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

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

Redaktionell information

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

Ansvarig utgivare
   Lena Liljemark  ansutg@ljustorpsbladet.se

   Redaktion/skribenter 
   Sara Östman  tel: 060-12 26 66 
   Olof Ulander  tel: 060-822 40 
   Torsten Byström tel: 060-57 93 22 
   Lena Liljemark tel: 060-822 22 
   Tommy Klaar tel: 060-58 91 75 
   Frida Nygren tel: 070-171 89 69 
 
Gästskribenter:  Klass F-1, Britt Grothage, Ella 
Dahlin, Torbjörn Carlsson, Freja Tjärnberg

LJUSTORP

En GnistrandE landsbyGd

Tidningsinformation
Nästa tidning  29/1 

 
Stoppdatum den 18/1

Prenumerationer 
Tidningen delas ut gratis till alla som har brev-
låda i Ljustorp. Ni andra som vill ha tidningen 
kan prenumerera för 175 kronor per år. Sätt in 

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

Annonser
Kontakta Ulf 070-2035469 eller redaktionen på 

mail: ljustorpsbladet@ljustorp.se

Distribution
Huvudansvarig: Ulf Nilsson 070-203 54 69

Slättmon, Västansjön, Bredsjön, Uddefors: 
Göran Andersson   tel: 060-845 12 
Lagfors, Åsbacken, 
Lea Hörnström   tel: 060-810 50 
Fuske: 
Fuske byalag   tel: 060-810 51
Lövbergsvägen, Edsta-Jällvik-Björkom: 
Kjell Sjödin    tel: 060-820 31
Skäljom-Edsåker-Aspen: 
Hans Öberg    tel: 070-340 92 29 
Lögdö, Riibodarna: 
Björn Andersson   tel: 070-354 10 84 
Prästsvedjan,Höglandsv,Mellberg,Kyrkberget: 
Pernilla Sjöström   tel: 060-824 34 
Öppomsvägen, Hamrevägen: 
Erland Nordström   tel: 060-823 19 
Skäljom,Åsäng,Stavreviken,Rotenv: 
Mikael Forslund  tel: 060-831 17
Åsäng, Höglandsbodarna, 
Mjällå och Tunbodarna 
Sven-Erik Karlsson   tel: 0702344885

Ring er distributör om ni inte fått tidningen...



3

 Styrelse 2015
  Lena Liljemark, ordf 
  Niclas Andersson, vice  
  Ulf Nilsson, kassör
  Sara Östman, sekr 
  Per Malmsberg 
  Rosetta Doré  
  Suppleant:   
  Vivianne Nyman
  Björn Andersson

  AU: Lena, Ulf, Per

Ljustorps  
sockenförening

Årsavgift
Enskild: 75:- 
Familj: 125:-

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

Insats 
 Enskild: 100:-

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

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

Kontakt
Öppom 110 

861 93  Ljustorp
Tel: 060 - 824 13
Pg 86 11 24-6

Org. Nr: 76 96 00-9476
sockenforening@ljustorp.se
www.ljustorp.se/sockenfo-

rening

Bygdekontoret 
Boka tid för möte

bygdekontoret@ljustorp.se 

Ljustorpsbladet
ljustorpsbladet@ljustorp.se

Webbportal/Hemsida
portal@ljustorp.se

Hemsidor
www.ljustorp.se 

www.upplevljustorp.se

röst

Föreningen skall verka för att 
skapa de bästa förutsättningar för 

att leva och bo i Ljustorp!

Lokala julklappar
Butik brorannasdotter 

Ring före besök

Ljustorps trädgård 
Se baksidan på tidningen

Karah smycken 
www.karah.se

Julen klappar på dörren
Den här tiden på året är alltid fylld 
av förväntan och man får väl lov att 

erkänna lite stress också.

Dom kloka har redan börjat köpa jul-
kappar och resten av oss får irra runt-
blad alla andra i full panik i december. 
Det finns bättre alternativ och det är 
att du antingen köper dina julklappar 
lokalt eller också så satsar du på ”goda 

klappar” se förslag på sidan 10.

Hur som haver så vill vi önska dig som 
läsare och boende i Ljustorp

God Jul och Gott nytt år!
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Höstmarknad
Traditionell marknad på Lögdö Bruk

I stålande sol hölls den tra-
ditionsenliga höstmarknaden 
på Lögdö Bruk. Med aktivi-
teter för både stora och små 
lockade marknaden många 
besökare. Lögdö Bruks 
Intresseförening arrangerar 
marknaden tillsammans med 
Ljustorps Sockenförening.

Det var snålt om parkerings-
platser den här dagen, eftersom 
så många hade letat sig ut till 
Lögdö Bruk och aktiviteterna 
där. Ett 80-tal knallar sålde 
vitt skilda varor, allt från blom-
mor till ”fyllhönor” där de sist-
nämnda är tänkta att träs över 
en bag in box. Det fanns som 
vanligt mycket hemslöjd av olika 
sort, både hårt och mjukt. Mat 
av alla de sorter, korv, ost, toma-
ter, potatis, rotfrukter,  bröd och 
naturligtvis tunnbröd, fanns 
också till försäljning. Hos Vifor-
sens musteri kunde man musta 
sina egna äpplen eller köpa fär-
diga produkter. 

Aktiviteter
För barnen fanns det lite olika 
saker att göra. Lögdö Bruks aka-
demiska ridsektion hade pon-
nyridning bakom Ladugården. 
Trolska skogen hade lite olika 
saker för barnen att göra, de 
kunde bland annat få prova att 
gå på styltklossar eller hoppa 
hopprep och träffa karaktä-
rerna från årets sommarteater. 

I den nya gärsgårdshagen fanns 
en dvärgget som verkade vara 
väldigt populär bland barnen. 
Beugge Bamba spelade först 
tumma och hade styltgång och 
med barnen, sedan ett uppträde 
på scenen med afrikansk dans 
och trumshow. 

Loppisen hade öppnat för dagen 
och i Jordbruksmuseét kunde 
man beskåda gamla hästvagnar, 
slädar, cyklar och jordbruksred-
skap. Där fanns även en välbe-
varad likvagn. Jägareförbundet 
hade lotteri och bjöd på kokkaffe. 
Ljustorps frivilliga brandkår 
visade upp brandbilen och alla 
barn fick varsin brandhjälm. 
Strix uppträdde två gånger under 
dagen på scenen vid ladugården. 

För de som ville höll Natur-
skyddsföreningen en guidad 

vandring vid masugnsgrundet 
ledd av Elisabet Nilsson. 

Förtäring
Arrangörerna hade sett till så att 
ingen skulle behöva gå hungrig. 
Det fanns något för alla smaker. 
Där fanns de vanliga hambur-
garna och korven, men också 
soppa, goda mackor, våfflor och 
kolbullar.  I bagarstugan baka-
des det tunnbröd och utanför 
väntade sugna köpare. Många 
ville ha med sig tunnbröd hem. 
Det fanns även lite gosaker 
såsom bullar,  popcorn och chok-
ladbollar. Köerna ringlade sig 
långa och serveringen var full-
satt. Man kan sammanfatta att 
det allt som allt var en mycket 
lyckad höstmarknad på Lögdö 
Bruk!

Text & bild: Sara Östman

Ljustorpstyrkans brandbil. Äppelmusteriet. Många köpsugna besökare.

Strix hade en stor publik när de spelade.
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Öppettider
Mån-Fre 9-19 Lördag  10-16 Söndag 11-15

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

Suzan och Anna-Greta hälsar alla hjärtligt välkomna!

Välkomen att julhandla hos oss!

Ta en kopp kaffe i vår fikahörna

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

Äpple 
Ingrid Marie    

 22,90:- kg

Kostnadsfri hemsändning av  
varor varje fredag.  

Beställning senast torsdag. Tel: 820 40 

Prinskorv 
 Nyhléns 300g 

29,90:- /st 
Julmust 

150cl  

2 för 25:-

Pepparkakor    
Gille 

2 för 44,90:-
+ pant
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AB
Vi utför ombyggnationer, reparationer samt kakel- och klinkerarbeten

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

Ljustorps Taxi överlever
När beskedet kom att Ljus-
torps Taxi hade förlorat upp-
handlingen av skolskjutsar i 
Timrå kommun, tänkte ägaren 
Marie Lundberg att det nog var 
dödsstöten för företaget. 

Ett familjeföretag som startades 
av Kurt och Elsy Lindström 1948, 
sedermera tog dottern Anette med 
maken Lage över. Sedan 2012 har 
Marie drivit företaget, och Anette 
har fortsatt jobba med henne. Lage 
slutade 1999 och startade Sjöströms 
busstrafik . Även hans företag 
påverkas kraftigt av beslutet, efter-
som även han kör skolresor. Båda 
företagen har blivit ett självklart 
och omtyckt inslag i Ljustorp. 

Upphandling
När kollektivtrafikmyndigheten 
skickade ut handlingarna inför den 
offentliga upphandlingen av taxire-
sor i kommunen, stod det klart för 
Marie att det skulle bli mycket svårt 
att konkurera med de större företa-
gen. Upphandlingarna går mer och 
mer mot att det krävs ett stort före-
tag för att kunna lägga anbud. För 
att kunna lägga anbud på sjukresor/
färdtjänst skulle hon bli tvungen att 
skaffa flera större handikappvänliga 
fordon och personbilar, vilket inte 
var aktuellt. Det var med stor sorg 
som hon var tvungna att släppa just 
den biten i upphandlingen. Därför 
valde hon att koncentrera sig på 
anbudet på skoltaxiresor i Ljustorp 
och i Timrå, de delar som hon de 
senaste åren har haft hand om. Men 
Sundsvalls taxi lade ett lägre bud 
och vann upphandlingen. Den aktu-
ella perioden löper över 5+2år. Efter 
beskedet följde en oviss och känslo-
mässigt jobbig tid för Marie. Skulle 
hon bli tvingad att lägga ner företa-

get?  Tiden fram till bytet i månads-
skiftet oktober/november försökte 
hon att hålla humöret uppe och vara 
positiv, men oron och tanken på att 
behöva fälla ner skoltaxiskylten för 
sista gången låg och gnagde i bak-
huvudet.

 Trygghet
Innevånarna i byn reagerade med 
bestörtning på beskedet. Skulle 
vi verkligen mista den glädje och 
framför allt den trygghet som dessa 
personer står för? Den trygghet vi 
föräldrar kan känna i vetskapen att 
de känner vartenda barn och vet var 
de bor. De som åker sjukresor/färd-
tjänst vet att de blir omhändertagna 
ända hemifrån, upp på avdelningen 
och hem igen. Hur skulle det bli 
med pensionärsresorna till affären 
på fredagarna? Värdet och trygghe-
ten av att se ett känt ansikte bakom 
ratten. En stor oro spreds sig bland 
föräldrarna och även de äldre. Ett 
stort stöd gavs i form av telefonsam-
tal och mejl till de berörda på kom-
munen.  Protestlistor lades ut och 
med ca 350 underskrifter lämnades 
de till Bengt Larsson, skolskjuts-

samordnare i kommunen och Stefan 
Alm, VD på Sundsvalls taxi. Vi ville 
inte förlora en sådan viktig del av 
samhället! 

Nya rutiner
Sista veckan före höstlovet (v.44) 
ringde Sundsvalls taxi upp Marie. 
De undrade om hon ville bli entre-
prenör hos dem. Det skulle innebära 
att hon fick ta del av viss skoltrafik 
på orten och även tåg och flygtaxi 
transporter (färdtjänst/sjukresor 
ingår inte i Sundsvalls taxis avtal). 
Efter viss eftertanke tackade hon 
JA!  Sundsvalls taxis bilar trafikerar 
också delar av Ljustorp.  Resorna för-
delas från Sundsvalls Taxis växel. En 
ovan situation för Marie! Det måste 
nog gå ett tag för att komma in i de 
nya rutinerna, vilket även gäller oss 
föräldrar.  De nya chaufförerna från 
Sundsvalls taxi får nya sträckor och 
barn att lära känna.  Marie fällde 
upp skolskylten igen och företaget 
Ljustorps Taxi lever vidare under 
Sundsvalls taxis vingar.  Något som 
vi alla är glada och tacksamma för!  
 

Text & bild: Sara Östman

Marie Lundberg med sin omskyltade buss. Numer står det Sverigetaxi på skylten.



7

Julklappstips!
 

Köp träningskort!
500 kr för ett helt år, medlemskap 

i föreningen obligatoriskt. För  
visning kontakta personal.

Kom och prova vår badtunna!
Locka vänner, familj eller arbetskamrater till en natur-
nära spaupplevelse och hyr vår vedeldade badtunna.

Hyra av IP
Servering, badtunna och bastu

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

Badtunna, omklädningsrum  
och bastu 500 :-

Badtunna uppvärmd 800 :-

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

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

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

Sätt in valftritt belopp på BG: 5808-0029

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

Medlemsavgiften betalas in på 
bankgirokonto 5808 – 0029  

Namn, adress och  
hela personnumret.

Vi jobbar för att få en väl fungerande och 
använd hemsida. 

www.idrottonline.se/timra/ljustorpsif

Innebandy 
Gympasalen måndagar 17:45-18:30  
6års-åk 3, 18:30-19:15 åk 4-uppåt.  

Medlem i Ljustorps IF 2015. 
Avslutning v.50 börjar igen v.3

 Telefontid tis och fre 9-11  
på grund av sjukdom.  

God Jul  
och  

Gott Nytt År!

Skidsektionen
Skidträning start 5/1 

Tisdagar.18.15-19.15 Samling 18.15 vid skidstugan. 
Vi åker skidor 18.30-19.15 Barnen delas i två grup-

per där de små barnen behöver stöd av sina föräldrar!  
Medlemsavgiften måste vara betald!  

Välkomna! 
 Åsa Eriksson 070-2141345

Kansliet julstängt  
21/12-11/1
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FN dagen
Fredagen den 23 oktober 
firade vi FN-dagen på Ljus-
torpsskolan. Alla skolbarnen 
och femåringarna från för-
skolan samlades i gymnastik-
salen på morgonen och sjöng 
sånger som bl a handlade om 
att dela med sig och att vi är 
glada att vi har varandra. 
Förskolan sjöng också en 
sång om Bamse som är stor 
och stark men ändå så väl-
digt snäll…

Dagen fortsatte med att en för-
älder, Tommy Klaar, berättade 
om sin tid i tjänst hos FN som 
journalist bl a i Libanon, Cypern 
och Sinai. Han berättade för 
barnen vad FN är för något och 
hur de jobbar; inte för att vinna 
krig utan för att få länder att 
förhandla och komma fram till 
hur man ska få slut på krig. FN 
kan inte göra något om inte alla 
parter som är inblandade vill ha 
hjälp.

Flyktingar
Barnen fick också komma med 
sina frågor som handlade om krig 
och fred men också funderingar 
kring flyktingar som barnen hör 
om varje dag numera.

Sandblomma
Tommy hade med sig böcker med 
artiklar som han skrivit själv 
och sand från Saharas öken och 
en sandblomma som bildats av 
vinden.

Fredspris
1978-1990 jobbade Tommy i FN:s 
tjänst och 1988 fick alla svenskar 
som hitills jobbat åt FN, ca 50 
000 st, ett kollektivt fredspris. 
Alltså har vi en nobelpristagare 

i Ljustorp! Stort tack till Tommy 
för att du kom och delade med 
dig av dina erfarenheter!

Skolan uppmärksammade FN dagen

VÄLKOMMEN IN!

ÖPPETTIDER 
Vardagar 10-18  

LUNCH 12.30-13.30 
060-539055 / 070-5204914 

Stampuddsv. 5b, 863 33 Sundsbruk

NU ÄR DET SNART VINTER
Kom in och kolla på våra nya snöslungor från 

Cub Cadet med patenterat 3-stegssytem

Finns i olika  
storlekar från 

17900:-.

Tommy Klaar berättar om sin tid i FNs tjänst.
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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 totalt 149 personer och två mindre salar som tar ca 25 respektive 10 personer. 
Även Bygdetorgets lokaler finns att tillgå för uthyrning. Här finns konferansutrustning, hörslinga, fullt utrustat kök, 
ljudanläggning, videokanon, optisk fiber och trådlöst internet. Vi erbjuder också lokal för borgliga ceremonier.

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

Bokning sker via kontakt med Marlene: 060-821 86 

Välkommen till Bygdegården

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

KONTAKT:
Prisuppgift & bokning:
mån-tis 9-11 tel 060-821 86 
bygdegarden@ljustorp.se
----------------------------------------Vaktmästare: Mikael Gissberg  
                      Svante Jansson  
Journummer: 072-705 79 43        

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

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

eller övriga verksamheter på fastigheten.
SLÄPVAGNAR av alla slag: Endast lastning och lossning. 
I övrigt efter skriftligt P-tillstånd från Bygdegårdsstyrel-

sen. Överträdelse beivras.
Bygdegårdsstyrelsen

Tel. 072-7057943, 070-3375307

PARKERING
PÅ BYGDEGÅRDENS MARK

Seniorfika
fredagar 10-12

Välkomna! 

Kansliet och Bygdetorget  
har julstängt 21/12-11/1

Telefontid tis och fre 9-11  
på grund av sjukdom.

God jul och 
gott nytt år!

 

Klippning 9 dec
Gör er fin till jul! 

 

 Tidsbokning:  070-559 27 97
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Goda julklappar
Funderar du på vad du ska ge 
bort i julklapp? Här får du några 
förslag på hur du kan ge bort 
en fin julklapp samtidigt som 
du hjälper behövande runt om i 
världen. 

Med det hemska som händer i 
till exempel Syrien, är det många 
som vill hjälpa men kanske inte 
känner att de har råd nu före 
jul, med allt som ska inhandlas. 
Lösningen kan kanske vara att 
handla något från hjälporganisa-
tionerna nedan. 

Unicef
Unicef arbetar för barns rät-
tigheter och på unicefbutiken.se 
finns det ett brett utbud av artik-
lar. Här finns accessoarer, saker 
till barn/baby, produkter till 
hemmet, julpynt mm. Om man 

gillar mumintrollen ska man 
definitivt ta en titt här.

Röda Korset
På redcross.se kan du köpa fina 
julklappsettiketter, smycken 
från Efva Attling, linne från 
Klässbols linneväveri, porslin 

från Gustavsberg mm

Barncancerfonden
barncancerfonden.se/julbutik, 
här hittar du virkade gosedjur, 
smycken mm.

Till den som har det mesta kan 
ett gåvokort vara ett bra alterna-
tiv. På följande adresser kan du 
hitta olika slag av gåvokort: 

Tips på länkar
www.redcross.se
www.lakareutangranser.se
www.sos-barnbyar.se/gavoshop
www.raddabarnen.se/stod-oss/
gavoblad/
www.sverigeforunhcr.se/stod-
oss/gavoshop

Text: Sara Östman

Julkula i härlig röd färg från  
unicefbutiken 199:-

Skördeauktion
Traditionellt anordnade Center-
kvinnorna skördeauktion i okto-
ber. Utbudet bland grönsakerna 
var enormt – potatisar, morötter, 
kålhuvuden och rödbetor med 
mera gav en färgprakt som verk-
ligen lyste upp rummet. Pajer 
och blommor fyllde upp. 

Behållningen som uppgick till 4 
506 kr skänktes till flyktingar-
betet ute på Åstön. Även behåll-
ningen från en Mitt på dagen 
träff gick oavkortat till Svenska 

kyrkans insamling för flyk-
tingar.

Allhelgonahelgen
Under lördagen besökte sextiota-
let personer församlingshemmet 
för att få en kopp varmt kaffe 
och gott fikabröd efter sina vand-
ringar på kyrkogården. Som van-
ligt var hela församlingsrådet 
engagerade som eldvakter och 
informatörer om kaffemöjlighe-
terna i församlingshemmet.

Askgravplatser
Numera finns en ny begravnings-
form uppe vid Minneslunden. 
Arbetet att färdigställa den har 
pågått under några år. Att begra-
vas där innebär att urnan sänks 
och får en egen sten med namn 
ingraverat. Kyrkan sköter områ-
det och bekostar stenen efter-
som alla stenar kommer att ha 
samma form och färg. För vidare 
information kan man vända sig 
till våra vaktmästare.

Text: Freja Tjärnberg

Hösten i kyrkan
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Ljustorps Centerkvinnor hälsar alla välkomna till nedanstående aktiviteter!

                        JULFEST MED DANS 
Lördagen den 28 nov kl 19 är Ljustorps Centerkvinnor värdinnor för julfest med  

stort julbord på Bygdegården. För dansmusiken svarar Finezze.  
Välkommen till en toppenkväll med god mat, härlig stämning 

 och full fart på dansgolvet!  
Kostnad för både mat och dansmusik är endast 300 kr/ person. 

Marie 070- 247 14 14  tar emot din anmälan.  
Ring senast må 23/11! OBS!

KYRKKAFFE 1:a ADVENT 
Efter adventsgudstjänsten den 29 nov inbjuder  

Centerkvinnorna till kyrkkaffe. Välkomna!

BARNFEST 
Söndagen den 10 jan 2016 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

Norravägen 28, 856 50 Sundsvall Telefon 060-101492
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Den 21/9 gick Ljustorps 
Skolans klass F-1 på utflykt 
upp till Rosetta Doré i Hög-
land för att träffa alla hennes 
djur. Framför allt laman som 
jobbar som fårvakt med sin 
flock av fyra får. Det var nog 
mest spännande.

Rosetta kom emot oss med 
hunden Lazzel och alla barn fick 
hålla i Lazzels koppel på vägen 
dit. Det var jättekul att se hur 
barnen turades om så att alla 
skulle få chansen att gå med 
Lazzel. Det behövdes bara ropa 
när det var dags att turas om 
och barnen hjälpte till. Hunden 
Lazzel tyckte att det var himla 
kul med så mycket uppmärk-
samhet av så många snälla barn 
och kunde inte få nog. 

Fruktpaus
När vi alla kom fram var det 
dags för en liten fruktpaus som 
fröknar Britt och Linda hade 
med sig. Sen fick barnen hälsa 
på laman och de fyra fåren, Julia, 
Fia-Lotta, Lillan och Ella.

Barnen fick mata djuren med 
hö och pellets och lära sig lite 
om djurens beteende och vad de 
äter. Och även om hur man ska 
hantera dem, vilket alla barn var 
mycket duktig på. Barnen tyckte 

att det var intressant och det var 

lite svårt att sluta mata dem. Det 
tyckte fåren var helt ok..! Efter 
laman och fåren fick barnen 
sköta tuppen, hönan samt kani-
nerna och förse de med hö. Alla 
barn fick också hålla i kaninen 
Fluffie, som är vit och har lite 
långt hår.

Ville stanna
När det var dags att gå tillbaka 
till skolan ville barnen aldrig gå 
därifrån. Men hunden Lazzel 
hjälpte till och även på vägen 
hem fick alla hålla i Lazzels 
koppel igen. När det var dags för 
Rosetta och Lazzel att vända och 

gå tillbaka, ville Lazzel följa med 

barnen. Bli klappad hela tiden är 
ju så skönt! 

Bikupa
Rosetta har lovat att vi ska få 
komma tillbaka till våren och 
hälsa på igen. Då kan barnen 
också titta på bikupan och bina 
som nu redan var invintrade. 
Bikupan har ett fönster vilket 
gör det lätt att titta på bina och 
se hur de lever i bikupan. Det ser 
vi fram emot!

Ljustorps Skolans klass F-1  
med fröknar Britt och Linda

Utflykt Till Högland
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www.scaskog.com
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eJag fi nns här 
för dig och din skog!
SCA har bedrivit skogsbruk i norra Sverige i drygt 300 år. Vår ambition är att 
vi ska vara en del av Norrlands skogsindustri även i framtiden, med en stark 
och lönsam industri som förädlar norrländskt virke till efterfrågade produkter 
världen över.

Har du funderingar som rör din skog? Tveka inte att kontakta mig så hjälper 
jag dig. Jag är SCAs nya virkesköpare i Ljustorp och vi erbjuder tjänster som 
täcker skogsägarens hela behov – från skogsförvaltning och skogsbruksplaner 
till avverkning, skogsvård och vägbyggnation. Målet är att du ska få en trygg 
virkesaffär som du kan känna dig nöjd med!

Pehr Bodén 

virkesköpare i Härnösand
tel 0611-444 91
pehr.boden@sca.com
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Röjeknippen

Ljustorps vandring, som 
är ett samarbete mellan 
Timrå Naturskyddsförening 
och Ljustorp sockenförening 
genomförde 27:e september 
vandringen. 
Röjeknippen är ett berg på 309 
meter över havet som ligger öst-
erut från Röjesjön. Stigen till 
Röjeknippen har för stigfinnaren 
Elisabeth Nilsson varit en dröm 
att hitta och återställa. På sen-
sommaren visade Lennart Pers-
son en lämplig sträckning och 
stigen återkomst blev ett faktum. 

Röjeknippen, ett kalottberg
Stigen börjar vi ingången till 
Kronvägen efter Prästtjärn. 
Stigen går i maklig lutning 
upp på bergssi-
dan. Röjeknippen 
är ett kalottberg, 
det innebär att 
berget varit ovan-
för vattennivån. 
Kalottberg har en 
skogsklädd topp 
och renspolade 
hällar efter slutt-
ningarna.

Stigen går genom 
en vacker skog, pas-
serar överbevuxna hällar och 
närmar sig sedan toppen på 
berget. På vägen upp finns 
många områden med den, hos 
oss, ovanliga växten Tallört. 

Tallört är en ljungväxt som är 
utan klorofyll. Den är en parasit 
med blekt utseende. 

Stigen kommer upp på södra 
sidan av bergets topp och man 
får en fantastisk utsikt ovan-

för den branta klippkanten som 
finns där. Vid kanten finns också 
ett stort klippblock som berät-
tats om genom tiderna. Många 
har försökt att knuffa det nerför 
stupet, men än står det där.

Milsvid utsikt
Utsikten från toppen är fantas-
tisk. Långt bort ser man Södra 
berget i Sundsvall, strax under 
fötterna ligger Prästtjärn och för-
söker locka en till ett svanhopp. 
Röjesjön breder ut sig åt höger 
med Lagfors böljande åkermark 
i bakgrunden.

Många deltagare
Dagens vandring lockade sexton 
glada vandrare och tre hundar. 
Under vandringen upp stannade 

gruppen och tittade på Tallörten 
på olika ställen. Väl på toppen 
var blev det fikapaus med utsikt. 
Just den här dagen var det tyvärr 
lite kallblåsigt, men vad gör det 
när man njuter av en sån maka-
lös utsikt.

Spökande fäbod
Under vandringen 
berättade guiden 
också in Prästbostäl-
lets fäbodar som låg 
på en höjd intill fäbod-
tjärn. Här har i alla 
tider berättats om all-
sköns spökerier och 
att fäbodvallen åter-
uppstår klockan 12 
på midsommarafton. 

Det har berättats om 
råmande kor, pratande folk och 
skrammel med hinkar. Flera har 
hals över huvud lämnat tjärnen 
och fisket.

Vi rekommenderar ljustorpare 
att ta en utflykt upp på berget. 
Stigen är nu väl utmärkt med 
vandringssymbol i starten och 
sedan både med gula marke-
ringar på träden och gula plast-
band. Ska ni gå nu i höst under 
älgjakts tider så rekommenderar 
vi reflexväst för säkerhets skull.

Produktblad på vandringen 
kommer under vintern. Tyvärr 
finns stigen inte med på den nya 
vandringskartan.

Text och bild: Lena Liljemark

Härlig höstvandring till makalös utsiktspunkt

Delar av utsikten över Röjesjön med Lagfors i bakgrunden

Tallört

Dagens glada vandrare                                                                   Bild: Stig Carlsson
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Skinnenstugan förr och nu.
Med risk för att det blir lite 
upprepningar så står jag för det, 
stugan och platsen den står på 
är fantastisk, med en historik 
om hur det var när folk bodde 
där på vintrarna. 

Det som jag nu berättar har min 
dåvarande svärfar Hjalmar Dahlin 
berättat. När han var i 10-års åldern, 
året var 1910, började hans pappa 
och morfar samt några gubbar till, 
att bygga stugan. Den skulle vara 
deras bostad under många och långa 
vintrar när de jobbade med skogsar-
bete, både huggning och körning.

 Hjalmar berättade att när han inte 
gick i skolan, (det var inte varje 
dags skola utan 2 dagar i veckan 
i bästa fall), eller att var tvungen 
att hjälpa till hemmavid, gick han 
så ofta det tilläts att hälsa på när 
stugan byggdes. Han fick ju även ta 
med mat till sin pappa och morfar.
De som jobbade hade varsit hushåll 
med egen mat och det var ofta brist 
på den varan, så ibland hände det 
att någon hade bössan med sig. Det 
var ju oftast fågel som jagades och 
blev det en lyckad jakt så blev det 
kalas och då åt alla gemensamt. 

Vägen till stugan var väldigt lång, 
den enda väg att gå var den väg som 
timmerkörarna körde ner virket 
på och den gick genom skogen och 
kom fram i Edsta. Därifrån flotta-
des virket på våren, det mesta gick 
till sågverken i kusten. Virket till 
stugan togs på plats, och det var ju 
inte att köpa något utan allt tillver-
kades och det mesta på plats, taket 
det var ju av spån, och det handklöv 
Hjalmars morfar, FÖR HAND, med 
bara yxa och en speciell kniv! Och 
det dög inte vilket virke som hellst, 
han valde ut det som var bäst för 
tak. 

Stugan blev ju så pass färdig att 
det gick att bo i den första vintern 
och det var i oktober och det var 
ju tvunget att ha ett stall till häs-
tarna, det var två stycken. Från 
början gjordes ett provisoriskt stall 
mellan några träd och granris som 
fick vara som vindskydd, då jobbade 
gubbarna på dagarna och byggde 
stall på kvällarna tills det blev klart. 
Vilka arbetsförhållanden, man kan 
ju förstå hur trötta de var efter en 

dag i hårt skogsarbete och sen ut i 
mörkret och försöka bygga ett stall. 

Efter många år så förfaller ju alla 
byggnader så även stugan, spånta-
ket blev som en såll, muren rasade 
in, det var ingen vacker syn. Hjal-
mar blev en gammal man, efter 
många års hårt slit i skogen sa krop-
pen ifrån och han fick svårt att gå, 
han pratade ofta om Skinnenstugan 
och hur han fiskade på sina speci-
ella ställen. Ett ställe lever kvar i 
folkmun och det är Hjalmars hälla, 
det var ett bra ställe! 

I slutet av 60-talet frågade han om 
jag ville skjutsa honom så han fick 
gå till stugan. Det gjorde jag gärna. 
Trots sitt handikapp gick han den 
långa vägen längs sjön, många vilo-
pauser men till slut var vi framme, 
och det ska jag säga blev ett mycket 
känslosamt återseende. Jag hade 
lite matsäck med så vi åt och han 
berättade hela tiden om allt slit och 
alla umbäranden medan tårarna 
rann så jag är så glad och tack-
sam till alla som jobbat för stugans 
fortlevnad, när jag besöker platsen 
känns det som Hjalmar är med. 

På gamla kortet är Hjalmar till 
höger, Eitel Eriksson är grabben, 
sen är det Arvid Eriksson, Dagny 
Engström, Signe Vestberg, Signe 
Eriksson och okänd. Det är mid-

sommar och den firade dom på plats 
med en resegramofon! Bara att bära 
den hela långa vägen. Stugan var ju 
i SCAs ägo och den skulle rivas eller 
brännas, men i sista ögonblicket räd-
dades den. Det var Ronny Boström 
som höll i det hela. Ljustorps Byut-
veckling hade bildats, och vi skulle 
ha ett projekt som vi kunde pre-
sentera för Timrå kommun. Vi var 
en styrelse på 5 personer, Erland 
Nordström, Lea Hörnström, Mari-
anne Persson, Börje Albertsson och 
undertecknad som spånade vad vi 
skulle hitta på. Vem som kom på 
Skinnenstugan ska var osagt, men 
vi tog det som projekt. 

Men vi hade ju ett stort hinder i 
SCA. Börje som var SCA anställd 
tyckte vi alla skulle ta kontakt 
med Ronny. Han spännde ögonen 
i mig och sa: Aldrig i livet, det kan 
du göra! Lydig som jag är ibland, 
så ringde jag Ronny och fick till 
ett möte. Efter en hel del historik 
och övertalning gick jag ut med ett 
kontrakt i handen där SCA över-
lät stugan till Ljustorps Byutveck-
ling och på den vägen är det. Nu 
är stugan renoverad och nu i höst 
så har den fått nytt plåttak. Heder 
och tack än en gång till dom som 
givit stugan ett nytt tak. Nu är den 
räddad för många år framåt. 

Ella Dahlin
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God Jul  
och  

Gott Nytt 
År!

                          

Hösten har gått och övergår nu till vinter.  
Det har varit en fin höst här i Mjällådalen.  

Vi har haft en rökdag vid rökkåtan då vi hade  
tillfälle att röka olika produkter,  

en del hade med sig lax andra kött, och korv.

Nu ser vi fram emot advent och juletiden  
då vi får tid att fira jul trots att vi lever i en orolig 

tid i vår värld. 

Med önskningar om en  
fridfull helg och Gott nytt År.

Mjällådalens Byalag

genom

Sven-Erik Karlsson

Mjällådalens byalag

                          

Bli Medlem i  
Bredsjön-Slättmon Byalag ! 

Se www.bredsjon.se,
Facebook - Sök Bredsjön 

Eller ring Mats Jonsson 845 60 
**********************

*************** 
Preparerat Skidspår Runt Sjön 

- P Badstranden 
Bastuudde, vedeladad går att 

hyra även nu 
-- OBS Glöm ej Bredbandsan-

mälan --

Bredsjön & Slättmons 
byalag

Ås/Lagfors byalag

tä´lje  snickra med kniv

tä´r-tom en som vill ha, men tackar nej ändå

tä śchla tí se viss möda med att äta, äter sakta

täven  luktar illa

töjje  tänja, sträcka

töl  slö, en slöfock 

töli  fumlig, drumlig

tövel  en valhänt, drumlig person

tövle  krama om lite vårdslöst

  

    

Våra dialektord, T 
Ur Bygd i förvandling, del III
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Kaminer, tillbehör och skorstensförsäljning med eller 
utan montering. Jag utför även skorstensrenoveringar.

Gratis 
offertering

Pettersson´s Fönstermakeri 
och Byggnadsvård

Att ha ordning på fönstren 
spar både miljö och plånbok.
Vi tillverkar, färgar, renoverar samt 
restaurerar fönster och dörrar enligt gamla 
och nya traditioner. Egen tillverkning av 
linoljefärg samt kitt. 
Pettersson`s Fönstermakeri &
Byggnadsvård
Mellberg 108
861 93 Ljustorp
Tel: 072-313 82 03
Innehar F-skattsedel. 

Sussis matverkstad i Gärde
Ni ordnar festen 
 vi ordnar resten 

 Catering, smörgåstårta 
 Lunchbuffe alla vardagar  

Julbord på beställning
Månd- Fred 07.00- 13.30 

060-525950 
Värdshusvägen 2, 85650 Sundsvall

När du ledsnat på pasta...

...köp din potatis hos oss!

Rogsta gård 
Gårdsförsäljning hos familjen Eriksson 

070-645 99 42
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Leilas underbara chokladminttryffel

TILL 30 TRYFFLAR:

250 g  kvalitetschoklad 70%
1,5 dl  vispgrädde
2 msk  honung
1 msk  smör
1 nypa  flingsalt
 några droppar pepparmyntsolja
 florsocker till rullning

Gör så här:
1. Smält smör i en kastrull tillsammans med saffran.  
2. Häll i mjölken och värm tills det är fingervarmt.  
3. Smula ner jäst i en bunke och rör ut den i lite av mjölkbland-
ningen.  
4. Tillsätt resten av mjölkblandningen, kesella, socker, karde-
mumma, salt och det mesta av mjölet.  
5. Arbeta degen tills den blir blank, smidig och släpper kanten 
på bunken.  
6. Låt din saffransdeg jäsa med bakduk i 30 minuter.  
7. Lägg saffransdegen på ett lätt mjölat bakbord.  
8. Arbeta den smidig och dela i två delar. Rulla dem till längder 
som delas i 20 bitar vardera.  
9. Rulla varje bit saffransdeg till en smal rulle och forma lus-

sekatter eller lussebullar.  
10. Lägg lusseklatterna på plåtar med bakplåtspapper och tryck 
ner russin djupt ner i bullarna.  
11. Jäs i ytterligare 30–40 minuter under bakduk.  
12. Värm ugnen till 225 grader.  
13. Pensla lussekatterna med ägg.  
14. Grädda lussekatterna i mitten av ugnen i 6–8 minuter tills 
de är gyllenbruna.  
15. Låt svalna under bakduk. 

Klart!  
Nu kan du njuta av Leif Mannerströms  

saftiga lussekatter.

Mannerströms saftiga lussekatter

Gör så här:
1. Hacka chokladen fint i en hushållsmixer. 

2. Koka upp grädde och honung och häll den över 
chokladen under mixning, tillsätt smör och mixa. 

3. Smaksätt med pepparmyntsolja efter smak, tillsätt 

flingsalt och mixa. 

4. Häll över chokladen i en plastlåda med lock och 
låt den stelna i kyl, cirka 4 timmar. 

5. Rulla chokladen till kulor (tryfflar) och rulla dem i 
florsocker.

4h 20 min. Leila Lindholm, Leilas jul.

Ingredienser:

100 g  smör 
1 g  saffran 
5 dl  mjölk 
50 g  jäst 
250 g  kesella (1%) 
2,25 dl  strösocker 
1 msk  kardemumma, nystött 
0,5 tsk  salt 
1,5 l  vetemjöl, ca

Garnering av lussekatterna

1 dl  russin till dekoration 
1 st  ägg till pensling, uppvispat

 Leif Mannerström, Mannerströms julkokbok

Recept hämtade från recept.nu

Foto: Tomas Yeh

Foto: TV4



21

                                       

Öppet: 
 vardagar 10 - 18,  lördagar 10 - 14

Köpmangatan 47, tel & fax 060-58 07 80 

Välkommen!                                                                

Boule i 
Skönsberg

onsdag kl 12.00     

Som vanligt kommer vi att annonsera i dagspressen om de 
olika aktiviteterna.  Är du inte medlem eller funderar du på 
att bli det? Besök vår hemsida på PRO Ljustorp eller ring Alice 
Berg på tel: 57 96 04 eller 070-229 47 03 så får du mer infor-
mation om verksamheten.

 

 
Bästa Hembygdsvänner! 

    Tänk vad ett år går fort, redan ”strax 
före jul”. Vi i Hembygdsföreningen har 
inget mer att bjuda på i år så vi önskar  

 

En God Jul och Ett Gott Nytt År!
 

Och så tar vi nya krafter  
med mycket trevligt nästa 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
 8 dec kl 13.00 Bygdegården i Ljustorp  

Julbord med dess läckerheter och kaffe, underhållning 
av Ukuleleorkestern Knäppgökarna,  Lucia, sånggruppen 

Mutergökarna Lotteri, kostnad 100:-  per person.   
Anmälan senast 29/11 till 070-2381512  eller 070-6750739, 

Välkommen          

Glöm ej!
Inlämningsställe för kemtvätt   Pensionärsrabatt 

Adventserbjudande 
30 % på jackor och kängor

MEDLEMSMÖTE
26/1 kl 13.00 Bygdegården Ljustorp 

se vidare annons eller på PRO Ljustorps hemsida  
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Fuske
By namn
Fuske skrevs 1535 Ffusske. Prof. Lars 
Erik Edlund i Umeå och David Palm 
har kommit till samma slutsats i tolk-
ningen av namnet. Det gamla dialek-
tala ordet fösk eller fåsk i betydelsen 
murket trä har givit namn till byn. 
Man tror att Ljustorpsån tidigare kal-
lats Fuska å, på grund av all nerfallen 
al- och björkskog som låg på marken 
efter ån och ruttnade. På Spoles karta 
från 1703 över Ljustorp, så lämnas 
en namnuppgift intill ån, nämligen 
Fuska bäck, vilket bekräftar forskar-
nas slutsatser. Till detta kommer att 
en del av Ljustorpsåns översta flöden 
än idag kallas Fuskingesån med det 
intill liggande Fuskberget. 

Skattelängden från 1535
1535 bodde 3 bönder i byn: Erik, Kettil 
och Sven Kettilsson. 8 år senare äger 
Sven Kettilsson hela byn - 41 mål 
samt utjorden i Nyland på 16½ mål. 

Älvsborgs lösen 1571 
Vid detta tillfälle bor endast en bonde 
i byn - Nils Svensson, som har föl-
jande beskattningsbara tillgångar: 5 
mark koppar, 3 kor, 1 häst, som till-
sammans värderades till 36 mark 1 
öre. Hemmansdelningar gjordes ofta 
under goda år, då optimismen var hög. 
Marginalerna var så små att miss-
växt, sjukdom eller bränder ödelade 
de svagaste hemmanen. Ofta fick de 
pantsätta jorden som säkerhet för lån. 
Här ser vi orsakerna bakom de snabba 
växlingarna av antalet hemman. 

Älvsborgs lösen 1613 
Skattskrivningen omfattar 2 bönder 
- Johannes Kjellsson(19 mål) och 
Anders Jonsson(22 mål). Båda hem-
manens extraskatter betalas.

Storskifte av skogen 1780 
Skiftet gjordes för 4 bönder. Deras 
fäbodar låg nu efter gränsen mot 
Nylands skogsskifte. Bygränsen gör 
några smärre bukter, för att få med 
hela fäbodvallen. Flakamyrslåttern 
ligger också efter Nylandsgränsen. 
Namnet påminner om gamla tiders 

fångstanläggningar. Man gillrade 
upp en flake med ett bete. När ville-
brådet rörde vid betet ramlade flaken 
över djuret, med döden som följd. 

Laga skifte 1844 
6 bönder delar nu på byns mark till-
sammans med 5 torp. Kring sekel-
skiftet 1900 hade torpen vuxit i antal 
till nästan 25 st. 

Björnhjällsvedja 
Särskilda skjutplatser för björn fanns 
i flera byar i Ljustorp bl a i Fuske. 
Dessa platser valdes efter de stråk 
som björnarna följde vid sina besök. 
Troligen lade de åtel i en björnsax. 
I ett intilliggande träd tillredde sig 
skytten en bra sittplats.

Bjelkplatser efter ån. 
Strax nedanför Nylandsforsen avsat-
tes mark efter ån för hantering av 
bjälkar. Nylandsforsen var den sista 
svåra forsen. Härifrån kunde man 
flotta bjälkarna utan att de skadades. 
Troligen täljdes bjälkarna på dessa 
allmänningar. Intill gränsen mot 
Mjölsätt fanns också en bjälkplats och 
dit fraktades planken från Maria fors 
såg vid Laxsjöns utlopp. Här stabba-
des virket i avvaktan på vårvattnet. 

Hamre 
Bynamn
Hamre Möter vi första gången i skat-
telängden 1535, då det skrivs som 
Hamber, som är en böjd form av 
hammare med betydelsen stenbacke. 
Den lilla moränkullen kring Hem-
bygdsgården har nog givit det natur-
beskrivande namnet Hamre. Den 
ende bonden hette Erik Hackesson - 
Håkansson (24 mål). 

Älvsborgs lösen 1571
Vid Älvsborgs lösen 1571 ligger byn 
och hemmanet öde i några år. Maken 
dog och änkan kunde inte driva jord-
bruket. Marken skördades säkert av 
någon granne i kanske Öppom. 

Älvsborgs lösen 1613 
2 verksamma bönder finns nu i byn, 
som betalade sina extra skatter, 
vilket ger intryck av att de hade god 

ekonomisk ställning. 

Storskifte av skogsmarken 1782 
Storskifte av skogsmarken 1782 gjor-
des tillsammans med Öppoms by. 
Byarna var inte sins emellan gräns-
bestämda, vilket man måste göra 
för att kunna göra storskiftet. Grän-
sen går nu rätt över Hamres gamla 
fäbodvall, som låg mellan Englands- 
och Skälljomsbäckarna. Englands-
bäcken har fått sitt namn av det stora 
ängeslandet, som bäcken kommer 
från. De 3 bönderna flyttar nu sina 
fäbodhus till sina egna skiften. Efter 
Skälljomsbäcken är ett tiotal slåtter 
upparbetade och inritade på kartan. 
Spår efter gamla båtsmän hittar 
vi på kartan - Stafens slåttern och 
Dundergärdsten. Staf och Dunder är 
gamla båtsmansnamn. Intill Dunder-
sten hittade man i ett potatisland för 
några år sedan en enkel stenyxa med 
hål för skaft, som finns i Hembygds-
föreningens samlingar.

Lappmo sten 
Lappmo sten heter en råsten söder 
om hembygdsgården efter linan mot 
Skälljom. Alldeles intill stenen är ett 
område med sand - en sandmo. Detta 
leder tankarna till att en sockenlapp 
bott och verkat här intill. Sockenlap-
parna bosatte sig intill sandmoar för 
att underlätta arbetet med att gräva 
ner sjuka hästar som de slaktade. 1750 
bodde en lapp - Nils Nilsson i dessa 
trakter, det kan finnas ett samband.
Laga skifte 1850 
Vid laga skifte 1850 är det 4 bönder 
och 3 torpare samt en båtsman, som 
delar på marken i Hamre. På torpen 
satt ofta hantverkare, skomakare, 
skräddare, smeder och snickare. En 
uppskattad möbelsnickare var Per 
Frost från Linköpngsområdet, som 
gifte sig med en kvinna från Högland 
och bosatte sig i Hamre. Flera av 
hans ´chiffonje´er pryder sina platser 
i flera hem kring Hamre. 

Byar i Ljustorp 

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

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

mensam historia” som är värdefull 
att läsa innan varje by studeras.
Uppgifterna bygger på gamla skat-
telängder från som tidigast 1500-
talet, lantmäteriförrättningar från 
1700-talet samt andra dokument, 
som belyser livet och levnadsförhål-
landen för dem som bodde i byarna. 

Under 1500-talet utgjordes befolk-
ningen i huvudsak av markägande 
bönder. En och annan arrendator 
eller landbo kan man hitta i skatt-
längderna. Inte förrän i slutet av 
1700-talet dyker torpare upp bland 
skattebetalarna. Några få knektar 
bodde i Ljustorp innan båtsmans-
systemet infördes under 1640-talet.  
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Anhörigcenter i Timrå 
- För dig!

Om din livssituation känns svår eller föränd-
rad, på grund av att någon i familjen eller i din 
vänkrets har drabbats av sjukdom. Eller om du 
vårdar en långvarit sjuk eller funktionshindrad 
anhörig hemma, då finns ett anhörig/närståen-
destöd att tillgå genom komunens anhörigcen-
ter. Det kan vara svårt och kännas jobbigt att ta 
kontakt, angående den som står en nära, men 
gör det! Det känns alltid bättre när man får dela 
sina funderingar och tankar med någon. 

Här finns vi!
Anhörigkonsulent Inga-Lill Nilsson nås på tele-
fonnummer 060-163492, 070- 1903696. Anhö-
rigcenters träfflokal finns på Köpmang. 27 
(tillsammans med Yrkesakademin.)
Vi har måndagsträffar med olika aktiviteter mellan 
klockan 13-15. Programblad finns på lokalen och 
komunens webbsida www.timra.se, samt annon-
ser av aktiviteter i båda dagstidnigarna. 

Ansvarig för måndagsträffarna:
Christina Nordqvist. Telefon 073-275 13 01
christina.nordqvist@timra.se

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

en med 22 platser
Dygnet runt

För bättre tillgänglighet 

God Jul och
Gott Nytt År!

 

Välkommen att ringa för prisuppgift
Lage Sjöström

060 - 810 25 eller 070 - 325 76 90

Sjöströms Busstrafik
 Lagfors

 

Martins service
VVS 

PELLETS
VÄRMEPUMPAR 
070-673 06 09

STAVRE 
GRUS

När det gäller grus 
och matjord 

Ring!
060-802 14  

070-351 27 10
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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 30. 

LYCKA TILL!

Svårighetsgrad: Lätt
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Stor som liten,
gammal som ung.

Vi vårdar tanden i din mun.
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Samkvämsmiddag

Ljustorps Sockenförening 
och Lögdö bruks intresse-
förening bjöd i 7 november 
alla ideella från förening-
arna på tackmiddag. 

Nick Hubinette från Lögdö bruks 
intresseförening berättar att 
det här har blivit ett uppskat-
tat inslag för dom som ställer 
upp och jobbar på marknaderna 
under året. - Vi vill att alla ska 
känna hur uppskattade som är 
för den tid som dom lägger ner.

Dom som deltog bjöds på en tre-
rätter middag med rullad pro-
scutti med färskost, rökt lax 
med potatis och löjromssås och 
allt avslutades med en choklad-
mousse. All mat var lagad från 
grunden med så mycket lokala 
råvaror som möjligt.

Dom ideella kockarna för kväl-
len var Lennar Persson, Magnus 
Isaksson och Lena Liljemark.

Kvällen var ett uppskattat inslag 

och deltagarna satt och pratade, 
med levande ljus, långt in på 
natten i den mysiga jaktstugan.

Text och bild: Lena Liljemark

Härlig tack för hjälpen middag för alla ideella efter Lögdö Marknad

Lena Liljemark och 
Magnus Isaksson i Lövberg 
står i startgroparna med ett 
nytt lokalt mejeri. Preminä-
ren beräknas till 1 april 2016.

Tankarna på att starta ett mejeri 
har funnit under många år, 
egentligen sedan Rotsjö gårds 
slog igen, berättar paret. Det har 
dock fått ta sin tid dels för att 
samla ihop utrustning och dels 
för att hinna känna efter att det 
verkligen känns rätt. 

Mejeriutbildning
Lena gick en 5 veckors mejeri-
utbildning på Eldrimner under 
hösten 2013 och Magnus har gått 
samma utbildning i höst. - Det 
är ett stort steg att ta, berättar 
paret, men vi känner att det här 
är något vi verkligen vill satsa 
på och hålla med fram till pen-
sionen och kanske lite längre. 

I starten kommer makarna att 
jobba deltid med verksamheten 
tills man ser att det finns till-
räcklig lönsamhet.

Just nu håller man som bäst på 
med att gräva avlopp och nästa 
vecka ska markberedning ta vid 
för att sedan kunna sätta upp det 
lilla huset på 30 kvadratmeter 
som ska bli mejeriet. 

Produkter
Samtidigt med allt annat försö-

ker man också hitta vilka produk-
ter som man ska jobba med. Där 
gäller det ju att försöka komma 
fram till vad man tror kan sälja, 
säger Magnus. - Förhoppningen 
är att vi kan sälja både själva och 
via butiker, men det vet vi egent-
ligen inte än. Det vi vet är att 
vi bara vill sälja lokalt i de när-
maste kommunerna. -Vi vill vara 
närproducerade och lokala, det är 
viktigt, betonar makarna. Mjöl-
ken köps lokalt av Rogsta gård.

Vi hoppas också kunna starta  
t ex ”lokala lådan” där privat-
personer ska kunna abonnera på 
lokala produkter. - Där hoppas 
vi få ett samarbete med andra 
lokal producenter av mat.

Ni som är intresserade kan följa 
utvecklingen av mejeri och verk-
samhet både på hemsidan www.
lovbergsostar.se och på FB.

Lena och magnus öppnar gårdsmejeri i Lövberg till våren
Nytt gårdsmejeri på gång

Några Ljustorpsare ivrigt diskuterande
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Rigstavägen 24, 860 35 Söråker
060-416 04, 073-06 000 23

REP • SERVICE
RESERVDELAR
Snöslungor
   Motorsågar
      Gräsklippare

Traktorgrävare
Grävnings och planeringsarbeten.

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

Ring för förslag 
070-365 09 16 Birsta Cupolen              BIRSTA Tel. 52 52 55 

www.harlinjen.nu 
Maggan, Mickis, Annica, Pernilla, Sussie och Madde.

  

Köp  
öronljus!

Jag har 
Linnex  

linniment.

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

Besöksadress: Svartgrindsvägen 5, Timrå 
Innehar F-skattsedel 

www.mobilamassoren.se 

Julklapptips!  
Jag säljer presentkort.

Mobila massören!

God Jul och  Gott Nytt År
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           Aktiviteter  i Ljustorp Nov-Jan
 November
    Lör 28 kl 19.00
 Julfest med dans  
 Bygdegården 
 Ljustorps centerkvinnor 

    Sön 29 kl. 11.00 
 Adventsgudstjänst  
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling

   Sön 29 kl. 18.00 
 Adventsgudstjänst
 Betel    
 Lj. baptistförsamling

December

    Fre 4 kl 18.30
 Freaky friday  
 Bygdegården 
 Lj. Baptistförsamling

   Sön 6 kl. 11.00 
 Familjegudstjänst
 Ljustorps Kyrka  
 Ljustorps församling
  
   Mån 7 kl 18-21 
 Skogens historia 
 Bygdegården 
 Skogsstyrelsen

    Tis 8 kl 13.00
 Julfest   
 Bygdegården 
 PRO

    Ons 9 kl 08.00-17.00
 Klippning   
 Bygdetorget 
 Bokning 070-5592797

    Ons 9 kl. 12.00 
 Mitt på dagenträff  
 Ljustorps församlingshem 
 Ljustorps församling

    Fre 11 
 Skolans lucia  
 Ljustorps Kyrka 
 Lj. skola & församling

    Lör 12 kl. 17.00 
 Grötfest    
 Betel    
 Lj. baptistförsamling

    Tors 17 kl. 08.30 
 Julspel   
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling

    Sön 20 kl. 18.00 
 Julmusik   
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling

    Fre 25 kl. 07.00 
 Julotta   
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling

    Lör 26 kl. 18.00 
 Julgudstjänst   
 Betel    
 Lj. baptistförsamling

    Tors 31 kl. 17.00 
 Nyårsbön   
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling

    Tors 31 kl. 19.00 
 Nyårsbön    
 Betel    
 Lj. baptistförsamling

    Tors 31 kl. 20.00 
 Nyårsfest    
 Betel    
 Lj. baptistförsamling

Januari
    Sön 10 kl. 11.00
 Årshögtid    
 Betel    
 Lj. baptistförsamling

    Sön 10 kl. 11.00 
 Musikgudstjänst  
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling

    Sön 10 kl 13.00
 Barnfest   
 Bygdegården 
 Ljustorps centerkvinnor

  Mån 18 Stoppdatum

    Lör 23 kl. 19.00 
 Bibel & lovsångskväll  
 Betel    
 Lj. baptistförsamling

    Tis 26 kl 13.00
 Medlemsmöte  
 Bygdegården 
 PRO

29 Nästa Ljustorpsblad

 
Regelbunden verksamhet 

    Mån kl 17.45-19.15
 Innebandy   
 Gympasalen skolan 
 Ljustorps IF
 Uppehåll v. 51 tom v2

    Tis kl 18.15-19.15 from 5/1
 Skidträning   
 Skidstugan 
 Ljustorps IF

    Fre kl. 10-12  
 Seniorcafé  
 Bygdetorget 
 Uppehåll v. 52 tom v.1 
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UPPTÄCKARGLÄDJE.
UPPKOPPLAT OCH 
AVKOPPLAT.
Med en fi beranslutning tar du avkopplat del av hela 

världen med internet, tv och telefoni i högsta fart.

Besök servanet.se för att få veta hur du 

fi beransluter dig för framtiden.

Lövbergs B&B
När du får gäster eller affärsbesök för övernattning

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

www.naturskyddsforeningen.se
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Ljustorps information
Telefonnummer
Service
Ljustorps Handel  060-820 40
Ljustorps Trädgård 060-820 49 
Ljustorps Taxi   060-820 37
Idrottsföreningen  060-821 86 
Bygdegården bokning 060-821 86
Bygdegården vaktm. 072-7057943
Bygdekontoret  060-824 13
Ljustorps brandkår  112
Bagarstuga Lagfors bokn. 060-810 50
Bagarstuga Stavre bokn. 060-830 67 
Kanotuthyrning  
Lj. Bygdegård  0730-944 944
Kanontuth. Bredsjön 070-3794018
Bokning vildmarksudden 070-3794018
Tomat-Ås   060-810 50
Mjällådalens rök-kåta 060- 612287
Butik brorannasdotter 070-298 31 84

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

Skolskjuts:
Sjöströms åkeri (Lage) 070-325 76 90
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 
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
 
Butik Bror Annasdotter 
Ring för bokning 070-298 31 84

Karah design och smycken 
www.karah.se

Facit  
från sid 24
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Önskas hyra
Gårdshus alternativt lägenhet 

sökes av ensamstående.    
Tel 073-0780562  

ring gärna kvällstid.                                               
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Rädda skogens historia!
Välkommen till en skogskväll där Anna Marntell från  
Skogsstyrelsen och Ulrika Stenbäck Lönnquist från  

Sundsvalls museum pratar om kulturlämningar i skogen.  
Vilken hänsyn måste vi ta till dem i  

samband med att vi sköter vår skog? Hur kan de se ut,  
vad berättar de och hur kan du använda  

Mina sidor för att få bättre kunskap om kulturlämningar?

7 december 18:00-21:00 Ljustorps Bygdegård

ANMÄL SENAST: 3:e december

Anmälan gör du på hemsidan:  
www.skogsstyrelsen.se/vnorrlandkulturarv

Kontaktperson: Karin Palmgren 060-553176

Skogsstyrelsen bjuder på fika.

VÄLKOMNA!
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Ljustorps Trädgård

Baptistförsamlingen 
Benritz Motor
Bygdegårdsföreningen
Danielsson Byggare AB
Däckterminalen
EAB Norrland
Hofmann tandläkare 
Håkan Forsberg
Hårlinjen
Hässjö begrav. byrå
Kaminexperten
Ljustorps Centeravd.
Ljustorps församling

Ljustorps Handel 
Ljustorps Hembygdsför.
Ljustorps IF
Ljustorp PRO
Ljustorps Taxi
Ljustorps Trädgård
Lövbergs B&B
Martins Service
Mobila massören
Monicas
MT Bikeshop
Naturskyddsföreningen
Petterssons fönstermakeri

PN Montage
Rogsta gård
SCA Skog
ServaNet AB
Sjöströms Busstrafik
Skogsstyrelsen
Sussis matverkstad
Stavre Grus
Träffpunkten
Tynderö Teknik
Y Mäklaren
Öbergs trä & tyg HB

Returadress:  Ljustorp Sockenförening
        Öppom 110,  
   861 93 LJUSTORP 

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

Julblommor  
i våra växthus!

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

Julgrupper från 25:-
Hyacinter 20:-

Passa på -  
beställ julblommor i tid!

Vi öppnar den 7/12

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


