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Om du eller någon du känner skulle vilja med-
verka eller skriva i tidningen, så hör av dig. Vi vill 
gärna täcka upp det mesta som händer i bygden, men 
tiden räcker inte alltid till. 

Vi måste få ditt bidrag handskrivet eller i word med 
bilder separat, så klistrar vi in där det passar. Vi för-
behåller oss att bedömma, rätta och redigera i mate-
rialet så att det passar in i tidningen.

Redaktionell information

Ljustorpsbladet 
Ges ut av: Ljustorps socken ekonomisk förening
Org nr: 76 96 00-9476
Besöksadress:   Bygdekontoret/ Bygdetorget 
Postadress:       Öppom 110, 
      861 93  Ljustorp
Telefon:     060 - 824 13
e-postadress:    ljustorpsbladet@ljustorp.se 
     Plusgiro: 86 11 24-6 
Webbadress:    www.ljustorpsbladet.se   
  

 
Ansvarig utgivare

   Lena Liljemark  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 
Lena Liljemark tel: 060-822 22 

Gästskribenter: Ingela Dahlin, Klass 5, Berry 
Johansson 

LJUSTORP

En gnistrandE landsbygd

Tidningsinformation
Nästa tidning 28/1 

 
Stoppdatum den 9/1

Prenumerationer 
Tidningen delas ut gratis till alla som har brev-
låda i Ljustorp. Ni andra som vill ha tidningen 
kan prenumerera för 150 kronor per år. Sätt in 

pengarna på PG 86 11 24-6 och skriv prenumera-
tion, ditt namn och adress så kommer tidningen.

Annonser
Kontakta Ulf 070-2035469 eller redaktionen på 

mail: ljustorpsbladet@ljustorp.se

Distribution
Huvudansvarig: Ulf Nilsson 070-203 54 69

Slättmon, Västansjön, Bredsjön, Uddefors: 
Göran Andersson   tel: 060-845 12 
Lagfors, Åsbacken, 
Lea Hörnström   tel: 060-810 50 
Fuske: 
Fuske byalag   tel: 060-810 51
Lövbergsvägen, Edsta-Jällvik-Björkom: 
Kjell Sjödin    tel: 060-820 31
Skäljom-Edsåker-Aspen: 
Hans Öberg    tel: 060-57 56 26 
Lögdö, Riibodarna: 
Björn Andersson   tel: 060-820 74 
Prästsvedjan,Höglandsv,Mellberg,Kyrkberget: 
Pernilla Sjöström   tel: 060-824 34 
Öppomsvägen, Hamrevägen: 
Erland Nordström   tel: 060-823 19 
Skäljom,Åsäng,Stavreviken,Rotenv: 
Mikael Forslund  tel: 060-831 17
Åsäng, Höglandsbodarna, 
Mjällå och Tunbodarna 
Kjell Rastberg  tel: 060-61 22 87

Ring er distributör om ni inte fått tidningen...
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Styrelse 2011
  Niclas Andersson, ordf 
  Ulf Nilsson, kassör
  Sara Östman, sekr 
  Victoria Rosengren 
  Kjell Rastberg 
  Vivianne Nyman
  Suppleanter:  
  Björn Andersson
  Lill Wiklund
   Adjungderad: 
   Lena Liljemark
 
  

Ljustorps  
sockenförening
Föreningen skall verka för att 

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

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

Sockenföreningen 
önskar alla  
en  riktigt 

God Jul  
och ett  

Gott Nytt År! 
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Mark- och miljödomstolen 
delar Naturskyddsföreningens 
uppfattning att E.ON inte visat 
den samhällsekonomiska nyttan 
av den planerade torrlägg-
ningen av Laxsjöån och avslår 
företagets ansökan. Därmed har 
Naturskyddsföreningens mång-
åriga kamp räddat ån till fram-
tida generationer. Företaget ska 
dessutom betala nära 200 000 kr 
i rättegångskostnader och pröv-
ningsavgift. 

Domstolen konstaterar att företa-
gets begäran att få begränsa flödet i 
Laxsjöån till 100 liter i sekunden och 
att allt övrigt vatten ska gå genom 
en tilloppstub skulle innebära en 
betydande minskning av flödet i 
Laxsjöån på sträckan mellan Stor-
Laxsjön och Födslodammet. Mark- 
och miljödomstolen anser, i likhet 
med vad som anförts i flera remiss-
yttranden, att bolagets förslag till 
minimitappning om 100 liter san-
nolikt skulle medföra en påtaglig 
försämring för det biologiska livet i 
ån, inte minst för det goda öringbe-
ståndet på sträckan mellan Storlax-
sjön och Födslodammet. Domstolen 
menar att vid en sådan rimlighets-
avvägning som föreskrivs i 2 kap. 
7 § miljöbalken framstår det därför 
som befogat att som en skyddsåt-
gärd enligt 2 kap. 3 § miljöbalken, i 
överensstämmelse med flera remiss-
instansers krav, bestämma en mini-
mitappning om åtminstone 350 liter 
per sekund motsvarande medellåg-
vattenföringen i ån. 

Vid prövning av vattenverksamhet 
måste emellertid som särskild för-
utsättning för tillstånd dessutom 
beaktas bestämmelsen i 11 kap. 6 § 
miljöbalken, enligt vilken en vatten-
verksamhet får bedrivas endast om 
dess fördelar från allmän och enskild 
synpunkt överväger kostnaderna 
samt skadorna och olägenheterna. 
Syftet med denna bestämmelse är 
att hindra verksamheter som inte 
framstår som samhällsekonomiskt 
motiverade. Enligt sökanden mot-
svarar en minimitappning om 350 
liter i sekunden 25 procent av den 
beräknade årliga produktionen på 
15,5 GWh. En minskning av elpro-
duktionen med 25 procent innebär 
att de av sökanden tidigare beräk-

nade årsintäkterna, härrörande från 
utbyggnaden, kommer att reduce-
ras från 7,63 Mkr till cirka 4,7 Mkr 
under de första 15 årens drift. För 
tiden därefter kommer den beräk-
nade årsintäkten att reduceras från 
3,75 Mkr till ca 1,8 Mkr, baserat på 
sökandens antagna elpris om 50 öre/
kWh och värdet av elcertifikat med 
25 öre/kWh.

Kostnaden högre än inkomsten
Sökanden har i ansökan angett en 
årskostnad på 3,0 Mkr för ränta, 
avskrivning, underhåll m.m. för 
ansökta åtgärder, d.v.s. efter 15 års 
drift kommer den beräknade års-
kostnaden att vara ca 1,2 Mkr högre 
än den beräknade årsintäkten. 
Elen kan produceras på annat sätt 
Mot bakgrund av denna beräkning 
av det företagsekonomiska utfallet 
bedömer mark- och miljödomsto-
len att motsvarande mängd elkraft 
borde kunna produceras på annat 
sätt med bättre förväntad lönsam-
het och med en mindre grad av mil-
jöpåverkan.

Negativa konsekvenser
Domstolen menar dessutom att man 
också måste väga in att en reduk-
tion av nuvarande vattenflöde, inte 
bara till 100 liter per sekund enligt 
sökandens åtagande, utan också till 
det av remissinstanserna begärda 
350 liter per sekund, sannolikt 
kommer att medföra en icke obe-
tydlig miljöpåverkan, bland annat 
oönskad påverkan på bottenfaunan 

och öringbeståndet i ån uppströms 
Födslodammet, negativa konse-
kvenser för strömstarens övervint-
ringsmöjligheter samt forsärlans 
och utterns levnadsbetingelser, 
vilket bland annat Naturskyddsför-
eningen påpekat. 

Olägenhet enligt miljöbalken
Mark- och miljödomstolen anser 
vidare, i likhet med Länsmuseet 
Västernorrland, att den planerade 
ombyggnaden av Rundbackens 
kraftverk är olämplig från kultur-
historisk synpunkt och därmed att 
bedöma som en olägenhet enligt 
miljöbalken. Det redovisade innebär 
enligt mark- och miljödomstolens 
uppfattning att den tilltänkta vat-
tenverksamheten inte är tillåtlig 
enligt 11 kap. 6 § miljöbalken. 

Domen kan överklagas
Ansökan i sin helhet lämnas därför 
utan bifall. Sökanden har medgett 
att utge ersättning för rättegångs-
kostnader i enlighet med domslu-
tet. E.ON har nu tid på sig till den 
7 december att överklaga domen. 
Först måste man dock beviljas pröv-
ning hos mark- och miljööverdomsto-
len vid Svea hovrätt.

Berry Johansson,  
Timrå Naturskyddsförening

 

Laxsjöån räddad!

Laxsjöån  Foto: Stig Karsson
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Öppettider
Mån-Fre 9-19 Lördag  10-16 Söndag 11-15

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

OMBUD FÖR

Niclas och Lena hälsar alla hjärtligt välkomna

Vi har Klass hundfoder till hunden!

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

Fler erbjudanden finns i butiken ! Priserna gäller v. 49-50 med reservation för slutförsäljning

Solrosfrö  
20 kg

 

229:-

Beställning 
senast Torsdag. 

Tel: 820 40 

Vildfågel- 
blandning  

25 kg

189:-
Jämf. pris: 11,45/ kg Jämf. pris: 7,36/ kg
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Berth är faktiskt född i Indal, 
närmare bestämt i Bjällsta. Flyt-
tade, endast 2 år gammal till 
Öppom, Ljustorp tillsammans 
med föräldrarna Nils och Hulda 
Mattsson. Ett jordbruksarrende 
som varade en kort period läm-
nades i Indal för flytt till ett 
nytt på Ljustorpssidan. Året var 
1937. Detta jordbruk var beläget 
på Öppoms höjder, och hade tidi-
gare ägts av Wathier Söderlund 
och Albert Sjödin. 1938 fick Berth 
en ”lillasyster” som begåvades 
med namnet Britt-Marie (gift 
Jonsson).  När Berth var endast 
3 år gammal, och redan då prat-
för, utbrast han vid åsynen av 
lillsyrran: utan tanner, utan hår 
bara EPA-skit”. Det har berät-
tats för honom, för det finns ej 
i hans minne. Två halvbröder 
finns också med i bilden, Axel 
och Emil, varav Axel är avliden. 
Skolgång i Mellberg och dithö-
rande slöjd i fortsättningsskolan. 
Säkert en grund till kommande 
snickeri- och byggkunnande. 
Jobbade efter skolan med fadern 
i skogen, och varvade sommartid 
med sorteringsjobb på Lövudden. 
Så småningom blev det dags att 
göra rekryten, där placeringen 
blev LV 5 i Sundsvall. Arbetsli-
vet efter ”lumpen” startade med 
anställning hos Emhart Glass 
Sweden AB, år 1956. Därefter ett 
mellanspel 1958 - 1960 som skift-

reparatör vid SCA Ortviken. Ny 
omgång hos Emhart 1960- 1996, 
som pågick till han beviljades 
avtalspension. Trogen företaget i 
närmare 40 år. 

Bodde hos mormor och morfar 
som fanns i Sundsvall under 
första perioden vid Sundsvalls-
företaget. Giftermål med Astrid 
(Boström) 1959 och byggde egen 
fastighet i Ljustorpsdalen, och 
barnen Agneta (f. 1962) och 
Anders (f. 1967) föddes. Skiljs-
mässa 1991, och Berth flyttade 
till sommarstugan i Myckelsjö. 
Skaffade en lägenhet så små-
ningom på Sveavägen i Sunds-
vall. 

Fadern dog 1964 och modern 
1975, och därmed uppstod döds-
boet efter densamma. Öppoms-
fastigheten uthyrdes till Ulrik 
och Margareta Åhlin, samt även 
till Bengt-Erik och Vivianne Frö-
lander. När de skaffade andra 
bostäder blev det dags för Berths 
son Anders och sonhustrun 
Anette (Vicksell), samt 2 småt-
tingar att ta farföräldrarnas hus 
i besittning. Bagarstugan på går-
eden revs och Berth uppförde en 
nybyggnation för egen del där. 

Intresset och utövningen av 
skidåkning har följt Berth sedan 
5-årsålder. Har skördat många 
lagrar och tävlat för Tynderö IK, 
samtidigt som föreningen hade 
flera storåkare som Esbjörn 
Wohlin och Arild Wiklander i 
staalet. När Berth var på besök 
i Vålådalen vid 18 -års ålder 
och ett träningsläger brast hans 
blindtarm, men tack vare värd-
paret Gösta Olander och hus-

trun Olgas ingripande ordnades 
ilskjuts till sjukhuset i Östersund 
och vård. Har tränat med olika 
skidlegender bl.a. Nisse Täpp 
och har hälsat på Sixten Järn-
berg i Lima förevisars dennes 
prissamling, som också framgår 
i uppvisat fotoalbum.

Har även provat tävlingcykling 
med Söråkers amatörer. En 
riktig sportkille som gillar att 
vistas i skog och mark, avverka, 
vedhugga och jaga storvilt. Tar 
det lite lugnt numera efter lite 
hjärtkrångel. Eldsjäl i Ljustorps 
Hembygdsförening, styrelseleda-
mot i 10 år, nu endast medlem. 
Medlem såväl i Idrottsföreningen 
som pensionärernas dito. Katten 
Simson och särbon Ingrid sedan 
6 år tillbaka tampas om Berths 
gunst. En flitig motionsdansare 
bör också nämnas. När jag tar 
avsked av Berth kommer slut-
orden - ”Skriv att jag har bästa 
tänkbara grannar!”

Torsten Byström

Tottes hörna

Ljustorpsprofil 33
Berth Mattsson f. 351015
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Kontaktuppgifter Ljustorps Idrottsförening

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

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

Bingolotter
Prenumerera på Bingolotter. Ring kansliet 821 86

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

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

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

Sätt in valftritt belopp på BG: 5808-0029

      
Föreningens medlemsavgift 2011
Ungdom tom 20 år 75 kronor
Pensionärer  75 kronor
Vuxen   100 kronor
Familj   200 kronor (gäller personer boende i samma hushåll)

Medlemsavgiften betalas in på 
bankgirokonto 5808 – 0029  

Namn, adress och hela personnumret.

Mottagning av metallskrot!
Containern är nu borttagen. Åter till våren. Då kan 

ni även ringa så hämtar vi.

Skidsektionen
Barmarksträningen tar ett uppehåll under december. 

Efter årsskiftet håller vi till vid skidstugan 
(när snön kommer)

 Onsdagar kl 18.15 - 19.15
Lämplig ålder från ca 2 år och uppåt. Det förutsätts 

att de minsta barnen har stöttning från sina föräldrar.  
Alla är välkomna! Vid frågor kontakta  

Åsa Eriksson tel: 070 - 2141345

Rekryteringsarbetet har påbörjats inför årsmötet 
2012. Vill du vara med i styrelse, valberedning 
eller har du något tips, kontakta Marlene tel: 

82186

God Jul  
&  

Gott Nytt År!

Fotbollssektionen
Du behöver inte älska fotboll.

Det är viktigare att du tycker att Ljustorps IF tillför nytta 
för bygden och tycker att föreningen och fotbollsverksam-
heten har ett värde väl värt att bevara. Vi vill gärna ha dig 
med i organisationen. Ung eller gammal, man eller kvinna, 
spelar ingen som helst roll. Det finns många grabbar, både 
från, och med anknytning till Ljustorp, som vill spela i vår 
förening. Det gör sig inte själv. Just nu är det Ulf Nilsson 
och Mats Moberg som driver fotbollslaget och vi både vill 
och behöver vara fler. Du kan:
*   hjälpa Ulf med tvätt, materialvård eller ekonomi-                 
administration 
*   vara med som lagledare för laget 
*   vara med och skapa mål och riktlinjer för verksamheten 
*   vara matchansvarig vid 11 hemmamatcher 
*   eller bidra till vår ekonomi genom att ordna sponsorer 
*   skänka din pant till fotbollslaget 
*   baka till hemmamacher
Och du - du utökar     till sociala nätverk samtidigt som du
tillför värde till bygden och bygdens fotbollslag. Vi 
har jättekul tillsammans! Nyfiken - ta kontakt med 
kansliet eller Mats på 070-248 71 01 Ljustorps IF 
Laget mitt i bygden - med bygden - för bygden”  
Med vänlig hälsning Mats Moberg



8

Vi utför ombyggnationer, reparationer samt kakel- och klinkerarbeten

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

SCA har påbörjat processen 
för Hästkullens vindkraftspro-
jekt som ligger i Timrå kommun, 
Härnösands kommun och Sollef-
teå kommun. Totalt handlar det 
om ca 124 vindkraftverk varav 
26 stycken är planerade inom 
Timrå kommun och Ljustorp. 
Vindkraftverken kommer att stå 
i en sammanhållen grupp med 
cirka 500 meter mellan verken. 
Totalhöjden på vindkraftverken 
är 175 – 220 meter.

Uppbyggnaden av en så här stor 
vindkraftspark kommer att påverka 
oss på många sätt. Vägar ska byggas, 
plats för fundament ska beredas, 
vindeffekt, ljud och visuell påver-
kan ska beräknas. Hänsyn måste 
tas till mark, luft, vatten, flora och 
fauna, djurliv, människors och djurs 
boende och aktiviteter mm. Närbo-
ende, natur och djurliv samt frilufts-
aktiviteter kommer att påverkas 
under anläggningstiden då en högre 
frekvens av tung trafik sker till och 
från vindkraftsområdet. Ett av pro-
jektmålen är att minimera störande 
moment under anläggningstiden 
och vid driftskedet. 

Påverkar
Vindkraftverk påverkar landskaps-
bilden. Hästkullens vindkraftspark 
är utformad för att ge minsta påver-
kan på tätbygd, odlingslandskap, 
viktiga landmärken, kust- eller skär-
gård enligt projektören. Frågan är 
hur landskapsbilden påverkar vårt 
friluftsområde i Lögdö vildmark? 
I sitt eget samrådsunderlag skri-
ver projektören: Verken blir främst 
synliga från Aldersjön, Lill-Laxsjön 
och Laxsjön, alla i Timrå kommun. 
I samrådsunderlaget finns en bild 
tagen från Laxsjön där man lagt in 

vindkraftverken som kommer att 
synas i framtiden. Den bebyggelse 
som finns inom området på vår 
sida om kommunen är framförallt 
sommarstugor i norra Laxsjön. För 
övrigt så är det friluftsverksamhet 
som påverkas i from av vandring, 
fiske och jakt. 

Samrådssunderlag
Alla har möjligheter att komma in 
med synpunkter på samrådsun-
derlaget fram till 31 december. Ni 
hittar samrådsunderlaget på Inter-
net: http://www.scavind.com. Syn-
punkter skickas in via mejl info.
vind@sca.com eller via brev. Under 
våren kommer SCA att göra ytter-
ligare utredningar, mätningar och 
konsekvensanalyser inför miljökon-
sekvensbeskrivningen som skall 
vara klar maj 2012. Då kommer man 
också att lämna in tillståndsansö-
kan till Länsstyrelsen. Byggstart 
beräknas till första kvartalet 2014 
och vindkraftverken beräknas vara 
i produktion kvartal 4 2016. Samråd 
kommer att genomföras med för-
eningar, ekonomiska föreningar, 
jaktlag, samebyar, myndigheter, 

naturskyddsföreningar, flygplat-
ser mm. Därför är det viktigt att vi 
i Ljustorp gör vår röst hörd för att 
påverka planeringar av vindkraft-
verken. Det är viktigt att ta reda på 
hur det här påverkas oss, hur själva 
byggtiden kommer att påverka oss, 
hur vi kan minimera naturintrång 
under byggtiden mm. Sen måste 
vi försöka påverka så att vi får så 
många arbetstillfällen som möjligt 
till Ljustorp och naturligtvis ska vi 
ha kompensation i form av bygde-
peng för de sätt det här kommer att 
påverka oss negativt eller förändra 
vår bygd i framtiden.

Bygdepeng
Samrådsmötet är i Viksjö den 28 
november 18.30 – 21.00 på Folkets 
hus. Huruvida det kommer att bli 
någon träff i Ljustorp är i dagsläget 
okänt. Vid Ljustorpsbladet utgiv-
ning har det här mötet varit och vi 
hoppas att riktigt många från Ljus-
torp var där. Sockenföreningen har 
redan haft kontakt med SCA och 
begärt en förhandling om Bygde-
peng, förhoppningsvis vet vi mer till 
nästa Ljustorpsblads utgivning.

Hästkullens vindkraftsprojekt i Lögdö vildmark

Taget från Laxsjö med inlagda vindkraftverk.
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Bygdetorget
Öppettider för december

Mån 13 - 18
Tis 13 - 18

Ons 13 - 17
Veckorna  52 och 1 har vi stängt. 

För januari se anslag.
bygdetorget@live.se                                                                                                                                               
 Marlene tel: 82186                                                                                                                                           

Sara tel: 82413                                                                                                               

                                                                                                                                                                   Välkommen in!

Ljustorps Bygdegård ekonomisk förening
Öppom 110
861 93 Ljustorp
Bankgiro: 5323-2682
ljustorpsif@telia.com 

KONTAKT:
Prisuppgift & bokning:
mån-tors 9-12 tel 060-821 86 
ljustorpsif@telia.com
------------------------------------
Anläggning  
Vaktmästare 070-28 83 147

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

Här finns en stor sal som rymmer ca 140 personer och två mindre salar som tar ca 25 respektive 10 personer. Även 
Bygdetorgets lokaler finns att tillgå för uthyrning. Här finns konferansutrustning, hörslinga, fullt utrustat kök, ljud-
anläggning, videokanon, optisk fiber och trådlöst internet. Vi erbjuder också lokal för borgliga cermonier.

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

Bokning sker via kontakt med Marlene: 060-821 86 

Välkommen till Bygdegården
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 Vårgatan 21

Den 25 oktober bjöd Byg-
detorget in till Vernissage. 
Konstnärerna var barnen i 
skolan och förskolan. Under 
temat ”Höst” hade de skapat 
konstverk i många olika 
material. 

De minsta barnen hade gjort 
potatistryck på både tyg och 
papper. Stentroll, älgbilder, 
teckningar,  inplastade löv,  flug-
svampar och fåglar är andra 
exempel på vad barnen skapat. 
Barnen blev mötta av ballonger 
och marschaller när de under 
tisdagsförmiddagen anlände till 
Bygdetorget för att beskåda sina 
egna och andras konstverk. Mar-
lene Svedin tog emot och hälsade 
välkommen innan hon serverade 
bubbelvatten med salta pinnar 
och popcorn. Barnen minglade 
runt och beundrade konstver-

ken. Först ut under dagen var 
förskolan och de förstod snabbt 
hur man skulle bete sig när man 
minglar. Roligast var naturligt-
vis att titta på sina egna konst-
verk, men när det var avklarat 
fick de andra asterna också lite 
uppmärksamhet. 

Olika tekniker
De äldre barnen i skolan kom 
lagom till förskolebarnen skulle 
gå. De kommenterade varan-
dras verk och skolbarnen blev 
nog lite avundsjuka på de många 
olika tekniker de mindre barnen 
använt. Barnen tyckte att det 
var speciellt roligt att få visa 
upp vad de gjort någon annan-
stans än i klassrummen. Det 
kom snabbt förslag på att ha en 
ny utställning till våren, natur-
ligtvis med ”Vår ” som tema.  
 - ”Wow” var det första som 
hördes när barnen anlände till 
Vernissagen. Vid entreén hängde 

det en snurrande discokula. Alla 
tyckte det var jättefint och spän-
nande. När de skulle gå tillbaka 
till skolan vände en pojke i trap-
pen för att ge mig en jättekram 
och tacka mig. Man blir alldeles 
varm inombords och så glad över 
ett barnen tyckte det var mysigt. 
Deras reaktioner var guld värda 
berättar Marlene.

Allmänheten
På eftermiddagen öppnades dör-
rarna för allmänheten och det var 
ca 100 personer som letat sig ner 
till lokalen när man stängde för 
kvällen. Det var mest föräldrar, 
mor-och farföräldrar som hittade 
till utställningen, men inte bara. 
Det var flera bybor som blev 
nyfikna och tog tillfället i akt att 
fika och beskåda konstverken. 

Bild: Marlene Svedin

Text: Sara Östman  

 

Julklappstorka?
Presentkort på behandling  

eller produkter.

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

Vernissage på Bygdetorget
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HJÄRTSTARTARINSAMLINGEN AVSLUTAD ! 

Insamlingen, som startades på Alla hjärtans dag den 14 feb på Hjärt- 
kvällen på Bygdegården, arrangerad av Ljustorps CK och Ljustorps RK, är nu avslutad 

och vi har uppnått målet 20 000 kr. Tack Ljustorps IF och Ljustorps Taxi!  
Ett Hjärtligt Tack till alla föreningar, enskilda och företag som har stött vår insamling till 

förmån för ett säkrare Ljustorp! 
Vi ska nu tillsammans med Ljustorps RK och deltidsbrandkåren i Ljustorp träffas och 

diskutera vilken typ av hjärtstartare vi ska köpa in och var den ska placeras. Det har också 
påpekats från Räddningstjänsten att för att få ett så effektivt agerande vid hjärtstopp som 
möjligt, förutom att ha tillgång till hjärtstartare, bör man se till att öka kunskapen i HLR-
räddning hos allmänheten. Därför kommer vi också att diskutera möjligheten att anordna 

sådan utbildning. Vi återkommer i nästa nummer med mer information! 

Barnfest
Söndagen den 8 jan 2012 kl 13 dansas julen ut på den traditionella barnfesten 

på Bygdegården. Till dansen kring granen spelar Lövbergarna. Gratis fika för barnen.  
Kommer tomten även i år?

Både barn och vuxna är hjärtligt välkomna!

   CENTERN OCH CENTERKVINNORNA
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* 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

Receptet är hämtat från coop.se 
Hoppas det smakar!

Saffranspannkaka
1 timme 30 min 8 portioner Ugnstemperatur 200º

3 dl vatten 
1,5 dl grötris 
0,5 tsk salt 
4 msk smör, varav någon 
mängd till att smörja plåten 
6 dl mjölk 
3 dl grädde 
200 g hackad sötmandel 
3 st finmalda bittermandlar 
3 msk honung 
1 g saffran 
3 ägg 
2 msk ströbröd 

Till servering: 2 dl salmbärssylt, eller björnbärssylt, 3 dl vispgrädde 

Gör så här:
Koka riset i saltat vatten. När vattnet är borta tillsätts smör och mjölk. 
Koka tills grynen är mjuka, cirka 35 minuter. Låt svalna.
Tillsätt grädde, söt- och bittermandel, honung och saffran. Vispa upp 
äggen och rör ner. Smörj och bröa en form, häll i smeten.
Grädda i cirka 25 minuter.
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Året närmar sig sitt slut. Jag känner att det vi gjort i Klimatsmarta Ljustorp har 
satt lite spår. Bussresorna som startat och som nu är permanentade är av stor 

vinst för bygden. Med detta kan vi räkna hem flera vinster.

Ökar den lokala handeln, gynnar samåkning, ökar den sociala samvaron  
och ökar i källsorteringen.

Ett stort plus för projektet är att detta initierat till fler platser i kommunen. Om 
man bor i Hässjö och Västansjö kan man nu delta i tre provomgångar, med start 

den 16/11 för samåkning med Taxi Bergeforsen till Ica Nära i Söråker.

Efter årsskiftet händer detta.

Vilken Klimatpåverkan har egentligen jordbruken?

Torsdag den 17/1 kl:18.30 

Jordbruk, klimat och- vatten

Ann-Sofi Collin LRF kommer och berättar om sambandet mellan övergödning  
från jordbruken, klimatet och vatten. 

17-18/2 Omställningskurs (preliminärt) med omställningsrörelsen  
- Hela Sverige Ska Leva.

17/2 Utbildningsdag för politiker, tjänstemän och företag.

18/2 Inspirationsdag för allmänheten.

Redan nu kan du lämna en intresseanmälan!

Intresserad av att lära dig spela fiol?

Britt-Marie Swing – Riksspelman erbjuder nybörjare och andra med lite  
vana en kurs på tio gånger.

Skynda dig och anmäl vi kör i gång så snart det blivit full grupp!

För intresseanmälan och frågor om projektet kontakta
Klimatsmarta Ljustorp

Ingela Dahlin
ingela.dahlin@studieframjandet.se

073 803 79 68

Omställning till Klimatsmarta Ljustorp
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Ljustorps minnen 
Hembygdsföreningen publicerar 2 bilder i varje nummer av Ljustorpsbladet.

Bild nr 11576. 
Bilden är tagen av Sven 
Hedin 1963 och visar Nils 
Edén i sin gårdsverkstad 
i Edsta. Sven Hedin tog 
flera bilder vid tillfället 
och av dessa framgår det 
att Nils arbetade med att 
lösa något problem på sin 
traktor. 

Bild nr 11671. 
Utsikt från Edsta ned mot Mellberg. 
Kyrkan går att se som en vit fläck något 
till vänster. Det är Alma Laurin som räfsar 
hö och Tor Edén kör ihop med häst och 
släpräfsa. Man riktigt känner värmen, 
insekterna och valkarna i händerna. Bilden 
togs av Gunnar Jutbo på 1950-talet.
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KALENDER:
11/12 kl 11:00 Familjegudstjänst i Ljustorps 
kyrka  
Thord Hägglund, Agneta Granlöf. julavslutning för barnkö-
rerna och öppet kyrkis. Tomte och julgröt i f-hemmet efteråt 

14/12kl 12:00 Mitt på dagen med lunch i f-hemmet  
Luciatåg 
18/12 kl 18:00 Julmusik  i Ljustorps kyrka 
Ljustorsp kyrko och hembygdskör med solister
Agneta Granlöf, Peter Persman
21/12 kl 08:30 Julspel för skolan 
 
24/12 kl 23:30 Julnattsmässa i Ljustorps kyrka 
Thord Hägglund, Agneta Granlöf 
 
25/12 kl 07:00  Julotta i Ljustorps kyrka
Thord Hägglund, Agneta Granlöf  
Ljustorps kyrko och hembygdskör
31/12 kl 17:00 Nyårsbön i Ljustorps kyrka 
Thord Hägglund
5/1 kl 15:00 Gudstjänst i Riibodarnas missionshus  
Thord Hägglund, Cecilia Nilsson
15/1 kl 11:00 Högmässa i Hässjö kyrka 
Avtackning av kyrkoherde Peter Persman 
Pastoratets präster och körer medverkar
29/1 kl 11:00 Söndagsgudstjänst i Ljustorps kyrka  
Thord Hägglund, Agneta Granlöf 
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

Intensiv höst
Hösten har varit intensiv på alla sätt. Kyrkorådet i byn 

har bjudit på den sedvanliga surströmmingen för ti-
onde året i rad med ca 170 glada och hungriga bybor när-
varande.

Skördeauktionen anordnad av Centerkvinnorna förde-
lade inkomsten mellan Bygdetorgets barnverksamhet 

och barnkören i kyrkan. Ett gott ändamål som kommer 
barnen i byn till godo.

I seniorsöndagens gudstjänst och lunch på församlings-
hemmet deltog ca 60 församlingsbor.

En cafékväll med Olof Ulander som visade bilder från 
Laxsjöområdet i gamla tider ,gav oss alla som såg och 

lyssnade många tankar om gångna tiders levnadsförhål-
landen. Som vanligt har vi fyra Mitt på dagen träffar under 
hösten för alla som är intresserade -sång och musik bjuds 
det gärna på.

Just nu väntar vi alla på julmusiken i kyrkan - en klang 
och jubelföreställning väntar vi oss. Lucia firar vi 

före det förstås Skolan har i år förlagt sin julavslutning 
till kyrkan i samband med det årliga julspelet som fram-
förs av kyrkorådets ledamöter med Thord Hägglund och  
Agneta Granlöf som centralfigurer.

Freja Tjärnberg

 

PASTORATET

Som de flesta av er redan vet lämnar vår kyrkoherde Peter Persman sin tjänst vid årsskiftet för att möta nya 
utmaningar i ett betydligt större pastorat –nämligen  Själevad. När han kom till oss för snart 6 år sedan 

var det som nybliven komminister i Ljustorp. Ibland går karriären  fort.  Komministertjänsten blev klar en 
fredagseftermiddag och redan på lördagen fick han en förfrågan om att vikariera som kyrkoherde under David 

Fällmans sjukskrivning. År 2007 installerades han av dåvarande  biskop Tony Guldbrandzén

Åren med Peter Persman har gått alldeles för snabbt. Men han vill gå vidare i livet och det unnar vi honom mer 
än väl. Under hans tid här har mycket skett när det gäller pastoratets utveckling inom alla områden. Att ersätta 

en kyrkoherde som betytt så mycket för församlingsborna, personalen och de förtroendevalda är inte helt lätt. Bytet åstadkom-
mer viss oro i leden - helt förståeligt. En öppenhet och vilja till samverkan och samarbete har präglat Peter Persmans tid i pas-

toratet - det är vi tacksamma för. Vi tackar Peter och önskar honom lycka till i framtiden.
För närvarande pågår rekrytering av ny kyrkoherde och vi har fyra sökande till tjänsten.
Även vår komminister Maria Ålander har fått en ny tjänst som hon påbörjar den 1 december  på 
Alnö. Maria har mest tjänstgjort i Tynderö och Hässjö men har även varit hos oss i ibland. Även hen-

ne tackar vi för hennes stora insatser och önskar henne lycka till. Maria ersätts av Malin Hagström  som när-
mast kommer från Borgsjö Haverö  men före det gjorde hon sin pastorsadjunktstid hos oss i pastoratet.  

Freja Tjärnberg 
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Halvtid i Ljustorps stigprojekt
Projektet GPS som använd-
ning i naturturism drivs 
tillsammans av Timrå natur-
skyddsförening, Ljustorps 
Hembygdsförening och Ljus-
torp sockenförening. Projektet 
omspänner områdena Ljustorp, 
Lögdö vildmark och Lögdö. 
Projektet har varit igång sedan 
2010 och ska hålla på till 2013.

Sommaren 2011 har inneburit både 
glädjeämnen och några besvikelser 
för projektet. Till vår glädje börjar 
vi märka att fler och fler Timråbor 
är ute och vandrar efter områdets 
fina stigar. Syftet med projektet 
är locka ut mer människor och då 
framförallt våra egna bybor i natu-
ren med hjälp av bra skyltade stigar 
och GPS teknik. Vi tror att män-
niskor vill gå efter stigar när de är 
ute och går med t ex hunden istäl-
let för att gå efter vägen. I och med 
att folk vandrar i skogen kommer 
vi också att bevara den infrastruk-
tur av stigar som är en del av vårt 
kulturarv och som tidigare var våra 
vanligaste fortskaffningsvägar.

Vi vill att så många som möjligt 
ska:
• Känna till våra stigar
• Hitta dit
• Hitta efter stigen
• Förstå vad som ser och upp-
lever efter stigen. 

Uppdateras
För att underlätta så att fler känner 
till våra stigar har vi jobbat med 
att sprida informationen om sti-
garna. Dels via kontakter, artiklar, 
guidade turer mm. Under det här 
året har vi också försökt att i större 
omfattning få ut information om 
våra klara stigar på Internet, dels 
via Visit Timra, dels via Upplev 
Ljustorp, men även via internetsaj-
ten GPSies. Vi har också skapat ett 
forum på Internet där vi lägger ut 
aktuell status på alla stigar, där 
även andra kan skriva in sina syn-
punkter efter att dom varit ute och 
gått. Stigarna kommer under pro-
jektet att vara under kontinuerlig 
uppdatering, eftersom vi kommer 
att se att vissa saker måste ändras, 
bytas eller läggas till. De färdiga 

nedladdningsbara produktbladen 
med kartor finns nedladdningsbara 
på Upplev Ljustorp och GPSies. Vi 
försöker också se till att våra stigar 
finns på de vanligaste stigsajterna 
som finns på Internet som t ex Sti-
goteket.

Produktbladen
För att intresserade ska hitta till 
stigen jobbar vi dels med vägbe-
skrivning på produktbladen, men 
också naturligtvis med skyltning. I 
höst har vi satt upp skyltar efter de 
större vägarna mot det stigar som är 
mer eller mindre klara. Tanken är 
att det ska vara lätt att hitta, även 
om vi alltid rekommenderar alla att 
ladda ner produktbladen med väg-
beskrivning. Inom t ex Lögdö vild-
mark finns det ett myller av vägar 
och det är inte lätt att hitta rätt. 
Dessutom kan skyltar ramla ner 
och då är det bra att ha en skriftlig 
beskrivning med sig. Vad gäller att 
hitta efter stigarna vill vi att även 
ovanan skogsvandrare ska känna 
sig trygga i skogen därför marke-
rar vi lederna dels med gul färg på 
träden, med pilar och ibland även 
med plastband. De skyltar vi sätter 
upp i naturen skruvar vi på träd som 
ej är av virkeskvalitet eller sätter 
på stolpar om det inte finns något 
passande träd. Varför vi sätter på 
träd i första hand är för att stolpar 
ruttnar relativt fort. Om vi skru-
var med korta skruvar i träd som 
ej ska användas i virkeshantering 
bedömer vi det som en mer håll-
bar skyltning. På varje blad finns 
en beskrivning över stigen med en 

detaljkarta på produktbladet. För 
de som har GPS finns också koor-
dinater angivna både på bladet och 
på GPSies. Vi har GPS:er för uthyr-
ning på Ljustorps Handel för den 
som känner för att prova.

Historia
För att underlägga en upplevelse 
under vandringen försöker vi efter 
stigarna att skylta fram natur, 
kultur eller historia. Det kan 
handla om kolbottnar, källor, skogs-
kojor, fångstgropar, torp, fäbodar, 
svampar, träd, speciell växtlighet 
eller djurliv. Vi vill att man ska 
förstå vilken betydelse olika saker 
har eller hade. Dessutom finns det 
information på produktbladet om 
vad man kommer att passera efter 
stigen. Efter den är säsongen har 
vi 15 stigar som har produktblad 
och är skyltade, röjda, målade och 
GPS plottrande. Vi har ytterligare 
15 stigar som är målade och plott-
rade. Vi har skyltar upp ända från 
närmsta större väg dvs Ljustorps-
vägen eller 331:an i de flesta fall. Vi 
har 3 utbildningsstigar klara Sanna 
nipstigar, Långkrången efter Väs-
tanåleden och stigen mellan bro-
arna i Mjällådalen (del av Tuna 
fäbodstig). Utbildningsstig innebär 
att vi har informationsskyltar om 
Mjällådalens geologi efter stigen. 
Tanken är stigarna ska kunna 
användas av skolor, utflykter och 
andra för att lära sig mer om Mjäl-
lådalens speciella geologi. 

Geocacher
Förutom stigarna jobbar vi också 
med geocacher. En geocach är en 
gömd behållare som man letar efter 
i naturen med hjälp av GPS koor-
dinater. Det finns 30 geocacher 
utlagda inom vårt projektområde, 
både av oss och av andra, så det är 
bara att ge sig ut och söka. Du går 
in på www.geocaching.com och stäl-
ler in svenska som språk. Sen söker 
du geocaching i Ljustorp, så hittar 
du. Glöm inte att du kan hyra GPS 
på Ljustorps Handel.

För mer information se:  
www.upplevljustorp.se/vandra.htm,
http://www.gpsies.com
och vårt forum  
http://vandrailjustorp.forum24.se 
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Mjällådalens byalag

NU ÄR DET DAGS FÖR ÅRETS JULFEST VID 
BYGDEGÅRDEN I LJUSTORP

( Obs ny lokal, idrottsföreningens byggnad)

FREDAGEN DEN 9 DECEMBER 2011 KL 19.00

Stor Jultallrik inklusive smör, bröd,  
småvarmt och dryck.

Tag gärna med familjemedlemmar och bekanta. 
Musikunderhållning av Lennart Tjärnberg från Löv-

bergarna.

Lotterier

Totalt pris 200 kronor per person inkl. buss t/r 
Betalas vid ankomsten, prutat och klart.

Varm glögg med tbh serveras vid ankomsten till loka-
len vid Ljustorps Idrottsplats.

Vi samåker med Lages Busstrafik som börjar plocka 
upp kl 1800 med början Tunbodarna.

BINDANDE ANMÄLAN SENAST 27 NOVEMBER 
2011 KJELL RASTBERG 060-612287 073-728 2508 

ELLER I BREVLÅDAN

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA

STYRELSEN

                          

 

Byalagets styrelse 2011 vill önska alla en lugn 
och trevlig jul och nyårshelg med nära och 

kära, hälsningen känns något tidig men tiden 
rinner snabbt iväg.

För frågor samt bokning av ex byalagets bas-
tuudde vänligen kontakta 

Kent Berg på 070-218 80 69. 

Besök uppdaterade hemsida www.bredsjon.
dinstudio.se .

Bredsjön & Slättmons byalag

                          

Beträffande det medlemsmöte som inträffar 
kring advent, kommer en personlig inbju-
dan, där tidpunkten angives.

Byalaget önskar Ljustorpsbladets läsare

EN GOD JUL 
OCH ETT 

GOTT NYTT ÅR
 Totte vevar vidare

Ås/Lagfors byalag

                          

 Vi har haft vår årliga surstömmingsfest 20/8. 
Vi höll till en bit ovanför Ljustorpsån vid Vågan 
där vi satt upp bord och stolar och gemensamt 
i byn köpt in ett stort partytält där vi placerat 
borden. Vi var 20 vuxna och 12 barn. Vi åt sur-
strömming med tillbehör och för dom som inte 
tyckte om surströmming fanns det korv och 
köttbullar. Efter maten blev det femkamp. Vi 
delades upp i blandade grupper och där alla 
oavsett ålder fick prova på grenarna. T.ex  kasta 
boll genom olika stora hål värda olika poäng, 
kasta prick med brickor i en burk m.m. Sedan 
fikade vi kaffe och kaka och efter det blev det 
frågeslinga. Den som vann ifjol hade fått som 
pris att göra årets frågor. Lite senare blev det 
godisregn för barnen,som naturligtvis blev väl-
digt uppskattat. Det regnade under hela kväl-
len mer eller mindre, men man kunde värma 
sig vid den öppna elden som brann under hela 
kvällen. Det var en mycket trevlig kväll!

Eva Forsberg

Stavreby
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Per Stadling, Sundsvall/Timrå, tel 060-19 39 18, mobil 070-229 04 55

Vi vill passa på att tacka för det gånga året och önska 

God Jul och Gott Nytt År!
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Turista
 

Hemma!
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Hembygdsföreningen 
tackar medlemmar och besökare för 

det gångna året

och önskar  
God Jul och Ett Gott Nytt  

År 2012  
Väl mött då!

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
Inomhus  

onsdagar kl.12 
Skönsbergs 
bouleklubb

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

medlemsmöten eller ring Harriet  
Svedlund tel. 076-630 87 39 för mer  

information om våra aktiviteter

ÅRSMÖTE
21 februari  kl. 13.00
Bygdegården Ljustorp

MEDLEMSMÖTE  
24 januari  kl. 13.00 

Bygdegården Ljustorp

Adventserbjudande  
30% på jackor och kängor.

Glöm ej!
Inlämningsställe för kemtvätt   Pensionärsrabatt 

Under februari startar nybörjarkurs i mobiltelefoni
Ring Östen för intresseanmälan tel: 073-827 41 25

Februari studiebesök Sundsvalls Tidning
Ring Alice för anmälan tel: 060-57 96 04
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BRM fordon och fritid.
Det är inte varje dag som det 
öppnar en ny affär här i byn. 
Det är Rikard Timståhl som 
börjar sälja tillbehör till skoter 
och ATV. 

Rikard och hans sambo Marika och 
deras lille son Billy flyttade in den 
15 november ifjol. Dagen för flyt-
ten var det ett väldans oväder med 
snöstorm. Som vi alla minns var den 
gångna vintern sträng och det var 
stundtals ganska tufft när vattnet 
frös mitt i badrumsrenoveringen. 
Det kan inte varit roligt med en 
liten kille på några månader. - Till 
den här vintern känner vi oss bättre 
rustade, säger Rikard. Ingen av 
dem har några direkta kopplingar 
hit. Marika är uppväxt i Stöde och 
Rikard i Stora Bandsjön. De arbetar 
båda på Jula i Birsta och med deras 
generösa öppettider insåg de snabbt 
att deras arbetstider inte direkt gick 
hand i hand med förskolans öppet-
tider. Att engagera släkt och vänner 
för barnpassning var inte ett alter-
nativ, eftersom det skulle bli i så stor 

omfattning. Tanken att starta ett 
företag med bas på den egna tomten, 
med alla dess uthus, hade funnits 
sedan de var och tittade på huset i 
Frötuna efter Åsängsvägen första 
gången. 

Affärsplan
I ett häbre på gården började Rikard 
städa ut gammalt spannmål och 
annat skräp. Väggarna och golv fick 
sig en uppfräschning. Resultatet 
blev ljusa och luftig lokaler, mycket 
större än vad man kan tro från utsi-
dan. Rikard började skissa på en 
affärsplan som han skickade in till 
Duells, ett företag som säljer tillbe-
hör och reservdelar till bla skoter 
och ATV. De skickade ut en repre-
sentant för en inspektion och både 
affärsplanen och lokalerna blev god-
kända. Allt eftersom fylls sortimen-
tet på och för närvarande finns det 

reservdelar och slitdelar såsom stift, 
remmar och olja. På övervåningen 
finns den personliga utrustningen, 
det finns skor, kläder, hjälmar mm.  
Till en början får skoterklubbarna 
5% rabatt. - Till vintern någon dag 
när det är bra väder tänker jag att 
man kan grilla hamburgare utanför 
häbret, säger Rikard. Han kommer 
att ha öppet tisdagar och torsdagar 
och vissa lördagar. Även på kvälls-
tid, men då får man ringa före.  

Framtiden
Om affärena går bra så är en vision 
att inom en 5 års period bli åter-
försäljare på maskiner också, både 
skotrar och ATV. Själv är han för 
närvarande skoterlös, men innan 
vintern ska det felet årgärdas!

Text & bild: Sara Östman

Rikard på plats i häbret.
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Till Dig som vårdar och/eller stöttar
en anhörig eller vän i Timrå

Träffpunkten drivs kommunalt i samverkan 
med primärvården, frivilligorganisationer och 
svenska kyrkan. På träffpunkten finns kom-
munens anhörigkonsulent. Anhörigcenter skall 
fungera som äldreomsorgens informations-
kanal till kommunmedborgarna. Lokalen är i 
Centrumhuset. Hembesök kan bokas.
Öppettider mån-fre 12-15, sön 12.30-15

Anhörigkonsulent Lars Wilhelmsson 
Tel: 060-573050 Mobil:070-577 62 60

 

God Jul och   
Gott Nytt År

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

Birgittas
fotvård

Julklappstips
Ge bort en fotvårdsbehandling!

Presentkort
hos

BIRGITTAS FOTVÅRD
Strandbo servicehus, Söråker

Mariedal, Timrå
070-533 17 92



24

Prästgården
Hämtad ur Ljustorp Förr och Nu 2    forts från förra nummret

( I en intressant uppsats från 
1983 om den geografiska utveck-
lingen av Mellbergs by redogör 
Lena Gunnarfelt, Umeå univer-
sitet, utförligt om vår gamla kul-
turbygd, om fornminnen, olika 
skiftesreformer mm, ofta förtyd-
ligat med kartor och tabeller. ) 
Då detta delningsbeslut under-
tecknades närvar prosten och 
kyrkoherden Nicolaus Nenzelius 
(verksam i Ljustorp åren 1732-
1743), befallningsman Claes 
Sandel, kyrkoherde Johannes 
Stekssenius, Indal, länsman 
Erich Christoperson, nämde-
männen Olof Olsson i Frötun, 
Olof Mårtensson i Lagfors samt 
byemännen i Mellberg Anders 
Anderssson och Nills Nillsson. 

Prästgårdsbrand med följder
I en tidningsartikel 1952 skri-
ver Reding bl a, att prästgården 
härjades av eld 1738 men ingen-
ting om följderna därav. Fråga 
har då uppstått: Ödelades då 
prästgården helt och dessutom 
all bebyggelse kring denna? Stu-
dier i Landsarkivet i Härnösand 
har kunnat ge besked. Först 
bör omtalas - till vägledning för 
ev. intresserade hembygdsvän-
ner - att i våra landsarkiv finns 
bevarade dokument, som kan ge 
en uppfattning om våra präst-
gårdars utseende och utveckling 
under ett par hundra år. Jag 
syftar på husesynsprotokollen. 
Med vissa års mellanrum och vid 
byte av prästman skulle präst-
gårdens hus, åker, äng, gär-
desgårdar och diken mm synas 
och värderas. En del av husen 
tillhörde emmellertid socknen, 
medan andra utgjorde prästens 
egendom. Detta kunde ibland 
vålla problem, då ett prästbos-
tälle blivit vanvårdat. Den sk 
mangården bestod av den stora 
byggningen eller sätesgården, 
drängstuga, stall, portbyggning, 
prästens hus söder om gården, 
som bestod av stuga, kammare 
och förstuga, vidare bryggstuga, 

källare och hemlighus. Port-
byggningen bestod av bodar på 
vardera sida om portbyggningen. 
Över bodarna och gången fanns 
loft, till vilka ledde trappor 
utomhus. Boställsordningen 
har noggrannt räknat upp alla 
”laga hus”, där inte ens hemlig-
hus och brunn glömts bort. Skog, 
åker och äng har sällan tillhört 
ett boställe som ett enda skifte. 
I handlingar talas därför om 
”hemskog” och ”fjällskog”, där i 
nedre norrland ”fjäll” avsett inte 
bara kala berg utan också högt 
belägna, avlägsnare skogar, där 
förr fäbodar legat. 

Ryssen härjar
Sommaren 1721 kom den ryska 
flottan under strandhugg söderi-
från och brände bl a Galtstöms 
bruk, staden Sundsvall och inte 
mindre än 243 gårdar i kringlig-
gande socknar. Utom i Härnö-
sand lades i Ångermanland 686 
gårdar i aska, däribland flera 
prästgårdar. Kyrkor plundra-
des och många präster förlorade 
allt de ägde. Ljustorp låg dock 
för långt in landet, då ryssarna 
gick härjande fram. Socknen för-
skonades, men fienden var inte 
långt borta, den vände söderut 
igen, då den nått Stavre by, där 
man mötte motstånd. Stavregår-
den har till maj månad 1993 mint 
om detta. Kulhål i väggarna har 
skvallrat om strider, sägs det. Nu 

är gården riven. Då Olof Omn-
berg 1745 tillträdde kyrkoherde-
tjänsten företogs husesyn och 10 
år senare skedde ny syn. I pro-
tokoll från 1756 framgår att den 
nye kyrkoherden Jonas Bredberg 
(som på grund av sina förtjäns-
ter 1774 begravdes i kyrkans 
kor) begärt, att vissa ändringar 
och förbättringar skulle ske vad 
gäller själva prästgården som 
tydligen inte varit i fullgott skick. 
Under den tid C.L Svanström, 
P.M. Lindström och E.M. Strids-
berg tjänat församlingen skedde 
ytterligare reparationer och 
förändringar.  Så företas på v. 
kontraktsprosten magister J. 
Backlunds begäran den 25 okto-
ber 1841 en grundlig syn och 
besiktning av Ljustorps präst-
bord av kronolänsman biträdd 
av nämndemännen Eric Pehrs-
son i Skottgård och Eric Carls-
son i Brattland ”varvid närvar 
dr. W.S Huss, prästbordets inne-
havare, samt sockenfullmäktige 
Olof Olofsson i Jällvik för Ljus-
torps, Anders Persson i Krigsbyn 
för Hässjö samt Isac Bertillsson i 
Möckeläng för Tyndreö socken.” 
Protokollet är intressant. Det är 
nämligen tydligt att ”socknens 
hus” blivit dåligt underhållna. 
Synemännen konstaterar t ex 
enligt protokollet: 

Sätesstugan: ” då nybyggnad 
eller en större och fullstän-

Prästgården som den ser ut idag.

forts s. 26
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Vi utför all form av tandvård.
Vårt mål är kvalitet

- vår väg är lugn
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Prästgården
dig reparation ej ännu komme 
ifråga, samt med hänvisning till 
förra besigtnings instrumentet i 
allmänhet, anmärkes taket till 
nödig lagnig.” (Branden 1758 
var av allt att dömma ej svår, ty 
prästgården finns alltjämt beva-
rad.) 

Bryggstugan: ” bör snarligen 
erhålla fullständig reparation”. 

Wisthuset eller matboden: ” bör 
närmare iståndställas medelst 
golfwets hopdriftning, samt i 
öfrigt efter behof förses”.

Herberget: ” bör, i synnerhet å 
knutarne, förses med brädfod-
ring, samt med ledstänger å bron 
som till trappstegf mm sättas i 
behörigt stånd”.

Logen eller Tröndeladan: ”för-
fallen till nybygnad eller dermot 
nästan swarande reparationer, 
enligt  Sockenfullmäktiges eget 
widgående. Och uprepades till 
protokolls ett påtänk, ehuru till 
beslut icke ännu förwandlat för-
slag, det borde Pastor och För-
samlingen sig om upförande af 
en större rundloge förena”. 

Stallet: ”såsom till wäggar, golf, 
tak och pallar mycket bristfälligt 
bör fodersammeligen iståndsät-
tas. Warandes den öfwerklagade 
rötningen å öfre wäggen hufud-
sakligen tillkommen deraf, att 
stallet ifrån början timrats för 
nära marken, eller nödig gräfning 
och tillbörligt undanrödjande af 
sandgrus mm i i snedbacken icke 
skett”

Fähuset: ”denna byggnad och 
Pastors dito stå så nära war-
andra, att skada af röta nästan 
är oundwiklig, äfwensom en 
knutsten ansågs mindre säker, 
börandes diverse bristfällighe-
ter både in- och utwändigt snart 
afhjelpas”. Annat skrivs däremot 
om ”Pastorns skyldighetshus”.

Drängstugan: ” i gott skick”.

Wagnslidret: ” oklanderligt 

men för nära marken med risk 
för röta af kringsamlad mull”.

Svinhuset: ” i fullgott skick”.

Badstugan: ” större och mindre 
bristfälligheter visa sig nogsamt 
och böra afhjelpas”.

Hemlighuset: ”oklanderligt”

Åker och äng får hyggliga betyg 
och diken och gärdesgårdar är ”i 
oklanderligt skick”. Efter denna 
förrättning anmälde, heter det, 
”Herr Doktor Huss till protokol-
let sitt beslut, att af prestbordet 
till klockare och Skolmästare 

boställs uplåta så stort ängs-
land, att blifwande innehafware 
kunde, efter närmare förefin-
nande, derå utfodra några kor”. 
Dessa anmärkningar och förslag 
framfördes alltså 1841. Fyra år 
senare sedan kyrkoherde Huss 
dessförinnan 1836 låte bygga ett 
härbre i två våningar för spann-
målsskörd och redskap - avledför-
samlingens herde. Två år senare 
tillträdde Esbjörn Bergman. 
som 1851 fortsatte utbyggna-
den genom att uppföra ännu ett 
härbre, som tillika försågs med 
”vällingklocka”. Han lät dess-
utom riva den gamla uttjänta 
prästgården, som tydligen blivit 
både för liten och ”i allt sämmre 
skick”, som det hette i syneproto-
koll. År 1852 stod den nya präst-
gården färdig, den byggnad, som 
under 1993 pietetsfullt reno-
verats och delvis återfått den 
konstnärliga utsmyckning, som 
bör Esbjörn Bergmans signatur, 
nämligen Olof Hofréns väggmål-
ningar - bekostade av kyrkoher-
den - i prästgårdens stora sal på 
nedre botten, vilka återger motiv 
från Sigtuna (S:t Pers ruin), 
Gripsholms slott och Bäckeskogs 
kungsgård i Fjälkinge, Skåne. 

Sven Hedin

forts från s. 24

Gripsholms slott pryder väggen till höger om entrén till  
samlingsalen. Foto: Paul Lindgren

Prosten Esbjörn Bergman
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BRM 
Fordon & fritid

Vi har nu öppet! 
Öppet tisdag och torsdag 10-20.30,  

öppet även kvällar och helger, ring för öppettider 
Reservdelar och tillbehör 

till skoter och ATV. 
Personlig utrustning

Se sortimentet på Duells.se 

Välkommen in! 
 

Frötuna 138, 861 93 LJUSTORP Tel: 070: 918 51 20

HÄR KAN NI HANDLA JULKLAPPAR
SOM GÖR SKILLNAD 
(på lite olika sätt)

www.redcross.se/stod-oss/fler-satt-att-stodja
www.naturskyddsforeningen.se/butiken

www.sdrgavan.se/
varuhuset.etc.se/sv/category/4/Klimatshoppen

www.ekokul.se
www.gemenskapgron.se

www.barntyger.se/ekologiskt

www.kidsonroof.com
www.jordklok.se

www.fairmonkey.se
www.isleofsweden.se
www.diakonia.se/jul
www.unnamei.com

www.barncancerfonden.se/Jul
wwf.sporrongshop.com

www.unicef.se
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Pyssel sidan 
Lös och färglägg! 

Regler för Sudoku

Spelplanen består av ett rutnät om 81 rutor 
som är fördelade på nio vågräta rader, nio lod-
räta kolumner samt nio kvadratiska regioner. 
Varje rad, kolumn och region innehåller alltså 
sammanlagt nio rutor. Vissa av rutorna inne-
håller en förutbestämd siffra, målet är att fylla 
samtliga rutor med en siffra enligt följande 
principer:
* Varje vågrätt rad ska fyllas med siffrorna 1-9.
* Varje lodrät kolumn ska fyllas med siffrorna 1-9.
* Varje kvadratisk region ska fyllas med siffrorna 
1-9.
* Ingen siffra kan förekomma mer än en gång per 
rad, kolumn eller region.

 
Facit hittar du på sidan 34. 

LYCKA TILL!
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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 

 

 www.butikvitamin.se   Höghuset, Skönsberg  Tel: 060-15 69 00

DECEMBER RABATT  
10% PÅ ETT KÖP. 

 

Klipp ut annonsen o ta med så 
får du en 
liten tvål  
på köpet!

Anette     &      Marie 
070-547 14 14     070-247 14 14 

 
ljustropstaxi@gmail.com 

 

 

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

Besöksadress: Terminalvägen 16, Timrå 
Innehar F-skattsedel 

www.mobilamassoren.se

Mobila massören!
Julklappstips!

Varför inte ge bort ett skönt pre-
sentkort till nära och kära?
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Eleverna i klass 5 har delta-
git i en uttagningstävling till 
”Vi i femman”. Vi i femman är 
Sveriges Radios och Sveriges 
Televisions frågetävling för fem-
teklassare i hela landet. 

Tävlingen har funnits sedan 1963 
och går i radio, tv och på internet. 
Varje år tävlar tusentals klasser om 
att bli den bästa femman. Just nu 
håller man på att rätta alla  formulär 
från de som var med i uttagningen. 
I mitten av december ska det vara 
klart och då kan man se resultaten 
på hemsidan. Av alla klasser som 
svarat på uttagningsfrågorna är det 
bara 200 lag som går vidare. De blir 
kontaktade av sina lokala P4-sta-
tioner. Eleverna i klass 5 har fått 
berätta med egna ord vad de tyckte 
om utmaningen: Vi har gjort provet 
till uttagningen av Vi i femman. Vi 

såg på uttagningsprogrammet via 
smartboarden som finns i klassrum-
met. Det  gick ut på att lyssna på en 
programledare. Han sa frågor som 
vi skulle svara på. Vi fick 25 frågor. 
Den bästa klassen i länet ska få vara 
med i radio och svara på frågor. Det 
kändes kul, spännande och pirrigt 
för jag har alltid velat varit med i Vi 
i femman. Och jag hoppas vi vinner. 
-Viola Nordin Det var ganska roligt. 

Jag hoppas att vi 
kan många frågor.- 
Patrik Bredin Jag 
var lite nervös 
innan, men jag 
tror det gick bra. 
Jag hoppas att vi 
tar oss vidare i 
tävlingen. - Moa 
Nilsson Det var 
tråkigt för att man 
ska bara svara på 
frågor. Jag hoppas 
att vi inte behöver 

vara med igen. - Ludvig Mattsson  
Det kändes bra, jag hoppas att det 
går bra för Ljustorps 5:an. - Ronja 
Kerttu Det var roligt. Hoppas att 
vi kommer med. - Melina Svedin 
 Det kändes spännande.  Jag hoppas vi 
vinner och blir uttagna.- Agnes Perälä  

Text: Klass 5 Bild: Cecilia Englund 

Vi i femman uttagning

Klass 4-5 vid Ljustorps skola.

Klimatsmarta Ljustorp bjöd in till Återbrukardag!
Lördagen den 22/10 var det 
dags för en inspirationsdag för 
allmänheten. Temat för dagen 
var -  Återbruk. Ett femtiotal 
besökare studerade nyfiket de 
fantastiska och kreativa pro-
dukter som tillkommit av tomma 
kaffeförpackningar, navkapslar, 
älgben, skinn och mycket mer.

Ett tiotal utställare visade och sålde 
sina idéer och alster, vilket till 
publikens glädje innehöll allt från 
smyckestillverkning, kläder, krut-
tavlor, skinnsmycken och Tomat-Ås 
goda inläggningar. Klimatsmarta 
Ljustorp ville med dagen inspirera 
och locka människor att tänka på 
ett nytt sätt.  - Det går att återbruka 
mycket om man ser möjligheter med 
exempelvis tomma förpackningar, 
säger Ingela Dahlin projektledare 
för Klimatsmarta Ljustorp. Fantas-
tiskt rolig dag som gav nya kreativa 
möjligheter, till exempel träffas för 
att skapa tillsammans i en studie-
cirkel. 

Gammalt hantverk
Britt-Marie Swing och Solveig Hög-
lund arbetar båda med gammalt 
hantverk och tekniker från förr. Sol-
v e i g visade på rallarkonst 
e l l e r luffarslöjd, (vilket 
många säger) där man använ-

d e r 
tenn-
t r å d 
för att 
g ö r a 

skålar, ljusstakar, vaser och flera 
saker som i dåtid ingick i var mans 
hus.

Kruttavlor
Britt-Marie tömde omsorgsfullt ur 
krutet från patroner som hon la på en 
pappersskiva eller ett inbjudnings-
kort  där hon skrivit ned texten som 
var och en beställt. När krutet var 
utlagt på papperskivan eller kortet 
så tände Britt-Marie på krutet som 
fastande på den skrivna texten. Förr 
i tiden fick alltid jägarna en krut-
tavla uppsatt ovanför sin dörr, när 
de kommit hem från älgjakten. Upp-
skattat från många var att se när Siv 
Norberg från Svampfärgarsällska-
pet visade hur svampfärgning går 
till. Hon hade för dagen tagit med ett 

antal olika svampar som ger olika 
färger vid infärgning. Med sig hade 
hon också svampfärgade garner i 
vackra, naturliga nyanser. Till för-
säljning fanns svampfärgade tovade 
tofflor och vantar.
Väggprydnad
Återbrukarna - ett gäng damer 
från Söråker sydde av gamla jeans 
och gardiner en väggtavla över ett 
hållbart klimatsmart Ljustorp.  
Väggprydnaden kommer att kunna 
beskådas i Bygdetorget. Ett fram-
tidsvisande collage med vindkraft, 
solenergi och klimatsmarta bilar. 
En fantastisk dag med mersmak! 
Ett Stort tack till alla härliga män-
niskor som deltog!

Text: Ingela Dahlin 
Bild: Tom Olofsson



31

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

 Vitmålade alt. vitlaserade inom-
huspaneler, gipsskivor och övriga 

trävaror till bra priser.  
Pellets 6 & 8 mm  

Spånbalar

Öppettider
Mån-Fre  7-17 Lör 9-13

Terminalvägen 6  
861 36 Timrå  

Tel: 060-571050

Utkörning går att ordna.

Bilrutor och 
stenskottslagning

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

Ryds Glas
i Timrå AB
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   December
    Lör 3 kl. 19.00 
 Julfest m dans   
 Bygdegården 
 Centerkvinnorna
   
    Sön 4  kl. 11.00 
 Gudstjänst 
 Betel 
 Baptistförsamlingen
    
    Fre 9 kl. 18-21 
 Disco    
 Bygdegården 
 Bygdetorget

    Fre 9  kl. 19.00 
 Julfest    
 Ljustorps IP 
 Mjällådalens byalag

     Sön 11  kl. 11.00 
 Familjegudstjänst  
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling

    Ons 14 kl. 12.00 
 Mitt på dagen 
 Församlingshemmet  
 Ljustorps församling

    Sön 18  kl. 11.00 
 Gudstjänst 
 Betel 
 Baptistförsamlingen

    Sön 18  kl. 18.00 
 Julmusik   
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling
    
    Ons 21 kl. 08.30 
 Julspel för skolan 
 Ljustorps Kyrka  
 Ljustorps församling

    Lör 24  kl. 23.30 
 Julnattsmässa 
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling

   Sön 25 kl. 07.00 
 Julotta 
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling    
    
   Lör 31  kl. 17.00
 Nyårsbön 
 Ljustorps kyrka 
 Ljustorps församling

   Januari 
  
    Tors 5 kl. 15.00 
 Gudstjänst   
 Riibodarnas missionshus 
 Ljustorps församling

    Sön 8 kl. 13.00 
 Barnfest   
 Bygdegården 
 Centerkvinnorna

 Mån 9 Stoppdatum 
Var god respektera detta!!!

    Tis 17  kl. 18.30 
 Klimatpåverkan 
 Bygdegården 
 Klimatsmarta Ljustorp

    Sön 22  kl. 11.00 
 Gudstjänst 
 Betel 
 Baptistförsamlingen

    Tis  24 kl. 13.00 
 Medlemsmöte   
 Bygdegården 
 PRO

28/1 Nästa Ljustorpsblad

     Sön 29  kl. 11.00 
 Gudstjänst 
 Betel 
 Baptistförsamlingen

    Sön 29 kl. 11.00 
  Söndagsgudstjänst  
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling 

     

Regelbunden verksamhet

    Tis   kl. 10-12 
 Öppet Kyrkis   
 Församlingshemmet 
 Ljustorps församling

    Ons kl. 9.30 - 10.30 
 Barnsång och dans   
 Bygdegården 
 Bygdetorget

    Ons kl. 12.00  
 Boule 
 Skönsbergs bouleklubb 
 PRO 

    Ons   kl. 18.15 
 Skidträning   
  Skidstugan 
 Ljustorps IF 

    Tors kl. 9.00 
 Affärsresa    
 Upphämtning 
 Lj.Taxi,Lj.Handel, KlimatLj

    Tors kl 9-12 
 Seniorcafé 
 Bygdetorget 
 Bygdetorget

    

Aktiviteter  i Ljustorp December - Januari

Hans Wikman, gammal Ljus-
torpsbo, har hittats mördad 
i Sundsvall onsdagen den 23 
november. Hans Wikman som 
länge bodde på en jordbruksfas-
tighet i Jällvik, Ljustorp är en 
känd ljustorpare. Han har varit 
aktiv i kyrkorådet och drivande 
i många frågor i bygden. Hans 
Wikman sålde för ett antal år 
sin fastighet i Jällvik och köpte 

istället ett sommarhus i centrala 
Mellberg. Hans bostadsort har 
de senaste åren varit en lägenhet 
i Sundsvall och det var också där 
han hittades mördad. Polisen 
misstänker rånmord då saker 
som tillhörde honom hittades 
dumpade i Bergsåker.
Källa: Dagbladet

Ljustorpsbo mördad i Sundsvall



Timrå

Närmare än någon annan.

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

God JUl
&

Gott NYtt År

näverskrúk  en kont tillverkad av näver
nôáling   en hjälplös stackare
nöbédd   en person som alltid vill bli trugad
obekómsam  oföretagsam
oböénes  objuden
ofä´rdig  Delvis invalidiserad, har svår värk
ogávligt  våldsamt mycket
ogö´rli   omöjligt
ohå´gasam  otrygg eller håglös
ohål   odygdig, rackarunge
oförháppandes  plötsligt, överraskande
ohä´rrans  våldsamt tex väder
ohôvli   ofantlig
oknúga   obesläktad, tillhör inte släkten
olág   felande, dålig
olágom   Motsats till lagom
omagadö´me  senil eller något mentalt rubbad
omanä´tter  i närheten av, intill

Våra dialektord, N:2 O 
Ur Bygd i förvandling, del III

Tillsammans lyckades vi rädda 

Laxsjöån
Vi behöver ditt stöd för att fortsätta kampen för Ljustorps vackra
natur. För mindre än en krona om dagen kan du bli medlem. Fyll i
talongen och skicka till Naturskyddsföreningen, c/o Bengt-Göran
Norlin, Radhusgatan 78, 860 30 Sörberge eller ring  060-570325

eller 070-7170409.

Namn:.................................. Adress:.......................................
Postnummer:.......................Postadress:................................
Tel:....................................... Mail:............................................
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Telefonnummer
Service
Ljustorps Handel  060-820 40
Ljustorps Trädgård 060-820 49 
Ljustorps Taxi   060-820 37
Rotsjö gård   0611-420 46
Idrottsföreningen  060-821 86 
Bygdegården bokning 060-821 86
Bygdegården vaktm. 070-28 83 147
Bygdekontoret  060-824 13
Ljustorps brandkår  112
Bagarstuga Lagfors bokn. 060-810 50
Bagarstuga Stavre bokn. 060-830 67 
Kanotuthyrning  
Lj. Bygdegård  0730-944 944
Kanontuth. Bredsjön 070-218 80 69
Bokning bastu-udden 070-218 80 69
Tomat-Ås   060-81050
Mjällådalens rök-kåta 060- 612287

Skola/Barnomsorg 
Ljustorps skola   060-821 47
Sjukanmälan Lj. Skola  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  114 14
Länsstyrelsen  0611-34 90 00
Färdtjänst   060-439 00
Pastorsexpeditionen 060-408 20
    060-822 70
Bergeforsen camping 060-51 50 90

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

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

Rotsjö Gård 
Onsdagar 12-21 Tors & sön 12-16

Bygdetorget 
Mån- Tis 13 - 18  Ons 13-17

 
 

  

Ljustorps information
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Ljustorps Trädgård
Julblommor i våra växthus
Röda tulpaner 10 st 98:-

Stor Amaryllis 98:-
Julgrupper från 25:-

Hyacinter 20:-

Passa på!
Beställ julblommor nu!

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

Baptistförsamlingen 
Birgittas fotvård
Bengt Öhrling
Benritz Motor 
Brm fordon & fritid 
Butik Vitamin
Bygdegårdsföreningen
Bygdetorget
Byggbutiken
Danielsson Byggare
Dina försäkringar
Design-56 
EAB Norrland
Hofmann tandläkare 

Hårlinjen
Hässjö begrav. byrå
Klimatsmarta Ljustorp 
Leader Timråbygd
Ljustorps Centeravd.
Ljustorps Handel 
Ljustorps Hembygdsför.
Ljustorps församling
Ljustorps IF
Ljustorp PRO
Ljustorps Taxi
Ljustorps Trädgård
Martins Service
Mobila massören

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

Returadress:  Ljustorp Sockenförening
        Öppom 110,  
   861 93 LJUSTORP 

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


