångspunkt är vi behöver hitta 
fler konstruktiva lösningar på de praktiska pro-
blemen som uppstår när människor flyr och 
söker skydd från krig och förföljelse. I tider som 
dessa måste vi på allvar värna om grundläggande 
mänskliga rättigheter.

Därför föreslår Centerpartiet;

* Mer pengar till civilsamhället. Det finns många 
framgångsrika exempel, både i Sverige och utom-
lands, där frivilligorganisationer, idrottsföreningar 
och företagarföreningar driver projekt för att få 
in flyktingar i det svenska samhället. Detta vill 
vi uppmuntra. Vi flyttar därför stora resurser från 
Arbetsförmedlingen och etableringslotsarna till 
projekt som drivs i civilsamhället. 

* Full kompensation till kom-
munerna för alla extra kostna-
der som flyktingmottagandet 
medför. Det rör sig bland om kostnader för barn-
omsorg, tolkar, socialtjänst, skola, med mera. Det 
måste kommunerna kompenseras för.

* Tidig utvärdering och validering av de nyan-
ländas kunskaper. De flyktingar som kommer hit 
med långa utbildningar inom bristyrken, som till 
exempel läkare eller ingenjörer, måste FRÅN 
DAG ETT inleda validering och certifiering, 
men också så fort som möjligt erbjudas komplet-
terande utbildningar. Idag finns för få sådana 
kompletterande utbildningar.

Vill du vara med att påverka  
i Timrå kommun? 

Centerpartiet erbjuder en trevlig och utvecklande 
gemenskap med individen i centrum. För vidare 
information kontakta Niklas Edén. 070-326 08 87 
eller niklas.eden@centerpartiet.se 

   CENTERN OCH CENTERKVINNORNA

Norravägen 28, 856 50 Sundsvall Telefon 060-101492
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Ljustorps trädgård
När  vårsolen kommer 
fram så börjar alla vackra 
blommor att dyka upp i växt-
husen för att hälsa våren. 

Bygdens egen trädgårdsmästare 
heter Per Malmsberg  och har 
hållit på med blommor i över 30 
år. Nu stundar högsäsongen som 
infaller varje år i maj och juni. 
Under den perioden kommer ca 
5000 kunder för att köpa bygdens 
färgglada och härdiga blommor.

Allt börjar med Öppet husda-
gen, som är i slutet av maj, sen 
kommer Hasselforsdagen. De 
två dagarna står för större delen 
av kundtillströmningen  och har 
blivit en tradition. 
Arbetstiden för Per under den 
här perioden är mellan 5 på mor-
gonen till 9 på kvällen och på 
helgerna är det 5-10 personer 
som jobbar i växhusen när verk-
samheten är som mest igång.

- I år har det varit en ovan-
ligt varm vår, berättar Per och 
många kunder vill att sommar-
blommorna en månad tidigare 
än normalt. Detta trots att vi 
fortfarande har frostnätter. 
Familjen har varit och är enga-
gerad i företaget och Pers sambo 
Åsa, som jobbar heltid utanför 
företaget, packar alla blommor 

till kyrkorna och till kommunen.

Trädgårdens besökare är fram-
förallt utanför Ljustorp, men 
byborna handlar också sin blom-
mos här. 
- Passionen för blommor finns 
kvar, berättar Per slutligen. Spe-
ciellt för nya sorter av blommor 
som alltid är roliga att testa.

Text & bild: Lena Liljemark

Segertåget fortsätter efter mer än 30 år

Lördagen den 21 maj samlas vi på 
kapellet i Edsta för en härlig och 
rolig dag tillsammans. Dagen börjar 
kl. 10:30 och beräknas sluta kl.14:00 
med en gemensam avslutning för 
barn och vuxna tillsammans.
Ni ska ta med er fungerande cykel med tillhörande 
hjälm. Under dagen kommer ni att delas in i lag, 
blandat vuxna och barn. Ni kommer att få cykla en 
bestämd sträcka där laget tillsammans får lösa olika 
spännande och roliga uppgifter. Ej på tid! Under 
cyklingen bjuds det på hamburgare och efteråt blir 
det fika.

Anmälan omgående!
Vi vill att ni anmäler er helst senast den 19 Maj. 
Avgift: 20kr/pers, 50kr/familj
Skriv namn och årskurs och mejla till:britt.g@tele2.
se eller telefon: 070-291 58 44  

Lör 21/5

Frea
ky bike

Även för vuxna!
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får du den uppmärksamhet du förtjänar?

Välj ett skogsproffs.
Med vår gedigna kunskap och erfarenhet hjälper vi dig i ditt skogsbruk  
– vare sig du behöver hjälp med enstaka åtgärder eller söker en långsiktig 
partner. Vi strävar alltid efter att förverkliga dina mål. 

Hör av dig så får du uppleva vad vi kan göra för dig!

www.scaskog.com

ka
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m
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SCA Skog i Medelpad, tel 060-19 34 00
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Ljustorpsminnen 
Hembygdsföreningen publicerar bilder i varje nummer av Ljustorpsbladet.

 
Bild från samlingen Söråkersbilder (Söråkers bibliotek). Till vänster sitter 

repslagarmästare Per August Björklund (1865-1933) till höger sitter Karl 
Löfgren (1893-1967). Bilden är troligen tagen väster om Edstabäcken, på 
Edstamon där Per August hade både sin repslagarbana och bostad. På bordet 
mellan sig har herrarna en resegrammofon och ser ut att kunna njuta av 
musik i den skogliga omgivningen. Tidpunkten kan gissningsvis vara runt 
1930 eller något tidigare.

I år är det 100 år sedan P A fick bronsmedalj och diplom på ”Västernorrlands 
läns lantbruks, slöjd och industriutställning i Örnsköldsvik 1916”. Diplomet 
finns inramat på Ljustorps hembygdsgård.

Björklund var känd för sina goda rep som han sommartid gick omkring och 
sålde i Ljustorp och även i  Indal. Han hade sina varor i en kärra som han 
drog själv. Björklund kallade enligt texten på kärran sin verksamhet för 
”Ljustorps repslageri”. Björklund sålde inte bara sina varor på sina färder, 
utan han köpte också upp material för att tillverka mer rep. Exempel på 
sådant material var hästhår (tagel). Ett tagelrep blir både smidigt och starkt. 
Ett sådant rep tillverkat av Björklund finns på Hembygdsgåren.

Bilder på Björklunds kärra och diplom finns på Hembygds-föreningens hem-
sida www.ulander.com/ljustorp/Hembygdsgarden/Samlingar/Tagelrep.html  
Där finns även fler litteraturhänvisningar.
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Mjällådalen
Hisnande nipor och trolska raviner

Dramatisk natur i stilla 
dalgång. Vid Mjällån kan du 
se en del av Sveriges kvar-
tärgeologiska utveckling – en 
utveckling som fortfarande 
pågår. Nu finns en beskriv-
ning av jordarterna mellan 
Stavre och Graningesjön.

Mjällåns dalgång, norr om Timrå, 
är ett typexempel på en norr-
ländsk älvdal. Där kan man stu-
dera spår av hela förloppet från 
inlandsisens avsmältning till fin-
korniga sediment som avsattes i 
den havsvik som senare bildades 
och hur ån sedan successivt har 
eroderat sig ner genom sedimen-
ten, en process som pågår fortfa-
rande. Genom erosionen har man 
kunnat fastställa att en isälvs-
avlagring fyller ut dalgången på 
djupet. Isälvssedimenten över-
lagras av mäktiga finkorniga 
havssediment och sandigare älv-
sediment som följt med ån och 
avsatts längre nedströms.

Höga naturvärden
Dalgångens landskapsformer 
är mycket väl utvecklade och 
typiska vilket gör att geoveten-
skapliga naturvärdena är höga. 
Inom ett avgränsat område finns 

t.ex. landformer som meandring, 
raviner, spår av jordskred, nipor 
och torrlagda älvfåror.

Under åren 2010 till 2013 
genomfördes en kartläggning av 
jordarterna i Mjällåns dalgång 
från Stavre till Graningesjön. 
Nu finns en beskrivning klar av 
de geovetenskapliga värdena, de 
ingående jordarterna och mer 
specifika områdesbeskrivningar.

Sveriges vackraste natur
I samband med att den här 
rapporten kom ut har också 
Naturskyddsföreningen i Timrå 
nominerat Mjällådalen till Sveri-
ges vackraste natur. Om du som 
bor här inte har besöks Mjällåda-
len, passa på och gör ett besök. 
Du kan köpa vandringskarta 
eller ladda ner produktblad på 
www.ljustorpsvandring.se

Hitta rapporten
Beskrivning till jordarterna i 
Mjällåns dalgång – från Stavre 
till Graningesjön, Karin Grånäs 
& Mikael Berglund, SGU K545.

Du hittar den på: http://resource.
sgu.se/produkter/k/k545-rap-
port.pdf 
Övrig text: Lena Liljemark. Bild Karin 

Grånäs

Den fjärde april drogs en 
23-åring in i en bild i Gävle. Han 
hittades sedan mördad i Maj, 
utanför Sundsvall. Den bil som 
mannen kidnappades i hittades 
senare utbränd i Mjällådalen, 
nära Viksjö. 

Innan bilden lämnades var den 
och en bil till upp och vände i 
Edsta, Ljustorp. Troligen sökte 
förarna efter en plats att dumpa 
och bränna bilen på. 

Mordbil i Ljustorp

Ödehus brann ner
I slutet av april larmades rädd-
ningstjänsten till en brand i en 
fristående byggnad i Lagfors, 
efter Lövbergsvägen. Huset 
brann ner redan i vintras.

När räddningstjänsten kom 
fram brann det i ett mindre 
hus som ska stod öde, i Lagfors 
Enligt rapporter till polisen från 
räddningstjänsten ska huset ha 
brunnit ned helt.

Flera gräsbränder
Under våren har det varit ett 
antal gräsbränder i Ljustorps 
området. Här gillar vi tydligen 
att elda.

Det har brunnit i Bredsjön och 
Ås, där dessutom en lada brann 
ner. Vi hoppas att alla är försik-
tiga med att bränna gräs framö-
ver, så att husen som finns blir 
kvar i Ljustorp.

Gårdmejeri i byn
I början på juni startar Ljustorps 
första gårdsmejeri i moderna 
tid. Lena Liljemark och Magnus 
Isaksson räknar med att öppna 
portarna första dagarna i juni. 

Försäljning kommer att ske via 
butiker, på marknader och från 
mejerilokalen på gården. Mjöl-
ken köpts från Rogsta gård på 
Kyrkberget.
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                                           Ljustorps Baptistförsamling

                   1856-2016
       vi                               vill vara en öppen gemenskap för din och bygdens bästa
                           
                           VI FYLLER 160 ÅR OCH DET VILL VI FIRA 13-21 AUGUSTI!
    Vi kommer att bjuda våra grannar på en födelsedagsfest, ha en loppis och stor auktion.   
  Tårtkalas på Bygdetorget och naturligtvis en stor Jubileumsgudstjänst söndagen den 21/8.   
                                  Var hemma i Ljustorp denna vecka och Þra med oss!

                           Välkommen till våra olika samlingar!
        Lördag 21/5   Freaky Friday avslutning (se särskild annons)
        Söndag 29/5  kl. 09.00 Gökotta på Lövbergsberget.
        Söndag   5/6  kl. 11.00 Gudstjänst. Bengt Åke Bengtson, Henrik Åkesson
        Söndag 12/6  kl. 11.00 Gemensam gudstjänst i Ljustorps kyrka

        SOMMARKVÄLLAR i BETEL KL. 18.00
                           26/6, 10/7, 24/7 OCH 7/8
         Lättsamt sommarprogram med sång- och musik och inbjudna gäster!
                                               Allsång, intervjuer och servering!
-------------------------------------------------------------------

     13 Augusti kl. 11.00 Stor Auktion vid tältet Betel Edsta!
 Tältet reses den 2 juli och där kan auktionsgods lämnas kontinuerligt hela månaden.

                                                                          Auktionen görs till förmån för våra
                                                                    hjälpsändningar till Ukraina och Rumänien                                                                        
Ring                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                            
                                                                            Ring sŒ hŠmtar vi! 070 3379025                                                                      
                                                                                 eller 070 3736055
                                     
       070-3736055 eller 070-                         Kontaktpersoner Per Nygren, Markus Sjšstršm,                           
             Uno Sundstršm och Bengt Åke Bengtson.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klädinsamling och klädsortering. Fšrsta mŒndagen varje mŒnad! 18.00 - 20.00. VI 
TAR EMOT, LOPPISPRYLAR, LEKSAKER OCH HELA OCH RENA KL€DER. SORTERA G€RNA, HERR, 
DAM OCH BARNKL€DER. Vi bjuder pŒ FIKA! Vi tar ocksŒ emot auktionsgods from Juni mŒnad. 
-----------------------------------------------------------------------------

Följ vår annonsering på våran websida eller facebooksida! (Sök på Betel Edsta)                                     
Pastor Bengt Åke Bengtson 070 3736055 www.beteledsta.se                                                                      

                                           

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Så fick vi äntligen värme här i början av maj från att fått 
frysa hela april. Fantastiskt att få uppleva lite av en försmak 
av den kommande sommaren. Men med värmen blir det 
bråttom att hinna med allt det som inte blivit gjort tidigare, 
veden ska göras färdigt helst så fort som möjligt så att den 
hinner torka, se över allt det som ska fixas och göras fint 
i trädgården innan växt perioden kommer igång för fullt. 
Sedan är det dags att plantera blommor och få potatisen i 
jorden. Kort sagt det är alltid mycket denna tid.

I Mjällådalen så har vi så har vi precis som tidigare år haft 
valborgsmässofirande, men utan både brasa och fyrver-
keri. Fyrverkeri som för övrigt är ett stort gissel får våra 
vovvar som inte alls gillar detta  utan snarare mår många 
av dem mycket dåligt av detta. Vi var i år hos Sällströms 
och vi hade satt upp det nya partytältet och vi åt en mycket 
god paj med sallad till. Vi hade även en del olika aktivite-
ter som pilkastning, kubbspel och luftgevärsskytte. Det är 
viktigt med att odla gemenskapen i byn. 

Vi vill även denna gång erbjuda dem som vill röka sin 
nyfångade fisk eller något annat du önskar röka. Hör av 
dig till Jan Bengtsson på tel 060-84084 så kan du boka 
tid. Vi har också i byalaget tillfällen när vi röker lite till-
sammans, du kan ”hänga på” genom att prata med Jan. 

Så önskar vi dig en fortsatt fin vår och sommar/ S-E K 

Mjällådalens byalag

                          

Ta en paus -  
upplev vildmarksliv

Hyr vår vildmarksudde, bastu 
eller flotte i Bredsjön...

För priser och kalender: www.bredsjon.se

...eller besök vår badstrand  
i sommar!

-- Välkomna --

Bredsjön / Slättmon Byalag
Bli Medlem!

Facebook - Sök Bredsjön  
Frågor ring Hans-Olof 070-534 51 47 

Bredsjön & Slättmons 
byalag

Ås/Lagfors byalag

Gemensam fest med Ås/Lagfors byalag
Söndag den 10/7 kl 11.00. Var och en tar med 
sig det man vill grilla och dricka därtill. Even-
tuell underhållning av countryband. Lekar 
både för stora och små samt tipsrunda.

Fuskebäckens byalag

Hurra! Ås-Lagfors jubilerar i år
Årsmötet är avklarat. Stugan, vedboden och 
dasset är nymålade. Fem glada grabbar samla-
des i två dagar och målade.
30/4 var det majbrasa på Vargknösen. Allan 
och Marina hade kört ihop en massa ris till 
densamma. I brasans sken grillandes det. 
Cirka 25 personer kom.

Vårfest på vargknössen
Den 11/6 kl 19.00.
Gemensam fest med Fuskbäckens byalag
Söndag den 10/7 kl 11.00. Var och en tar med 
sig det man vill grilla och dricka därtill. Even-
tuell underhållning av countryband. Lekar 
både för stora och små samt tipsrunda.
Baka i bagarstugan
Boka 3 dagar före önskad bakdag. Pris för 
medlemmar 50 kronor och övriga 150 kronor. 
Ved ingår. Bokning sker hos Tomat-Ås på 
telefon 060-810 50. 
Bak-kurs i tunnbrödbakning 
Kommer att genomföras i augusti, anmälan 
till Ella på tel 070-659 04 04. Pris 500 kr/pers
Höstfest 
Blir det senare i höst, om detta återkommer vi 
i nästa nummer.
Bli medlem, du också! 
I vårt glada gäng. 50 kr/person eller 100 kr/
familj. PG:580011-5

Glad sommar och varmt välkomna / Ella
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Gratis  
offertering

                   

Kaminer, tillbehör och skorstensförsäljning med eller 
utan montering. Jag utför även skorstensrenoveringar.

Sussis matverkstad i Gärde
Ni ordnar festen 
 vi ordnar resten 

 Catering, smörgåstårta 
 Lunchbuffe alla vardagar  

Månd- Fred 07.00- 13.30 
060-525950 

Värdshusvägen 2, 85650 Sundsvall

Västanåfallet, Viksjö
Naturreservatet Västanå erbjuder en fantas-
tisk miljö med Sveriges näst högsta vatten-
fall. Fallet har en fallhöjd på över 90 meter 

och i området finns även en hälsokälla.
Utställningar

Flera utställningar i en ca 200 kvm stor lokal med 
bland annat de stor rovdjuren som björn,  varg, 

lo, järv och kungsörn. En särskild del handlar om 
Västanå Järnbruks historia, mm.

Hantverksbutik
Med hantverk från ca 20 lokala hantverkare samt 

en reception med turistinfo.

Våra öppettider
Helgerna 21-22 maj, 28-29maj, 4-6 juni kl. 11-17

Därefter tisdag - söndag 7 juni-21 augusti kl. 11-17

Evenemang
Fredag 24 juni kl. 12   Midsommarfirande
Lördag  2 juli   kl. 12   Spelmansstämma

Söndag 3 juli   kl. 11   Gudstjänst med folkmusik
Söndag 17 juli kl. 11   Hantverksdag
Lördag 20 aug kl. 10   Medeltidsdag

Lördag 24 sep kl. 18   Västanåfallet i ljus
Föreningen Västanåfallet natur & kulturcentrum

Pettersson´s Fönstermakeri  
och Byggnadsvård

Att ha ordning på fönstren 
spar både miljö & plånbok!

Vi tillverkar, färgar, renoverar samt  
restaurerar fönster och dörrar enligt gamla 
och nya traditioner. 
Egen tillverkning av linoljefärg samt kitt. 
Pettersson`s Fönstermakeri & Byggnadsvård
Mellberg 108
861 93 Ljustorp

Telefon: 072-313 82 03
Innehar F-skattsedel
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Gör så här:  
1. Sätt ugnen på 175°C. 
2. Blanda samman smör, socker, vetemjöl och bakpulver till en 
deg i matberedare. Tryck ut i en pajform, ca 24 cm i diameter. 
3. Rör ihop ägget, lättcrème fraiche, socker och vaniljsocker. 
Blanda i avrunnen, krossad ananas. 
4. Häll fyllningen i pajformen.  
Grädda i mitten av ugnen i ca 40 minuter. 

Till servering:  
Servera pajen något avsvalnad med vaniljglass eller lättvispad 
grädde. Kanske med lite rom i.

För alla 
Innehåller ägg. Gör glutenfri: byt ut vetemjöl mot gluten-
fri mjölmix eller naturligt glutenfria mjöler (ex soja-, ris-, 
kokos- eller mandelmjöl). Gör laktosfri: välj laktosfritt smör 
och laktosfri crème fraiche. Gör mjölkproteinfri: byt ut crème 
fraiche mot imat fraiche (innehåller havre) eller Sour Supreme 
(innehåller soja).

Ananaspaj
150 g smör 
1 dl strösocker 
3 dl vetemjöl 
1 tsk bakpulver 
1 ägg 
2 dl lätt crème fraiche (eller 
crème fraiche) 
1 dl socker 
1 tsk vaniljsocker 
500 g krossad ananas 

Till servering: 
vaniljglass eller 
lättvispad grädde

6 portioner. Under 60 minuter. Ugn: 175 º

Recept hämtat från ica.se

Efter flera år är ”Boken 
om Timrå” klar och kan 
beställas. Den första maj 
levererades boken till 
klubbstugan på Wifsta-
varv.

Intresseföreningen Wifsta-
varvs historia har ansvarar 
för det gedigna arbetet att ta 
fram allt undermaterial och 
slutligen sammanställa boken. 
Timrå kommun, Svenska 
kyrkan, Länsstyrelsen, Läng-
manska kulturfonden och SCA 
har bidragit med finansiering. 
Det stora faktiska arbetet har 
dock genomförts av bokens 
författare Gustaf Forsell och 
hans hustru Anita. 

Boken är en fantastisk pre-
sentbok och ger en gedigen 
bild av Timrå genom historien. 
Boken börjar med landet som 
reser sig ur havet och slutar 
med en blick på dagens Timrå. 

Ljustorp har natur-
ligtvis också plats i 
boken.

Det går bra att 
redan nu beställa 
boken via info@
wifstavarf.com eller 
via Ljustorpbladets 
tidigare redaktör 
Marianne Persson.

Bokens pris är 350 
kronor och åter-
försäljare erbjuds 
priset 300 kronor. 
Det går alldeles 
utmärkt att anmäla 
sig som återförsäl-
jare genom info@
wifstavarf.com eller 
via marianne.pers-
son@ljustorp.se

Det officiella boksläppet 
sker genom en ceremoni för 
inbjudna gäster, som har med-
verkat i boken, den 17:e maj. 
Därefter öppnas en facebook-

sida för 
diskussion om bokinnehållet. 
Det är författarens förhopp-
ning att bokinnehållet ska öka 
historieintresset.
Text Gustaf Forsell, Lena Liljemark. 

Bild från bokens FB-sida.

Boken om Timrå
Från stenyxa till hockeyklubba är klar för leverans
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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

                                       

Öppet: 
 Vardagar 10 - 18,  lördagar 10 - 14

Köpmangatan 47, tel & fax 060-58 07 80 

Välkommen!                                                                

Boule i 
Ljustorp

onsdagar kl 12.00 
så fort vädret tillåter

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  
Margareta Edén på tel:  070-675 07 39 så får du mer informa-
tion om vår verksamhet.

 
UTFLYKT

Till Fagerviks båtklubb 31 maj kl 12.00 
 Medtag stol och kaffekorg.

Inlämningsställe för kemtvätt   
Pensionärsrabatt 

Vårerbjudande
30% på 

vårens jackor

SURSTRÖMMING
23 aug kl 15.00 Bygdegården
Underhållning Christer Lehnberg.  

Lotterier

Ha en skön sommar önskar styrelsen!

Öppet hus dag 21 maj kl. 12,00

Sundsvalls Motorveteraner besöker oss 
även i år och visar upp sina ”gamla” 
fina  nyputsade  bilar. Som tidigare år 
så serverar vi en grillbuffé & servering. 

Midsommarafton kl. 13,00 

Firar vi med dans kring majstången till 
Lövbergarnas musik, servering & lotteri.

Hembygdsdagen 3 juli kl. 12,00

Börjar med gudstjänst ute på gårdstu-
net, servering. 
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Lagfors 
Bynamn
Lagfors skrevs 1535 som Laffors. På 
exakt samma sätt uttalade fortfa-
rande på 1960 talet gamla Lagforsbor 
bynamnet. Förleden lag skulle ha bety-
delsen fiskelag, d v s fisket vid forsen 
var gemensamt.
I 1535 års skattelängd påträffar vi 
4 bönder - Anders Vibjörnsson, änkan 
Malin, Per Sefastsson, och Vibjörn. 8 
år senare är följande ägare till byns 
mark: Anders Björnsson(30 mål) och 
Oloff Sönesson (40 mål) samt utjor-
den i Häre (12 mål). 
1500-talets jakt i Lagfors 
Det som överraskar är byns antal 
bönder vid denna tid - 4 st. En förkla-
ring kan vara det stora ekonomiska 
utbytet av den gemensamma jakten. 
Skinn och hudar såldes på särskilda 
skinnauktioner som anordnades av 
fogden. Skinnköpslängderna berät-
tar om vilka som sålde och vilka 
skinn eller hudar, som köptes och 
vad de betalade. 
Från 1573 och 10 år framåt såldes 54 
hudar. Jaktlaget i Lagfors var sock-
nens störste leverantören av älghu-
dar, som de fick bra betalt för. 10-20 
mark per hud, beroende på storlek och 
kvalite´ och en häst kunde de köpa för 
10-11 mark. Hur kunde detta jaktlag 
bli så framgångsrika i älgjakten? Tro-
ligen spelade de över 80 älggroparna 
från Laxsjön till Rundbacken en stor 
roll för deras framgångar. 
Älvsborgs lösen 1571. Nu bor det 5 
bönder i byn - Oloff Persson ägde 1 lis-
pund koppar, 6 kor, 4 får, 2 års stut, 
3 getter, 1 svin, 1 sto och 10 mark i 
pengar, som tillsammans värderades 
till 95 mark. Oloff Sjulsson ägde 4½ 
lod silver, 30 mark i pengar, 1½ lis-
pund koppar, 6 kor, 4 får, 1 års stut 
och 1 häst, som tillsammans taxera-
des till 142 mark 1 öre. Jon Sjulsson 
ägde: 5½ lod silver, 30 mark i pengar, 
1½ lispund koppar, 5 kor, 2 svin, 1 sto 
blev värderad till 125 mark 1 öre. Jon 
Andersson ägde 7 lod silver, 15 mark 
koppar, 7 kor, 6 får, 1 svin 2 års stut, 

som tillsammans värderades till 129 
mark 7 öre. Lasse Olsson ägde koppar 
för 5 mark och 2 kor, som taxerades 
till 21 mark 7 öre. Här fåt vi kvitto på 
att älgjakten skapat välstånd i byn. 
Älvsborgs lösen 1613. Nu har anta-
let bönder minskat till 3 - Oluff Jons-
son (24 mål) betalade sin extra skatt. 
Troligen har han borgat för Gulle 
Olsson i Björkom för en skatteskuld. 
Jon Olsson (12 mål) hade skatteskul-
der och skrev in sig som knekt 1617. 
Hos honom bodde knekten Måns 
Persson, som varit 2 år på Vaxholms 
fästning. Gulle Olsson (15 mål) beta-
lade extraskatten. Han hade en inne-
boende - Sven Nilsson, som gått och 
tiggt under 6 år. 2 hemman ligger 
således öde detta år! Välståndet i 
Lagfors har minskat. 
Lagfors järnbruk. Ägarna till 
Lögdö bruk, hade nu bestämt sig 
för att uppföra en stångjärnssmedja 
vid Lagforsen. I början av 1740-
talet köper de 2 hemman som ägde 
marken kring forsen och den kom-
mande bruksdammen. Den som vill 
veta mer om Lagfors järnbruk hänvi-
sar vi till hembygdsföreningens häfte 
”Lagfors gamla järnbruk”. 

Storskifte 1781 och 1790 omfat-
tade byns åker och äng samt skogs-
marken. 5 bönder och 2 båtsmanstorp 
delade på byns mark. Järnbruket 
skapade många arbetstillfällen för 
bönderna närmast bruket. Tegelslag-
ning, transport av virke från sågen 
vid Laxsjön samt tillverkning av ham-
marskaft och hammarkilar samt tjär-
bränning. Välståndet i själva bondbyn 
var nog relativt gott under större delen 
av 1800-talet.
Laga skifte 1853 omfattar nu 7 
mindre hemman (Brukets båda 
hemman ligger utanför!) samt när-
mare 10 torp.
Fäbodarna. Äldsta kända plats 
var intill Gammelfäbodtjärn eller 
”Gammfäbba, som den kallades. 
Fäbodvallen låg där vändplanen för 
bilarna nu ligger - inga rester kvar. 

När gränsen mot kronoallmän-
ningen fastställdes 1725 hamnade 
deras fäbodar på kronans mark. De 
flyttades därför till byns egen mark 
på Lövåsen, där 3 fäbodar byggdes. 
På västra sidan om Mjösjön - på bru-
kets mark - har resterna efter en 
fäbod återfunnits. En tydlig grund 
med spismur och bränt tegel finns 
fortfarande kvar. Denna mark köpte 
bruket under 1740-talet. Eftersom 
bruket hade sina fäbodar på Fängs-
holmen vid Laxsjön och Holmen, var 
det en av de som sålde till bruket som 
hade sina fäbodar här. 
Lagfors´ storslagna förindustri-
ella epok började under 1740-talets 
början, då Lögdö bruks ägare byggde 
upp ett järnbruk, som specialiserade 
sig på stångjärn. Den rödmålade 
Gustavskyrkan, herrgård med ekono-
mibyggnader, kvarnar, exportsågar i 
Lagforsen och Maria fors såg vid Lax-
sjöns utloppet byggdes upp under en 
intensiv period under slutet av 1700-
talet. Bruket gav nytt liv till bygden! 
Arbetet med att framställa träkol 
engagerade varenda bonde i socknen, 
dessutom behövde bruket arbetsfolk, 
sågkarlar, dagakarlar, flottare, hug-
gare, körare, koldrängar och drängar 
och pigor, som skötte det stora jord-
bruket. De första kraftverken.  

De första kraftverken uppfördes i 
mitten av 1910-talet i Lagfors och 
Rundbacken. Sunds bolag, som över-
tog ägandet efter bruket, behövde 
elkraft till sina fabriker i Söråker. 
Därför tillkom både dessa kraftsta-
tioner. Före det så hade man gjort en 
kraftstation i sågen som stod intill 
forsen. Varmgång tände på sågen 
och allt brann omkring 1914.

Rundbacken började uppodlas 
och bebyggas 1771. Bruket hade då 
bestämt sig för att låta några kolare 
få bo där och arbeta med kolning för 
brukets räkning. 1794 synades bygg-
naderna och odlingen in och därefter 
bodde 3-4 kolare där.  

Byar i Ljustorp 

Texten hämtad från Hembygdsföreningen 
www.ulander.com/ljustorp/ 

 

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

värdefull att läsa innan varje by stude-
ras. Uppgifterna bygger på gamla skat-
telängder från som tidigast 1500-talet, 
lantmäteriförrättningar från 1700-talet 
samt andra dokument, som belyser 
livet och levnadsförhållanden för dem 
som bodde i byarna. Under 1500-talet 
utgjordes befolkningen i huvudsak av 

markägande bönder. En och annan 
arrendator eller landbo kan man hitta 
i skattlängderna. Inte förrän i slutet 
av 1700-talet dyker torpare upp bland 
skattebetalarna. Några få knektar 
bodde i Ljustorp innan båtsmanssys-
temet infördes under 1640-talet.  
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Anhörigcenter Timrå!
Om din livssituation känns svår 
eller förändrad, på grund av att 
någon i familjen eller i din vänkrets 
har drabbats av sjukdom eller om 
du vårdar en långvarit sjuk eller 
funktionshindrad anhörig hemma.
För dig finns ett anhörig/närståendestöd att 
tillgå i form av kommunens anhörigcenter. Det 
kan vara svårt och kännas jobbigt att ta kon-
takt, angående den som står en nära, men gör 
det ändå. Det känns alltid lättare när man får 
dela sina funderingar och tankar med någon. 
Här finns vi!
Anhörigkonsulent Inga-Lill Nilsson nås på telefonnum-
mer 060-163492, 070- 1903696. Anhörigcenters träfflo-
kal finns på Köpmangatan. 27
Vi har måndagsträffar med olika aktiviteter mellan 
klockan 13-15. Programblad finns på lokalen och kom-
munens webbsida www.timra.se, samt annonser av akti-
viteter i dagstidningen. 
Ansvarig för måndagsträffarna:
Christina Nordqvist. Telefon 073-275 13 01
christina.nordqvist@timra.se

Vi har 2 bussar att erbjuda -
 en med 19 platser och 

en med 22 platser
Dygnet runt

För bättre tillgänglighet 

 

Välkommen att ringa för prisuppgift
Lage Sjöström

060 - 810 25 eller 070 - 325 76 90

Sjöströms Busstrafik
 Lagfors

 

Martins service
VVS 

PELLETS
VÄRMEPUMPAR 
070-673 06 09

STAVRE 
GRUS

När det gäller grus 
och matjord 

Ring!
060-802 14  

070-351 27 10
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Den 14 var det dags för 
årets kosläpp på Rogsta.  
En aktivitet som utökats 
både i Ljustorp och på 
andra platser de senaste 
åren.

Förutom bybor kom två buss-
laster med nyanlända från för-
läggningen på Åstön. Eftersom 
det blivit mer och mer folk på 
arrangemanget så hade man 
i år iordningställt parkering 
med parkeringsvakter. För 
andra året i rad skedde också 
viss försäljning på plats. Det 
fanns mjölk och bullar från 
Arla, kaffe och saft, försäljning 
av gårdens potatis samt meje-
riprodukter från gårdens kor. 

Massor av besökare 
Gårdsplanen kryllade av 
människor som var ute, trots 
att vädret dagen till ära, var 
något av det mer kylslagna 
slaget. Det blev trots det stora 
antalet människor en avslapp-
nad och trevlig tillställning. 
Bybor träffas och pratas vid, 

efter en lång vinter instängda 
i stugan. Många stod i kön för 
gratis mjölk och bullar från 
Arla, men det var dagens höjd-
punkt som alla väntade på.

När korna började släppas 
ut stod massorna och fotade. 
Kossorna hade olika taktik 
för att ta sig ut, vissa skred 
försiktigt och tveksamt över 
tröskeln. Lite längtande till-
baka till ladugården. Andra 

tog språnget mot dagsljuset 
och det gröna gräset i betyd-
ligt högre hastigheter.

Mejeri som förädlar
En av de nya inslagen i år var 
att nyöppnade Lövbergs gårds-
mejeri fanns på plats, med 
smakprov av sina produkter. 
Här fick man prova yoghurt, 
tjockmjölk, rörost och färskost 
från samma kor som just flyt-
tat ut i hagen. Magnus Isaks-
son berättar att man kommer 
att börja med försäljning gen-
temot butiker i juni. - Vi är ute 
för att marknadsföra oss och 
det är ju här vi köper mjölken. 
Klart vi vill vara med en sån 
här dag, avslutar Magnus.

Nils-Henrik Eriksson som är 
VD på Rogsta gård berättar att 
allt gick bra och tycker att det 
är kul att så många kommer 
och tittar, trots att vi egentli-
gen inte har annonserat. Bul-
larna tog slut. Nu ska  sätta 
ihop en kosläppskommité som 
ska jobba fram nya idéer till 
nästa år. Vi måste utveckla 
det här vidare, avslutar Nils-
Henrik skrattande.

Text och bild Lena Liljemark 

Kosläpp allt populärare
Rogstas kossor rusar mot gräset, ljuset och sommaren

Besökarna väntar spänt på dagens huvudattraktion, kosläppet.
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Stor som liten,
gammal som ung.

Vi vårdar tanden i din mun.
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Se och uppleva
Röjeknippen är en del eller topp av 
Lomtjärnaberget. Leden passerar 
nära den sägenomspunna Prästt-
järn där Prästboställets fäbodar var 
lokaliserade. Sen fortgår vandring-
en uppför ett kalottberg tills du når 
toppen och den magnifika utsikten. 
Röjeknippen är ett berg på 309 me-
ter över havet som ligger österut 
från Röjesjön.
Historia
Stigen startar nära en av Ljustorps 
gamla fäbodplatser, men passerar 
inte platsen. Själva området där sti-
gen går har historisk varit en del av 
människor vardagsliv dels genom 
fäbodbruk, men också via jakt.
Natur
Röjeknippen är ett kalottberg, 
det innebär att berget varit ovan-
för vattennivån. Kalottberg har 
en skogsklädd topp och renspo-
lade hällar efter sluttningarna. På 
vägen upp finns många områden 
med den, hos oss, ovanliga växten 
Tallört. Tallört är en ljungväxt som 
är utan klorofyll. Den är en parasit 
med blekt utseende. 

Kombinera
Stigen är nära Kronvägen, som är 
en stig mellan Ljustorp och Indal. 
Den ligger också nära Röjeslingan

Kuriosa
Prästboställets fäbodar låg på en 
höjd intill Prästtjärnen. Här har 
i alla tider berättats om allsköns 
spökerier och att fäbodvallen åter-
uppstår vid midnatt på midsom-
marafton. Det har berättats om 
råmande kor, pratande folk och 
skrammel med hinkar. Flera har 
hals över huvud lämnat tjärnen.

Vandringsbeskrivning
1. Stigen börjar vi ingången till 
Kronvägen efter du jört förbi 
Prästtjärnen. Stigen går i början 
genom en vacker skog med mak-
lig lutning upp efter bergssidan.

2. Efter en knapp kilometer viker 
du åt väster mot berget och häl-
larna. 

3. Strax efter du börjat uppstigen 
passerar man överbevuxna och 
renspolade hällar och här kan du 
också hitta Tallörten.

4. Stigen kommer upp på södra 
sidan av bergets topp och man får 
en fantastisk utsikt över Prästtjärn 
ovanför den branta klippkanten 
som finns där. Vid kanten finns 
också ett stort klippblock som be-
rättats om genom tiderna. Många 
har försökt att knuffa det nerför 
stupet, men än står det där. 

5. På toppen kan man gå och se ut 
över utsikt åt både nordväst över 

 Turista
 

hemma!

Utdrag ur produktbladet 
för Röjeknippen, hela bladet 

och fler produktblad hittar du 
på ”www.vandring.ljustorp.se” 
eller på Turistinformationen på 

Ljustorps Handel.

Vill du få en magnifik utsikt över Röjesjön, så är det här stigen för dig. Utsikten från toppen är 
fantastisk. Långt bort ser man Södra berget i Sundsvall, strax under fötterna ligger Prästtjärn och 
försöker locka till svanhopp. Röjesjön breder ut sig åt väster med Lagfors böljande åkermark i bak-
grunden. Stigen går genom vacker skog och över kalottberg.

Röjeknippen 
Vandringsstig, kalottberg och magisk 

Utflyksmål nr:                                                                                    Uppdaterad: 2016-05                                                      www.ljustorpsvandring.se 

Faktaruta Fäbod

Bönderna brukade fäbodar för att inte 
korna skulle beta av de foder som skulle 
bärgas för vintersäsongen. Redan vid 12 
års ålder kunde flickorna börja arbeta som 
fäbodjäntor. Ägarens dotter eller gården 
piga skötte ofta arbetet på fäboden. I deras 
arbete ingick också att vakta efter björn. 
Då kunde det finnas en lillpiga på fäboden 
för att man skulle klara av att både valla 
och vakta.

Fäbodpigorna hade arbetsamma dagar. 
med att mjölka, kärna smör, koka vitost 
och messmör. På lördagskvällen samlades 
ofta traktens friare på vallen för att upp-
vakta bodpigorna. Ofta avslutades kväl-
len med en svängom i fäbodvallens gröna 
gräs. 

Fäbodhusen var av timmer, små, låga och 
av enklare beskaffenhet. Enkla fähus och 
lador tillhörde varje fäbod.

(Materialet från Ljustorps Hembygdsförening.)
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Rigstavägen 24, 860 35 Söråker
060-416 04, 073-06 000 23

REP • SERVICE
RESERVDELAR
Snöslungor
   Motorsågar
      Gräsklippare

Traktorgrävare
Grävnings och planeringsarbeten.

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

Ring för förslag 
070-365 09 16

Våga vara 
vacker!

 
Birsta Cupolen              BIRSTA Tel. 52 52 55 

www.harlinjen.nu 

  

Köp  
öronljus!

Jag har 
Linnex  

linniment.

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

Besöksadress: Svartgrindsvägen 5, Timrå 
Innehar F-skattsedel 

www.mobilamassoren.se 

 
Jag säljer presentkort.

Mobila massören!

NYHET:  
Gör din egen el. Svenska Solceller från Windon, 

med hög kapacitet. Kopplas till elnätet.
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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

www.naturskyddsforeningen.se

Den vackra Ljustorpslöpa-
ren finns i många Ljustorp-
shem och har sålts i lokala 
handarbetsbodar. 

Löparen är inte så gammal utan 
har sin upprinnelse i det tidiga 
1980-talet. Karin Höglund berät-
tar att Ljustorps Centerkvinnor 
hade en vävstuga hos familjen 
Sundell i Mellberg. Kursledare 
var från början Märta Petters-
son och deltagare var Anette Sjö-
ström, Karin Höglund, Kerstin 
Westerlund men det var många 
som deltog med färre vävprojekt, 
som ex  Vivi Johansson, Ingrid 
Bjuström, Karin Bergfors och 
Elise Edén. Man vävde bland 
annat bordsdukar i linne, ylleplä-
dar, mattor och löpare.  

Bland de vävande kvinnorna 
kom idén upp att de skulle göra 
en Ljustorpslöpare med en tydlig 
koppling till Ljustorp. Utgångs-
punkten var utsikten från Frö-
tunabacken och där skulle 
Ljustorpsån, de böljande sädesfäl-
ten, bebyggelseinslagen, skogen 
och bergen finnas med.

Medelpads hemslöjd deltog
Med denna grundidé vände man 
sig till Medelpads hemslöjd, Lovis 
Näsström,  för att få hjälp att 
utarbeta ett detaljerat mönster 
och vävnota, som skulle innehålla 
exakta färger, garn och bredder. 
Karin berättar att det första för-

slaget från Hemslöjden  tyckte 
gruppen inte om, men när Hem-
slöjden arbetat om sitt förslag 
accepterade gruppen mönstret. 

I Ljustorps Centerkvinnors his-
torieskrivning står att 1983 
komponerades och vävdes Ljus-
torpslöparen till församlingsgår-
den. Karin berättar att riktigt så 
blev det inte. Vävargruppen satte 
igång och vävde men alla ville  
behålla sina vackra löpare själva. 

Ingrid Olsson började väva löpa-
ren för löpande försäljning och 
därmed spreds kunskapen om 
löparen till en större allmänhet. 
Ingrid fortsatte att väva löpa-
ren i många år för försäljning.  
Vävargruppen upphörde och när 
Ingrid Olsson (1925-1993) slutat 
upptäckte man så småningom 
att löparens mönster och vävnota 
tycktes ha gått förlorat. 

Löparen hittas igen

Lyckligtsvis återfann Anette Sjö-
ström ett i sina gömmor. Yvonne 
Nilsson berättar att Ulla Nilsmar 
kontaktades 2004 och hon lycka-
des modernisera beskrivningen 
med då tillgängliga garner och 
vävde de 11 nya Ljustorpslöpare 
som KKF beställde till Försam-
lingshemmet och som överens-
stämmer med originalet. 

Mönstret och vävnotan finns nu 
bevarade hos flera i den gamla 
vävargruppen till dess nästa 
omgång löpare skall vävas någon 
gång i framtiden.

I löparens mitt finns den blå Ljus-
torpsån, sedan kommer de böl-
jande sädesfälten, bäckar och det 
röda är skolan. Kyrkan kommer 
som ett smalt vit/svart band följt 
av den allt mörkare skogen upp 
på de höga bergen som omger dal-
gången. Löparen är 43 cm bred.

Text och bild: Olof Ulander

Ljustorpslöparen  
dess tillkomst och dess historia
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UPPTÄCKARGLÄDJE.
UPPKOPPLAT OCH 
AVKOPPLAT.
Med en fi beranslutning tar du avkopplat del av hela 

världen med internet, tv och telefoni i högsta fart.

Besök servanet.se för att få veta hur du 

fi beransluter dig för framtiden.

Taxi för upp till 8 personer

Flygtaxi - Tågtaxi

Seniortaxi – Bud

Skoltaxi 060-19 90 50     
skoltaxi@taxisundsvall.se

Årets Öppettider

Öppet Hus 21/5 kl.10-15
Smakprov, frågeslinga, tunnbrödbakning 

och café. Akvaponi Ljustorp har fiskdamm 
för barnen.

Tomat-ÅS & Café Pomodoro 

Tel:060-810 50

Odling
Tor-lör 9-18 
Sön 11-15

Café
Tor-lör 11-18 

Sön 11-15
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Öppet hus
Ljustorp 21 maj 
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Janne Vängmans evighetsmaskin
Årets uppsättning av Janne Vängmanteaterns lustspel på torpet i Risnäs. 
Följ med på en resa som kommer att bjuda på både underfundiga påhitt 

till glada skratt och ett teaterspel i god Janne Vängman anda.

Ett lustspel hämtat ur JR Sundströms författarskap.  
Manus och regi Anders Sundsström.

Föreställningar 
Fredag 1/7 kl 18.00, lör 2/7 kl 18.00, sön 3/7 kl 14.00 

Biljettpris: 200 kr/st inkl. fika 
Fika, korvförsäljning och lotterier

Spelmansstämma  
Lördagen den 18 juni kl 12.00

Allspel kl.12 
Buskspel på området

Fri entré för alla  
Deltagande spelmän äter gratis mot uppvisande av matbiljett. 
Spelskrubbar och fikatält finns. Servering av fika, kolbullar, 

korv och lotteri. Husvagns- & husbilsparkering finns

Fredag 17/6 (kvällen före) kl 19 kommer Lars 
Nybergs trio med fyra, från Borlänge, och under-
håller både med vitsar och musik av olika slag.  

Allt från rock´n roll till Dan Andersson.

Janne Vängman sällskapet 
För mer information se: www.jannevangman.nu eller ring Ella 070-659 04 04 

Parkering samt handikapparkering finns vid torpet

Varmt välkomna till Risnäs!

Euskefeurat  
på torpet
31 juli 2016 kl 15.00
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Lögdöbladet 2016:2, sid 1-2 
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Lögdöbladet 2016:2, sid 3-4  
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 Maj
    Lör 21 
 Öppet hus i Ljustorp 
 Se sid 30    
    Lör 28 kl 9.00 
 Hasselforsdagen 
 Ljustorps trädgård
    Sön 29 kl. 09.00 
 Gökotta 
 P Lövbergskyrkan
 Lj. baptistförsamling
   Sön 29 kl. 13.00 
 Friluftsgudstjänst 
 Lj. Trädgård 
 Ljustorps församling
   Mån 30 kl 19.00 
 Hemmamatch fotboll
    Tis 31 kl 12.00 
 Utflykt till båtklubb 
 Ljustorps PRO

Juni
   Sön 5 kl 11.00 
 Gudstjänst Betel  
   Sön 5 kl 13.00
 Hemmamatch fotboll 
 Ljustorps IF
   Sön 5 kl 18.00 
 Musik i sommarkväll 
 Ljustorps kyrka
   Lör 11 kl 19.00 
 Vårfest Vargknösen 
 Ås/Lagfors byalag
   Sön 12 kl 11.00
 Gemensam gudstjänst 
 Lj. kyrka 
 Lj. förs & Betel
   Tisd 13 kl 19.00
 Årsmöte Byamacken 
 Bygdegården
   Fre 17 kl ? 
 Församlingsresa 
 Obs anm. Se sid 15
   Lör 18 kl 12.00 
 Spelmansstämma  
 Janne Vängmantorpet 
 Risnäs
   Sön 19 kl 18.00 
 Gudstjänst Lj kyrka

   Fre 24 kl 13.00 
 Midsommarfirande 
 Hembygdsgården 
 Hembygdsföreningen
   Lör 25 kl 18.00 
 Friluftsgudstjänst 
 Prästgårdsparken 
 Lj. Församling
   Sön 26 kl 13.00 
 Gudstjänst Laxsjön 
 Lj. församling
   Sön 26 kl 18.00 
 Sommarkväll 
 Betel
   Tis 28 kl 19.00 
 Hemmamatch fotboll
   Tor 30 kl 18.45 
 Premiär Bilbingo 
 Bygdegården 
 Ljustorps IF

Juli
   Fre 1/7-sön 3/7 
 Tjo Flöjt, lustspel 
 Janne Vängmantorpet 
 Risnäs, se annon sid 31
   Lör 2 kl 11.00-15.00 
 Lögdödagen 
 Lögdö intr. för, se sid 37
   Lör 2 kl 12.00 - 15.00
 Ljustorpsdagen 
 Murberget, H-sand 
 Se annons sid 10
   Lör 2 kl 12.00  
 Spelmansstämma 
 Västanåfallet
   Sön 3 kl. 12.00
 Hembygdens dag  
 Hembygdsgården 
 Lj. Hembygdsförening.
   Sön 3 kl 12.00 
 Friluftsgudstjänst 
 Hembygdsgården 
 Lj. Församling
   Sön 10 kl 9.30 
 Biodlingskurs 
 Lögdö bruk 
 Green company
   Sön 10 kl 18.00 
 Sommarkväll Betel 

   Sön 10 kl 18.00 
 Hemligt mål 
 Centern, se sid 11
   Sön 10 kl 11.00 
 Byalagsfest Ås/Fuske
   Sön 24 kl 18.00 
 Temagudstjänst 
 Lagfors kyrka 
 Lj. församling
   Sön 24 kl 18.00 
 Sommarkväll Betel
   Sön 31 kl 15.00 
 Euskefeurat 
 Janne Vängmantorpet 
 Risnäs 

Augusti
   Mån 1 Stoppdatum Lj B

   Sön 7 kl 11.00 
 Gudstjänst Lagfors kyrka 
 Lj. församling

   Sön 7 kl 18.00 
 Sommarkväll Betel

   Ons 13 kl 11.00 
 Auktion Betel 
 Lj Baptistförs.

Regelbundna akt. 
   Första mån. varje mån 18-20
 Klädinsamling 
 Betel 
 Lj. baptistförsamling
   Tor kl 18.45 från 30/6
 Bilbingo   
 Bygdegården 
 Ljustorps IF 
    Fre kl. 10-12  
 Seniorcafé  
 Bygdetorget 

   Tis kl ? från midsommar 
 Tisdagsvandringar 
 Arr: Ljustorpsvandring 
 Se hemsida för info.

   Övriga sommarvandringar 
 Inte klart 
 Se hemsida för info.

Aktiviteter  i Ljustorp Maj-Aug



35

 

 

AB
Vi utför ombyggnationer, reparationer samt kakel- och klinkerarbeten

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

 

VÄLKOMMEN IN!

ÖPPETTIDER 
Vardagar 10-18  

Lunch 12.30-13.30 
060-539 055 / 070-520 49 14 

Stampuddsv. 5b, 863 33 Sundsbruk

 Fyrhjuling
Nya CF 450 finns 

som lång eller kort, 
vägreg, terrängreg. 

eller traktorreg. samt 
med eller utan servo-

styrning. 

DU Bestämmer!

Från 39 920:- exl moms 49 900:- inkl moms.  
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Ljustorps information
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 070-3794018
Bokning vildmarksudden 070-3794018
Tomat-Ås   060-810 50
Mjällådalens rök-kåta 060- 612287
Butik brorannasdotter 070-298 31 84  
Lövbergs B&B &mejeri 070-660 82 40 
Rogsta gård (potatis) 070-645 99 42

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

Skolskjuts:
Sjöströms åkeri (Lage) 070-325 76 90
Sundsvalls Taxi  060-19 90 50
Din Tur, kundtjänst 0771-100 110

Allmänt
Söråkers Folkets Hus 060-400 73
Vårdcentral Söråker  060-464 00
Sjukhuset    060-18 10 00
Apotek    0771-45 04 50
Försäkringskassa   0771-52 45 24
Veterinär Timrå   060-58 05 25
Timrå Kommun   060-16 31 00
Timrå badhus  060-16 32 00
Arbetsförmedlingen 060-59 57 20 
Post: Ica Sörberge  060-57 90 30
Polisen Timrå  114 14
Länsstyrelsen  0611-34 90 00
Färdtjänst   060-439 00
Pastorsexpeditionen 060-408 20  
Pastor Betel   070-373 60 55

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

Ljustorps Trädgård
Mån-Fre 9-18, Lö & sön 9-15

Butik Bror Annasdotter sommartid 
Sön, mån, tis 12-15. Ons 15-19

CT´s Hemslöjd 
Ring före besök 070-342 77 21

Tomat-Ås 
Odling Tor-lör 9-18, sön 11-15 
Café: Tor-lör 11-18, sön 11-15

Lövbergs gårdsproduktion/mejeri 
Ring före besök 070-660 82 40

Avskilt hus sökes!
Vi söker ett åretrunt boende med minst 
100 m till grannarna och max 45 min till 
Sundsvall. Gärna med murstock och/eller 
vedpanna. Renoveringsbehov får finnas 
men huset skall var bobart direkt. 

MVH Peter & Solveig  0691-52153

Lokala mejeriprodukter 
från betande kor här i byn! 
Vi startar vår verksamhet med gårds-
fil, gårdsyoghurt, tjockmjölk, rörost 
och färskost. Allt eftersom tiden fort-
skrider, blir fler ostsorter färdiga. 

Invigning sker i augusti, se nästa blad

Varmt välkomna, Lena & Magnus

www.lovbergsostar.se Tel: 070-660 82 40



37



38

Ljustorps Trädgård

Baptistförsamlingen 
Benritz Motor
Danielsson Byggare AB
Däckterminalen
EAB Norrland 
Föreningen Västanåfallet
Hofmann tandläkare 
Håkan Forsberg
Hårlinjen
Hässjö begrav. byrå
Janne Vängmansällsk.
Kaminexperten
Ljustorps Centeravd.

Ljustorps församling
Ljustorps Handel 
Ljustorps Hembygdsför.
Ljustorps IF & Bygdeg.
Ljustorp PRO
Ljustorps Trädgård 
Lögdö intresseförening
Lövbergs B&B
Martins Service
Mobila massören
Monicas
MT Bikeshop
Naturskyddsföreningen

Petterssons fönstermakeri
PN Montage
SCA Skog
ServaNet AB
Sjöströms Busstrafik
Sussis matverkstad
Stavre Grus
Taxi Sundsvall 
Tomat-Ås
Träffpunkten
Tynderö Teknik
Y Mäklaren
Öbergs trä & tyg HB

Returadress:  Ljustorp Sockenförening
        Öppom 110,  
   861 93 LJUSTORP 

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

Öppet hus 21 maj

Hasselforsdagen 
28 maj

Till mor! 
Ros i kruka 129:-

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


