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

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

Redaktionell information

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

Ansvarig utgivare
   Lena Liljemark  ansutg@ljustorp.se

   Redaktion/skribenter 

Sara Östman  tel: 060-12 26 66 
Olof Ulander  tel: 060-822 40 
Torsten Byström tel: 060-57 93 22 
Lena Liljemark tel: 060-822 22 

Gästskribenter: 

Åsa Eriksson

LJUSTORP

En GnISTRAnDE lAnDSbyGD

Tidningsinformation
Nästa tidning  25/1 

 
Stoppdatum den  14/1

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 
Sven-Erik Karlsson   tel: 0702344885

Ring er distributör om ni inte fått tidningen...
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Styrelse 2012
  Niclas Andersson, ordf 
  Ulf Nilsson, kassör
  Sara Östman, sekr 
  Victoria Rosengren 
  Vivianne Nyman
  Adjungerad:
  Lena Liljemark
  Suppleant:  
  Björn Andersson

Ljustorps  
sockenförening

Årsavgift
Enskild: 75:- 
Familj: 125:-

Organisation: 200:-
--------------------------

Insats 
 Enskild: 100:-

Organisation: 300:-
--------------------------

Insatsmedlemskapet är 
personligt och betalas 
en gång, sedan tillkom-
mer årsavgiften varje år.

Kontakt
Öppom 110 

861 93  Ljustorp
Tel: 060 - 824 13

Pg 86 11 24-6
Org. Nr: 76 96 00-9476

sockenforening@ljustorp.se
www.ljustorp.se/sockenfo-

rening

Bygdekontoret 
Boka tid för möte

bygdekontoret@ljustorp.se 

Ljustorpsbladet
ljustorpsbladet@ljustorp.se

Webbportal/Hemsida
portal@ljustorp.se

Hemsidor
www.ljustorp.se 

www.upplevljustorp.se

röst

Föreningen skall verka för att 
skapa de bästa förutsättningar för 

att leva och bo i Ljustorp!

Julhandla i Ljustorp i år!
Ljustorps Handel

Ljustorps trädgård

Galleri Tid och Rum

Butik brorannansdotter

Karah smycken och design

CTs hemslöjd

Vi driver eller är samverkanspart i Leaderprojekten: 
GPS för naturturism, Klimatsmarta Ljustorp,  

Bygdegården som möjlighetsskapare, Lantnära 
boende och Vindkraftsåterbäring för bygden som har 

egna annonssidor i tidningen.

God Jul och Gott nytt år !

Jägarexamen för unga 
Tillsammans med Jägarförbundet 

och Leader Timråbygd
Om vi får tillräckligt många anmälningar 
kör kursen igång i Ljustorp direkt efter 
jul. Annars får vi köra ihop med resten 
av Timrå och vara i Ljustorp varannan 

eller var tredje vecka.Kursen pågår i ca 6 
månader och avslutas med både praktiskt 

och teoretiskt prov.

Ålder: ca 12 -24 år 
Kostnad: ca 500 kronor inkl allt 

Vid avhopp innan kursens slut, får delta-
garna betala hela materialkostnaden på 
750 kronor. Begränsat antal deltagare

Anm senast 15/12 till info@leadertimra.se
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Lövbergs B&B
När du får gäster eller affärsbesök för övernattning

www.bedbreakfast.ljustorp.se 
bedbreakfast@ljustorp.se eller 070-660 82 40

Familjegudstjänst i kyrkan
Ljustorps församling 
ordnar med jämna mellan-
rum familjegudstjänster. Det 
ordnas överraskningar och 
bjuds på mat. 

Efter klockringningen tågade 
barnkörena in. Med sig hade 
de korset och ljusen som de 
placerade vid altaret. Prästen 
Thord Hägglund hälsade alla 
välkomna. Församlingen sjung 
psalm 21, Måne och sol. Sedan 
bjöd barnkörena och kyrkis på 
skönsång när de samlades runt 
ett stort ljus i mitten och sjung 
bland annat ”Det lilla ljus jag 
har”, ”Blinka lilla stjärna” och 
de avslutade med  ”Gud som 
haver”. Barnkören fortsatte med 
”Sätt hela kyrkan i gung” och 
”Sången till skaparen”. Efter det 
läste prästen Matteusevangeliet. 
Agneta Granlöf,  som är kantor i 
Ljustorps kyrka och ansvarar för 
barnkörena, presenterade den 
äldre barnkören. De framförde 
en sketch av stillbildsmodell. 
Det fungerade som så att Agneta 
läste ett stycke och vi blundade. 
När hon slutade läsa öppnade vi 
våra ögon. Kören hade då intagit 
en ny ställning för att illustrera 
berättelsen. Sedan sjung de 
”What are words?” till Agnetas 

pianotspel. Efter det tog Viola 
Nordin över pianot. 

Två favoriter
Kollekten den här dagen gick 
till barnverksamheten. Prästen 
berättade att han hade tagit 
fram två av sina favoriter dagen 
till ära. Den första var en kris-
tusstaty som stått undanskymd i 
sakristian. Han berättade att det 
är en kopia av den riktiga statyn 
gjord av Thorvaldsen. Det andra 
föremålet var en bonad. Barnkö-
rena sjung ”Du vet väl om att du 
är väldefull” sedan var det dags 
för godisregn. Melina Svedin och 
Moa Nilsson hade tagit sig upp 

på läktaren och slängde ut godis 
till alla barn. Pontus Nilsson spe-
lade trumma och Sofia Sjöström, 
Erika Öhrling, Ida Jonsson och 
Johanna Lundberg sjung ”Dig-
gilo, diggilej” med rörelser. Lars 
Göran Frölander berättade lite 
om hjärtstartaren och att alla 
barnen (och de vuxna som ville) 
skulle få åka en sväng med brand-
bilen efter gudstjänsten, vilket 
vart väldigt populärt. Johan Sjö-
ström rattade brandbilen säkert 
genom byn. Som avslutning 
bjöds det på spagetti och kött-
färssås i församlingshemmet. 

Bild: Mikael Östman

Båda barnkörerna och kyrkis sjung ”Det lilla ljus jag har”

Godisregn! En åktur i brandbilen var väldigt spännande.
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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

Solrosfrö 20 kg 259 kr

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

Fler erbjudanden finns i butiken ! Priserna gäller  med reservation för slutförsäljning.

Findus Oxpytt 
700 g 

32,90:-

Beställning 
senast Torsdag. 

Tel: 820 40 

Apotekarnes Julmust
1,4 liter

14,90:-
+ pant
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Född på Slättmon och uppvuxen 
i Uddefors, den sträckan är ej 
så lång. Men såväl mor Astrid 
(flicknamn Jansson) som far Erik 
Lindh härstammar från Ljus-
torps övre halva. Syskonskaran 
förutom Göran nämnes här, Anna 
f. 1936, Alvar f. 1943, Sven f. 1945 
och Elsa f.1951. Systern Gunvor 
blev endast 6 år gammal, enär en 
hjärnhinneinflamation ändade 
hennes liv. Makarna Lindh drev 
ett litet småbruk inrymmande 2 
hästar, kor, gris, höns och kani-
ner. Tillsammans med skogsbruk 
klarades familjens försörjning. 
Bredsjöån fanns i en brant slutt-
ning bakom boningshuset. Där 
fiskade pojkarna med förtjus-
ning. Ladugården saknade vat-
tenförsörjning, så ån fungerade 
som vattenkälla för djurens räk-
ning. Slitsamt jobb att bära i det 
branta motlutet. Göran berät-
tar en episod från 5års åldern: 
flottning pågick i ån med mycket 
vatten och Göran var i närheten 
av forsen enär Gunnar Östman 
från Lycke (en av flottarna) 
anmanade  Göran att lämna ån 
och gå hem igen. Då säger Göran: 
”Ett steg till och jag kastar sten i 
huve på dig.” Det uttrycket har 
bevingats och gjort Göran påmint 
åtskilliga gånger. 

Skolgången startade i Ås skola 
(2år), sedan Mellberg och ändade 
i Ala efter 9 år. Alternativa skol-

skjutsar med Gunnar Björklund 
och Elner Eriksson som då drev 
taxirörelse i Ljustorp. Även buss 
blev transportmedel. Göran var 
ihärdig och sysslade med bark-
ning, plantsättning, röjning 
och bärplockning, Detta blev 
en sparad slant för honom som 
visade sig behövas så småningom. 
Efterhand blev jobben stadigare, 
och här kommer en uppräkning: 
hjälplastare hos Ytterbom och 
Rune Bergs lastbilar, Sköns trak-
tortjänst, som innehades av Olle 
Forsström i Skravlingebacken. 
Där fick Göran sin första månads-
lön a´ 900:- i slutet på 60 talet 
och kände sig rätt rik. Anställdes 
sedan av Sven Skogströms åkeri 
och utökade körkortet med tra-
fikkort. Nästa arbetsgivare blev 
Bröderna Lundberg och därefter 
Erling Forsberg, båda åkerier 
från Viksjö. Stavre grus som trak-
torförare och slutligen Thelbergs 
skogsentreprenad där han jobbat 
i 15 år och pågår fortfarande. 

Allt har ej gått friktionsfritt. 
Göran har med jämna mellan-
rum drabbats av blodproppar. 
Värst 1985, när han låg på sjuk-
hus i 3 månader och ej fick lämna 
sängen. En lindrig stroke inträf-
fade även under perioden. Vid 

en rehabträff på Österåsen, blev 
Göran bekant med en blivande 
flickvän från Örnsköldsvik. De 
sammanbodde ett antal år men 
skildes som goda vänner och har 
även nu bästa kontakt med var-
andra. 

Flyttat har Göran en hel del. 
Från föräldrahemmet till lägen-
het i Sörberge-Bredsjön-”Glupen” 
i Lagfors- Vivsta- Tallnäs och 
slutligen köp av fastighet i Stav-
reviken, där han fortfarande 
huserar. Han befinner sig ofta 
långt från civilisationen utan 
telefonkontakt i sin lastbil, dess-
utom ensam. Två händelser erin-
rar han sig, dels en avåkning på 
en skogsbilväg då ekipaget välte, 
och han blev fastklämd i hytten. 
En väghyvelförare som tillfäl-
ligt fanns nära blev räddningen 
som larmade SOS. Vid ett annat 
tillfälle i Edsåker, fastnade han 
i kranhytten när bilmotorn stan-
nade och hydralen slutade fung-
era. Lyckligtvis kom även då en 
tillfällig räddning som normalt ej 
besökte platsen. 

Göran har tjänstgjort 30 år inom 
Korpen i Timrå. Sitter f.n. var 
3:e vecka och säljer lotter. Har 
cyklat Vättern runt 6 gånger, en 
sträcka på 30 mil/ gång. En reko 
och omtyckt kille i alla läger. 
Ambitiös och pålitlig. Lite för-
tjust i bilar, har bla. haft en Ford 
Edsel i sin ägo. När han som 16 
åring köpte en ”Merca” för 2500 
kronor i Jämtland för sina första 
sparade slantar, då chockades 
familjen av hans ”djärva” affär.

Torsten Byström

Tottes hörna

Ljustorpsprofil 39
Göran Lindh f. 480821 
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Kontaktuppgifter Ljustorps Idrottsförening

Telefontid: Må-Tors 9.00-12.00 
Tel:  060-821 86
Jounr: 072-7057943 

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

Bingolotter
Prenumerera på Bingolotter. Ring kansliet 821 86

Kom och prova vår NYA badtunna!
 
Locka vänner, familj 
eller arbetskamrater 
till en naturnära  
spaupplevelse och 
hyr vår vedeldade 
badtunna.

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

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

Sätt in valftritt belopp på BG: 5808-0029

 Föreningens medlemsavgift 2013
Ungdom tom 20 år 75 kronor
Pensionärer  75 kronor
Vuxen   100 kronor
Familj   200 kronor  
(gäller personer boende i samma hushåll)

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

God Jul  och  
gott nytt år

Skidsektionen
Tackar för en trevlig träningshöst.

Vi hoppas på mycket snö så att vi kan köra 
igång den 9/1. Onsdagar kl. 18.15- 19.15 Köld-
gräns -15 grader. Medtag egen dryck. Lämplig 

ålder ca 2 år och uppåt. Det förutsätts att de 
minsta barnen har stöttning från sina föräldrar. 

Vid frågor kontakta  
Åsa Eriksson tel: 0702141345 Tack till alla som kom och rockade 

loss till Grand Slap Strutters!  
Ett stort tack till alla som jobbade 

under kvällen.

Medlemsavgiften betalas in på 
bankgirokonto 5808 – 0029  

Namn, adress och hela personnumret.

Fotbollssektionen
Träningarna har börjat och den nya tränaren 

Torbjörn Persson har hittills gjort succé. Vi ser 
med glädje att Per Ellingsson, Robin Nordin, 
André Moberg, Björn Nygren och alla andra 

tycker att det är kul igen.  

4 nya från IFK Timrå har anslutit till truppen.                                               

Tomteland
Vi provar något nytt - vi gör uppehåll 
ett år, så får vi se hur intresse för en 

fortsättning är.

 Rekryteringsarbetet har påbörjats inför års-
mötet 2013. Vill du vara med i styrelse, val-
beredning eller har du något tips ring kansliet 
tel: 82186

Kansliet har stängt 20/12 - 6/1
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Vi utför ombyggnationer, reparationer samt kakel- och klinkerarbeten

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

Grand Slap Strutters på Bygdegården
Den 10 november hade 
Ljustorps IF ordnat med fint 
främmande i Bygdegården. 
Det var Grand Slap Strutters 
som spelade. Bandet som be-
står av 6 unga killar har spe-
lat tillsammans i drygt ett år, 
och  börjar redan göra sig ett 
namn. 

Det är inte ofta som det finns 
chans att gå ut och roa sig här 
hemmaplan numer, men i bör-
jan på november hade Ljustorps 
IF engagerat ett rockabillyband 
på uppgång. Biljetterna såldes 
på Ljustorps Handel och på lör-
dag eftermiddag var det nästan 
slutsålt. Intresset för att dansa 
och lyssna till musiken var stort 
och redan halv nio dök de för-
sta danssugna upp. De följdes 
av en strid ström av glada och 
uppspelta människor och re-

dan vid elvatiden var alla biljett-
erna sålda. Det resulterade i att 
ett 30-tal festsugna blev avvisade 
i dörren. De allra flesta tog detta 
med jämnmod, men några vägra-
de acceptera faktum och försökte 
smita in gång på gång. 

Fullt dansgolv
Redan från första låten var det 
ett ordentligt drag och dansgol-
vet fylldes fort och var välbesökt 
hela kvällen. Musiken var till 
stora delar välkända hits från 
60-talet med bland andra Chuck 
Berry, Jerry Lee Lewis och El-
vis Presley. Det var väldigt stort 
ålderspann på publiken - från 
20 år och ända upp i pensions-
åldern. Några dök till och med 
upp i tidsenliga kläder redo för 
att svänga loss på dansgolvet. 
Andra nöjde sig med att sitta 
och lyssna. Det var en härlig 
stämning och kvällen var väldigt 
lyckad. Alla verkade ha kul och 
det gick lugnt till. Inte ens det 
faktum att det blev tyst i pau-
serna på grund av en trasig ka-
bel, satte sordin på stämningen.   

Bild: Marlene Svedin

Text : Sara Östman
Killarna i bandet: ( Ej i ordning) Mattias Lundqvist,  Tobias Näsman,  

Jonas Bergmansson, Samuel Holmgren, Matti Nalkki och William Endmyhr  
Fotograf: Karin Carlsson
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Bygdegården i Ljustorp består av flera lokaler: affärslokal, kök, förråd, samlingslokaler och Bygdetorget. Här spelas 
teater, hyrs för fester, arrangeras träning, spelas konserter, arrangeras konstutställningar, hålls möten och kurser,  
arrangeras cafekvällar och modevisningar mm.

Här finns en stor sal som rymmer ca 150 personer och två mindre salar som tar ca 25 respektive 10 personer. Även 
Bygdetorgets lokaler finns att tillgå för uthyrning. Här finns konferansutrustning, hörslinga, fullt utrustat kök, ljud-
anläggning, videokanon, optisk fiber och trådlöst internet. Vi erbjuder också lokal för borgliga ceremonier.

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

Bokning sker via kontakt med Marlene: 060-821 86 

Välkommen till Bygdegården

Ljustorps Bygdegård ekonomisk förening
Öppom 110
861 93 Ljustorp
Bankgiro: 5323-2682
bygdegarden@ljustorp.se
Hemsida: ljustorpsbygdegard.se

KONTAKT:
Prisuppgift & bokning:
mån-tors 9-12 tel 060-821 86 
bygdegarden@ljustorp.se
----------------------------------------Vaktmästare: Mikael Gissberg  
                      Svante Jansson  
Journummer: 072-705 79 43        

OBS NYTT 
TEL. NR

God Jul och 
Gott Nytt År 

Kansliet har julstängt 
20/12-6/1

PERSONBILAR: 
med eller utan tillkopplad släpvagn;  

MAX 24 timmar. 
LASTBILAR:   

Endast lastning och lossning av  
produkter till och från Bygdegården, 

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

I övrigt efter skriftligt P-tillstånd från 
Bygdegårdsstyrelsen. Överträdelse 

beivras.
Bygdegårdsstyrelsen

Tel. 072-7057943, 070-3375307

PARKERING
PÅ BYGDEGÅRDENS 

MARK
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God Jul och  Gott Nytt År

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

Maggan, Mickis, Annica, Pernilla, Maria och Viktoria

Hjärtstartaren är äntligen här!
Den 14 februari 2011, på 
Alla hjärtans dag, började  
insamlingen till hjärtstarta-
ren på allvar. Röda korset 
och Centerkvinnorna hade 
en hjärtkväll på Bygdegår-
den med Mona Lycksell som 
föreläste om hjärtsjukdomar 
hos kvinnor och män. Även 
räddningstjänsten  var när-
varande och demonstrerade 
en hjärtstartare. Syftet med 
denna kväll var att uppmärk-
samma och ge kunskap om 
hjärtsjukdomar.

Insamling
Genom insamlingar man haft 
under hösten hade man redan 
fått in 6 000 kronor i potten. 
Insamlingen fortsatte under 
året och föreningar, företag och 
privatpersoner bidrog. Målet 
på 20 000 kronor nåddes under 
september 2011 och insamlingen 
avslutades. Nu vidtog diskus-
sioner   med deltidsbrandkåren i 
Ljustorp. Man skulle bestämma  
vilken typ av hjärtstartare som 
skulle köpas in och var den skulle  
placeras. Man diskuterade även 
möjligheten att starta en Hjärt 
och lungräddningsutbildning 
(HLR) för allmänheten. Detta 
efter att Räddningstjänsten 
uttryckt att de ansåg att det var 
viktigt att starta HLR så snabbt 
som möjligt vid ett hjärtstopp. 

Zoll AED plus
Diskussionerna mellan Röda-
Korset, Centerkvinnorna och 

deltidsbrandkåren resulterade 
i ett inköp av en hjärtstartare, 
Zoll AED plus. Denna modell 
är utrustad med s.k HLR-stöd, 
vilket betyder att den dels kan 
känna av om man trycker till-
räckligt hårt vid brödstkompres-
sionerna, dels hjälpa till så att 
man håller rätt hastighet. Model-
len har en speciell modell på elek-
troderna, det är ett enda stycke 
med en sensor i mitten. Batterier 
och elektroder har väldigt lång 
hållbarhet i stand-by läge, hela 
5 år. Modellen blev något dyrare 
än det var tänkt, men med några 
privata bidrag kunde budgeten 
hållas. Det totala priset landade 
på 20 336. 

IPVA
Nu återstod bara problemet att 
göra hjärtstartaren tillgänglig. 
Under våren 2012 dök det upp 
en möjlighet att ingå i ett för-
söksprojekt ”Hälp till självhjälp” 
genom  Medelpads Räddnings-
tjänstförbund.. Vilket innebär 

som innebär att vi kan ha en 
”Light”-version av IVPA (I väntan 
på ambulans). Detta betyder att 
när ett larm kommer in till SOS 
går det direkt vidare till frivil-
liga brandkåren, som tar hjärt-
startaren ut till den sjuke. För 
att det ska fungera måste någon 
i den drabbades närhet ha redan 
startat hjärt och lungräddning. 
Därför bestämdes det att man 
ska ordna tre omgångar utbild-
ning i HLR och hjärtstartaren. 
Det första tillfället blev i slutet 
på oktober för frivilliga brand-
kåren. Den andra omgången var 
under v.46 och då gick personal 
på olika offenliga platser tex. 
affären, Trädgården, Bygdegår-
den, kyrkan, taxin. Det sista 
tillfället blir under våren för all-
mänheten. Anmälan kan göras 
till Eva Vesterlund tel. 076-811 00 
56. Utbildningen är kostnadsfri så 
ta chansen att lära dig rädda liv! 

Text: Sara Östman

NÄRODLAD POTATIS
SUPERB

KING EDWARD 

125kr/25kg

ROGSTA GÅRD, LJUSTORP 
NILS HENRIK 070 645 99 42
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Ljustorps Centerkvinnor hälsar alla välkomna till nedanstående aktiviteter!
 

HJÄRTSTARTAREN och HJÄLP TILL SJÄLVHJÄLP 

Den inköpta hjärtstartaren ska placeras på brandstationen för att vara tillgänglig genom 
frivilliga brandkårens försorg. Utlarmning kommer att ske genom SOS Alarm. Ljustorp 
kommer att vara ett av fem områden i Medelpad som kommer att ingå i en försöksverksamhet under rubri-

ken ”Hjälp till självhjälp”. Det är områden som har långt till sjukhus och ambulans. Prel. start från årsskiftet. 
Frivilliga brandkåren kommer att genomgå utbildning i hjärt- o lungräddning (HLR) och i att hantera hjärtstar-
taren. För att uppnå god säkerhet bör även allmänheten utbildas i HLR och i att hantera en hjärtstartare. Det är 

viktigt att HLR startas så snabbt som möjligt i väntan på hjärtstartare och ambulans.

Röda Korset i Ljustorp har därför beslutat att ordna kurser i HLR i tre steg:
1. Frivilliga brandkåren ons den 24 oktober
2. Prioriterade grupper mån 12 nov  kl 18 – 21.15 (Första hjälpen) och

                                             to 15 nov  kl 18 -21.15 (HLR och hjärtstartare)
3. Allmänheten våren 2013 (feb /mars)  Håll utkik i ST o Dagbladet efter annons under (Föreningsnytt)! 

Du kan redan nu anmäla intresse till Eva Vesterlund tel. 076-811 00 56
Med prioriterade grupper menas arbetsplatser/personer som har kontakt med många människor: Ljustorps 

Handel, Ljustorps Trädgård, Ljustorps kyrka, Ljustorps taxi, PRO Ljustorp, Ljustorps Bygdegård.

BARNFEST
Söndagen den 13 jan 2013 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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Rigstavägen 24, 860 35 Söråker
060-416 04, 073-06 000 23

REP • SERVICE
RESERVDELAR
Snöslungor
   Motorsågar
      Gräsklippare

  

Köp  
öronljus!

Jag har 
Linnex  

linniment.

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

Besöksadress: Terminalvägen 16, Timrå 
Innehar F-skattsedel 

www.mobilamassoren.se 

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

Mobila massören!

Snabb hemgjord 
glögg 

Gör så här
Blanda kryddor, socker och vatten i en kastrull och koka upp under lock. Låt sjuda på svag 
värme i cirka 25 minuter, ta åt sidan och låt kallna.
Sila av kryddorna, tillsätt rödvin och konjak. Värm försiktigt upp glöggen och servera till-
sammans med mandel och russin.
Tips:Anpassa mängden socker efter hur söt glögg du vill ha. För ett alkoholfritt alternativ: 
använd alkoholfritt rödvin och uteslut konjaken. Ger 7 dl.

Receptet är hämtat från coop.se

1 pomeransskal
2 hela kanelstänger
7 nejlikor
3 stjärnanis
1 tsk hela kardemummakärnor
1 dl strösocker
1,5 dl vatten
75 cl rödvin (gärna kraftigt)
1 dl konjak eller efter tycke och smak
Till servering:
mandel ev skållad
russin

Barmarksträning
Under hösten har Ljustorps IF´s skidsektion 
haft barmarksträning, först i elljusspåret och 
sen i skolans gymnastiksal. Vi har tränat 
balans och styrka blandat med lekar och bus! 
Vissa onsdagar har det varit mer än 20 barn 
som har haft kul tillsammas. Tack till alla 
som har varit med! Nu väntar vi på snön och 
ses vid skidstugan onsdag 9 januari kl 18.15-
19.15 för skidåkning. Alla är välkomna för 
att åka skidor tillsammans! Åsa Eriksson, tel 
070-21 41 345, svarar på frågor. 
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www.scaskog.com

En önskning om en god jul 

och ett gott nytt virkesår. 

Per Stadling på SCA Skog 

TFN: 070-2290455

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

Bilden är från familjen Öst-
mans samlingar och visar 
bl a Nils Östman. Famil-

jen bodde och verkade vid 
Bredsjön. Bilden är från en 
bärplockningsutflykt med 
mycket att plocka i. Där 

finns en kont, en tunna mm. 
Bilden kan vara tagen vid 
Kallsjön.

Bilden är tagen från Bur-
bergets topp med ustikt över 
Ljustorpsdalen. Till vänster 
syns byarna Björkom, Jäll-
vik och Tuna. I förgrunden 

kaffekoppar i porslin, ett 
spritkök med en kastrull, en 
rejäl kakburk i plåt och en 
tårtkartong. Personerna på 
bilden är från vänster, John 

Thunström, Erik Bergman, 
Svea Bergman och Rut Thun-
ström. Bilden är troligen 
tagen av John Thunström 
med självutlösare 1950.

Bild nr 11439.  

Bild nr 11477.
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Torsten Berglund präst
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Olof Ulander har samman-
ställt en bok om vårfloden 
1919 här i Ljustorp. Vårflo-
den det året var förödande, 
de enorma vattenmassorna 
rev med sig allt i dess väg.  
Broar skars av, hus sveptes 
med och tre människor dog.

Olof började engagera sig i Hem-
bygdsföreningen när han gick i 
pension 1999. Han blev tillfrågad 
av Arnold Thunström om han 
ville organisera alla fotografier 
som hembygdsföreningen hade. 
Arnold anordnade olika studie-
grupper och genom dem kom det 
fram fotografier. När Olof började 
fanns det ca 200 olika bilder. Vid 
hembygdens dag i Lagfors 2000 
kom Bengt Åström med ett brev 
som var skrivet dagarna efter 
vårfloden 1919. I brevet berät-
tades det hur ögonvittnena hade 
uppfattatt situationen.

Materialinsamling
Från det materialet satte Olof 
ihop en power pointpresentation, 
som han visade bland annat på 
Länsmuseet. Under åren har 
det bygds på med mer material 
undan för undan. Hos UllaBritts 
(Olofs fru) föräldrar hittade han 
en bild från Edsta. Bilden visade 
sågen i Edsta före vattenmas-
sorna svepte med sig allt. Han 

började inventera området från 
bilden, och ritade kartor för att 
visa var husen stått. 2005 satte 
han ihop ett häfte om Edsta. 
Han uppdaterade hemsidan och 
förbättrade den kontinuerlig och 
2007 satte han ihop ett bildspel. 
Han kom i kontakt med Karin 
Sundell som jobbar som fotoan-
svarig på Sundsvalls museum, 
och det visade sig att på museu-
met fanns det ännu fler bilder, 
som lagts till materialet. 

Samtida kartor
I början av året fick han idén att 
sätta ihop alla föredrag han hade   
i ämnet till en bok. Han kontak-
tade Olle Burlin, som började 

sätta ihop materialet, men Olof 
insåg fort att materialet inte 
var bra nog för en bok. Han bör-
jade leta mer  material på olika 
arkiv bla. SCAs arkiv på Merlo 
och Vägstyrelsens protokoll. I 
krigssarkivet hittade han kartor 
från tiden för att jämföra mot bil-
derna för att förstå hur det sett 
ut.  När tillräckligt med material 
var insamlat gjordes en s.k ”mock 
up”. Arbetet med att kontrollera 
bildkällor, fakta och korrektur-
läsa tog vid. Allt är nu färdigt 
och boken kommer att finnas till 
försäljning på Ljustorps Handel 
från och med månadsskiftet. 
 

Text & bild: Sara Östman

Olof Ulander ger ut en bok om Vårfloden 1919

Herrgården i Lagfors. Fotografierna är tagna på 
ungefär samma plats. På den övre bilden är det lilla 
huset skymt. På den undre bilden är herrgårdsbyg-

naden helt borta, bara det lilla huset står kvar.

Olof Ulander med sin spännande bok om vårfloden. 

Edstabäcken. Här stod en kvarn, ett sågverk och flera andra hus. Om man 
jämför storleken på männen mot raskantens storlek,  får man en uppfatt-

ning om kraften i vattenmassorna.
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Med önskan om en

 
God Jul

och 
Gott nytt År

 
Mjällådalens Byalag

Mjällådalens byalag

                          

Varför inte ta en kvällsbastu 
med familjen? 

 
För mer information om flotten, bastu och stugan 

på bastuudden vänligen kontakta  
bokningsansvarig Kent Berg 070-218 80 69.  

Besök gärna vår hemsida  
www.bredsjon.dinstudio.se.

Bredsjön & Slättmons 
byalag

                          

God Jul
och 

Gott nytt År

Ås/Lagfors byalag

schä ĺne  dog ( om djur)
schälv-spíllning en som begått självmord
schämm  slö, ovässad, oslipad
schä´nglan  benen
schä´ra  skära, g. skörderedskap
schöl-ánna  skördetiden
séckel   rinnande saliv
senadrag  muskelkramp
séttjä   större senor i kött
sidére   förlorade
sinkadús  en örfil
sínke   försenad
sinnt   argt
sillgrí ssle  skällsord, egenkär kvinna
skakerhä´nt  darrhänt
ska ĺi   skadlig

Våra dialektord, S 
Ur Bygd i förvandling, del III
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Har du frågor om projektet Kontakta Ingela Dahlin
ingela.dahlin@studieframjandet.se 073-803 79 68

God Jul och Gott nytt år!

     Önskar Klimatsmarta Ljustorp  

 

Klimatsmarta Ljustorp ger tips inför julen!                                             

Maten                                                                                                                              
Ett aktivt val- Att välja bort tillsatser och onödiga kemikalier.  
Mycket av den mat vi äter är framställd med ekonomisk vinst som mål och inte med människor 
och djurs bästa i åtanke. Följden blir mängder av kemikalier och konstgödsel. Naturligtvis går det 
att påverka hur maten produceras och du/vi kan göra ett aktivt val genom att välja ekologiskt och 
närproducerat. Det finns ett rikt utbud av julmat och allt som tillhör julbordet. Ta för vana att 
läsa innehållsförteckning, det är nyttig läsning för att förstå vad många olika tillsatser som finns i 
det vi stoppar i oss. Man är inte bara Eko-Smart om man väljer Eko-mat och närproducerat. 
Oftast så smakar det så mycket mer. Av den orsaken kan det vara värt att göra ett aktivt val. 

GLÖM INTE att fråga Niklas – Ljustorps handel vad han har för 
möjligheter att ta hem ekologisk julmat till sin butik! 

Energi                                                                                                                                
Bra för miljön, samvete, plånboken – kort sagt – bra för alla! 
Det bästa vi kan göra för klimatet är att minska vår energianvändning. Släck alltid lampor när du 
går ut. Använd LED (lysdiodlampor) eller lågenergilampor i julbelysningen. Sätt timer på 
julbelysningen och andra lampor som skall lysa på natten men inte på dagen. Stäng av 
digitalboxar, TV, stereoapparater, router, modem med mera när de inte används. Står de på 
stand-by läge så drar de ström i alla fall.  

Tips! Köp grenuttag som du kan stänga av, enkelt och lättsamt. 

Ljus                                                                                                                                 
Du kan välja ett ljus som avger begränsad mängd sot samt hälso- och 
miljöfarliga kemikalier. 
Varje år tänds över 300 miljoner värmeljus bara i Sverige. Aluminiumbehållaren räknas som 
förpackning och skall slängas bland metallförpackningar vid återvinningstationen. Jämför man 
med nytillverkning av aluminium så kan 95 % av energin och 100 % av metallen sparas om de 
lämnas i en återvinningstation. Om lågan i ett värmeljus blir orange och lukat fotogen skall man 
släcka, oftast i de billiga påsarna kan kvalitén vara ojämn. Ljus tillverkade av stearin (förnyelsebar 
råvara)  är bättre att använda en ljus tillverkade av paraffin (kommer från råolja vilket bidrar till 
växthuseffekten) både som råvara och i användningen. 

Tips! Märken med ren förbränning: Liljeholmen, Duni, Delsbo candle, 
Deco och övriga Svanenmärkta. Läs innehållsförteckningen. 
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Se och uppleva
Mjällådalens natur och geologi er-
bjuder en vacker vandring. De gamla 
torpställena minner om tider som flytt. 
Av torpen finns idag nästan inget kvar, 
mer än grunder och envist blommande 
torparblommor.

Vid Västanåfallet kastar sig Eksjöåns 
vatten utför Mjällåns branta sluttning-
ar. Fallhöjden är 90 meter och naturen 
runt fallet är präglad av bruksmiljön. 
Här låg förr Västanå järnbruk och idag 
är hela området ett strövområde med 
bevarade historiska miljöer, utställ-
ningar och naturreservat.

Historia
Torpen efter vägen levde i en till två  
generationer mellan mitten på 1800-ta-
let fram till kring 1930. Vägen var då 
farbar med häst. Det var sex torpställen 
efter vägen bl a Petter Norbergs torp, 
Bergströmstorpet och Lagrenstorpet. 

Petter Norbergstorpet var ett stort 
tvåvåningstorp med öppna ägor och en 
fantastisk utsikt. Lagrenstorpet bruka-
des redan på 1700-talet och räknades 
till Svedjorna. För mer information 
och bilder se: www.ulander.com/ljus-
torp.

Fångsgroparna du kan se efter stigen är 
lämning efter en jaktmetod som använ-
des från stenåldern till 1864. 

Västanå järnbruk grundades 1744 av 
köpmannen Daniel Krapp. I mer än 150 
år var bruket ett centrum för näringsli-
vet. I början på 1800 talet var bruksbe-
folkningen uppe i 205 personer. 

Natur
Efter stigen har kanske Europas största 
fynd av Klotsporig murkla gjorts, på en 
asplåga. Det är en vacker och sällsynt 
svamp som bara hittats på tre naturliga 
växtplatser i Sverige. Stigen passerar 
också genom flera skogstyper. Dels 
barrskog, men även strandskog med 
al och hägg samt ovanliga partier med 
Aspskog.

Västanåfallet blev naturreservat 1978 
och arealen är cirka 7 hektar. Syftet 
med reservatet är att säkra vården av 
områdets natur- och kulturmiljö. 

Vandringsbeskrivning
1.Gå ner för backen mot Mjällån och 
du kommer till Petter Norbergsbron.
2. Efter ytterligare 400 meter i upp-
försbacke kommer du fram till en 
avstickare som leder till resterna från 
Petter Norbergs torp. Avstickaren är 
600 meter tur och retur. 
3. Här kommer du fram till en fångst-
grop som är utmärkt av Länsmuseet. 
Strax därefter går du över Svartbäck-
en. Strax före nästa bäckövergång 
passerar du området med Klosporig 
murkla.
4. Här går du över ett område där det 

varit två torp. Du passerar lägdorna.
5. Om du tittar till höger så ser du en 
korvsjö (se geologiruta) som bildats 
av Mjällåns meandring. Efter det 
kommer du upp i ett område med 
gammal aspskog. När du gått en bit 
längre upp efter bergsfoten, kommer 
du till ett område med raviner vid si-
dan av stigen. Här ser du hur små vat-
tendrag har mejslat ut djupa raviner.
6. Här går du åter förbi ett gammalt 
torp med lägdor.
7. Här kommer du ut på en grusväg 
som du går efter i en dryg kilometer.
8. Bergströmstorpet med en husgrund 
på 7x5 meter. Torpet ligger till höger 
om vägen.
9. Förslag på fikaplats. Om du sätter 
dig mot skogen har du fin utsikt och 
det öppna läget gör att du slipper 
mygg.
10. När det börjar gå utför igen 
kommer du till avstickare mot Lag-
grenstorpet och Långkrången. Nere 
vid torpstället ser du stengrunder 
och torparblommor. Avstickaren mot 
Långkrången är 2 km tur och retur. 
Det är en fantastisk vandring med 
nipkanter på båda sidorna. Längst 
ut finns en fikaplats med utsikt över 
Mjällån. 

11. Fångstgrop efter Långkrången.

När du är tillbaka på Västanåleden 
efter avstickaren så går du förbi Sved-
jorna, nerför utförsbacken och fram till 
Västanåfallet och Västanåbruk.

Turista
 

Hemma!

Utflyksmål nr: 11                                                                             Uppdaterad: 2011-08                                                            www.upplevljustorp.se

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

Utdrag ur produktbladet 
för Västanåleden, hela blandet 
och fler produktblad hittar du 
på ”www.vandring.ljustorp.se” 
eller på Turistinformationen på 

Ljustorps Handel.

Vandringen efter den gamla torparvägen mellan Tunbodarna och Västanå erbjuder dig mycket att 
se. Här passerar du vacker natur, Mjällådalens intressanta geologi och historiska minnesmärken. 
Du vandrar genom ett dramatiskt landskap och stigen mynnar sedan ut vid det vackra Västanåfal-
let. Leden är en del av Rotenleden som går mellan Västanå och Rotsjö gård. Efter stigen finns 
geocacher.

Västanåleden  
Natur, torparväg och glittrande vattenfall

Faktaruta Mjällådalens geologi

Mjällådalens dalgång klassas som riksintres-
se för naturvården bland annat för de geolo-
giska bildningarna samt för ovanliga växter 
och sällsynta insekter. De branta älvbrinkar 
som finns efter Mjällån benämns idag nipor. 

När ett rinnande vattendrag flyter fram i en 
bred dalgång med svag lutning får den ett 
slingrande lopp. Man säger att det meandrar. 
Meanderslingorna är aldrig konstanta, utan 
ändrar sig ständigt av det strömmande vattnet. 
Ibland blir meanderslingorna så tvära att de 
tar en ”genväg” och rätar ut vattendraget. Det 
uppstår då en ”död” åslinga, en så kallad korv-
sjö. Lokalt används benämningen ”Surå”. 

De lösa sedimenten i marken i Mjällådalen är 
mycket erosionsbenägna. Även med mycket 
små bi flöden ner mot huvudvattendraget upp-
står djupa raviner. Ibland kan två bäckar ner 
mot ån ligga relativt tätt. Ett plant parti uppstår 
då mot ån omgivet av två bäckraviner. Det bil-
das ett ”krång”, som t ex Långkrången.

(Faktamaterialet kommer från Mjällådalens geologi, 
av Lennart Vessberg.)
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Öppet: 
 vardagar 10 - 18,  lördagar 10 - 14

Köpmangatan 47, tel & fax 060-58 07 80 

Välkommen!                                                                

Boule 
inomhus                                                                                          

onsdagar kl 12                                                                                          
Boulehallen 
Skönsberg

Som vanligt kommer vi att annonsera i dagspressen om de olika aktiviteterna. 

Inte medlem, funderar du på att bli det? 
Besök vår hemsida på PRO Ljustorp eller 

ring Alice Berg tel: 57 96 04 eller  
070-229 47 03 för mer information om 

verksamheten.

 

 
Vi måste ju beklaga vad som hänt i vår 

hembygdsgård, och hoppas att det ordnar 
sig nästa år till det bästa.

Hembygdsföreningen önskar våra  
medlemmar och övriga läsare en  

God Jul  
och ett  

Gott Nytt År.

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

  JULFEST                         
 11 dec kl 13.00 i Bygdegården i Ljustorp.  

Underhållning, Lucia
Pris 200:-  Anmälan senast 5/12  

 till 076-6308739, 83051

Adventserbjudande
30% påjackor och kängor.

Glöm ej!
Inlämningsställe för kemtvätt   Pensionärsrabatt 

Medlemsmöten 2013  
22 jan kl 13.00 Bygdegården i Ljustorp
  Tetater, PRO-filurerna från Skönsberg     

ÅRSMÖTE 
26 feb. kl 13.00 Bygdegården Ljustorp                              

underhållning
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Julklappar med gott samvete
Genom att köpa en del julklap-
parna i olika hjälporganisatio-
ners webshopar kan man ge 
dubbel glädje. Kanske ett fint 
smyckje från Eeva Attling kan 
glädja både mamma och ett barn 
i ett krigshärjat område. Eller 
kanske en mormor som har allt, 

skulle bli glad åt att ett matpa-
ket i hennes namn skänks till 
barn i Senegal.  Här under har 
jag listat olika websidor där 
man på ena eller andra sättet 
kan göra skillnad endera för en 
person eller för miljön och natu-
ren. I en del köper man en sak, i 

andra får man ett gåvobevis. Det 
är ju inte alla som har dator, så 
om någon behöver hjälp kan ni 
kontakta mig, numret hittar ni 
på sidan 2. 

Text: Sara Östman

www.redcross.se/stod-oss/ge-bort-eller-kop-nagot-meningsfullt/butiken/ 
linne, smycke, porslin, julklappsadresser mm 

www.sos-barnbyar.se/butik/priv/ 
matpaket, klädpaket, medicinpaket, vattenpaket mm

www.hoppfull.se/ 
get, ko, skolmaterial mm

www.wwf.se/insamlingsportal/ 
fadderskap, uppvaktning mm

http://unicef.se/butik 
julklappspapper, etiketter, adventskalender, julpynt mm 

www.barncancerfonden.se/Gavor-Bidrag/Butik/Jul2012/ 
julkort, gossedjur mm

/naturskyddsforeningen.se/butiken/ 
böcker, cd skivor, planscher mm

www.sdrgavan.se/  
köksredskap, textilier mm

http://www.wateraid.se/shop4life.shtml 
vattenkran, latrinbyggare mm

jul2012.raddabarnen.se/privat.html 
mjukdjur, smycken, utflyktsset, nyttoprodukter mm

Ghana, ett fattigt land där barnarbete, hiv/
aids och andra sjukdomar utgör stor risk 

för barnen.  
Foto: Tonya Lilburn. SOSbarnbyar
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Till Dig som vårdar och/eller stöttar
en anhörig eller vän i Timrå

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

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

Birgittas
fotvård

Julklappstips
Ge bort en fotvårdsbehandling!

Presentkort
hos

BIRGITTAS FOTVÅRD
Strandbo servicehus, Söråker

Mariedal, Timrå
070-533 17 92

 

Vi har 2 bussar att 
erbjuda -

 en med 19 platser och 
en med 22 platser

Dygnet runt
För bättre tillgänglighet

 

Välkommen att ringa för prisuppgift
Lage Sjöström

060 - 810 25 eller 070 - 325 76 90

Sjöströms Busstrafik
 Lagfors

Matjord

Kranbils- 
transporter

Sanna GruS
Öppom 124, 861 93  Ljustorp

Telefon: 060-820 35 eller
 070-224 59 00 Fax: 060-820 35



24

Storöringen vid Gluptorpet.
Vid denna episod var jag en yng-
ling omkring 20-årsåldern. Jag 
var mycket aktiv med naturupp-
levelser av alla de slag, även om 
energin räckte till för de även-
tyr som annars sysselsätter yng-
lingars tankar.

En ledig höstkväll, jag minns ej om 
det var en helgkväll eller en vardag, 
som tillät mig att ägna mig åt skogs-
liv, men jag hade tagit min gamla 
Adler (ett tyskt bilmärke från före 
2:dra världskriget) och åkt upp till 
St. Myckelsjön i  sena kvällen. Det 
var redan kolsvart när jag parke-
rade bilen en bit ifrån den närmaste 
bebyggelsen. Myckelsjö är en liten 
by långt inne i skogen, nån halvmil 
öster om Indal, med bara en hand-
full hus där alla kände varandra, 
och jag ville ej utsätta byborna för 
oro och undringar om vad det var för 
”underlig typ” som smög omkring i 
obygden i mörkret.

Det hade börjat regna ett varmt 
sensommarregn när jag började 
min vandring  genom byn, vilket jag 
var tvungen till för att komma in 
på stigen som ledde mot det ställe 
som jag ämnade mig till, som var ett 
ännu  längre in i urskogen beläget 
torpställe som kallades Glupen. Det 
var ett ödetorp som i många år hade 
stått övergivet sedan boningshuset 
och ladugården brunnit ned. Under 
lite mystiska omständigheter, sade 
folk, men det är en annan historia.    
Det fanns vid denna tid ej någon 
körbar väg dit, den som en gång fun-
nits hade blivit helt igenväxt under 
tiden stället legat öde. Den vägen 
hade ej heller utgått från den byn 
som jag valt till utgångspunkt denna 
gång. Jag hade varit till Glupen 
någon gång tidigare också men då 
utgått från Ljustorp där man ”till 
nöds” kunde ta sig fram med bil till 
en liten tjärn som kallades Öppoms 
Fäbodtjärn. Då hade man några 
kilometer kvar genom obanad vild-
mark för att nå fram till Glupen.

Det som lockade mig att just då 
försöka ta mej fram till detta guds-
förgätna ställe i strilande regn och 
kolmörker, på en stig som jag endast 
sett på en gammal  karta, var läng-
tan efter naturupplevelser och även-
tyr. Sedan visste jag att det fanns 
en gammal kvarnbyggnad och en 
valvad stenkällare kvar efter bran-

den, och i någon av dem borde jag 
kunna ordna mej ett enkelt natthär-
bärge, och under kvarnen fanns en 
lagomt stor och forsande bäck, som 
när det ljusnade skulle erbjuda ett 
utmärkt öringsfiske. Jag var klädd 
i en kort svart regnrock och jag var 
nog ganska ” osynlig”. Jag rörde mig 
självklart ljudlöst och inte ens en 
hund var ute i detta väder och oroa-
des av min vandring genom byn. 
Jag återfann en stig, snarare på 
känsla än att jag kunde se den, och 
den förde in i skogen mot norr som 
var det väderstreck som jag skulle 
försöka hålla. Stigen var lerig och 
väl försedd med djupa vattenpölar 
och ibland forsade småbäckar över 
stigen. Men då jag på fötterna hade 
täta gummistövlar, på huvudet en 
vidbrättad hatt och på  överkrop-
pen en regnrock, regnet var allde-
les ljumt och byxorna snart var helt 
genomblöta och obehagskänslan 
därigenom försvann, så trivdes jag 
ganska gott i min ensamhet. Jag 
var vid denna tiden mycket van att 
vandra i skogen i mörker så mina 
fötter hade inga problem att leta sig 
fram mellan ojämnheterna. Ibland 
flög någon sovande tjäder eller orre 
upp med ett brakande som fick hjär-
tat att ta ett extraslag, men det gav 
ju bara en ytterlig krydda åt mitt 
lilla utflyktsäventyr. Jag visste 
ju att inga egentliga faror fanns i 
skogen och om de ändå fanns så 
var de minst lika handikappade av 
mörkret som jag. Ibland höll jag på 
att tappa bort stigen och ibland ver-
kade den grena sig. Då fick jag ta en 
paus och resonera med mig själv om 
vilket val som troligen var det rätta, 
men efter halvannan timme hörde 
jag ett mäktigt brus som överrös-
tade  regnets mildare susande och 
jag förstod att det var Snägdbäcken 
som forsade och att jag hittat rätt.    

Jag halkade och slirade fram efter 
bäcken tills jag anade silhuetten av 
kvarnbyggnaden mot himlen.  

Det är ju faktiskt så, vilket kanske 
måste påpekas för den som even-
tuellt aldrig varit ute någon längre 
stund i mörker i naturen, det finns 
alltid ett svagt ledljus som gör att 
man i vart fall kan ana silhuetter 
mot himlen eller horisonten. När jag 
så hade lokaliserat kvarnen hade 
jag endast att treva mig fram till en 
fönsteröppning, ingången var från 
andra sidan bäcken, häva mig upp 
och klättra in i kvarnen. Där var det 
torrt och kvällen var ju ljum, och i 
ryggsäcken hade jag tändstickor och 
stearinljus så snart hade jag gjort 
mej hemmastadd. Rullat ut sov-
säcken och bytt ut de blöta byxorna 
mot torra.  

Minnet av den angenäma känslan 
när jag sedan satt bekvämt lutad 
mot väggen  i ett hörn i kvarnen, 
med trötta ben, nedkrupen i sov-
säcken och tuggande på en smörgås, 
lyssnande på bäckens brus under 
golvet, som hela tiden ökade allt 
efter att regnet fyllde på källsjöarna 
och myrbäckarna, det minnet sitter 
klart och tydligt kvar i mitt minne.  
Ibland föresvävade mig tanken, 
när jag kunde känna hur hela hus-
stommen vibrerade för vattenmas-
sornas angrepp: ”Tänk om tidens 
tand gnagt på kvarnens fundament 
så att den plötsligt störtar ned i de 
forsande vattenmassorna”. Men 
jag trodde ej att bäcken ändå hade 
blivit så stark att den skulle orka 
ta huset med sig, men det kanske 
hade blivit så lutande att jag rullat 
iväg och hamnat i vattenhjulshålet 
med sovsäck och allt. Men så efter 
en stund när regnet hade ökat till 
ett våldsamt smattrande på taket 
som nästan överröstade bäcken och 
vinden hade tilltagit så att det  ven 
och pep i varenda springa så föll jag 
i sömn.

Efter en stund  vaknade jag och 
kände mig så ofantligt pigg att jag 
blev förvånad. Jag förstod att det 
fortfarande var natt ty det var lika 
mörkt, men så hörde jag vad det var 
som hade väckt mej.  Det hördes en  
vemodig men oändligt vacker fiolmu-
sik, som hördes komma upp genom 
golvet under mej och ibland suckade 
det så tungt någonstans ifrån. Jag 

forts s. 26
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Stor som liten,
gammal som ung.

Vi vårdar tanden i din mun.
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låg länge och lyssnade och förund-
rade mig över att jag ej längre kunde 
höra forsen, regnet eller vinden. Det 
var endast den vackra musiken som 
kunde höras och någon tung suck 
ibland, annars var det så tyst som 
det kan vara i en kyrka ifall man 
någon gång  har råkat vara alldeles 
ensam i en sådan.  Det föresvävade 
mig ibland att att jag borde åla mig 
ur sovsäcken och krypa fram till 
hålet i golvet, sticka ned huvudet 
och repa eld på en tändsticka för att 
se fiolspelaren, men det skulle ha 
känts som en helgerån och skulle 
säkerligen ha förstört den känsla av 
angenäm overklighet som jag kände 
mig befinnas i. 

Jag måste ändå ha somnat om till 
slut, eller om allt bara hade varit 
en dröm, ty morgonen efter vak-
nade jag till fågelkvitter, då några 
talgoxar bråkade om en kvarläm-
nad smörgåshalva. De flög snabbt  
ut genom fönsteröppningen när jag 
stack ut ett rufsigt huvud ur sov-
säcken. Regnet hade upphört och 
emellanåt skickade solen strålar in 
genom kvarnens gistna väggar som 
ritade vackra geometriska mönster 
på golvet. När jag legat en stund 
och mornat mej kröp jag ur säcken 
och fram till hålet i golvet där vat-
tenhjulet en gång varit, sträckte ned 
huvudet där vattnet stänkte mej i 
ansiktet, ty så litet utrymme fanns 
det mellan forsen och golvbjälkarna. 
Där kunde ingen mänsklig spelman 
ha suttit och Näcken vill väl ingen 
tro på i vår upplysta tid.  Jag drog 
upp huvudet igen och stack istäl-
let ned en arm och hämtade upp en 
mugg friskt bäckvatten som tillsam-
mans med den halvätna smörgåsen 
fick bli min frukost. Till talgoxarnas 
förtret, där de nu satt sig uppe på 
en av takåsarna. För att blidka dem 
lade jag ut en halv korvskiva på en 
väggsparre.

Innan jag sedan började att ägna 
mig åt fiske gick jag omkring på öde-
torpet och tittade på lämningar och 
husruiner. Försökte tänka mej in i 
hur människorna hade levat, och 
överlevt, här inne i skogen, långt 
från grannar och det vi kallar civi-
lisation. Jag är ju oftast inte någon 
riktigt inbiten fiskare så det gick nog 
både en och två timmar medan jag 
filosoferade och nötte blyertspennan 
i skissblocket. Det slutade med att 
jag blev hungrig och jag gjorde då så 

klart upp en liten eld och stekte upp 
det jag hade tagit med mej i rygg-
säcken. Jag minns inte nu vad det 
var men det kan ha varit kallpota-
tis och korv eller nåt liknande. Så 
blev det naturligtvis av att koka sig 
en panna kaffe och solen sken och 
tiden gick och allt var ganska rart. 
Ända tills jag kom ihåg att egentliga 
anledningen till min vandring hit 
var att jag skulle fiska, och redan 
visade solen att den stod i söder.  

Full fart, upp med kniven och skära 
metspö, knyta på rev o krok, vända 
stenar och leta maskar. När det var 
klart började jag först  att bekvämt  
meta inne i kvarnen genom  öpp-
ningen i golvet. Solen hade nu fått 
upp en ångande värme ute i den 

djungelliknande växtligheten och 
kvarnen med sina fönsterlösa öpp-
ningar erbjöd en angenäm svalka. 
Någon större fiskelycka hade jag 
dock inte där, det blev nån knappt 
strömmingsstor bäckforell efter 
några tveksamma napp, och när 
solen började mista sin största 
styrka framåt eftermiddagen, bör-
jade jag att vandra utefter den av 
regnet på natten, nu övermodiga 
bäcken och letade upp inbjudande 
höljor och lugnvatten. Men det ville 
sig inte riktigt med fisket ändå, så 
jag tänkte låta mig nöja med de små 
stackarna som jag lyckats lura upp. 
Det var ju några timmars väg hem 
och jag hade ej ledigt ännu en dag.

Men just som jag skulle vända åter 
mot mitt läger såg jag en stor hölja 
nedom en hög sten. Vattnet var helt 
dolt under ett heltäckande vitt skum-
flak, och jag såg för min inre syn en 
stor öring under. Försiktigt smög jag 
ut mot bäckkanten, sträckte försik-
tigt ut spöet över vattnet och sänkte 
sakta ned masken genom skummet. 
Besviken såg  jag hur reven endast 
sjönk ned en knapp decimeter under 
ytan och jag tänkte: ”Jaså, var det 

så grunt ? Då är det väl bara att 
dra upp igen !”  Och när jag försökte 
göra det så kändes det som om jag 
fått  ett bottennapp. Trodde jag! Men 
när jag försökte att dra loss kroken 
med kraft blev det liv under vattnet, 
och med klappande hjärta insåg  jag 
att höljan inte alls varit grund. Det 
var en storöring som hade huggit 
masken och kroken i samma ögon-
blick som betet gått igenom skum-
met och sedan lugnt stått kvar och 
svalt.

Nu var goda råd dyra. Att med ett 
krokigt nytäljt vidjespö bärga en 
kampfylld öring av den storlek som 
jag kände att det här var frågan 
om, det skulle nog sluta med seger 
för fisken. Fick den bara en halv-
meter lina så skulle den säkerligen 
lyckas snärja in sig i nån nedfallen 
gren eller sten. Därför satte jag allt 
på ett kort och halade helt enkelt 
in den utan krumbukter eller finlir 
över en mjuk mosskant som fanns 
mellan mej och bäcken.  Fisken  
hade knappt kommit halvmetern 
upp på land när linan gick av, men 
jag kastade mig, som en målvakt 
av landslagsklass och tog den som  
en straffspark,  så vattnet stänkte 
om både mej och fisken, och  lycka-
des få den i säkerhet och kunde, så 
att säga, göra processen kort med 
honom.

Glad i hågen, om än genomblöt,  
kunde jag så plocka ihop mina 
saker, packa den nu ännu tyngre 
ryggsäcken och vandra hemåt med 
fisken, som nog vägde minst 1,5 kilo. 
Det kanske inte låter mycket för 
andra ”storfiskare”, men med tanke 
på den enkla utrustningen var det 
ett av mina mer lyckade fiskafängen, 
och den vattendränkta  stigen till-
baka kändes alls ej lång. Att byborna 
kastade misstänksamma blickar på 
mej när jag kom ut ur skogsbry-
net utan att de sett mej gå in i det 
och att jag blev utskälld av ett par 
hundar, det stod jag gärna ut med 
efter en så angenäm utflykt. Men 
ibland när jag minns denna fisketur 
så kan jag ej låta bli att fundera på 
om storöringen kanske var en gåva 
från spelmannen, som tack för att 
jag låtit honom spela i fred ?

                                                       
BeÅ Wass    © Utspelade sig omkr  

1955, nedtecknat omkr 1998

Storöringen i Glupen   fort från s24
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BRM
Castrol 2-t 1 liter 85:-

           

 

kvalitetsolja som passar både 
till skotern och motorsågen.

 

Utförsäljning av hjälmar och 
kläder!

25-30% rabatt på all personlig 
utrustning.  

brmfordonfritid.se 0709185120
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GPS i naturturism
Projektets mål är att restaurera och skylta upp natur- och kulturstigar i Ljustorp med om-
nejd. Dessa ska sedan kartläggas med GPS och finnas för nedladdning vid produktblad på 
Internet. I anslutning till många av platserna kommer vi också att jobba med geocacher.

* Det går fortfarande utmärkt att 
vandra i skogen. Se upp så att ni 
halkar på mossan bara.
* Stig upp på Kamsåsen är plottrad 
och kommer att skyltas till våren.
* Vi kommer att försöka använda 
vissa stigar för snöskovandring i 
vinter.
* Avverkning har skett vid Vargud-
den i Lögdö vildmark, så där är 
stigarna i dåligt skick just nu

Nyheter i projektet

Skola i skogen
Vi har köpt in en utrustningslåda 
med material för skogsaktiviteter 
och utbildning i skog och mark. 
Vill ni låna den för aktiviteter, hör 
av er till: gps@ljustorp.se

God Jul och 
Gott nytt år till 

er alla!

Just nu ligger Björnarna i idé, men efter många har 
blivit rädda för att gå i skogen pga av björnen så tän-
kte vi informera lite om björnen och friluftslivet.

Björnen undviker kontakt med människor och de 
flesta möten med björn är ofarliga.Det är hundra år 
sedan någon blev dödad av en björn i Sverige och 
det var en björnjägare.

Tips vid björnmöten

1. Om du sitter i bilen och får syn på en björn, sitt 
kvar i bilen.

2. På försommaren har björnen brunstperiod under 
maj-juni. Då är den mest rörlig och dagkativ och 
företar långa vandringar. Ge dig till känna i skogen 

genom att tala högt eller sjunga. Koppla hunden.

3. Under bärsäsongen så är björnarna ute och äter 
stora mängder bär, dom har dock ingen revirkänsla 
för bärrika ställen och ger sig oftas iväg innan du 
kommer fram. Ge dig till känna och koppla hunden.

4. Om björnen inte ger sig iväg, så kan den känna 
sig provocerad av din närvaro. Det kan vara en hona 
med årsungar, den kan ha ett kadaver i närheten, din 
hund kan ha retat björnen eller så kan den helt enkelt 
blivit övverraskad av ditt uppdykande. Tala lungt ut 
i luften och undvik hotfulla rörelser. Dra dig undan 
från platsen, men spring inte. Om björnen står på 
bakbenen, så är det för att överblicka situationen.

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

www.vandring. 
ljustorp.se

Kontakt: gps@ljustorp.se

Är björnen i skogen farlig?
Bild från Viltskadecentrums hemsida
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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 

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

  
ljustropstaxi@gmail.com 
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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 36. 

LYCKA TILL!

Svårhetsgrad: Djävulsk
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STAVRE 
GRUS

När det gäller grus 
och matjord 

Ring!
060-802 14  

070-351 27 10

 

Martins service
VVS 

PELLETS
VÄRMEPUMPAR 
070-673 06 09

Helglasade altandörrar till reapriser. 
Pellets 6 & 8 mm. 

Gipskivor, tryckimpregnetat 
 och övriga trävaror  

till bra priser. 
Spånbalar. 

Öppettider
Mån-Fre  7-17 Lör 9-13

Terminalvägen 6  
861 36 Timrå  

Tel: 060-571050

Bilrutor och 
stenskottslagning

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

Ryds Glas
i Timrå AB
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December
    Lör 1 kl 19.00
 Julfest
 Bygdegården 
 Centerkvinnorna
   
    Sön 2 kl. 11.00 
 Ungdomarnas Gudstjänst 
 Betel
 Baptistförsamlingen

    Sön 2  kl. 11.00 
 Adventsgudstjänst  
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling
   
    Mån 3 kl. 16.30-18.00  
 Julpyssel 
 Bygdetorget
 Bygdetorget 

    Tors 6  
 Hårklippning 
 Bygdetorget 
 Bygdetorget

     Fre 7  kl. 10-12
 Seniorcafé 
 Bygdetorget
 Bygdetorget

     Fre 7 kl. 18.30-20.00 
 Freaky Friday   
 Bygdetorget 
 Lj. Baptistförening

     Lör 8 kl. 17.00 
 Grötfest för alla!  
 Betel
 Baptistförsamlingen

     Sön 9  kl. 11.00 
 Familjegudstjänst  
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling

      Tis 11 kl. 13.00 
 Julfest 
 Bygdegården 
 PRO

    Ons 12  kl. 12.00 
 Mitt på dagenträff  
 Församlingshemmet  
 Ljustorps församling

   Tors 13 kl. 8.30 
 Skolans luciafirande 
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps skola

     Fre 14 kl. 10-12
 Seniorcafé 
 Bygdetorget
 Bygdetorget 

      Sön 16 kl. 11.00 
 Gudstjänst   
 Betel
 Baptistförsamlingen    

    Sön 16  kl. 18.00 
 Julmusik   
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling

    Tis 25 kl. 7.00
 Julotta 
 Ljustorps kyrka
 Ljustorps församling

    Mån 31  kl. 17.00 
 Nyårsbön   
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling
    
   
Januari
   
          
     Sön 13 kl. 11.00 
 Årshögtid   
 Betel
 Baptistförsamlingen

     Sön 13 kl 13.00
 Barnfest
 Bygdegården 
 Centerkvinnorna

Mån 14 Stoppdatum 
Var god respektera 

detta!!!

    Fre 18 kl. 10-12
 Seniorcafé 
 Bygdetorget
 Bygdetorget 
    
    Sön 20 kl. 11.00 
 Gudstjänst   
 Betel
 Baptistförsamlingen

     Tis 22 kl. 13.00 
 Medlemsmöte 
 Bygdegården 
 PRO
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    Tis 29 kl. 18.00 
 Missionskväll  
 Betel
 Baptistförsamlingen

Regelbunden verksamhet 
    
        Tis kl. 12.45-13.30 
 Barnkör 
 Loftet Lj. skola 
 Lj. församling

        Tis kl. 14.30-15.30 
 Barnkör 
 Församlingshemmet 
 Lj. församling

        Ons kl. 12.00  
 Boule 
 Boulhallen Skönsberg 
 PRO 

       

Aktiviteter  i Ljustorp December- Januari



Bygdetorget

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

Aktiviteter 
Måndag 3 kl. 16.30-18.00 Julpyssel 
Fredag 7 & 14 kl. 10-12 Seniorcafé

Freaky Friday
i samarbete med Lj. Baptistförsamling. Blandade 

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

Vi har öppet i 1 1/2  timme mellan
kl. 18.30- 20. 

Ålder: från förskoleklass 
Kostnadsfritt 

7/12

Kom och klipp dig! 
Torsdag den 6 dec kommer 
Amanda från Sagolik hit.  

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

 bygdetorget@live.se 

Vad vill du att vi ska 
ordna i vår? Hör av dig! 
Mejla, ring eller skriv på 

Facebook.

Ett stort tack till 
alla föräldrar och andra 

vuxna som hjälpt till vid 
våra aktiviteter.

Julstängt 
20 dec- 6 jan

Luciadisco
Inställt

Julpyssel
 

Mån 3 dec kl. 16.30 - 18.00
Drop In

Stickcafé
Någon gång i början på februari startar 
ett stick café i bygdetorgets lokal.  En 
gång i månaden kommer det att vara fritt 
för vem som helst att komma med sin 
stickning, ingen bindning till att behöva 
komma varje gång utan det är öppet hus. 
Fika kommer att finnas till självkostnads-
pris. Gå på café och sitta med stickningen 
och småprata låter väl mysigt! Packa 
stickkorgen och kom till en kväll med trev-
ligt umgänge, nybörjare som veteran, ung 
som gammal. Datum och tid kommer att 
annonseras i nästa Ljustorpsblad.
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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. 072-7057943
Bygdekontoret  060-824 13
Ljustorps brandkår  112
Bagarstuga Lagfors bokn. 060-810 50
Bagarstuga Stavre bokn. 060-830 67 
Kanotuthyrning  
Lj. Bygdegård  0730-944 944
Kanontuth. Bredsjön 070-218 80 69
Bokning bastu-udden 070-218 80 69
Tomat-Ås   060-81050
Mjällådalens rök-kåta 060- 612287
Butik brorannasdotter  070 298 31 84

Skola/Barnomsorg 
Ljustorps skola   060-821 47 
Sjukanmälan Lj. Skola  060-821 47 
Fritids    070-191 65 12 
Skolsköterskan Lj. skola 073-274 84 56 
Ala skola   060-414 20 
Sjukanmälan Ala  073-077 71 58 
Sörberge skola  060-16 32 37 
Sjukanmälan Sörberge 060-16 32 42 
Ljustorps förskola  070-190 79 22

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

Allmänt
Söråkers Folkets Hus 060-400 73
Vårdcentral Söråker  060-464 00
Sjukhuset    060-18 10 00
Apotek    0771-45 04 50
Försäkringskassa   0771-52 45 24
Veterinär Timrå   060-58 05 25
Timrå Kommun   060-16 31 00
Timrå badhus  060-16 32 00
Arbetsförmedlingen 060-59 57 20
Lantbrevbärare Timrå  010-436 64 19 
Post: Ica Sörberge  060-57 90 30
Polisen Timrå  114 14
Länsstyrelsen  0611-34 90 00
Färdtjänst   060-439 00
Pastorsexpeditionen 060-408 20

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

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

Bygdetorget 
”Öppet” skylt

Butik brorannasdotter 
”Öppet” skylt 
 

  

Ljustorps information
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Har ni gamla sängmadrasser,  
5 - 10 cm tjocka, som ni ska slänga?

Ring Marianne 070-54 824 99
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Vindkraftsåterbäring  
i Ljustorp 

Avtalet om Bygdepeng ska • 
förhoppningsvis vara under-
skrivet före årsskiftet.
Vi har hittat en jurist som ska • 
granska avtalet.
Timråvinds tillståndsansökan • 
kommer inom kort lämnas in 
till Länsstyrelsen.
En form av delägande kom-• 
mer att presenteras av Tim-
råvind under våren. 

Senaste nytt!

Ett projekt av Sockenföreningen som handlar om att se till att bygden får det mesta möjliga ut av de vind-
kraftsetableringar som planeras. Projektledare är Hans-Olof Lundgren i Bredsjön.

- Arbetet i projektet går bra, om än långsamt. Det är en långdragen process och det är viktigt att man låter det 
ta tid för att det ska bli så bra som möjligt, säger Hans-Olof. Mer info: www.ljustorp.se/vindkraft
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Våra annonsörer gör tidningen möjlig!
Dom stöder oss, stöd dem...

Ljustorps Trädgård
Julblommor  

i våra växthus 

Röda tulpaner 10 st 98:-
Stor Amaryllis 98:-

Julgrupper från 25:-
Hyacinter 20:- 

Passa på! 
Beställ julblommor nu!

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

Klimatsmarta Ljustorp 
Lantnära boende 
Leader Timråbygd
Ljustorps Centeravd.
Ljustorps Handel 
Ljustorps Hembygdsför.
Ljustorps församling
Ljustorps IF
Ljustorp PRO
Ljustorps Taxi
Ljustorps Trädgård
Lövbergs B&B
Martins Service
Mobila massören
Monicas

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

Returadress:  Ljustorp Sockenförening
        Öppom 110,  
   861 93 LJUSTORP 


