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Tidningsinformation
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Prenumerationer

Tidningen delas ut gratis till alla som har brevlåda 
i Ljustorp. Ni andra som vill ha tidningen kan pre-
numerera för 150 kronor per år. Sätt in pengarna 
på PG 86 11 24-6 och skriv prenumeration, ditt 
namn och adress så kommer tidningen.

Annonser
Kontakta Kjell Rastberg 073-728 25 08 eller 

redaktionen på mail: ljustorpsbladet@ljustorp.se

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:   Ljustorps Handel/Bygdekontoret 
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 tel: 060-822 22

Redaktion/skribenter 
Sara Östman  tel: 060-12 26 66 
Olof Ulander  tel: 060-822 40 
Torsten Byström tel: 060-57 93 22 
Ia Persson  tel: 073-953 10 19 
Therés Wiklund tel: 060-810 30

Gästskribenter: 
Kent Berg, Thord Hägglund

LJUSTORP

En blomstandE landsbygd
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Styrelse 2010
  Niclas Andersson, ordf 
  Lena Liljemark, vice ordf
  Ulf Nilsson, kassör
  Sara Östman, sekr 
  Victoria Rosengren 
  Kjell Rastberg 
  Vivianne Nyman
  Suppleanter:  
  Björn Andersson
  Lill Wiklund
 
  

Ljustorps  
sockenförening
Föreningen skall verka för att 

skapa de bästa förutsättningar för 
att leva och bo i Ljustorp!

Årsavgift
Enskild: 75:- 
Familj: 100:-

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

Nu snurrar hjulen igen!
Det är helt klart att nu har hösten och vardagen 
kommit igång igen. Till veckan, dvs veckan innan 
tidningen kommer ut är det möten på Bygdegår-
den varje kväll. Det är tydligen nu allt ska börja 
hända. Det är information om ekologisk fiskevård, 
stormöte om macken, start för studiecirkel om 
Miljödiplomering mm. Nu gäller det att hålla i 
hatten, så att allt hinns med. 

Det känns otroligt positivt med beskedet att 
kommunen börjar investera i Ljustorps skolan 
och det gör att vi kan se med tillförsikt på 
framtiden för våra barn och framtida skolverk-
samhet i byn. Framtidstro för Ljustorp!

Samtidigt håller älgjakten på, vilket gör att 
många ljustorpare har fullt upp. Sen ska vi 
inte glömma bort att det är tid för svamp och 
lingon. Det är gott om svamp i våra skogar i år, 
så ni som inte har provat, borde ge er ut och 
botanisera. Ta med någon som kan om ni är 
osäkra. Plocka bara de svampar ni kan!

Macken
När tidningen kommer ut har uppstarten av 

mackprojektet, dvs stormötet om macken varit 
och vi kan bara hoppas att det var många av 
er på plats. Marie Holm som är projektledare 
i projektet behöver input och synpunkter från 

byn för att det ska bli bra resultat. Mer informa-
tion kommer i nästa nummer...

Våra aktiviteter!
Företagsfrukost är den första 

måndagen varje månad.
4 oktober  och 1 november

Trevlig höst!
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Just nu pågår ett arbete med 
att återställa Ljustorpsån så 
att miljön för fisken ska bli 
bättre.

Den storskaliga flottningen och 
ombyggnaden av Ljustorpsån för 
flottning pågick i knappt 100 år. 
Det man gjorde då var att rensa 
ån från stora stenar och biflöden, 
förstärka kanter och ta bort extra 
krokar. Arbetet skedde ofta vinter-
tid, då stora stenar förflyttades med  
hjälp av spett och spel. Flottningen 
gick allt bättre medan fiskarnas 
livsbetingelser och den biologiska 
mångfalden blev allt sämre. Flott-
ningen upphörde 1960 varvid de 
speciella flottningsanläggningarna 
nedmonterades, men återställande 
av fiskens naturliga livsmiljöer har 
gått långsammare. Ljustorpsåns 
Fiskevårdsområde i samarbete med 
Länsstyrelsen gjorde på 1990-talet 
biotopåterställningar mellan Lag-
fors och Nylandsforsen. Under åren 
2005 och 2006 gjordes ytterligare 
arbeten i ett projekt med Eu-stöd 
för att öka havsöringens reproduk-
tionsområden. 

Edstabäckens utlopp
Nu har Timrå kommun och Läns-
styrelsen startat ett ambitiöst 
arbete för att under åren 2010 till 
2014 ta ytterligare viktiga steg för 
att förbättra den biologiska mång-
falden i Ljustorpsån. Öhmans Fis-
kevårdsservice har hjälpt till att ta 
fram en plan för återställningsar-
betet. Arbetet är nu i full gång t.ex. 
har en sträcka nedanför Edstabäck-
ens utlopp omskapats för att fisken 

skall få fler platser att stå på, dvs 
det skall finnas stenar av olika stor-
lekar spridda över åbädden, som 
också skall vara vattenfylld. Det 
storskaliga förändringsarbetet görs 
med stora maskiner. 

30-centimeters öring
Edstabäckens utlopp har skurit om 
många gånger. Vid översvämning-
arna 1919 fördes stora mängder 
grus hit, som sedan använts vid flera 
byggen i omgivningarna. Nu har 
ån fått tillbaka ett tidigare utlopp, 
som ger fisken goda möjligheter att 
ta sig upp. Vid besöket hoppade en 
30-centimeters öring skrämd upp i 
bäcken. Ljustorpsåns Fiskevårds-
områdes ordförande Mats-Ingvar 
Perälä hade som inbiten flugfiskare 
med sig lämpliga hemgjorda flugor 
och funderade över vad som skulle 
ha passat. Mats-Ingvar berättade 
att vattenkvaliteten nog är bra, då 
han har sett en ökning av den för 
föroreningar känsliga fiskarten 
elritsa. Nackdelen med elritsan är 
dock att den är en näringskonkur-
rent till öringsynglen och äter även 
dess rom. 

Nya kunskaper
Vid Nylandsforsen pågår ett arbete 
med mindre justeringar. Jan Sjö-
holm pekar ut för Mats-Ingvar 
var man arbetat de sista dagarna. 

Det är tre man som arbetar vid 
Nylandsforsen, Tom Olofsson, Wil-
liam Öhlen Nylund och Jan Sjö-
holm. De ingår i ett projekt ”Fiska 
med alla” som samordnas av kom-
munen. Tom och Jan är båda fiske-
entusiaster och tillhör Storöringens 
fiskeklubb i Söråker. Jan berättade 
att kontakten med Ljustorpsån och 
arbetet med restaureringen har gett 
dem mycket nya kunskaper och alla 
var förtjusta i de skönhetsvärden 
som finns efter ån. Verktygen som 
de använder är specialgjorda för 
arbetet. 

Revirstrider
Som grund för arbetet ligger en 
djup kunskap om hur olika fiskarter 
beter sig. Bo Öhman i Öhmans Fis-
kevårdsservice styr arbetet och Jan 
pekar på stenar och berättar hur 
små revirhävdande fiskar kan hålla 
till på varsin sida om en sten utan 
problem, men försvann stenen och 
de såg varandra skulle genast revir-
strider uppstå. Det gäller att skapa 
så många lämpliga platser för fiskar 
av olika storlek som möjligt. Ljus-
torpsån är välkänd bland sportfis-
kare och med det ambitiösa arbete 
som görs kommer ån att ytterligare 
kraftigt förbättras de kommande 
åren.

Text & bild: Olof Ulander

Återställning av Ljustorpsån 

Det är tre man som arbetar vid Nylandsforsen.  
Från vänster Tom Olofsson, William Öhlen Nylund och Jan Sjöholm.

Bengt-Erik Sjöström samtalar med Ljus-
torpsåns Fiskevårdsområdes ordförande 

Mats-Ingvar Perälä om arbetet.
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Ord. pris: 75,80:-

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

Nu kan du låna böcker hos oss!

Ta en kopp kaffe i vår fikahörna!
du kan beställa din smörgåstårta hos oss!

Fler erbjudanden finns i butiken ! Priserna gäller v. 39-40 med reservation för slutförsäljning

Kanelbullens dag 4/10 
Findus Kanelbullar 

420 g 
  

 

29,90:-  
Ord. pris: 34,90:-

Stinas kyckling 
Kronfågel 1100 g 

49,90:-
Ord. pris: 55,00:-

Kycklingfilé 
Kronfågel 

79,90:-
Ord. pris: 109:-

Rotsaksveckor 
39 - 40

på Ljustorps Handel
 
 
  

 

Beställning 
senast Torsdag. 

Tel: 820 40 
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Efter ett ofrivilligt uppehåll fort-
sätter ”Hörnan”, och nu kommer 
turen till Sigrid Viklund i Bred-
sjön. 

Uppväxt på ”Krånga” med Olga 
och Frans Sjöström som föräld-
rar. Frans härstammade från 
Stigsjö och Olga (f. Bergman) var 
född på Slättmon. Sju barn upp-
fostrades på ”Krånga”, en plats 
belägen mellan Bredsjön och 
Slättmon. Syskonskarans namn 
är följande: Dagny, Edit, Gustav, 
Eva, Sigfrid och Olle. Sigrid är 
den 5:e i ordningen, och hon är 
den enda som finns kvar i livet.

Sigrids skolgång i Bredsjöns skola 
pågick i 6 år. Hon tog genvägen 
genom skogen till skolan ”västa 
sjön”. Efter den då normala skol-
gången, fortsatte ”utbildningen” 
i Ås skola, (1 mil hemifrån) med 
3 veckor som i huvudsak hand-
lade om matlagning. Då fick hon 
logera hos Sandra och Adrian 
Andersson i Lagfors. Vid 13 års 
ålder sysselsattes hon som lill-
piga hos en moster i Selånger 
några månader. Hjälpte till 
hemma i jordbruket och hushål-
let därimellan. Storasyster Edit 
var kokerska på Fredriksro (äld-

reboende) i Sundsvall, och där 
fick Sigrid vara behjälplig med 
allehanda service för de gamla. 
Hos åkaren  Sixten Nilsson, då 
boende i Skäljom, arbetade även 
Sigrid en period. Vid 20 års ålder, 
blev det en sejour på Holmgår-
den i Sundsvall, och då fick hon 
bo i lägenhet på arbetsplatsen 
med arbetskamraterna. Plant-
sättning hos SCA har hon också 
provat på. 

Giftermål 1950 med Ernst Vik-
lund. Friarvägen ej så lång, enär 
Ernst var född på Slättmon, och 
de känt varandra ett antal år. 
1951 föddes sonen Göte, som f.ö. 
arbetat på Östrand i 36 år och 
själv blir 60 inom en snar fram-
tid. Barnbarnen Ellinor och Ang-
elica är farmors ögonstenar och 
numera är Sigrid även gammel-
farmor. 

Efter vigseln flyttade makarna 
till lärarbostaden vid Slättmons 
skola, Albin Bergmans fastig-
het (Emil Viklund) blev nästa 
bostadsadress och sedemera, 
närmare 1981, flyttade makarna 
till Sigrids nuvarande bostad 
i Bredsjön. Det huset har Sig-
rids pappa Frans uppfört och 
där bodde brodern Olle till sin 
bortgång 1980. Ernst som varit 
anställd hos SCA under många 
år , avled 1993 i sviterna efter en 
stroke 14 år tidigare.

Sigrid bor således kvar intill 
landsvägen vid Bredsjön, blom-
morna prunkar såväl inne som 

ute, och i köksfönstret ligger 
egenodlade tomater för eftermog-
nad. Gillar att lösa korsord, sy, 
handarbeta och sticka är några 
andra intressen. Vintern 2009 
höll det på att gå illa, när Sigrid 
hämtade ved vid vedboden, ram-
lade hon och skadade knä och 
lårben. Tack vare grannarna som 
hörde hennes rop på hjälp, kla-
rade hon livet i den hårda kylan 
som rådde. Tyvärr blev det sviter 
därefter, men med hjälpmedel 
och ett okuvligt humör går livet 
vidare.

Jag lämnar Bredsjöidyllen och 
noterar texten på bonaden ovan 
kökssoffan - 

Låt trevnad vara vardagsgäst!

 Torsten Byström

Tottes hörna

Ljustorpsprofil 26
Sigrid Viklund f. 241224
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Medlemsavgift 2010
Ungdom tom 20 år  75 kr
Pensionärer    75 kr
Vuxen    100 kr
Familj    200 kr
(Gäller personer boende i samma hushåll)

Bankgirokonto 5808-0029

Kontaktuppgifter Ljustorps Idrottsförening

Telefontid: Må,Ti & To 8.00-11.00 
Tel:  060-821 86 
Öppettider kansli:
Udda v. Ti, Tor 8.00-11.00  
Jämn v. Må, Ti, To 8.00-11.00 

                                                                             
Adress: Mellberg 149, 861 93  Ljustorp
Hemsida:  www.idrottonline.se/timra/ljustorpsif  
E-post: ljustorpsif@telia.com
Bankgiro:  5808-0029 (medlemsinbetalning)

Bingolotter
Prenumerera på Bingolotter. Ring kansliet 821 86

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

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

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

Sätt in valftritt belopp på BG: 5808-0029

Mottagning av metallskrot!
Stöd vår verksamhet och lämna till containern på IP

Skidsektionen
Barmarksträning tisdagar,     

Start 7 september
samling vid skidstugan18.15 

Träning 18.30-19.30 
från 8 år

Vi fortsätter så länge vädret 
tillåter.

Fotbollssektionen
Tack till alla sponsorer, 
publik, lagledare och 

framför allt till spelarna.
Efterlysning! 

Vi söker någon som vill 
träna barn och ungdomar i 

fotboll. 
Tack till alla nya som gamla bingospelare för denna säsong.

                                                                                                                                                            Och ett Stort tack till Ulf och Sören. 
Tack till alla sommarjobbare.
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Vi utför ombyggnationer, reparationer samt kakel- och klinkerarbeten

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

Sommarfest i Bredsjön
Det har blivit något av en 
tradition att varje år i augusti 
ordna med en sommarfest vid 
Bredsjöns strand.
Det började på torsdagskvällen 
den 12/8 på Bredsjöns badstrand 
med en liten skara människor 
som fixade med tält, bord, duk-
ning och städa dass, ja allt som 
skulle ordnas så att det skulle bli 
ett trevligt strandparty på Ljus-
torps finaste badstrand. Efter ett 
hårt arbete till sent på kvällen 
så såg det ut som vi hade ordnat 
en mysig plats att tillbringa 
sommarfesten på, denna gång 
vid stranden istället för vid den 
gamla festplatsen uppe vid par-
keringen. 

Överdådig meny
Lördagen den 14/8 sparkade 
festen igång vid 18:00 efter att 
Eva Bergman (representant från 
arrangemangsgruppen) med 
några vackra ord om festförbe-
redelserna som varit förklarade 
årets sensommarfest 2010 invigd. 

Menyn som valts till höstens fest 
var underbar och i överflöd utan 
dess like. Vad sägs om två sorters 
sill, gravad lax, heta räkor, sallad 
på parmaskinka, melon, moz-
zarella, grekisk sallad, ölkorv, 
rostbiff, kycklingsallad, revbens-
spjäll, marinerad fläskfilé, chili 
bearniese, tzatziki, aioli, salsa, 
fransk potatissallad, potatissal-
lad, kycklingklubbor mm och till 
efterrätt kladdkaka med grädde, 
mandelkaka och kaffe. Vid åtta 
tiden dök den mytomspunna och 
kände trubaduren Johan upp 
och började rigga prylarna, och 
så när alla hade ätit sig mätta 
och stinna så började Johan lira 
vid niotiden. 

Sång och dans
Musikstilen var allt från Corne-
lius till hårdrock och med många 
roliga inlägg för att hålla stäm-
ningen på topp, och det gjorde 
Johan med råge. Vi var ca 55 

glada människor, allt från 3 år 
till 80 som träffades, åt och drack 
gott, sjöng och dansade i tältet 
på stranden denna kväll i mitten 
av augusti. Och med den exo-
tiska värmen och den lugna sjön, 
upplyst med ett varmt sken från 
partyts mysiga lyktbelysning så 
pågick Ljustorps bästa strand-
party långt in på natten. Vad vi 
vet så blev det inget kvällsdopp 
trots att badtermometern visade 
på 20 grader. 

Geografisk spridning
På söndagen var det bra upp-
slutning med städningen och då 
fick vi äta upp all maten som 
blev över, och det var mycket 
kvar. PS Till nästa års sommar 
party hoppas vi att det kommer 
fler Ljustorpare från de övriga 
delarna av socken så även ni kan 
få vara med och njuta av en trev-
lig kväll i Bredsjön.

Text och bild: Kent BergTrubaduren Johan

Maten serverades i partytält
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Ljustorps Bygdegård ekonomisk förening
Mellberg 149
861 93 Ljustorp
Bankgiro: 5323-2682
www.svenskidrott.se/Y/ljustorpsif
ljustorpsif@telia.com 

TELEFONNUMMER:
Prisuppgift & bokning
mån, tis & tor 8-11 tel 060-821 86 
ljustorpsif@telia.com
------------------------------------
Anläggning  
Vaktmästare 070-28 83 147

 Fritidsgården Informerar

 

Bygdegården i Ljustorp består av flera lokaler: affärslokal, fritidsgård, kök, förråd och samlingslokaler. 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 140 personer och två mindre salar som tar ca 25 respektive 10 personer. Även 
fritidsgårdens lokaler finns att tillgå för uthyrning. Här finns konferansutrustning, hörslinga, fullt utrustat kök, ljud-
anläggning, videokanon och optisk fiber. Vi erbjuder också lokal för borgliga cermonier.

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

Bokning sker via kontakt med Ljustorps IF kansli 060-821 86 

Välkommen att hyra Bygdegården

Fritidsgården vilar för närvarande på grund av att få 
vuxna har tid. Om du känner dig sugen på att göra en 

aktivitet hör av dig till Pernilla eller Tina.

Pernilla 072-2205624
 Tina 070-3556334
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 Vårgatan 21

 
DEN 18 OKT HAR VI VARIT 10 ÅR I TIMRÅ 

 18 okt : 2000års pris på klippning vux 245kr, barn 200kr

19-22 okt 10% på alla behandlingar ( gäller även klippning)

18-29 okt 10% på hela vårat varusortiment (ej nedsatta varor)

Ljustorp en församling med drag!
Jag tänker då inte bara på 
våra vaktmästare som är hän-
givna fiskare med både drag, 
fluga, och pimpel utan på den 
stämning och attityd som finns 
i Ljustorpsbygden!

Hösten har börjat bra. Det är 
mycket som har legat i stöpsleven 
en längre tid, några av dem under 
flera år, och som nu i höst kommer 
att realiseras. Birgitt Huss, präst i 
Selånger, har i egenskap av extra 
ordinarie hovpredikant blivit kal-
lad att hålla gudstjänst i Slottskyr-
kan. Nu den sista helgen i septem-
ber så beger sig Ljustorpskören ner 
till Stockholm för att medverka vid 
den gudstjänsten i Slottskyrkan. 
Det övas just nu intensivt inför 
det evenemanget. Körens medlem-
mar har under året med kabareèr, 
lotterier, kollekter och kyrkkaffe 
samlat in medel till både resa och 
hotellvistelse för körmedlemmarna. 
En verkligt storstilad insats. För er 
som satt klistrade vid TV apparaten 
under prinsessbröllopet i somras så 
är kanske denna förklaring är in-
tressant. Kungahuset har egna kyr-
kor, bl a Slottskyrkan, och en egen 
hovförsamling. Det är 1 överhovpre-
dikant och 3 ordinarie hovpredikan-
ter plus ett 20 tal extra ordinarie 
hovpredikanter som  får tjänstgöra 
i kungahusets kyrkor. Kungen per-
sonligen utnämner alla och Birgitt 
Huss är en av dessa präster.

Ventilation
Under året så har ett stort arbete 
utförts i tornet på Ljustorps kyrka. 
Det var fundamentet till kyrkklock-
orna som behövde bytas ut på grund 
av att det var murket och ruttet. Nu 
under hösten så har avslutande ar-

beten gjorts i tornet. Bland annat så 
har kyrkklockorna trimmats in så 
att de skall ringa jämt och fint när 
de ljuder över nejden. Dessutom så 
har timmermannen varit engagerad 
i att göra fungerande ventilation till 
kyrktornet. Det visade sig nämligen 
vid undersökningar att fukthalten i 
tornet var alldeles för hög.

Gudstjänst anno 1920
Nu i höst så har också det genom-
förts en gudstjänst i gammal stil.  
Det var ett initiativ ifrån Kyrko-
rådet i Ljustorp som passande nog 
kunde genomföras i samband med 
Kyrkliga Kvinnoföreningens 60 års 
jubileum. Med psalmer ifrån 1695, 
1819, och 1907-års psalmböcker och 
en gudstjänstordning ifrån 1920 så 
genomfördes gudstjänsten. Predi-
kan var lång och tröttande och dagen 
till ära så hade kyrkan återupptagit 
sedvänjan med ”kyrkstöt”. Det har 
inget med de omtalade kyrkstölder-
na att göra utan var ett sätt i äldre 
tid att hålla kyrkobesökarna vakna.
Den som nickade till fick sig en stöt 
i ryggen av en käpp. Det var de som 
var kyrkstöten. Dagen till ära så 
hade prästen svarta kappan och kyr-
kobesökarna hade också klätt sig i 
tidstypiska kläder. KKF hade bakat 
bröd till kyrkkaffet i tidstypiskt stil. 
Vi bjöds på underbart fina ”dröm-
mar” som hör och häpna bakats på 
grovt rågmjöl och de ljuvaste ”rån” 
man kan tänka sig. De sistnämnda 
har inte heller det något som helst 
med kriminalitet att göra.

Fint besök
Ett intensivt samarbete mellan 
Ljustorps hembygdsförening, bygde-
gårdsföreningen och Ljustorps för-
samling har nu pågått under några 
veckor. Om allt går i lås så kommer 

vi i november att få riktigt fint besök 
till Ljustorps kyrka. Artisten som 
kommer till oss har beskrivits som 
”en mäktig röst med doft av hav och 
skog”. Han har två gånger vunnit 
Melodifestivalen, och han var även 
med som en av ledarna i det populä-
ra TV programmet ”Körslaget”. Ja ni 
har vid det här laget gissat alldeles 
rätt. Det är Roger Pontare, och till-
sammans med sig kommer han att 
ha en välrenommerad jazztrio från 
Stockholm. Vi får heller inte glöm-
ma att vid den planerade konserten 
så kommer även Ljustorpskören att 
vara med och musicera tillsammans 
med bandet och Roger Pontare. Det 
är en stor satsning som vi tre för-
eningar hoppas väldigt mycket på.  
Det kommer att bli en minnesvärd 
konsert som går av stapeln i novem-
bermörkret!

Hemlig gäst
Slutligen ni behöver inte vara oro-
liga. Också denna gång vid famil-
jegudstjänsten i oktober så kom-
mer vi att ha en ”Hemlig Gäst” på 
besök. Även om det börjar vara lite 
av ”kura skymning” i höstluften så 
känns det som det skulle bli en top-
penhöst i år!

Väl mött på byn!

Thord Hägglund ”Ljustorpsprästen”
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Ljustorps Centerkvinnor hälsar alla välkomna till nedanstående aktiviteter! 
                      Tacksägelsegudstjänst

Söndagen den 10 okt firas Tacksägelsegudstjänst i kyrkan, då koret dekoreras med olika skördepro-

dukter (grönsaker, frukt mm). Dessa alster auktioneras sedan ut på det efterföljande kaffet i Församlingshemmet. Ta chan-

sen att  fylla på förrådet av frukt, grönsaker, potatis, tunnbröd mm!

Höstauktion
Söndagen den 21 nov  kl 18 är det åter dags för den populära Höstauktionen på Bygdegården.

Tunnbröd, mjukbröd, julprydnader, trasmattor, sylt och olika hantverk är exempel på produkter, som auktioneras ut. Här 

kan du fynda en fin trasmatta, om du inte vinner jultrasmattan! Dessutom finns lotterier och gratis fika!

Kyrkkaffe vid 1:a advent
Söndagen den 28 nov firas 1:a advent i kyrkan. Efter gudstjänsten inbjuder Centerkvinnorna (för 69:e året) till  kyrkkaffe.

Julfest med dans
Lördagen den 4 dec är Ljustorps Centerkvinnor värdinnor för julfest med stort julbord på Bygdegården. För dansmusiken 

svarar Late Night Set (hemmabandet, Edströms och Lundbergs). Välkommen till en toppenkväll med god mat, härlig stäm-

ning och full fart på dansgolvet! Kostnad för både mat och dansmusik är endast 250 kr/ person.  

Anette tel 070- 547 14 14 el Marie 070- 247 14 14  tar emot din anmälan. Ring senast sö 28/11!

   CENTERN OCH CENTERKVINNORNA
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Projektet har nu pågått under två 
sommarsäsonger och har i prak-
tiken avslutats. Under hösten 
nu ska bokföringen slutföras och 
sen ska ansökan om utbetalning 
göras.

Projektet har arbetat med att 
marknadsföra Ljustorp gemen-
samt för att därigenom öka 
antalet besökare från våra när-
området.

Sommaren 2009 gav marknads-
föringen inte någon större effekt. 
Men då ska man ha i åtanke att  
ombyggnationen av 331:an och 
påfarten till Ljustorp ledde till 
att många besökare inte hittade 
in till oss.

Nu under sommaren 2010 har vi 
upplevt att det kommit fler besö-
kare, vilket är glädjande. Om det 
sen beror på projektet eller något 
annat är svårt att säga. Men 
allt som stärker situationen för 
näringsidkarna i bygden är bra 
insatser, oavsett mätbarhet.

Tanken är att den gemensamma 
marknadsföringen skall fortsätta 
framöver, fast med lokal finansie-
ring. Det innebär att föreningar 
och företag får lägga en större 
andel för att vi gemensamt skall 
lyfta fram Ljustorp. Tillsammans 
är vi starka!

 

* GLAS * MONTAGE * 
SOLSKYDD

ROBERT LINDGREN SÖRBERGE  
TEL/FAX 060-526630 MOBIL 070-6901360  

www.rialp.se

 

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

REP • SERVICE
RESERVDELAR
Snöslungor
   Motorsågar
      Gräsklippare

Våra Leaderprojekt
Marknadsföring för 

närturism
GPS som användning 

i naturturism
Turistbroschyr

Flytt av turist- 
informationen

Projektet har nu pågått sedan i 
våras. Det handlar om att:

1. Röja och märka stigar och/eller 
kulturminnen i naturen.
2. Plottra in stigen via GPS
3. Ta fram waypoints för att möj-
liggöra GPS vandring.
4. Lägga upp geocacher på de 
flesta platser/stigar.
4. Skapa faktablad med kortor 
och information. 
5. Sätta upp skyltar vid start och 
efter stigen vid behov.
6. Lägga ut informationen på 
hemsida och möjliggöra ned-
laddning av koordinater till egen 
vandrings-GPS eller bil-GPS.
7. Paketera det vi skapat.

Under sommaren har vi röjt, 
markerat och plottrat ca 20 stigar 
runt om i Ljustorp. Faktabladen 
är klara på 7 stigar. Skyltning är 
påbörjad på 5 stigar. Vi har ca 25 
geocacher utplacerade i Ljustorp. 
Vi har också haft 4 paket inom 
GPS vandring och geocaching till 
försäljning under sommaren.

Arbetet fortsätter vid datorn 
under vintern och nästa sommar 
fortsätter det praktiska arbe-
tet. Projektet kommer att pågå i 
cirka två år.

Tack vare Leaderpengar har 
vi haft möjlighet att göra en ny 
turistbroschyr som ska gälla 
under 2010 och 2011. Broschy-
ren är uppdelad i tre uppslag. 
Det första uppslaget handlar 
om dalen efter Ljustorpsån. Det 
andra uppslaget är en kartbild 
över hela Ljustorp. Det tredje 
uppslaget handlar om dalgången 
efter Mjällån.

Vi är mycket nöjda med broschy-
ren och känner att vi har ett bra 
material som vi kan ge turister 
både i år och nästa år.

Under sommaren har Ljustorps 
Handel på försök tagit över 
turistinformationen i Ljustorp. 
Dessutom utreds en flyttning 
av ”Fisken” till Bygdegården. 
Tanken är att den ska fungera 
som en obemannad turistinfor-
mation under sommrarna. Sköt-
sel och svara på frågor skall i så 
fall Ljustorps Handel stå för.

Projektet har fått uppmärksam-
het i pressen och kommer att 
utvärderas senare i höst. Till 
nästa nummer borde vi kunna 
presentera en slutrapport.
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Nu har höstterminen startat upp 
här på förskolan. Vi hälsar vår nya 
fröken Cecilia Lanerud Weinacht 
varmt välkommen till oss här i 
Ljustorp. Till vardags kallar vi 
henne ”den nya” Cecilia eftersom vi 
redan har en fröken som heter Ceci-
lia. Vi ser även fram emot att få ha 
Sandra Viklander hos oss som vika-
rie under de tider Gun-Marie stu-
derar vid Mittuniversitetet genom 
Förskolelyftet. 

Särskilt glada är vi över att ha 
sex nya barn i vår barngrupp. En 
grupp som nu består av 29 barn och 
är indelade i en röd, en blå och en 
grön grupp. Än så länge håller hela 
barngruppen till nere på Storstu-
gan, även om de ibland gör utflyk-
ter till biblioteket där Vivianne tar 
emot. Där sitter barnen på kuddar 
och läser böcker, lyssnar på högläs-
ning eller forskar genom att titta i 
faktaböcker. Att ”bara vara” i bib-
lioteket är också skönt, eftersom 
miljön där inbjuder till lugna stun-
der. Vi fortsätter träffa våra gamla 
kompisar i förskoleklassen när 
vi har sångsamling tillsammans 
eller går på utflykt till exempelvis 
Bäverskogen. 

När det gäller planerna på att 
flytta upp en barngrupp till sko-
lans lokaler så står nu Kultur och 
Teknik beredda att göra de allra 
nödvändigaste anpassningarna 
som vi behöver få utförda för att 
överhuvudtaget kunna bedriva vår 
verksamhet i skolans lokaler. Vi 
väntar dock på ett mer långsiktigt 
beslut om att det kommer, eller 

inte kommer, att göras en större 
investering i form av ombyggnad av 
skolan för att även rymma försko-
lans verksamhet. Vi går med andra 
ord fortfarande i väntans tider när 
det gäller den långsiktiga plane-
ringen… för förskolan i Ljustorp.     

Marie-Louise Gustafsson  
Rektor Ljustorps förskola  

Mobil 073-275 16 83

Ljustorps förskola

                          

Den 15 september sprang hela 
skolan och även förskolan Skol-
joggen. Man hade gjort i ordning 
en startfålla uppe vid elljusspå-

ret  där loppet hölls. En runda 
på 1 kilometer med en vätske-
kontroll var det som barnen 
skulle ta sig runt. Även några 

fröknar fick motionera lite då de 
följde barnen runt. Barnen fick 
själv bestämma hur många varv 
som de skulle springa. Efter 
varje fullbordat varv fick barnen 
en stämpel. Vid målet fanns det 
gurka och tomater som Tomat-
Ås bidragit med. Vattenpau-
ser kunde de ta vid mål eller 
vid vätskekontrollen ute efter 
spåret. De flesta sprang flera 
varv påhejade av speakern och 
en liten skara åskådare. 

Det var 28:e året som Skoljog-
gen arrangerades. Ifjol deltog 
över en halv miljon barn och i 
samband med den samlas en fri-
villlig ”springpeng” in. Pengarna 
som Skolidrottsförbundet får in 
går i år till Barncancerfonden. I 
fjol samlades totalt 1,5 miljoner 
kronor in.

Ljustorps skola

Mysstund i biblioteket.

Hela skolan redo för start.
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Ljustorps minnen 
Hembygdsföreningen publicerar 2 bilder i varje nummer av Ljustorpsbladet.

Bilden är tagen på 1870-
talet och visar en man 
i vargkinnspäls vilket 
var exklusivt även på 
den tiden. Mannen hette 
Gudmund Wiklander och 
var son till en sågverks-
ägare Erik Wiklander 
och de bodde i Sanna där 
Erik Westin bor idag. 
Erik Wiklander hade sitt 
sågverk i Söråker och 
ägde också en fastighet 
i Mellberg där det fanns 
en affär vid denna tid på 
bottenvåningen och 

övervåningen hyrdes av 
Baptisterna. Det enorma 
ekonomiska uppsvinget 
efter hela norrlandskus-
ten resulterade bl a i en 
del påkostade bostads-
hus i Ljustorp men nyri-
kedomen kan man nog 
se lyser igenom även på 
denna bild. Bilden skulle 
kunna vara en parodi på 
en nyrik träpatron.

Bilden är tagen på andra halvan av 
1950-talet. Efter andra världskri-
get hade Sverige en stark tillväxt i 
ekonomin som gav möjligheter för 
en ny framväxande särskild ung-
domskultur som återspeglades även 
i Ljustorp. Motorcykeln gav rörel-
sefrihet till många och övergick vid 
denna tid till att mer vara ett nöjes-
fordon. Säkerhetstänkandet började 
sitt intåg. Föraren har exempelvis 
hjälm men inte passageraren vilket 
var vanligt. 
Personerna på bilden är Lars-Erik 
Nilsson ( Åsäng) och Barbro Fors-
berg ( gift Nilsson ) från Fuske.

Bild nr 11133. 

Bild nr 10608. 
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KALENDER:
3/10 kl 15:00 Familjegudstjänst i Ljustorps kyrka  
Barnkören under ledning av  Agneta Granlöf. 
Maria Ålander, Thord Hägglund, Cecilia Holm  

10/10 kl 11:00 Söndagsgudstjänst i Ljustorps kyrka 
Thord Hägglund, Agneta Granlöf, kören 
Centerkvinnorna serverar kaffe i f-hemmet. Skördeauktion 

20/10 kl 12:00 Mitt på dagen med lunch i f-hemmet
”Så levde vi på 1920-1940-talet” med Lars-Åke Melin
Knut Nordqvist läser dikter 
 
27/10 kl 19:00  Cafékväll i f-hemmet ”Gubbröra” 
 
31/10 kl 18:00 Gudstjänst med musiken i centrum  
i Ljustorps kyrka Peter Persman, Agneta Granlöf 

6/11 kl 18:00 Minnesgudstjänst i Ljustorps kyrka 
Thord Hägglund, Agneta Granlöf 

17/11 kl 12:00 Mitt på dagen med lunch i f-hemmet 

21/11 kl. 11:00 Söndagsgudstjänst i Ljustorps kyrka 
Thord Hägglund, Agneta Granlöf 
 
28/11 kl 11:00 Adventsmässa i Ljustorps kyrka  
Thord Hägglund, Agneta Granlöf, kören  

Med reservation för ändringar.  
Se gärna aktuella uppgifter i predikoturerna eller på hemsidan

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

 

Pastorsexp. Bäckgatan i Söråker
Telefontid: månd-onsd, fred 10-12  tor 13-15
Tel. 060-408 20
kh Peter Persman 060-408 21, 070 - 3138762

ÅRETS SURSTRÖMMINGSFEST 
 I PRÄSTGÅRDSPARKEN

Som vanligt blev det succé med 
drygt 180 deltagare under da-

gen. Solen och vinden och sur-
strömmingslukten förgyllde dagen 
och inte heller matlusten var det 
något fel på.

Det stora tacket går i år som vanligt 
till HELA  familjen Eriksson för potatisen, som  det 

fortfarande pratas om på byn. Den var sagolik. Tacket gäl-
ler även alla andra – alla som skänkte vinster till lotteriet 
– Karins otroligt goda tunnbröd – stödet av Ljustorps han-
del och tomaterna från Tomat Ås.

En stor kram till alla frivilliga, som jobbade – fyllde 
på  matbordet – öppnade burkar – kokade potatisen 

– hackade löken och diskade efter festen. Utan er blev det 
ingen fest. Allt blir lätt så länge det finns vilja.

Tack för att ni alla gäster kom – vi ses nästa år.

Freja Tjärnberg

Bilder från KKF:s 60-årsjubileum

ALLHELGONAHELGEN

Allhelgonhelgen är ju en helg då vi ges möjlighet att 
minnas våra nära o kära som lämnat oss.

Kyrkan är öppen lördagen 6 november för stillhet och 
eftertanke och även möjlighet till samtal mellan kl 

11-15 Under samma tid serveras det kaffe i försam-
lingshemmet för dig som besöker kyrkan och 
kyrkogården denna dag. 

 Kl 18:00 samma dag är det minnesgudstjänst i 
Ljustorps kyrka med sång av Ljustorps kyrko 
och hembygdskör.

 
STOCKHOLM

Sista helgen i september åker Ljustorps 
kyrko och hembygdskör till Stockholm 

för att tillsammans med Hässjö-Tynderökö-
ren medverka vid gudstjänsten i Slottskyr-
kan. Det är hovpredikant Birgit Huss som  
bett körerna att medverka. 

Ljustorps kyrko och hembygdskör har 
övat mycket för denna resa och även 

jobbat intensivt för att finansiera resan. De 
åker buss ner och eftersom det fanns platser 
över i bussen har det även getts möjlighet 
till några församlingsbor att följa med.
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Sundsvall Classics

Sundsvall Classics är ett 
nytt cykellopp och arrang-
örerna heter Fredrik Hall-
stensson, Fredrik Olsson och 
Håkan Nilsson. 

Håkan och en kille som heter Ola 
Nilsson är nu i USA för att cykla 
från kust till kust (New York – 
San Fransisco) i syfte att samla 
in pengar för att finansiera bygg-
nationen av en ny skola i Kam-
bodja. Ett projekt som dom kort 
och gott kallar för ”Bike for Cam-
bodia”. Överskottet från Sunds-
vall Classics gick till ”Bike for 
Cambodia.”

Det är första året som Sundsvall 
Classics  arrangeras och det är 
tre delsträckor, en på 73 km, en 
på 104 km och så den som pas-
serade Ljustorp på 187 km. Start 
var vid Himlabadet i Sundsvall 
och målgången mitt i Gatufes-
ten. Den längsta sträckan gick 
(efter en sväng runt Marmen 
och Huljen/Bergsåker) via 86:an 
hela vägen upp till Liden och 
sedan vidare över Lögdö Vild-
mark till Ljustorp, fortsatte ner 
till Bergeforsen, Sörberge och så 
Sundsvall via Timrå . Samman-
lagt var det cirka 100 anmälda 
cyklister varav 27 st körde den 
långa sträckan och passerade 
Ljustorp. 

Vatten och saltgurka
Det var trötta killar med stela 
ben och ömmande rumpor som 
vi utspisade vid drickakontrol-
len i Mellberg vid Bygdegården. 
Men alla var glada och trevliga 
och tacksamma för det vi hade 
att bjuda på. Vi som servade 
dessa tappra var Lill Wiklund 
och Vivianne Nyman. Dom fem 
första som passerade oss såg vi 
bara ryggtavlorna på men sedan 
stannade dom efterföljande, i 
början mer jäktade. Rafsade åt 
sig vatten och saltgurka och så 
i väg. Sedan började killarna ha 
mer tid allt efter som dom rul-

lade in mot vårat bord. Fyllde 
vattenflaskor, åt energikakor, 
bananer och saltgurka,  tyckte 
det var trevligt att få prata en 
stund innan dom drog vidare 
med vetskapen om att det fanns 
en otrevlig backe till (Frötuna) 
innan det började rulla utför. 

Loppis?
Lill och jag (Vivianne) hade en 
trevlig dag i solen. Dagen började 
med att vi skulle resa upp ett sol-
skydd över bordet med drickat. 
Det visade sig att vi fick kånka 
runt med taket ett tag innan vi 
var nöjda med platsen. Till hjälp 
på förmiddagen med tak bl.a. kom 
Ulf Nilsson, tack för det. Annon-
seringen för det här loppet var 
väl inte den bästa tydligen, för 
det var många Ljustorpare som 
stannade och funderade vad vi 
gjorde där på vägkanten. Mycket 
skratt och trevliga pratstunder 
blev det, någon trodde t.ex att vi 
hade loppis .

Tillägnade sträckor
Jag vill även nämna att arrang-
örerna  tillägnat de olika sträck-
orna till personer ni ser namnen 
på här:

73 km. Den här sträckan till-
ägnar vi Kerstin Hansen, 
”Kambodjas ängel”. Genom vår 
koppling till Bike for Kambodja 
vill vi hedra Kerstin som med 
sitt team på frivillig basis opere-
rat ca 250 Kambodjanska barn 
med hjärtfel som annars skulle 
ha avlidit.

104 km. Vi tillägnar Roger den 
här sträcka som under 2009 års 
provlopp av Sundsvall Classics 
gjorde ett förtjänsftullt arbete. 
”Palle” är saknad av många och 
Sundsvallcyklisterna har en 
minnesfond i Palles namn, mer 
info på Sundsvallscyklisternas 
hemsida.

187 km. Royne som var en per-
sonlig vän till oss och en stor 

förebild för många. Royne hjälpte 
och stöttade alla med sitt varma 
och kärleksfulla hjärta. Royne 
var också en hängiven cyklist 
som packade cykelväskorna och 
drog iväg på långa turer.

Historien bakom
Så  hisorien hur det här loppet 
kom till berättat av Fredrik 
Hallstensson: På väg till 2009-
års Vätternrundan stannade 
jag till vid Coop Forums stora 
butik i Birsta för att impuls-
handla färska jordgubbar. Den 
15-16 åriga tjejen i jordgubbs-
ståndet tog emot min betalning 
för de 4 litrarna jordgubbar jag 
beställt. Under det att hon nog-
grant packade dessa jordgubbar 
i en påse sneglade hon på min bil 
med cykeln på taket. Och så sa 
hon ”- Cyklar du eller?” ”-Javisst” 
svarade jag och fortsatte ”-Jag är 
just nu på väg ner till Vättern, 
Känner du till Vättern?” Frågade 
jag och hon sa ”-Jorå, det är väl 
en sjö! Och den cyklar ni runt då 
eller?” frågade hon i sin tur mig. 
Jag nickade och så sa hon det 
som fick mig att imponeras av 
denna unga dams insikt ”- Finns 
det ingen sjö här hemma som ni 
kan cykla runt?” 

Och så var Sundsvall Classics fött!”
Text: Vivianne Nyman

Källa: sundsvallclassics.com

Lördagen den 10 juli gick ett cykellopp genom Ljustorp

Mer om Bike for Cambodia 
kan du läsa på

www.bike4cambodia.com/sv/
 Vill du skänka pengar till 

projektet kan du göra det via   
Bankgiro 618-0376
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Baptistförsamlingen

Ljustorps Baptistförsamling           PG 269356-2 BG 5355-1123

Edsta 104, 861 93  Ljustorp                      www.ljustorp.se/betel  
Ordförande: Morgan Grothage: 060-810 44                  
e-post: betel@ljustorp.se

Kärlek
Glädje

KONSERT!

Välkomna till en häftig 
kväll av lovsång,  

dansuppträdanden,  
hög stämning.

Kaffe & fika
Betel Edsta
fredag 5/11

kl 20.00

Lovsångsfrossa!
Håll utkik efter våra temakvällar

Kalender

Oktober

Fre 8/10  18.30 Församlingsafton
Sön 17/10  18.00 Bibelstudium med Robert                          

Granath 
Sön 24/10  11.00 Familjegudstjänst med 

Roger Henriksson

November

Fre 5/11  20.00 Lovsångsfrossa med lovsång-
steamen

Sön 7/11  11.00 Gudstjänst

Sön 14/11  18.00 Bibelstudium med Robert 
Granath

Sön 21/11  11.00 Gudstjänst m.nattvard
 
 

Se predikoturer för eventuella  ändringar..
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Mjällådalens byalag

Sommaren har verkligen bjudit på soligt och fint 
väder även om badtemperaturen varit i lägsta laget. 

Ingen kan dock klaga på växtligheten under sommaren.

Den 10 juli besökte byalaget Rotsjö Gård för en mag-
nifik ostprovning under ledning av Birgitt Ahlberg.

Byalaget har genomfört ett antal utbildningar bland 
annat: ”Nödvärnsrätten” vad innebär det? den 14 augusti 
på Bygdegården i Ljustorp. Föreläsare var Jan Bengtson.

HLR - Hjärt och Lungräddningen den 17 och 19 April 
på Bygdegården i Ljustorp Kursen genomfördes av 

Röda Korset i Timrå ock innehöll både teori och prak-
tiska övningar med realistiska inslag. Efter kursen 
erhöll alla deltagare ett Första Hjälpen-certificat, 

First Aid Certificate.

Det som glädjer oss är att turismen har ökat i Mjällå-
dalens dalgång. Både i organiserad form som vand-

ringar med naturintresserade grupper samt enskilda 
besökare som vandrare och fiskare. Det som ger lite 
smolk i bägaren är den tilltagande nedskräpningen 
i terrängen. Vi ställer oss frågan hur är människor 

är funtade som ej förmår bära hem skräp men släpat 
ut. (Burkar, smörgåspapper, servetter och flaskor). 

Påbudsskyltar kanske, men dessa får nog också 
betraktas som nedskräpning.

Mjällådalens innevånare värnar om sin dalgång, 
både fauna och flora.

Mjällådalens Byalag, Kjell Rastberg Ordförande

                          
Sommarfesten 14/8 i Bredsjön blev även i år en 

succé, i otroligt trevligt sällskap, strålande musik, 
ett underbart väder och superb mat, vad kan det 

då annat bli? Se reportage i bladet.

VI hoppas att alla som besökt vår fina badstrand i 
Bredsjön under sommaren kommer tillbaka nästa 

sommar.

För frågor samt bokning av ex byalagets bas-
tuudde vänligen kontakta Kent Berg på mobil 

070-218 80 69. 

Besök gärna vår hemsida www.bredsjon.dinstudio.se

/Styrelsen 2010 genom Victoria

Bredsjön & Slättmons byalag

Klátre  krånglar

Klémde smetade eller kletade

Klingerlätt även rundlätt, har ett runt ansikte

Klomp klump 
 
Klómmen valhänt

Klútan blöjor av tygtrasor

Klåån  kliande hudutslag, lindrig svordom

Kl´äna kläderna

Kläpp  barn, unge

Kl´öri  fumlig, drumlig

Kl´öse  klösa, riva

Knak  rak (i ryggen), högfärdig

Knálla gå

Knáta  springa, kila

Knépi  uppfinningsrik, händig, opålitlig

Knípen björnbindslet

Knóster en större typ av slägga

Knubb småbitar av bräder och plank, skräde 
 
Knúlan knölarna 
 
Kn´åpa knåp, knåpgöra 

Våra dialektord, K
Ur Bygd i förvandling, del III

                          

Eftersom rapporter från vårt byalag ej varit 
införda i Ljustorpsbladet på sistone noteras 

följande:

Grillfesten på ”Vargknösen” ägde rum 
före midsommar som brukligt är. I den lite 

kylslagna sommarkvällen avnjöts med-
havda matknyten i grillad form. Byalagets 
goda tårtor avsmakades och en frågeslinga 

avklarades även innan förfriskningarna 
inmundigades. Ett trettiotal nöjda deltagare 

skingrades därefter i sommarnatten.

Höstbuffén, de ca 20 bokade kring bagar-
stugans uteservering var också nöjda med 

allt det goda som serveringsbordet inbjöd till. 
Ossian Eriksson och Bo Bjurström stod för det 

musikaliska. Ella Dahlin var i högform vid 
bakugnen. Även här blev kvällen kylslagen. 
Såväl damer som herrar skall ha jätteberöm 

för deras insats i förberedelssernna för resp. fester.

Totte vevar vidare

Ås/Lagfors byalag
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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.
Öppettider mån-fre 12-15, sön 12.30-15

Hembesök kan bokas 
Anhörigkonsulent Ulla Hamrin 070-656 98 31

Jag tar hand om dina fötter!
Birgitta Robertsson Leg fotterapeut

Klinik: Mariedal, Timrå 
Klinik: Strandbo servicehus, Söråker

070-533 17 92

 
Vi kör guidade turer i  

Ljustorpsområdet med  
möjlighet till lunch hos 

Tomat Ås.

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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Lördagen den 4 september 
anordnade Timrå Natur-
skyddsföreningen en vand-
ring i Lögdö vildmark.

Vandringen guidades av vår 
duktiga stigfinnare Elisabeth 
Nilsson och det var åtta personer 
och fyra hundar som gav sig ut i 
skogen i det vackra vädret.

Turen började strax norr om 
Tolvmansbodarna, upp till 
Gäddbäcksdammen och sedan 
tillbaka igen. Totalt blev vand-
ringen cirka 5 kilometer. Efter 
vägen passerades bland annat 
ett område som är föreslaget att 
bli naturreservat i framtiden.

Framme vid Gäddbäcksdammen 
blev det fika vid Widelake´s rast-
stuga som också är den gamla 
dammvaktarstugan.

Gäddbäcksdammen är ett intres-
sant område där man förr i tiden 
dämde upp den lilla ån och myren 
för att samla upp vatten så att 
man kunde flotta ner virket. Än 
idag kan man se och vandra på 

dammvallarna i myrkanten.

Vandringen gick genom vacker 
natur och fantastiskt vackra 
myrområden. Elisabeth Nils-
son berättar att hon gärna åker 
skidor på de här myrarna på vin-
tern. - Det är lika vackert som 
att åka i fjällen, berättar hon.

Det är svårt att tänka sig ett 
bättre sätt att tillbringa en 
vacker höstdag. Deltagarna var 
väldigt nöjda med vandringen 
och de flesta kände nog att det 
gjort sig förtjänta av lite extra 
god mat till middag.

Text och bild: Lena Liljemark

Vandring i Lögdö vildmark

Investeringarar i Ljustorps skola
Efter många diskussioner och 
blandat bemötande i bygden 
ska nu äntligen Ljustorps 
skolan börja att genomföra 
de planerade investering-
arna för att flytta upp delar 
av förskolebarnen.

PG Nordin på Kultur och Teknik, 

Timrå kommun berättar att man 
nu har tagit beslut om att genom-
föra de justeringar som behövs för 
att flytta upp en grupp av försko-
lebarn till skolan redan i höst. 

De investeringar som avses är 
de nödvändigaste för att kunna 
driva verksamhet som t ex staket, 

skötbord, dusch och toalett. Man 
kommer att påbörja ombyggna-
tionerna under höstlovet och det 
ska vara klart senast i januari. 
Projektansvarig för byggnatio-
nen är ljustorparen Lars Öhlén.

PG Nordin berättar att den 
större investeringen på 4 mil-
joner kronor, som omfattar en 
större uppfräschning av skolan 
samt utemiljön, kommer att tas 
upp i budgetberedningen.

Det är otroligt positivt att man 
satsar på att utveckla skolan, 
säger Sockenföreningens Niclas 
Andersson. Ännu roligare är det 
att man från och med i höst tar 
emot alla barn i kön på försko-
lan  i Ljustorp. Det bådar gott för 
framtiden, avslutar Niclas. 

Deltagarna vid stopp för en genomgång av vad som passeras
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Glöm ej!
Inlämningsställe för kemtvätt   Pensionärsrabatt 

Öppet: 
 vardagar 10 - 18,  lördagar 10 - 14

Köpmangatan 47, tel & fax 060-58 07 80

Välkommen!                                                                

SLUTREA 
70 % 

på nästan allt...

 
Medlemsmöte 

O.B.S.   onsd. 27 oktober kl.13.oo
Föreläsning och underhållning av

Urologen LARS ÅHSGREN

Boule
Onsdagar kl.11 

 Skönsbergs  
Bouleklubb 

Från 22 sept

Inte medlem, funderar du på att bli det? 
Kom och besök något av våra  

medlemsmöten eller ring Harriet  
Svedlund tel. 824 21 för mer information 

om våra aktiviteter

 

Detta händer under
Oktober - November

Onsdagen den 13 oktober
Soppkväll med sång och spel 

av John Pettersson 

Onsdagen den 10 november
Teater på bygdegården

Se kommande affischering

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

Medlemsmöte  
Tisdag 23 november

BUDGET 2011
Underhållning 

Höstnyheterna har kommit!
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Ljustorps fantastiska stigar
Ljustorp har en fantastisk 
skatt av gamla kulturstigar 
som just nu genomgår en upp-
fräschning för att locka till 
besök och dels för att bevaras 
inför framtiden.

Timrå Naturskyddsförening, 
Ljustorps Hembygdsförening, 
Sockenföreningen och Vuxen-
skolan jobbar tillsammans med 
ett projekt som handlar om att 
nyttja GPS inom naturturism. 
För att kunna locka folk med 
GPS till bland annat våra stigar 
jobbas det just nu med intensivt 
med underhåll.

Stigarna ses över avseende 
märkning, dvs gul markering på 
träden och eventuellt röjning. 
Sen ska nya faktablad med all 
relevant information göras och 
slutligen skall skyltning upp. 
Skyltning skall göras så att man 
dels hittar till stigarna, men även 
att man hittar efter stigarna.

Nästan färdiga stigar
Lövbergskyrkan, Frötuna fäbod-
stig, Burberget, Fuske fäbodstig 
och Edsta fäbodstig är alla i det 
närmaste klara. Det som saknas 
är skyltar nere vid vägen på Bur-
berget, Fuske och Edsta och det 
kommer till våren.

Märkning och faktablad klart
Tuna fäbodstig är återigen röjd 
och man kan utan problem gå 
sträckan från Tuna mot Mjällån 
som tidigare var väldigt igen-
växt. Ett preliminärt faktablad 
finns klart, där det ska till en jus-
tering på kartan under vintern.

Frötuna fäbodstig har faktablad 
klart och viss skyltning finns 
sedan tidigare. Här gäller det att 
vara observant på den gula marke-
ringen om man vandrar. Hyr gärna 
en GPS och följ koordinaterna.

Sanna nipstigar är en ny och fan-
tastisk fin liten stig vid Sanna. 
Här är faktablad klart och delar av 
skyltningen. Här kommer under 
hösten utbildningsskyltar om 

Mjällådalens geologi att komma 
ut. Tanken är att stigen ska kunna 
användas för att på en kort och lät-
tillgänglig stig informera om den 
fantastiska sevärdhet som vi har 
inpå knutarna. Den rekommende-
ras definitivt ett besök.

Vackra utsikter
Stigar med fina utsiktsmöjlighe-
ter är framförallt Lövbergskyr-
kan, Burberget och Högåstornet. 
Här ser man ut över dalgången 
från olika håll. 

Vi kommer också längre fram att 
lansera stigar med mycket fin 
utsikt över niporna i Mjällåda-
len. Redan nu kan du se ut över 
Ljustorp från Sanna hållet efter 
Sanna nipstigar. I nipområdena 
gäller det bara att vara medveten 
om att eroision gör att kanterna 
kan vara farliga att gå ut på. Vi 
återkommer med fler utsiktsplat-
ser i Mjällådalen till våren.

Intressanta områden
Här har vi framförallt Mjällåda-
len som är ett intressant område 
både ur geologiskt perspektiv, 
men även ur naturperspektiv. 
Här finna många sällsynta svam-
par och lavar och förhoppningen 
finns att det ska bli ett naturre-
servat i framtiden.

Ett annat intressant område är 
naturligtvis Lögdö vildmark med 
flera naturreservat, vidsträckta 
myrar och mängder av stigar. 
Här ligger också flera av våra 
fäbodstigar.

Efter Edsta fäbodstig finns ett 
område som är väldigt speciellt 
och det är Klapperstensfälten. 
De visar rester av den gamla 
strandlinjen som ligger så högt 
som 250 meter över havet.

Olika typer av stigar
Stigarna var förr i tiden ett vik-
tigt nät för att hålla kontakten 
med omvärlden. Många torp låg 
inte efter vägar, utan det var 
stigar som var möjligheten att 
komma till och från omvärlden. 

Vi har t ex torpstigar som går 
mellan olika torpställen som låg 
i skogen. Vi har fäbodstigar som 
gick mellan byn och fäbodvallen. 
Vi har också flottarstigar som 
ofta följde åarna och som vand-
rades av flottare. En mer sentida 
stigtyp som dykt upp är natur-
ligtvis fiskestigarna. 

Fäbodstigar
Ljustorp som är en jordbruksbygd 
har naturligtvis många fäbod-
stigar. Vi har Edsta fäbodstig, 
Tuna fäbodstig, Fuske fäbodstig, 
Ås Fäbodstig, Tolvmannabodar-
nas fäbodstig, Frötuna fäbodstig, 
Stavre fäbodstig, Höglandsbo-
darnas fäbodstig, och Björkoms 
fäbodstig. 

Många av de här fäbodplatserna 
är idag helt borta som t ex vid 
Tolvmannabodarna och Ås fäbo-
dar. På andra kan det finnas 
rester som t ex vid Björkoms 
fäbodar. Björkom fäbodar är en 
av de bäst bevarade fäbodmil-
jöer i området. Här kan du se 
tydliga rester av ladugårdar, hus 
och betesmarker. Det finns också 
informationsskyltar. Vilket gör 
att det är lätt att förstå hur fäb-
odlivet gestaltade sig. Det är en 
trolsk och vacker miljö. 

Det är sällsynt med kvarvarande 
byggnader, men det finns kvar 
vid Fuske fäbodstig och Edsta 
fäbodstig. Vid Edsta fäbodstig 
är dock fäboden privatägd och 
man kan därför inte besöka plat-
sen. Vid Fuske fäbodstig har 
alla besökare tillgång  och kan 
nyttja den kvarvarande stugan 
som raststuga. Besök hemsidan 
för att få mer information om sti-
garna, allt eftersom faktabladen 
blir klara

www.upplevljustorp.se/vandra.htm
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www.scaskog.com

Kolla igenom dina äldre granskogsbestånd.

 -Risk för Granbarkborreangrepp.

Vill du veta hur det ser ut i ditt område 

kontakta Per Stadling SCA Skog

Tel 060- 19 39 18
Mobil 070- 229 04 55
per.stadling@sca.com

Vy över skadat område i Ljustorpsområdet.
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Skogen har alltid varit 
viktig för människorna i Ljus-
torp, men vad som varit vik-
tigt har varierat med tiden. 
Skogen har varit grunden för 
självhushållet, ved till upp-
värmning, material för bygg-
nader och verktyg, bete för 
djuren samt jakt för mat och 
skinn. Omvärldens intresse 
för Ljustorps skogar eller 
skogsprodukter har däremot 
varierat över tiden. 

Långt tillbaka i tiden, användes 
skogsmarken intensivt till bete 
för djuren. Svedjebruk och brän-
ning användes för att hålla sko-
garna öppna och lämpliga för bete 
som även betet i sig själv bidrog 
till. Lagen krävde att bönderna 
ställde upp på jakt av varg och 
björn. På myrmarker och andra 
lämpliga marker slogs gräset 
för vinterfoder. På byns inägor 
odlades säd för brödbakning och 
foder. Inägorna var inhägnade 
för att hålla djuren utanför. Idag 
är det tvärtom, man hägnar in 
djuren. Arbetet med inhägna-
der krävde samarbete mellan 
byborna och en stor del av den 
för Ljustorp gällande hälsingela-
gen, som skrevs ned 1320, regle-
rar skyldigheterna. 

I den första landslagen, som kom 
i mitten av 1300-talet, stadgas 
för skatt till kungen att folket i 
Medelpad fick betala sin skatt 
antingen i form av skinn eller 
tyg. Norr om Medelpad var det 
bara skinn som gällde. Betydel-
sen av jakten och beredning av 
hudar kan spåras i handlingar 
som beskriver antal sålda älghu-
dar från Ljustorp 1573 till 1602. 
Det första man lägger märke till 
är att priset per älghud låg på i 
snitt 12 mark eller ungefär som 
en häst kostade och avsevärt mer 
än en ko som kostade 8-9 mark. 

Arnold Thunström har sin forsk-
ning visat på ett tydligt samband 
mellan taxerad förmögenhet 
och jakt. I byar med jakt är den 

genomsnittliga förmögenheten 
per bonde 5-6 gånger större än 
övriga byar i Ljustorp. När man 
ser det sambandet är det lättare 
att förstå de mycket stora inves-
teringar som gjorts i system av 
älggropar över stora delar av 
Ljustorp. Jakten var organiserad 
i jaktlag och vi känner namnen 
på jaktledarna. Ett av Medel-
pads största fångstgropsystem 
finns söder om Laxsjön och är 4 
km långt och består av 87 gropar 
med en diameter på 5 till 10 
meter. Så sent som 1964 fanns 
det rester av stängsel mellan 
groparna kvar så systemet har 
använts in i modern tid. Mindre 
älggropssystem finns bl a i Edsta, 
Tuna och Stavre. 

I slutet av 1500-talet och början 
på 1600-talet var Sverige inblan-
dat i flera och långa krig som bl a 
finansierades med höga skatter. 
Från Ljustorps skattelängder i 
slutet på 1500-talet kan man se 
att en del av skatten betalades i 
trätjära. Det finns bevarade tjär-
dalar i Ljustorp men det är en 
försvinnande litet antal jämfört 
med senare tiders kolbottnar. 
Skatterna blev så höga att man 
kan se i handlingarna att många 
bönder tvingades lämna sina 
gårdar även i Ljustorp. 

För att ändå få fram mer skat-
tepengar ville kungen öppna för 
nyodlingar på kronans mark från 
Dalarna och upp till mitten av 
Sverige. Till de stora obebodda 
områdena i Ljustorp och Liden 
kom över 10 familjer från Rauta-

lampi i Finland. Finnarna hade 
problem med inbördes strider 
vilket gjorde att man ville söka 
sig något bättre. Nybyggarna 
erbjöds skattefrihet i ca 10 år och 
stora markområden. 

Att driva fram ett bärkraftigt 
hemman i skogen lyckades för ett 
fåtal av dessa familjer. Det var 
bl a Anders Danielsson (Bredsjö-
Ante ) som skattlades 1649 för 
två ggr 6 mål med 3600 ha mark 
och Mickel Johansson på Lax-
sjöholmen med första skattlägg-
ning 1639. Mickels torp kom att 
tilldelas 2500 ha mark. De stora 
markarealerna var kopplade till 
betesbehovet, myrslåtter för vin-
terfoder och jakt. 

De andra familjerna som på 
många tiotal år inte fann lämp-
lig mark hade ändå djur. De kla-
rade sig genom svedjebränning 
och betet på kronoallmänningen 
samt troligen också samarbete 
med främst Mickel på Lax-
sjöholmen. För att inofficiellt 
hävda sina revir gav de namn 
som ex Staffansmyran efter 
Staffan Hansson, Göransmyra 
och Göransmyråsen efter Jöran 
Matsson ( ägde 4 kor och 6 får 
1668) samt Hindriksmyran efter 
Hindrik Persson. Man kan nog 
lugnt utgå från att hela skogen 
betades och att det förekom sved-
jeodling på många platser. 

Det var gamla sedvänjor som låg 
till grund för bybornas uppfatt-
ning om den egna byns gränser. 
Kronoallmänningen 

Ljustorps skogar ur ett hembygdsperspektiv

    Forts s.26

Högland före 1894
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Vi utför all form av tandvård.
Vårt mål är kvalitet

- vår väg är lugn
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skulle ligga 1 mil (18000 alnar 
eller 10689 meter) från bond-
byn. Oftast hade bönderna bort-
sett från detta och använt mark 
längre bort. Det var inte förrän 
1725 som det i Ljustorp genom-
fördes ett lantmäteri som lade 
fast gränsen mellan kronans och 
böndernas mark. 

Lögdö bruk, med en masugn och 
smedja, anlades 1685 och kom 
att innebära en ny avnämare 
av skogen för Ljustorps bönder. 
Järnframställningen krävde stora 
mängder kol som kunde tas från 
brukets egna skogar men även 
från bondeskogarna. De hitintills 
värdelösa löv och skräpskogarna 
kunde förvandlas till träkol som 
man fick betalt för. 

1741 anläggs Smedjan i Lagfors 
för att omvandla tackjärn till smi-
desjärn. För att försäkra sig om 
tillräcklig tillgång på virke att 
kola gjordes ett avtal med staten 
som gav bruksherrarna tillgång 
till stora skogsarealer mot en årlig 
avgift till staten. 1771 tillkom de 
första kolartorpen vid Rundbacken 
och Lycke. Dokumentationen för 
ett enskilt år i början på 1800-talet 
har granskats och då visade det sig 
att samtliga bönder i Ljustorp det 
året levererade kol till Lögdö eller 
Lagfors järnbruk. Över hela Ljus-
torp kan man idag hitta rester av 
kolningen i form av kolbottnar. 

Förutom produktion av kol till-
verkades också ett mindre antal 
bjälkar 9x9 tum och 10,8 meter 
långa för slott, kyrkobyggen 
och tidiga industribyggnader. 
Dessa bjälkar täljdes fram. Den 
första vattendrivna sågen fanns 
på plats 1717 i Lövberg och vid 
en syn 1737 ännu en såg vid 
Bredsjön. 1709 skriver bruks-
förvaltaren Mathias Krapp till 
landshövdingen och är mycket 
bekymrad över ”allmogens över-
flödiga svedjande, sågande och 
bjälkhuggande..” Problemen 
torde ha varit större i grann-
socknarna, som låg före Ljus-
torp i utvecklingen, men de för 

Sveriges exportinkomster vik-
tiga järnbruken kom att bromsa 
länstyrelsens tillståndsgivning 
för exportsågar i Ljustorp under 
många år. 

Bondeskogarna  var gemensamma 
för byn och beslut om användning 
togs i bystämman vilket var tung-
rott. 1790 genomfördes i Ljustorp 
storskifte och byskogen delades 
på byns bönder. Varje bonde fick 
nu ett eget ansvar för skötsel av 
den egna skogen och kunde enk-
lare ta beslut om försäljningar av 
kol och virke. 

Från år 1800 till 1850 fördubblas 
befolkningen i Ljustorp. Befolk-
ningsökningen leder till att 
många torp, oftast på ofri grund, 
byggs ute i skogarna och män-
niskorna söker sin inkomst på 
helt nya boplatser och trycket på 
skogens resurser måste ha ökat. 
Den växande industrialiseringen 
i europa ger en ökande efterfrå-
gan på plank, så sågverksamhe-
ten ökar. Under andra halvan av 
1800-talet växer betydelsen av 
ångsågar som anläggs vid kusten 
och behovet av sågvirke ökar. 

Omkring 1870 börjar järnbru-
ken i Lögdö och Lagfors känna 
av konkurrensen från järn fram-
ställt i en ny process med stenkol 
på kontinenten. 1878 läggs smi-
desjärnframställningen i Lagfors 
ned. Rättigheterna till kolnings-
virke på statens skog från 1741 
köptes ut av storägaren i bruket, 

Sunds bolag, som kom att äga 
marken. Skogsbruket ändrar 
inriktning när inte kolningen 
längre står i centrum. Entre-
prenörer köper upp stora area-
ler bondeskogar med mer eller 
mindre ärliga metoder för snabb 
avverkning och stora vinster. 

Ca 1870 bildas en flottningsfö-
rening i Ljustorp och en stor del 
av Ljustorpsån blir officiell flott-
led och produktionen av sågvirke 
kan öka ytterligare. Flottleder 
med rensade åar och dammar 
byggs över hela Ljustorp. I slutet 
på 1800-talet byggs fabriker för 
pappersframställning ut och 
ytterligare virkeskvaliteter skep-
pas ut ur skogarna. Det stora eko-
nomiska intresset för skogarna 
gör att man börjar arbeta med 
återplantering i stor skala vilket 
borde betyda att skogarnas gene-
tiska innehåll börjar förändras. 

Befolkningen vid kusten ökar på 
grund av nya arbetstillfällen vid 
alla sågverk och pappersfabriker 
och Ljustorpsbönderna levererar 
mjölk och smör i större omfatt-
ning. 

Kunderna kräver en kontinuer-
lig leverans av mjölk vilket gör 
det svårt att hålla djuren på fäbo-
dar över sommaren samtidigt, 
som bättre brukningsmetoder av 
jorden, ger ökade skördar. Man 
inför effektivare växelbruk och 
gödslar bättre vilket gör att korna 
kan stanna 

fots. Ljustorps skogar ur ett hembygdsperspektiv

Högland 1999

Forts s.28
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En mäklare nära dig   
 
 

     
 
 

            
                      

  

Mäklarna i Timrå 
          Köpmangatan 18 

Fastighetsmäklare 
Ann Rydell Hall 

Fastighetsmäklare 
Julia Berggren 

 
    Funderar ni på att sälja er bostad? 

 
Kontakta oss för en kostnadsfri muntlig marknadsvärdering samt 
en presentation av hur vi tar hand om Er viktigaste affär i livet! 

 
Tfn 57 33 90 

Bilrutor och 
glasreparationer
Stenskottslagning

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

Ryds Glas
i Timrå AB

Telefon 060-416 56
www.dina.se/timraorten

Närmare än någon annan.



28

Forts från s.26 hemma och beta 
inhägnade på inägorna. Betest-
rycket försvinner från skogen och 
skogsslåttern upphör. 

Skogsslåttern kan beskrivas med 
vad min svärfar fick lära sig som 
pojke runt 1910, ”vid tre strån i 
slaget ( med lien ) lönar det sig att 
slå”. Resultatet av bete, slåtter, 
kolning och det stora timmerutta-
get andra halvan av 1800-talet var 
ett kalt landskap, som vi fortfa-
rande kan se på bilder från sekel-
skiftet 1900. Omkring 1900 börjar 
skogen och landskapet att föränd-
ras, närmast kusten först. Under-
vegetationen tillåts utvecklas och 
landskapet börjar växa igen då det 
varken betas eller slås. 

Omkring 1930 når befolkningen i 
Ljustorp sin största storlek, 2600 
personer, för att år 2000 vara 
nere på ca 1000 personer eller 
ungefär samma nivå som 200 år 
tidigare. Utflyttningen sker från 
de sämsta boställena först och 
skogarna töms alltmer på fastbo-
ende. Mekaniseringen börjar på 
allvar efter andra världskriget 
och det är skogsbolagen som går 
före. Svans, yxa och häst byts 
mot motorsåg och traktor som 
byts mot skördare och skotare. 

Ett finsmaskigt nät av vägar 
byggs för att transportera ut 
virke med lastbilar. Behovet 
av fasta rastplatser i skogen 
försvinner och i stort sett alla 
byggnader i skogen förstörs eller 

fraktas bort. När flottningen 
upphör 1960 behöver de stora 
skogsbolagen inte längre några 
säsongsarbetare och då försvin-
ner överlevnadsmöjligheten för 
de små skogstorpen och dessa 
börjar avfolkas. Deras åkrar 
är dels små och dels långt bort 
varför de kvarvarande bönderna 
inte tar över och marken snabbt 
växer igen med lövsly. 

Lantmäteriet börjar under andra 
halvan av 1900-talet plocka bort 
gamla torprättigheter som ved 
och betesrättigheter på hemmans-
skogarna såväl som fätåer eller 
boskapsleder. I slutet av 1900-ta-
let börjar allt fler områden av bon-
deskogarna att tvångsmässigt bli 
naturskyddade genom ensidiga 
myndighetsbeslut. Riksdagen 
beslutar att varg och björn åter 
skall tillåtas i skogen. Ljustorps-
borna blir grannar med björn. På 

1970-talet förs helt främmande 
trädarter in i skogen, contortan 
planteras i stor skala. 

Mekaniseringen av skogssköt-
seln skapar med kalavverkning 
och maskingallring nya typer av 
skogar som vi inte har haft tidi-
gare. 2010 är den mekaniserade 
skogsavverkningen så effektiv 
att mycket få genomför avverk-
ning i den egna skogen själva 
utan den genomförs av entrepre-
nörer som klarar röjning, gall-
ring och avverkningen vid korta 
besök. Skogen är inte längre en 
del av flertalets vardag utan ett 
område som någon gång besöks 
av människor med hobbyintres-
sen och yrkesmän. 

Förändringen går vidare….. 
Text: Olof Ulander 
Se fler bilder på: 

www.ulander.com/ljustorp/
Bildspel/140ar/Sidor/sid57.html

Foto: Lena Liljemark
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En aning personligare 
Begravningsbyrån med det personliga  
engagemanget finns för Dig alla dagar.  

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

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

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

Ringa Juridik.

Välkommen till oss! 

Hässjö Begravningsbyrå 

Köpmangatan 38 i Timrå 

Tel 400 63
 (Gäller även kvällar och helger) 
   

www.ringabyraer.se 

            
                Av SBF auktoriserade begravningsbyråer 







Mobila massören!
 

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

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

Besöksadress: Terminalvägen 16, Timrå 
Innehar F-skattsedel 

www.mobilamassoren.se 

Köp  
öronljus och 
spikmattor!

Jag 
har Linnex 
linniment.

 

Hälsokost för alla! 
Ring/maila och beställ  
fraktfritt under 2 kg 

tom 30/10 
Vi har även  

utlämningsställen:
Coop Konsum, Timrå
Sörberge OK/Q8
Söråker OK/Q8
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Pyssel sidan 
Lös och färglägg! 
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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

Öppettider

Terminalvägen 6 
861 36 Timrå 

Mån-Fre    7-17 
Lör   9-13 

Utkörning

Pellets 6 & 8 mm 
Trävaror & 

tryckimpregnerat
till bra priser 

Tel: 060-571050 

Byggbutiken
i Timrå 
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  Oktober
    
    Sön 3 kl. 15.00 
 Familjegudstjänst 
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling

    Mån 4 kl. 8.00 - 9.30 
 Företagsfrukost 
 Bygdegården
 Lj. Sockenförening

    Fre 8 kl. 18.30   
 Församlingsafton 
 Betel 
 Lj. Baptistförsamling
    
    Sön 10 kl. 11.00 
 Söndagsgudstjänst 
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling

    Ons 13 kl. 19.00
 Soppkväll 
 Hembygdsgården  
 Lj. Hembygdsförening 

    Lör 16 kl. 18.00 
 Höstdans 
 Bygdegården 
 Röda Korset

    Sön 17 kl. 18.00 
 Bibelstudium 
 Betel 
 Lj. Baptistförsamling

    Ons 20 kl. 12.00 
 Mitt på dagenträff 
 Församlingshemmet  
 Ljustorps församling
    
    Sön 24 kl. 11.00 
  Familjegudstjänst  
 Betel 
 Lj. Baptistförsamling

    Ons 27 kl.13.00 
 Medlemsmöte 
 Bygdegården   
 PRO

    Ons 27 kl. 19.00 
 Cafékväll 
 Församlingshemmet 
 Ljustorps församling
 
    Sön 31 kl. 18.00 
 Gudstjänst m. musik 
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling  

    November

Mån 1 Stoppdatum Lj.bladet 

    Mån 1 kl. 8.00 - 9.30 
 Företagsfrukost 
 Bygdegården 
 Lj. Sockenförening 

    Fre 5 kl. 20.00 
 Lovsångsfrossa 
 Betel 
 Lj. Baptistförsamling

    Lör 6 kl. 18.00 
 Minnesgudstjänst  
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling

    Sön 7 kl. 11.00 
 Gudstjänst 
 Betel 
 Lj. Baptistförsamling

   Ons 10 kl. 19.00 
       Teater 
 Bygdegården   
 Lj. Hembygdsförening

    Ons 17 kl. 12.00 
 Mitt på dagenträff 
 Församlingshemmet  
 Ljustorps församling

    Tis 23 kl. 13.00 
 Medlemsmöte 
 Bygdegården 
 PRO    

    Sön 14 kl. 18.00 
 Bibelstudium 
 Betel 
 Lj. Baptistförsamling 

 20/21 Nästa Ljustorpsblad

    Sön 21 kl. 11.00 
 Gudstjänst 
 Betel 
 Lj. Baptistförsamling

    Sön 21 kl. 11.00 
 Söndagsgudstjänst 
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling

    Sön 21 kl. 18.00 
 Höstauktion 
 Bygdegården 
 Centerkvinnorna    

     Regelbunden verksamhet

     Tis kl. 18.15 
 Barmarksträning 
 Skidstugan 
 Ljustorps IF

     Ons kl. 11.00 
 Boule 
 Skönsbergs Bouleklubb 
 PRO  

Aktiviteter  i Ljustorp oktober - november

 
Kom ihåg att fotografera fina 
utsiktsbilder till  nästa års 

Ljustorps-almanacka!

Bilderna ni lämnar in måste 
vara digitala. Skriv en rad 
om varifrån bilden är och 

vilken årstid den är tagen.

En efterlysning!
Finns det någon Ljus-

torpsbo som har gamla 
foton på Björkängen, som 
det såg ut förr, och ev. lite 

historik om parken?
Om så är, ta kontakt med 
Inger Sjödin Andersson 
Tel. 070-614 54 64 eller 
inger.edsta@spray.se

Tack på förhand!

Företagsfrukost!
4 oktober & 1 november 

kl 8.00-9.30

Bygdegården
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Höstdans 

Ljustorps Bygdegård
16 oktober kl. 18.00
Inledning med trubadur  

Lars -Åke Melin, NBV
Supé: Älgstek med tillbehör

Dans till Lövbergarna
Kaffe i pausen

Lotteri 

Entréavgift 150 :-
Anmälan:

Vivi-Anne 822 46 eller Inga-Maj 82088

Sista anmälningsdag 12 oktober  

Varmt Välkomna
Arr: Ljustorps Röda Kors-krets

Läkare utan gränser 
SMS: skicka ordet LIV till 72990 (50 kr) 

 via plusgiro 90 06 03-2. Märk din gåva: ”Akutinsatser”
Rädda barnen 

 Via sms: skicka 10KATASTROF (10 kr) eller KATASTROF (50 kr) till 72950 
       Via plusgiro: 902003-3. Ange ”katastrof”

Läkarmissionen 
plusgiro 90 00 21-7. Märk din gåva ”Pakistan”

Plan Sverige
plusgiro 90 07 31-1 märk inbetalningen med ”PAKISTAN”

Bg 900-7311 märk inbetalningen med ”PAKISTAN”
Sms: Skicka PAKISTAN till nummer 72 910 (50 kronor) 

Röda Korset
plusgiro 900 800-4. Märk din gåva: ”Katastrofhjälpen”.  

Sms till nummer 72 900. Skriv AKUT för att skänka 50 kronor, 
AKUT 100 för att skänka 100 kronor, 

eller AKUT 200 för att skänka 200 kronor

SKÄNK PENGAR TILL PAKISTAN!
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Telefonnummer

Service
Ljustorps Handel  060-820 40
Ljustorps Trädgård 060-820 49 
Ljustorps Taxi   060-820 37
Rotsjö gård   0611-420 46
Idrottsplatsen  060-821 86 
Bygdegården bokning 060-821 86
Bygdegården vaktm. 070-28 83 147
Bygdekontoret  060-824 13
Ljustorps brandkår  112
Bagarstuga Lagfors bokn. 060-810 50
Bagarstuga Stavre bokn. 060-830 67 
Kanotuthyrning Lj IF 0730-944 944
Kanontuth. Bredsjön 070-218 80 69
Bokning bastu-udden 070-218 80 69
Tomat-Ås   060-81050

Skola/Barnomsorg
Ljustorps skola   060-821 47
Sjukanmälan Lj. Skola  073-077 71 58
Fritids    060-821 47
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  060-821 38

Skolskjuts:
Sjöströms åkeri (Lage) 070-325 76 90
Ljustorps Taxi  070-547 14 14
    070-247 14 14
Din Tur, kundtjänst 0771-100 110

Allmänt
Söråkers Folkets Hus 060-400 73
Vårdcentral Söråker  060-464 00
Sjukhuset    060-18 10 00
Apotek    0771-45 04 50
Försäkringskassa   0771-52 45 24
Veterinär Timrå   060-58 05 25
Timrå Kommun   060-16 31 00
Timrå badhus  060-16 32 00
Arbetsförmedlingen 060-59 57 20
Lantbrevbärare Timrå  060-57 34 31 
Post: Ica Sörberge  060-57 90 30
Polisen Timrå  060-59 21 60
Länsstyrelsen  0611-34 90 00
Färdtjänst   060-439 00
Pastorsexpeditionen 060-408 20
    060-822 70
Bergeforsen camping 060-51 50 90

Öppettider

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

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

Tomat Ås  
Ons-Sön Odling: 9-19 Café Pomodoro: 11-19

Rotsjö Gård 
Ons 12-16, lör 18-21, sön 12-16

Kansli IP
  Udda v. Ti, Tor 8.00-11.00 Jämn v. Må, Ti, To 8.00-11.00 

  

Facit

Markägare!
Som vi har nämnt på flera ställen pågår 
en uppfräschning av ljustorps vandrings-
leder och stigar. Ambitionen är att alla 
markägare skall vara kontaktade. Om vi 
mot förmodan har glömt någon och ni 
känner er förbisedde, kontakta oss. Det 
är inte så lätt att veta var alla gränser går. 
Ni som gett er tillåtelse för 10 år sedan, 
har inte kontaktats igen.

Mejl för frågor: gps@ljustorp.se

Ljustorps information
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Ättlingar till Dina och Fritiof For-
slund samlades lördagen den 24 juli 
i Lena och Roland Forslunds fritids-
hus i Lagfors. Tillsammans var det 
25 vuxna och 14 barn. 

Vida dotter till Ingrid med respek-
tive och barnbarn.

Folke med maka Elsa, sönerna Kjell 
och Roland, barnbarn och barnbarns-
barn.

Siv (make Yngve ej med ) barnen 
Håkan, Helen, Lillemor och Leif med 
barn och barnbarnsbarn.

Det har varit släktträff i Lagfors

Söndagen den 19 september gick vi till 
val här i Ljustorp. Vallokalen var Byg-
degården och de som hjälpte oss med 
röstandet var Niklas Edén, Bert Fors-
berg, Lena Gröning, Anette Sjöström 
och Lennart Tjärnberg. Andelen som 
röstade var hög här. Det var ca 80,8 % 
som gick och röstade. De första fick stå 
och vänta utanför dörren eftersom de var 
här redan före klockan åtta, då valloka-
lerna öppnade. Sedan var det en jämn 
ström av människor hela dagen. Det var 
många som slog sig ner för en kopp kaffe 
och en pratstund med bekanta. 

Det var inte alla som tog sig till Byg-
degården just den här dagen . Det var 
69 stycken som hade förtidsröstat här 
under veckan. Totalt med de poströster 
som kommit in var det 197 förtidsröster. 
Den sista att rösta var ute sent och rös-
tade två minuter i åtta på kvällen, då 
vallokalerna stängde. 

Så började det digra arbetet med att 
räkna alla röster. Först räknades riks-
dagens röster. Alla kuvär räknades först, 
sedan räknade mad hur många röster 
respektive parti fått. När det var klart 
fortsatte man på samma sätt med kom-
munrösterna och sist landstinget. Efter 
varje delmoment ringdes resultaten in 
och när allt till slut var räknat och klart 
lämnades allt in på kommunhuset. Soci-
aldemokraterna fick flest röster följt av 
Center och moderaterna. Klockan var ca 
halv ett på natten och de som arbetat 
var väl värda att få komma i säng.

Riksdagsval
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Returadress:  Ljustorp Sockenförening
        Öppom 110,  
   861 93 LJUSTORP 

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

Baptistförsamlingen 
Birgittas fotvård
Bengt Öhrling
Benritz Motor 
Butik Brorannasdotter 
Butik Vitamin
Bygdegårdsföreningen
Byggbutiken
Danielsson Byggare
Dina försäkringar
EAB Norrland
Hofmann tandläkare 
Hårlinjen
Hässjö begrav. byrå

Leader Timråbygd
Ljustorps Centeravd.
Ljustorps Handel 
Ljustorps Hembygdsför.
Ljustorps församling
Ljustorps IF
Ljustorp PRO
Ljustorps Taxi 
Ljustorps Skola/Förskola
Ljustorps Trädgård
Martins Service
Mobila massören
Monicas
NL Maskinskydd & Service

Norrskog 
PN Montage
Rialp 
Röda Korset 
Primaskog 
Remax Mäklarna 
Ryds Glas i Timrå
Sanna Grus
SCA Skog
Sjöströms Busstrafik 
Stavre Grus
Timrå Teaterförening
Träffpunkten

Välkommen till oss!
Vi har öppnat butiken 

för säsongen.

Höstblommor!
Vi har ljung och andra 

höstblommor.

Ljustorps Trädgård

Tel 820 49  Öppet: Vard 10 - 17 L-ör 10 - 14


