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I det här numret:

12 ÅR

Den 27 maj Öppet Hus hos 
 Ljustorps Trädgård 

 Massor av extra erbjudanden 
 den dagen

Maj 2006 - Årgång 12, Nr 3

ÅRETS BY 2006

Den 27 maj Öppet Hus hos 
Tomat-Ås & Café Pomodoro

Ljustorp får tillbaka sitt namn!
Den 19 maj kom brevet till Timrå kommun 

med postens beslut att återinföra Ljustorp som 
postortsnamn. Namnbytet kommer att ske  den 
1 april 2007, mer information kommer i nästa 

Ljustorpsblad.
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REDAKTIONELL INFORMATION

KOMMANDE TIDNING
Nästa tidning     29 juli

Stoppdatum den 30 juni
   Stopp           Utskick 
nr 5             1/9              30 sep 
nr 6              30/10               30 nov

PRENUMERATION
Tidningen delas ut gratis till alla som har brev-
låda Ljustorp. Ni andra som vill ha tidningen 
kan prenumerera för 150 kronor per år. Sätt in 
pengarna på PG 8611 24-6 och skriv prenumera-
tion, ditt namn och adress så kommer tidningen.

Distribution
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-Bjökom: 
Kjell Sjödin    tel: 060-82031
Skäljom-Edsåker-Aspån: 
Hans Öberg    tel: 060-57 56 26 
Lögdö, Ribodarna-Masugnarna: 
Björn Andersson   tel: 060-820 74 
Prästsvedjan,Höglandsv,Mellberg,Kyrkberget: 
Pernilla Sjöström   tel: 060-82434 
Öppomsvägen, Hamrevägen: 
Erland Nordström   tel: 060-823 19 
Skäljom,Åsäng,Stavreviken,Rotenv: 
Herbert Svedlund   tel: 060-83079 
Åsäng mot Viksjögränsen: 
Mjällådalens byalag mobil: 0737-282508

Ring er distributör om ni inte fått tidningen...

ANNONSPRISER 2006
Enstaka annonser
  Pris exkl. moms    Pris inkl. moms 
Hel A4           660:-                  825:- 
1/2 A4            330:-           413:-
1/4 A4            165:-           206:-
Radannons        35:-              44:-
------------------------------------------------------------
Abonnemang för 6 nummer
  Pris exkl. moms    Pris inkl. moms 
Hel A4    2.640:-  3.300:-
1/2 A4    1.320:-  1.650:-
1/4 A4       660:-     825:-
1/8 A4       330:-     413:-
Radannons       141:-     176:- 
------------------------------------------------------------
Abonnemang för Ljustorpare
  Pris exkl. moms    Pris inkl. moms 
Hel A4           2.200:-         2.750:-
1/2 A4            1.100:-          1.375:-
1/4 A4                550:-              688:-
-----------------------------------------------------------

Obs!!!
Som medlem (insats + årsavgift) i Ljustorps 
Sockenförening har Ni 10 % rabatt på annons-
kostnaden.
-----------------------------------------------------------

Information till annonsörer
Tänk på att posta, mejla eller lämna allt material 
i tid. Tänk på att originalets utseende påverkar 
det färdiga resultatet.

Ljustorpsbladet 
Ljustorps Sockenförening

Besöksadress:   Ljustorps Handel/Bygdekontoret 
Postadress: Öppom 110, 
      860 33 BERGEFORSEN 
e-postadress: ljustorpsbladet@ljustorp.
Webbadress:    www. ljustorp. se/ljustorpsbladet 

Plusgiro: 86 11 24-6 Org nr: 76 96 00-9476

Ansvarig Utgivare
Tina Tjärnberg  tel: 060-831 17 
Redaktion
Lena Liljemark  tel: 060-824 13 (Bygdekontoret)

Birgit Svensson tel: 060-81139
Artiklar
Lena Liljemark  tel: 060-822 22 
Olof Ulander  tel: 060-822 40
Annonser
Tina Tjärnberg och Lena Liljemark

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 är tacksamma 
för all hjälp och alla bidrag som Vi får.
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Styrelse 2006

Lena Liljemark, ordf
  Tina Tjärnberg-Forslund
  Ulf Nilsson kassör
  Niclas Andersson
  Kjell Rastberg
  Bengt-Eric Forszelius, supp
  Christer Nyman, adj 

Ljustorps sockenförening

Föreningen skall 
verka för att skapa de 
bästa förutsättningar 
för att leva och bo i 
Ljustorp

Årsavgiften 2006
Enskild: 75:-

Familj: 100:-

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

Insats
 Enskild: 100:-

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

Insatsmedlemskapet är 
personligt och betalas en 
gång sen tillkommer års-

avgiften varje år.

Ljustorps sockenförening
Lövberg 102, 
860 33 Ljustorp
Tel: 060-822 22,  824 13
PG 86 11 24-6
Org. Nr: 76 96 00-9476
sockenforening@ljustorp.se
www.ljustorp.se/sockenforening

Bygdekontoret 
Mån-Fre 10-11, (ring innan)
Ljustorps Handel, 
Tel:060-824 13
bygdekontoret@ljustorp.se
www.ljustorp.se/bygdekontoret

 www.ljustorp.se

Som ni säkert har märkt vid det här 
laget så har Mellbergs och Mjällå-
dalens telestationer kopplats upp till 
ADSL. I Mellberg ligger hastigheten 
runt 5 mb/s och i Mjällådalen ca 0,5 
mb/s. Anslutningsblanketter fi nns på 
Bygdekontoret och modemen hämtas 
också där. Faktura kommer sedan.

Av abonnenterna på Mellbergs telesta-
tion har 50 personer anslutit sig. I 
Mjällådalen har vi inga siffror. Inför 
vårens åsktider vill vi bara informera 
att modem är känsliga för åska och 
det är ni som abonnenter som blir 

skyldiga att ersätta om modemet går 
sönder. Det fi nns överspänningsskydd 
att löpa på t ex Cles Olsson.

Lagfors och Åsäng kommer att bli 
inkopplade under augusti, exakt när 
har vi inte fått uppgift på.

För er som är intresserade att gräva 
för ”riktigt” optisk fi ber kommer 
vi att ha ett möte tillsammans med 
Servanet den

20 juni klockan 18.00.

Bredband

Nu kan vi stolt konstatera att vi har 
blivit ”årets by”. Visst är det helt otro-
ligt... Inte nog med att vi blev nomine-
rade till årets by, vi blev också utsedda 
till det. Motiveringen är enligt följande: 

”Genom samverkan, en stark vilja och 
tydliga mål har ni lyckats stärka er 
bygds identitet och livskraft, där både 
ung och gammal har möjlighet att 
utvecklas, leva och bo. Med det engage-
mang och den delaktighet som ni visar, 
fi nns de förutsättningar som behövs för 
att skapa en attraktiv bygd med aktivite-
ter som främjar sysselsättning, nyföre-
tagande och en bra livsmiljö. Ni är alla 
ambassadörer för den lokala utveck-
lingen och ert signum är att ”ingenting 
är omöjligt”. Det mest påtagliga beviset 

för detta är byggandet av den nya affär 
som fi nns här. Låt möjligheterna styra 
ert fortsatta arbete tillsammans med er 
bygds starka framtidstro.”

För att alla ska få vara med och 
fi ra tilldragelsen, kommer vi i Ljustorp 
anordna en byfest den 12 augusti. Då 
är alla inbjudna på grillfest på för-
samlingsgården. Vi kommer att umgås, 
bjuda på underhållning. Mer informa-
tion kommer i nästa nummer.

Nu ska vi alla glädjas åt det här riktigt 
ordentligt och alla ska ta åt sig av äran 
att det blivit möjligt. Våra 39 byar, våra 
28 föreningar och våra företag har uträt-
tat underverk.

Styrelsen

Årets by 2006

Ljustorpsbälgarna och Lövbergarna spelar tillsammans på scen. Foto Olof Ulander
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Vi har många saker att vara 
glada för i Ljustorp och en 
av dem är vår glada bloms-
teraffär. Man blir lika glad 
varje gång man åker förbi 
skylten med ”glada tulpa-
ner” eller  andra positiva 
budskap.

Just nu är företaget uppe 
i sin absoluta högsäsong.. Det 
springs fram och tillbaka och kun-
derna går omkring och plockar
kartonger  fulla med färgglada 
blommor. Per Malmsberg driver 
företaget som startades 1937 av 
hans styvfar Nils Gunnar Skalin. 
Per själv kom in i verksamheten 
på 80-talet. Medarbetare i butiken 
idag är Pers mamma Eva och Pers 
sambo Åsa.

Ljustorps trädgård säljer dels snitt-
blommor, plant, perenner, buskar, 
fröer, jord mm direkt till kund. 
Kunderna kommer från hela Timrå 
kommun. - Det är helt otroligt 
under några korta veckor på våren 
har vi fl era tusen kunder utifrån. 
I direktförsäljningen ingår också 
binderier för begravningar, bröllop 
och annat. Förutom den egna för-
säljningen levererar man också 
direkt till vissa butiker, kyrkogår-
dar och kommuner.

- Det är himla kul, berättar Per 
entusiastiskt och det gäller att 
hinna med allt på några få veckor. 
På vintern är det lite att göra och 
sen är det nu som allt ska hända. 
Fram till midsommar räknar vi 
med att arbeta ca 12 timmar om 
dygnet, säger Per skrattande.

Per berättar sedan om verksam-
heten. -Vi börjar så i mellanda-
garna och sen fortsätter sådden 
hela våren. Per visar stolt upp 
företagets ”maskinpark”. Det fi nns 
en såmaskin och en planterings-
linje som avslutas med en special-
designad industrirobot som lyfter 

krukorna. - Per berättar att maski-
nen är specialgjord av ABB för 
att passa verksamhetens krav. -Jag 
tycker att det roligaste i jobbet är 
planeringen med maskinen, berät-
tar Per. Det har hängt i sen jag 
var liten och gillande att leka 
med Merklintåg. -Man märker 
direkt vilka kunder som är tekniskt 
intresserade för dom kommer fram 
och frågar om maskinerna, dom 
som är ointresserade märker inte 
ens maskinerna.

Per fortsätter att berätta lite om 
företagets utveckling. -De senaste 
åren har vi byggt ut oerhört 
mycket. Vi har under några års 
tid dubblerat ytan i växthusen. I 
år var första vintern som vi inte 
jobbade med 
utbyggnad på 
länge.

På frågan om hur han hamnade 
i den här branschen berättar 
Per att det egentligen började 
med att hans mamma blev 
sambo med Gunnar Skalin i 
slutet på -70 talet. Per gick 
skogsutbildning och jobbade 
på Berggrundet förutom att han 
hjälpte till i trädgården. –Dess-

utom har jag vidareutbildat mig 
framförallt inom bindning. -Även 
om vi inte har så många kunder 
inom det, så är det väldigt roligt. 

-Det är ett fantastiskt roligt jobb. 
Om jag skulle välja yrke igen, så 
skulle jag välja precis samma sak, 
berättar  Per inspirerat. -Folk är 
oftast så positiva och glada när 
dom handlar blommor. 

Som en liten sidoverksamhet 
brukar man också ha föredrags-
kvällar för olika föreningar och 
liknande. -Då ordnar vi musik, 
föredrag och bjuder på tårta för 
upp till ca 100 personer, avslutar 
Per.

En trogen interiör i trädgården 
är också papego-
jan Ragge, som är 
en Gråjako.

Ljustorps Handelsträdgård

Åsa Magnusson och Per Malmsberg sambos och arbetskamrater ser glada ut i stressen

Penséer i mängder är den stora handelsvaran just nu
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Fritidsgården, Ljustorps IF och SISU Västernorrland bjuder in till

Idrott & lek
för

barn & ungdomar
När?   Tisdagar kl. 17.30 Ljustorp IP 
   Vi samlas utanför kansliet
Start? 16 maj
Vad?  Vi prövar på olika idrotter och lekar.
Varför?  Målet med idrottsskolan är att aktivera bygdens barn och 
   ungdomar på hemmaarena. Barnen får chansen att prova 
   på lite olika idrotter som t ex fotboll, friidrott, judo mm.
Vem?  Barn och ungdomar, tjejer & killar födda 2000 eller före. 
   Efter försöksomgångar gör vi en bedömning om det fi nns 
   underlag för att dela in ungdomarna i två olika ålders
   grupper.
Klädsel? Träningskläder och gymnastikskor utan dubbar,   
   vattenfl aska.

Info:  Marlene Lindström 821 37, 070-33 75 307
   Magnus Isaksson 82222, 070-66 08 240

ljustorpsif@telia.com

Välkomna Ljustorps IF och SISU Västernorrland
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 Bilbingo

 start  

 den 18 maj

KANOTUTHYRNING

TEL: 073 - 094 49 44

Ljustorp  Årets by.
Ljustorps alla föreningar , företagare och 
samfund hade möjlighet att visa upp sig 
på Bygdegården den 28 april då Landshöv-
dingen kom och delade ut  priset för Årets 
By. Idrottsföreningen tog chansen att vara 
där med en monter, där vi visade allt som 
föreningen sysslar med. Hoppas att Ni som 
var där hade möjlighet att stanna till vid 
den.

Tack till 
Sockenföreningen för ett fi nt Arrangemang.

Turistinformationen, Loppis
      och Put and take fi sket….

..öppnas
Lördagen den 1 juli.
Välkomna till vårat stora loppis 

nere på dansbanan.
Prova även på put and take- 

fi sket  där det fi nns fi na regnbågar 
att få på kroken. Turistinformatio-
nen har som vanligt information 
om alla sevärdheter i Ljustorp 

och i Våffelstugan serveras förutom 
wåffl or, kaffe med bröd och glass, 

m.m.

Välkommen

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 

plusgiro 374020-6

Nytt faxnummer:
060 - 824 03

Bokningsnummer:
060 - 821 86

Vi tar tacksamt emot 
loppis-grejor. Ring, så 

håller vi med pack-lådor. 
”Saker som du har tröttnat på är 

nyheter för andra”.
Tackar på förhand för att du stödjer 

föreningen på detta sätt.
Tel. 82403 eller 82186

Ljustorps IF
Mellberg 3107  860 30 Bergeforsen
tel:   060-821 86, 824 03
mobil:   070-34   117, 070-29 83 184
hemsida: www.svenskidrott.se/Y/ljustorpsif
e-post:  ljustorpsif@telia.com
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Den 25 april höll Centerkvin-
norna sin årliga modevisning på 
Bygdegården. Cirka 50 personer 
kom för att titta på vad Monicas 
har för vårkläder att erbjuda 
och samtidigt få njuta av lite 
gott fi ka och trevligt sällskap.

Årets modevisning började med 
att ett bord rullades in där det 
var uppbullat med hembakat mat-
bröd, skinka, ost och grönsaker 
som vi själva fi ck plocka för oss 
av. Kaffet stod på bordet och till 
detta fanns ett generöst upplagt fat 
med hembakade rullrån. Vi åt och 
var glada, av allt det goda, fast 
många av oss kom direkt från mid-
dagsbordet.

Alla närvarande kunde också köpa 
lotter som det blev dragning 
på efter modevisningen. Många 
tog också tillvara på tillfället att 
utmana Fru Fortuna.

Det var Monica´s i Timrå som 
visade kläder för oss i Ljustorp. 
Mannekänger var Maine, Yvonne, 
Karina och Pernilla. Alla mycket 
duktiga tjejer som vet hur man 
visar oss Ljustorpare kläder. Vi 

vill ju gärna klämma och känna 
på tygerna och gärna prata med 
mannekängerna medan visningen 
pågår.

Efter att ha fått en försmak 
av sommarens mode så längtar 
vi verkligen alla efter 
sommaren.Så mycket fi na som-
markläder som vi fi ck se den här 
kvällen med svajiga kjolar och 
blommiga bredbrättade hattar. 
Det gav verkligen mersmak och 
skapade köplust. Det gavs också 
möjlighet att handla direkt på 
plats av Monica, vilket också 
utnyttjades av många.

När det var dags för lottdrag-
ning rullades ett helt bord med 
priser fram, där undertecknad 
hade turen att få gå fram och 
välja bland alla fi na saker. 

Ulla-Britt Ulander , centerkvin-
nornas ordförande, tackade där-
efter Monica och dem som 
arrangerade modevisningen. Ett 
särskilt tack riktades till dem 
som fi xade i köket för denna 
väldigt trevliga kväll. Hon tack-
ade också för att så många hade 
kommit till bygdegården. 

Material: Vivianne Nyman

Centerkvinnornas modevisning

Yvonne Nilsson
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HHjjäällpp oossss aatttt vviissaa ””åårreettss bbyy””

Vi behöver hjälp med frivilliga som jobbar ideellt med 
verksamheten på Björkängen. Det gäller helgerna från den 
1/7 till den 13/8, det blir 14 dagar sammanlagt som det 
behövs folk. Man bör vara minst 2 personer varje dag för 
att kunna serva både ”put- and takefisket”, 
turistinformationen ”Fisken”, loppis på Björkängens 
dansbana och våffelstugan. Vi har nytt och fint 
turistmaterial i år för att underlätta för er som står där.

Vi behöver turister i Ljustorp. Dels för att visa vår fantastiska 
bygd, men också för att stödja de verksamheter som finns. Det 
ger oss dessutom en möjlighet att visa upp bygden för folk och 
kan därmed bidra till ökad inflyttning och i förlängningen 
bidra till skolans överlevnad. Hjälp oss hålla Ljustorp 
levande!

Är Ni tveksam till att klara av att sköta anläggningen? Ring oss 
och fråga mer ingående vad som gäller och vi visar Er självklart 
vad som ska göras. Det är ett trevligt jobb där man får servera 
kaffe och grädda våfflor. Folk som kommer och handlar är trevliga 
och har tid att sitta ner för att vänta på sin våffla, så man behöver 
inte känna sig stressad och är det någon fråga som Ni inte kan 
svara på så finns telefonjour.

Ring till Ljustorps IF Tel: 060-82186 om du vill hjälpa oss en dag i 
sommar eller funderar över något. 
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I det här numret startar vi 
en artikelserie som handlar om 
jordbruket i Ljustorp. Den här 
gången börjar vi med att presen-
tera  övergripande information.

Ljustorp är en gammal och 
traditionell jordbruksbygd. Vid 
1500-talets mitt fanns 38 bönder 
fördelade på fl era små byar. Efter 
c:a 1630 slog sig infl yttade fi nnar 
ner i skogsområdena vid byarna 
Laxsjön, Bredsjön och Roten. 

Idag fi nns det ca 17 jordbrukare i 
Ljustorp och bygden är fortfarande 
mycket intensivt odlad. Ljustorp är 
Timrås bördigaste jordbruksbygd. 
Jag sitter och pratat med ordfö-
rande för Timrå LRF lokalavdel-
ning Nils-Henrik Eriksson. Han 
berättar att det fi nns 1080 nötkrea-
tur  och ca 1300 hektar uppodlad 
mark i Ljustorp. - I Ljustorp är 
det brist på mark att odla och 
många arrenderar mark på annat 
håll, säger Nils-Henrik.

LRF står för Lantbrukarnas riks-
förbund. LRF består av 19 
regionförbund och 1217 lokal- 
avdelningar. LRF:s vision är ”vi 
får landet att växa”. Lokalavdel-
ningen i Timrå arbetar framförallt 
med att bevaka omvärlden och att 
arbeta med de frågor som  med-
lemmarna önskar.

Går man vidare i statistiken så 
hittar man att i Timrå kommer 
24,3% av BNP av grön näring. 
Det ska jämföras med att Väs-
ternorrland har 14.4% på samma 
område eller att Skåne har 9,4%. 
Vi kan konstatera att jordbruket 
är en stor del av företagsamheten 
i Timrå och därmed i Ljustorp. 
Troligen sysselsätts ett stort 
antal människor via jordbruken i 
bygden.

Efter tre- fyra års negativ 
utveckling av lönsamheten ser 
det ut att ha vänt för svenskt 

lantbruk. Nu pekar kurvorna 
uppåt, om än från låga nivåer. 
LRFs undersökningar visar på att 
fl er är nöjda med lönsamheten och 
fl er vill investera i byggnader. 

Vad är det då som gör att jordbruk 
är så attraktivt i Ljustorp. -Framfö-
rallt tror jag att det beror på att 
många har visat att det går bra, 
vilket har skapat en positiv anda. 
När det fi nns bönder som trivs, 
och som satsar på framtiden, då 
smittar det av sig.

Vad är då typiskt för en jord-
brukare eller för en jordbrukares 
vardag? Listan lämnas med stora 
reservationer, eftersom alla jobbar 
olika, säger Nils-Henrik.

Jan-april: Skogsbruk, underhåll 
Maj: Vårbruk, ta ut djuren
Juni: Ensilage

Juli: Höskörd
Aug: Ensilage, ta in djur
Sept: Tröska, ta in kvigor
Okt: Höstplöja, köra gödsel
Nov-dec: se Jan-april

Av Ljustorps 17 jordbrukare är 6 
helt inriktade på köttdjur, 6 mjölk-
produktion, 1 potatis, 1 ägg och 3 
har en blandverksamhet. Ett nytt 
tillskott är att vi också har en gård 
i Roten som erbjuder ”Bo på lant-
gård”.

LRF har undersökt hur bönderna 
själva trivs med sitt arbete. Det 
visar att 3 av 4 lantbrukare känner 
sig stolta över att vara bönder och 
hela 96 procent trivs med jobbet 
som bonde.

Hur tror då bonden själv att han 
är sedd av oss andra ljustorpsbor. 
Nils-Henrik säger att han för sin 
del fortfarande tror han att många 
ser jordbrukare som framförallt 
bidragstagare. - Jag önskar verkli-
gen att folk istället kunde se att det 
är vi som håller landskapet öppet, 
avslutar han.

I kommande nummer kommer vi 
att intervjua enskilda jordbrukare. 

Material: Lena Liljemark

Bonderiet i Ljustorp
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      Geonorr 
                                      Jordankartjänst i Sundsvall 

Ring och hör! 
Geonorr Jordankartjänst 
Bredsjön 155 
860 33  BERGEFORSEN (Ljustorp) 
Håkan Josephsson      070-530 60 50 Bredsjön 
Stefan Edström           070-631 70 00 Åsäng 

Vi borrar och spräcker sten! 

Vi monterar jordankare! 
                     

Även mark och miljögeoteknik! 

N                         F 
U    Ä                  Ö 
       V                  R 
       E 
       N    B            
              R 
              U           B 
              N           E 
              N           R 
              S     +     G 
              B           V 
              O           Ä 
              R           R 
              R           M 
              N           E 
              I 
              N 

Augustifest i Mjällå
Vi vill inbjuda hela Ljustorp till en augustifest 
vid rökkåtan i Mjällå den 5/8 klockan 14.00. 
Vi kommer att servera rökta delikatesser som 
kött, fi sk och skaldjur till självkostnadspris. I 
priset ingår lättöl eller läsk, önskas annan 
dryck kan den metagas.
Samåkning ordnas genom Lages buss eller 
Ljustorps taxi för hemfärd.
Anmälen senast 30/6 till Bygdekontoret eller 
till  Kjell  mobil: 073-72 82 508 eller

 Jan   mobil: 070-62 90 235

Varmt välkomna!

Till alla Ljustorpsbor och föreningar!

Mjällådalens byalag vill härmed erbjuda en 
intresseanmälan för en turnering i TUNBODA-
GOLF (fotbollsgolf). Vi arbetar med 9 håls bana 
typ golf, fast med större hål och större sväng-
rum. Tanken är att t ex Ljustorps byalag kunde 
gå en gemensam turnering för alla åldersgrup-
per.

Kontakta Bygdekontoret eller någon av oss 
nedan för vidare information och intresseanmä-
lan senast 6/6.

Kjell Rastberg  060-61 22 87 eller 073-72 82 508

Jan Bengtsson 060-840 84 eller 070-629 02 35

Hjärtligt tack för alla 
vackra blommor och 

presenter som jag fick 
på min födelsedag.
Yvonne Nilsson

Sommarjobb önskas!
Arbetsvillig skolungdom önskar 
sommarjobb. Gräsklippning, 
djurskötsel mm jag tar på mig 
allt som jag klarar av. 
Betalning enligt ungdomsavtal

Ring 060-822 22

G
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Söndagen den 14 maj uppträdde 
Hasse Thor på missionshuset 
i Lagfors. Det blev en trevlig 
kväll med sång och musik. Det 
var drygt 50 personer som kom 
för att avnjuta lite musikalisk 
underhållning. 

Hasse Thor, född i Helsingborg 
i Skåne och jämtlänning sedan 
1958 började ganska sent med 
musiken. Skaffade vid 17 års ålder 
en gitarr och kom med i ett ”käl-
larband” som elbasist något år 
senare. Hasse har genom åren varit 
med i fl era olika musikaliska sam-
manhang. 1989 hamnade han på 
P4 toppen i Radio Jämtland och då 
blev han ordentligt stimulerad att 
spela in mer musik. 

Idag har Hasse gett ut 8 kassetter 
och 7 CD skivor. Totalt har han 
sålt över 55 000 exemplar av sina 
inspelningar. Han har en repertoar 
av visor, schlager och country. 
Han spelar både andras material, 
men skriver även egna låtar. 
Flitigt önskad i olika önskepro-
gram är ”En liten tussilagosol” 
som han skrivit tillsammans med 
Mait Johansson i Skutskär.

Hasse berättar att han varit i Lag-
fors och spelat en gång tidigare 
2002. -Det känns som det inte var 
så länge sen, men tiden går ju 
fort. Han berättar också att han 
nuförtiden delvis livnär sig på sitt 
musicerande. Om Ljustorp är han 
positiv. - Det ligger visserligen ute 
i bushen, men det är charmigt här. 
Fin natur och det är roligt att se all 
samordning som fi nns för att hålla 
bygden levande.

Konserten inleds med ”Oh store 
Gud” som allsång. Därefter följer 
ytterligare 19 sånger med avbrott 
för lotterier och fi ka. Repertoaren 
blandas mellan Dan Andersson, 
Evert Taube, eget material och 
diverse visor. 

Hasse har en mörk och 
fyllig basröst som gör sig 
extremt bra i vissa av 
sångerna. Han tar på 
vissa av låtarna hjälp 
av förinspelat komp. 
Hans röst kommer  
bra till sin rätt i t 
ex ”Are you lonesame 
tonight” och ”Hundar 
och ungar” av Alf 
Robertesson.

Det blev en trevlig 
kväll och publiken 
deltog i en del all-
sånger. I mitten av 
programmet var det 
fi ka paus och då ser-

verades smörgås, kaffe och kakor. 

Arrangörer av kvällen var Lagfors 
missionsförsamling. Bert Forsberg 
medlem i församlingen berättar 
att man har sådana här arrange-
mang ibland. -Det kostar ju ganska 
mycket, så det kan tyvärr inte bli 
för ofta. Christina Forsberg var 
konfrancier för kvällen och hon 
hälsade oss alla välkomna och 
tackade vid avslutningen för den 
hjälp församlingen fått av ”stöd-
gruppen”.

Lagfors missionsförsamling är 
idag en liten församling som 
består av 5 medlemmar. Idag har 
man ca 2 arrangemang per år. Det 
fi nns en stödgrupp som ställer upp 
och hjälper till vid arrangemangen.

Material: Lena Liljemark

Hasse Thor på Lagfors missionshus

Här sitter gästerna och njuter av det goda fi kat som serverades under kvällen

Christina Forsberg delar ut en lotterivinst till vinnaren Hasse Thor sittande på scenen
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GALLERI KICKI 
Original, litografier, skulpturer och 
glasänglar. Kända konstnärer såsom: 
Jöran Nyberg - Bengt Åberg -Lena 
Sellstedt -Eeva-Liisa Holappa Jons-
son -Sofia Rustan -Mattias Rustan-
Per Julius -Kaj Bernstonde m fl. PS 
Lena Sellstedt har nu tre litografier 

Tar emot inramningar av både gam-
malt och nytt. Har 700 ramar att 
välja mellan samt ca 400 passepar-
touter. 

Välkomna in och besök oss på! 
Medborgargatan 41 i Skönsberg 

060-43066, 070-6045193, 070-6648204 

Tord och Kicki  

Behöver Du en

TANDLÄKARE?
Ring oss på Mellangatan 12 i Timrå och boka tid.

060-574424

Vi utför bland annat:

- Akut tandvård

- Implantatbehandling

- Estetisk tandvård
Vi har specialister knutna till vår verksamhet

Anslutna till Försäkringskassan

Anders Nigard Tandläkartjänst AB

Anders Nigard Leg. tandläkare

Mellangatan 12   861 32 TIMRÅ

Hökarvägen 16 

2-takts Oljor       Bromsbackar 
 Variator remmar             Vajrar  
 Tändstift                   Elektriskt 

Servar och reparerar 
Alla märken 
Reservdelar 
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Bild nr 11581. Bilden 
är tagen av en okänd 
fotograf 1938-1940 och 
visar en liten snickeri-
verkstad i byn Stora 
Roten hos Einar 
Edberg. Man tillverkade 
bl a dörrar och fönster 
i verkstaden som visas 
ovan. På bilden syns en 
planhyvel. Det är Thure 
Nilsson som sandpapprar 
det som ser ut att bli 
en dörr. Den här typen 
av mindre snickeriverk-
städer fanns på ett fl ertal 
ställen i Ljustorp fram 

till andra världskriget och 
något årtionde efter. Ex på andra små snickerier var Hilding Larssons verkstad i Tuna där tillverkades bl a 
köksinredningar och Nicke Larssons ledstångstillverkning i Skäljom.

Ljustorps minnen 
Hembygdsföreningen publicerar 2 bilder i varje nummer av Ljustorps bladet.

Bild nr 10120. Bilden är tagen våren 1927 av Bror Berg och visar Viktor och Erik Berg, Uddefors,i 
arbete med vedsågning. Bror Berg har skrivit följande text på baksidan av kortet; ” Ett vårtecken från 
Medelpads landsbygd, som framgår av bilden är det vedkapning. Detta arbete utföres företrädesvis å våren 
för att veden skall hinna med att torka över sommaren, å mindre gårdar, som är i avsaknad av elektrisk 
energi, utföres kapningen på samma sätt som i äldre tider.”                                                                    

............................................
..........................................
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Rean pågår för fullt 

50 - 70 % 
på allt 

Ej strumpor och underkläder
Och..Vårnyheterna börjar 

droppa in.
          

Välkommen!            
   

Glöm ej! 
Inlämningsställe för kemtvätt   

    Pensionärsrabatt 

Öppet:
 vardagar 10 - 18,   lördagar 10 - 14 

Köpmangatan 47   
Tel & Fax 58 07 80

En aning personligare 

Begravningsbyrån med det personliga engagemanget 
finns för Dig alla dagar. Vi har jour kvällar och helger
så Du når oss även då om Du behöver vår hjälp vid  
ett dödsfall. 
På begravningsbyrån hjälper Inger, Robert eller  
Torbjörn Dig när det gäller begravningar och Linda  
tar hand om enklare bouppteckningar.  
Vi samarbetar även med juristfirman Kirsi Bolund  
när det gäller mera avancerade bouppteckningar och 
övriga juridiska frågor. 

Välkommen till oss! 

Hässjö Begravningsbyrå
Köpmangatan 38 i Timrå 

Tel 400 63 (även jourtel) 

Vi har även kontor, Agenda Begravningsbyrå,  
i Sundsvall och Fränsta 

            
                Av SBF auktoriserade begravningsbyråer 

Hos mig kan du ändra nya och gamla kläder: jag by-
ter blixtlås i Jackor och byxor mm , samt fållar upp 
byxor och kappor. Vill du ha något nytt uppsytt så 
syr jag alla sorters kläder. Fundera inte utan kom in 
så ger jag kostnadsförslag. Jag finns hos Petterssons 
skor en trappa ner i Sörberge. 

Nu även sybehör och stuvar !

MINA ÖPPETTIDER  
MÅN – TORSDAG  10.00-17.00 
FREDAG                   10.00-16.00 

Vill du nå mig på telefon så ringer du : 
Marianne Nyberg 070-213 46 13

Byggbutiken Timrå
 

”Din lokala byggvaruhandel” 

Vi har det Du behöver inom bygg...

Pellets 6 mm Bionorr 
Pellets 8 mm Skellefteåkraft 

16 kg Påsar 
600 kg säck 

Nu har vi även börjat med VVS 

Sågade och hyvlade trävaror 

Låna gärna vår släpvagn 

Terminalvägen 6, Timrå 
Tel 060-57 10 50 

Öppet vardagar 8.00 - 17.00 

Butiken är
fylld av vårnyheter

30% på alla vårens jackor.    

Välkommen!                                                                
Glöm ej!

Inlämningsställe för kemtvätt  
    Pensionärsrabatt

Öppet:
 vardagar 10 - 18,  lördagar 10 - 14

Köpmangatan 47  
Tel & Fax 58 07 80

Jakt- och sportskyttekåpa 
med medhörning 

ord. pris 699:- Nu 449:-
Gäller så långt lagret räcker.
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Tottes hörna

Ljustorpsprofi l nr 4
Ingeborg Sjöström född 2003331

”Bojan” dagligen kallad äldst i 
Bredsjön är en genuin Bredsjö-
kvinna sedan födseln. Ett undan-
tag fi nns och det var i hennes 
tidiga barndom som föräldrarna 
Victoria och Erik Nyhlén tillfäl-
ligt hamnade i Österforse hitom 
Långsele där pappan tjänstgjorde 
som hjälprättare i 5 år. Sedan fl yt-
tade familjen åter till Bredsjön 
och startade jordbruk igen. Ing-
eborg, Ingrid, Albin, Berta och 
Emil var syskon och barn i famil-
jen och av dem är Ingrid, Albin 
och Emil avlidna. Bör nämnas att 
skolgången för Bojan gällde sex 
år, varav tre i Österforse och tre i 
Bredsjön. Samt obligatorisk fort-
sättningsskola.

Bojan ingick giftermål 1943 med 
Gustaf Sjöström och bytte därmed 
efternamn. De begåvades med tre 
barn: Ove, Gun-Britt och Inga-
Lott. Tyvärr gick Ove bort i 
barnaåren genom en olyckshän-
delse. 1950 övertog Ingeborg och 
Gustaf fädernegården och jord-
bruket inrymde 14-15 kor och 
ungdjur samt två hästar.

Bojan är änka sedan Gustafs bort-
gång 2001 och bor i det hus som 
Gustaf och Bojan förvärvade efter 
det att jordbruket överlåtits till 
ett av barnbarnen. Huset ligger 
intill vägen i Bredsjöns centrum 
(fd Edvin Englunds) och har 
byggts via Gustafs försorg och på 
den inglasade solverandan njuter 
Bojan på ålderns höst. 

Bojan har alltid varit aktiv, barn 
och jordbruk tar sin tid. Hon 
bakade gärna tillsammans med 
systern Berta, höll kurser i näver-
söm i TBVs och Medborgarsko-
lans regi, samt pysslar gärna med 
blommor och trädgård. Hon är 

dessutom aktiv i PRO och bya-
laget. Döttrar och mågar och 4 
barnbarn kommer så ofta de kan 
och Bojan blir Bredsjön trogen så 
länge det är möjligt att bo kvar.

Fotot på Bojan ovan har 30 år på 
nacken, men hennes glada leende 
och charmiga sätt gör att man inte 
ser någon större skillnad idag på 
anletsdragen.

Årets Ljustorps mode!
På bygdekontoret och Björkängen säljer 
vi årets ”modehit”. T-shirts, kepsar och 
bildekaler med ”årets by”. T-shirt fi nns i 
marint och vitt med grön text i herr och 
dammodell. Vi kan ta hem barnstorlekar 
på beställning. Keps fi nns i marint med 
grön text

Föreningar!
Kom ihåg att ni får lämna in information 
om er förening på bygdekontoret. Vi har 
köpt in pärmar så att alla får en pärm var att 
nyttja. Här kan ni ha protokoll, info mm. Ta 
chansen att ha information lättåtkomligt för 
alla i Ljustorp   /   Bygdekontoret
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Så här trivsamt är det i församlingshemmet 
vid den årliga surströmmingen.  

I år bryter vi traditionen och har istället en 
GRILLFEST lördag den 12 augusti 

Kalender:
1/6 kl. 12:00 Mitt på dagen resa
                      Peter Persman, Agneta Granlöf 

6/6 kl. 18:00 Musik i sommarkväll
                     Peter Persman, Agneta Granlöf, kören  
                    Avslutas med mingel på kyrkbacken  

18/6 kl.18:00 Gudstjänst i Lagfors kyrka
                       Linda Solem, Agneta Granlöf 

24/6 kl.18:00 Gudstjänst i prästgårdsparken
                       Anna Westerholm, Agneta Granlöf 

9/7 kl 11:00 Hembygdsdagen med gudstjänst 
Torsten Berglund, Agneta Granlöf, kören

16/7 kl 18.00 Gudstjänst
Pernilla Stennek 

23/7 kl 11:00 Högmässa i Lagfors kyrka 
                      Peter Persman ,   

30/7 kl 15:00 Friluftsgudstjänst i Laxsjön 
Peter Persman, Agneta Granlöf 

29/6 kl. 19.00 Hässjö kyrkokör med solister 

6/7  kl. 19.00 ”Smått och gott” Josefine och Seth Hägglöf 

13/7 kl. 19.00 ”Två röster och en gitarr” Anna Westerholm,
                         Helena Norberg och Simon Westling

20/7 kl.19.00 Nannerl och Trollflöjten med Duo Gelland 

27/7 kl. 19.00 Sånggruppen Legato 

Efter sommarmusiken serveras det alltid kaffe i Rättargården. 
Den 27 

SOMMARMUSIK I LÖGDÖ KYRKA 

juli ansvarar Ljustorps kyrkoråd för serveringen

 MITT PÅ DAGEN RESA 

I år går resan till strutsfarmen i Gerdal, Överhörnäs.  
Där får vi en visning av farmen, äter mat och hinner om vi vill handla souvenirer.  
Sedan åker vi till Sidensjö kyrka och får en guidning av
komminister Nils J Lundgren 
Avfärd: 1 juni kl 08.45. Kaffe serveras före det vid församlingshemmet.  
Vackert väder är beställt! 
Hemkomst beräknad till 17.00-17.30 
Anmäl er till Freja  telnr 82405 eller Mainy  telnr 82018 senast den 29 maj. VÄLKOMNA! 

Pastorsexpeditionen i Ljustorp 
Tel.tid torsdagar 10.00-12.00  telnr. 060-822 70, fax 060-821 10 
Präst: Peter Persman 070-3138762 
Pastorsexpeditionen på Bäckgatan i Söråker
Tel.tid månd - fred  10.00-12-00 telnr. 060-408 20 
kh David Fällman 060-408 21 
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/ljustorp   

SOCKENSTUGAN
Sockenstugan kommer  
att vara öppen varje vardag
i sommar under dagtid för  
den som vill titta in och  
påminna sig gammal skolmiljö 
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Mjällådalens byalag
Efter en lång vinter kom sommaren fl ygande 
fl äng. Vart tog våren vägen?
Mjällådalens Byalag genomförde sitt sedvanliga 
Valborgsfi rande i Tunbodarna.
Årets prisbord i lotteriet lockade fl ertalet av delta-
garna. Fiskdammen för de yngre
var mycket populär och fann även äldre fi skare.
Byalagets blandade kör framförde vårsånger med 
stor bravur med bl a Vårvindar
friska och Vintern rasar ut.
Festkommittén dukade upp med grillkorv och 
dryck samt kaffe med bröd och vädret visade sin 
vänliga sida.
Nu kraftsamlar vi till underhållsarbete av broar och 
fi skestigar utmed Mjällån.
Mjällådalens Byalag vill till våra sponsorer fram-
föra vårt varma tack för de fi na prisbidragen till 
vår ideella lotteriverksamhet.

Älgvarning!
Nu börjar årskalvarna lämna älgkon och springer 
omkring lite vilse och korsar väg 331 efter hela 
Mjällåsträckan. Sänk farten och höj uppmärksam-
heten!

Styrelsen
Kjell Rastberg

Fuskbäckens byalagBredsjön-Slättmon
-Den årliga Bredsjöangeln gick av stapeln 

lördagen den 1/4. 

Sexton stycken lag försökte i år att lura gäddan i 
strålande solsken på snötäckt is. 

Vinnande lag var Roger Nilsson som lurade upp 6 
kg gädda och fi ck 1 600 kr i prispeng.

Som vanligt var det ett stort vinstbord med vinster 
till alla övriga placerade lag. Vi vill passa på att ge 
ett tack till våra prissponsorer och ett 

STORT tack till Mats-Åke Millberg som skot-
tade upp en parkering för gästande anglare, 
till de tre killarna som sålde korv och till Ove 
Andersson som i år betalt annonsen i Ljustorps-
bladet.

-Styrelsen har haft ordinarie styrelsemöten månda-
gen den 27/3 och 24/4.

-Vi vill önska alla en trevlig Kristi Flygare och en 
härlig Pingst!

Styrelsen

Årsmöte 16 mars 2006

Till styrelsen valdes:    
Valberedning: Börje Lindström, Leif Forslund
Ordförande: Björn Sefbom  
Sekreterare: Lotta Forsberg
Kassör: Göran Nordin  
Ledamot Ulla-Britt Forsberg   
Ledamot Sture Forsberg
Ledamot Henrik Forsberg
Ledamot Eva Nyman
Revisorer: Morgan Grothage, Per Nygren

Det beslöts att byalaget övertar ägande och ansvar 
för Skinnen stugan förutsatt en Överenskommelse 
med sockenföreningen kommer till stånd och att 
SCA godkänner ett ägarbyte.

Göran Hamlund (Servanet) informerade om bred-
band.

Christer Nyman och Vivian Nyman som båda 
avsagt sig omval till styrelsen avtackades med 
blommor.

Tack till Leif och Gullvi Nygren som upplät lokal 
för mötet. Tack till Rubina Nygren som bjöd på 
häftiga mackor, kaffe och gott hembakat.

 Ås-Lagfors byalag
Byalaget har haft årsmöte den 18 april och här 
följer en sammanfattning. Den som vill läsa hela 
protokollet kan titta i det på Bygdekontoret i Lag-
fors byalags pärm.

Med Christer Svensson som fortsatt ordförande är 
det omval på hela styrelsen i byalaget. 
Medelmsavgiften beslutades till 50:-/enskild eller 
100:-/ familj.

Festkommitén är omvalda ytterligare ett år och 
Ossian Ericsson är omvald som ansvarig för 
underhåll på badplatsen. Under Övriga frågor 
berättades om arrangemanget kring Årets by den 
28 april och om väntade aktiviteter under som-
maren.

1. Byggandet av omklädningshytter på 
    badstranden
2. Röjning av sly i slänten vid bagarstugan
3. Målning av vedbod
4. Reparation av ugnen i bagarstugan
5. Årets majbrasa på Vargknösudden den 30 april
6. Årest grillfest blir den 10 juni

Vid protokollet
Torsten byström
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PG 269356-2  BG 5355-1123 
e-post: betel@ljustorp.se 
webbsida: www.ljustorp.se/betel 

Verksamhet på BetelVerksamhet på Betel  

Ljustorps Baptistförsamling 
Edsta 104, 860 33  Bergeforsen    
Tfn: Leif Nygren: 060—811 19, 810 00       

Sommargudstjänst
Den 18:e juni har vi familjegudstjänst med sommartema. 

Vi fikar ute och välkomnar sommaren. 

Kalender
2/6 kl 19..00         W ungdomsmöte 

10/6-11/6             W sommaravslutning 

11/6 kl 15.00        Avslutningsmöte W, för alla 

18/6 kl 11.00        Sommargudstjänst med hela            

                            familjen 

2-5/8                    Tältmötesserie med  

                            Samuel Olofsson 

26-27/8                150 års jubileum för församlingen 

 

W  samlas alltid vid kapellet för  vidare transport. 

Medtag 10 kronor till fika! 

 

Se predikoturer för eventuella förändringar 

Valborgsfirande 
Valborgsmässofirandet i år blev en succé. Mot alla odds 

blev det ännu mer folk i år. Vi räknade ca 300 personer i 
kapellet och utanför. 

Morsdagspaket 
Vi har samlat in ca 30 paket till Hoppets stjärna som ska 
lämnas till mammor i Lettland. Tack alla som lämnat in! 

Bild från fjolårets församlingspaddling. Vi räknar med att ge oss ut i sommar också, när kan vi inte riktigt 
säga. Hör av dig du som är intresserad av att delta. 

2626--27 augusti 200627 augusti 2006
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Kultursidan
BIBLIOTEKET
Juni: öppet mån. 17.00-19.00
Tel.  070 191 65 10
Juni och augusti,  endast öppet 
på måndagar.
Semesterstängt :  Juli

Boktipps nr. 1

Författare: Nora Roberts
Titel: ”Mördande hetta”

Reena var bara elva år då hennes 
familjs restaurang brann ner. När 
hon betraktade brandmännens 
kamp formades hennes framtid. 
Men hon var inte ensam som 
betraktare.  Flera år senare arbetar 
Reena som brandutredare och hon 
är skicklig. Men hon har otur i 
kärlek, hennes första kärlek dog av 
sängrökning, trots att han inte var 
rökare. När hon äntligen träffar en 
man som accepterar hennes farliga 
och tuffa jobb, börjar det komma 
hotfulla telefonsam. Reena försö-
ker desperat att spåra ursprunget 

- och hon går rätt in i det värsta 
inferno hon någonsin mött.
Detta är åter igen en Nora Roberts 
bok som nervkittlar till bristnings-
gränsen och som är full av passion 
och romantik.

Boktipps nr. 2

Författare: Harlan Cobel
Titel: ”Den osynlige”

Matt Hunter och hans kompis för-
söker avstyra ett bråk, men en ung 
man dör och Matt döms för dråp. 
Nio år senare när han avtjänat sitt 
straff gifter han sig med Olivia 
och dom väntar sitt första barn och 
känner sig hoppfull inför framtiden. 
Då får Matt ett bildmedelande som 
föreställer Olivia med en annan 
man – och lyckan slås i spillror. 
En Nunna hittas död och samtidigt 
hittas en polis mördad. Polisen är 
övertygade om att det är Matt som 
är inblandad. Plötsligt är Matt en 
jagad man och när han äntligen får 
höra

sanningen om Olivia förstår han 
att ingen kan hjälpa dem. Med 
livet som insats måste dom avslöja 
den riktiga mördaren för att kunna 
rädda sin framtid.
Spännande, spännande, i ett rasande 
tempo.

Boktipps nr. 3

Författare: Harriet Andersson
Titel: Harriet Andersson

Detta är en biografi  där Harriet 
Andersson samtalar med Jan Lum-
holdt.
Det är svensk fi lmhistoria som 
spelas upp och en av de mest fri-
språkiga och underhållande biogra-
fi er som har skrivits. Harriet är en 
lysande berättare utan konstighe-
ter.

Välkommen till Ljustorps 
Bibliotek i Ljustorps Skola.

Föreningar &
Företag

Om ni har broschyrer eller infor-
mation om er verksamhet, lämna 
in dem på Bygdekontopret. Dels 
kan vi sätta upp em i vårt bro-
schyrställ och dels kan vi se till 
att det kommer till våra närmaste 
turistbyråer och ”fi sken” om ni 
önskar det.

Bygdekontoret
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Sjöströms Busstrafik 
i Lagfors 

Glöm inte bort att vi numera 
har 2 bussar att erbjuda en med 
19 platser och en med 22 platser 

Förmedlar även större sällskap 
från 20 - 71 personer 

Dygnet runt 
För bättre tillgänglighet 

Välkommen att ringa för prisuppgift-
Lage Sjöström 

060 - 810 25 
070 - 325 76 90 

Timråortens försäkringsbolag 
Telefon: 060-416 56, Webbsida: www.dina.se 

Hej! Nu  har  
Timråortens försäkringsbolag  

bytt utseende. 

En del saker är självklara: vi som försäkrar ditt 
hem, dina saker och din familj gör ett bättre jobb 
om vi finns och verkar i närheten. Vi vet hur li-
vet levs just här kring Ljustorp. 

Nu får vi ett nytt namn och varumärke. Men vi 
bär med oss traditioner och förblir samma lokala 
försäkringsbolag som, tidigare.  

Glöm inte bort att vi numera
har 2 bussar att erbjuda en 

med  19 platser och 
en med 22 platser

Förmedlar även större sällskap
från 23-71 personer

Dygnet runt
För bättre tillgänglighet
Välkommen att ringa för prisuppgift

Lage Sjöström
060 - 810 25

070 - 325 76 90

Fali på löge
sa dom att du va
å du fann en del grejor
-ve´n å töcke-
som du hadde på hjulingen
då du komme himm 
på kväll´n

Magert va torpe dett
å´n hel del ickorrskinna
hadd du spike fast på 
väggen.

Du feck 25 öre styck
för skinna
å kötte
ga du väl hunn.

Dukte på dans schottis
å då Järnvägen sa
du skull vära vä
å sprute
na jävelskap på viskogen
että bana
geck ä som en dans
dä å

Bånhopen vax opp
å for sööver.

Iblann komm nan himm
å ga dä´n kask.

Då tralle du´n bit
om´n Petter å a Frida.

Samåldringa dine
från besprutniga 
että bana
feck olika fela
å dödde.

Rätt som de va
feck du svårt för
å dra åt däg aán.

Gatt på lasareätte,
där dom sätte´n 
plastbit
hit e hals´n.

Men int geck dä na bra.

Du va sjund´n
tå rallarlage
som dödde.

Byssfolke tyckt
rallara
vart fale skryp.

Å nu väx viskogen
lik förbannat 
että bana.

Ur Byssfolket av 
NilsErik Sjödin
Publicerat med 
tillstånd av NilsErik 
Sjödin

Petrus
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CENTERN OCH CENTERKVINNORNA 
I LJUSTORP

Centern
Årets traditionella resa mot HEMLIGT MÅL blir söndagen den 16 juli. Vi samlas 
vid Bygdegården för avfärd kl. 18.00. Medtag fi ka och glimten i ögat. Välkomna !
Lennart Tjärnberg

Centerkvinnorna
Under maj månad brukar Vårruset äga rum och Ljustorps Centerkvinnor har oftadelta-
gare i detta motionslopp. I år är det så många deltagare att man bildar ett eget lag. Dessa 
kommer att springa, gå eller lunka: Anette och Pernilla Sjöström, Mellberg, Pernilla Forsberg, 
Tuna, Marie Sjöström och Marie Edström, Åsäng och Kerstin Olsson, Sanna. Vi hoppas att 
oppositionsrådet Lars-Erik Nordin har ordnat med vätskekontroll för dessa motionstjejer! 
Vi önskar lycka till i spåret onsdag 31 maj!

PS. Vi vill påminna om vävstugan på Bygdegården. Vi berättar mer i nästa nummer. DS
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Den 28 april hölls prisutdelning 
för årets by 2006 på Bygde-
gården i Ljustorp. Bygdegården 
fylldes av glada ortsbor.

Det kom som en stor överraskning 
att Ljustorp först blev nominerad 
och sedan utsedd till årets by i 
Västernorrland 2006. Utmärkelsen 
skulle delas ut av landshövding 
Gerhard Larsson och det plane-
rades för fest för ljustorparna. 
Alla föreningar (30 st) och företag 
inbjöds att deltaga med en liten 
utställning.

Dagen började med en parad från 
Ljustorpsskola. Fanbäraren och två 
damer i Medelpaddräkter gick 
först och sedan kom alla barnen. 
Tyvärr var inte vädrets makter med 
oss och regnet stod som spön i 
backen.

Mottagare av utmärkelsen ”årets 
by” var Ljustorps socken ek för-
ening, vars ordförande Lena Lil-
jemark hälsade alla välkommen 
till Ljustorps bygdegård. Att kalla 
Ljustorp för by är dock inte riktigt 
korrekt. Ljustorp består av drygt 
30 byar och den byidentiteten 

är ljustorparna noga med, något 
också Lena Liljemark nämnde i 
sitt anförande.

Programmet inleddes med att de 
yngsta skolbarnen sjöng några 
vackra sommarsånger, vilket var 
en perfekt start på programmet. Så 
blir det dags för landshövdingen 
att äntra scenen och framföra sitt 
tal till Ljustorp. Den offi ciella 
motiveringen för utmärkelsen är:

 ”Genom samverkan, en stark vilja 
och tydliga mål har ni lyckats 
stärka er bygds identitet och livs-
kraft, där både ung och gammal 

har möjlighet att utvecklas, leva 
och bo. Med det engagemang och 
den delaktighet som ni visar, fi nns 
de förutsättningar som behövs för 
att skapa en attraktiv bygd med 
aktiviteter som främjar sysselsätt-
ning, nyföretagande och en bra 
livsmiljö. Ni är alla ambassadörer 
för den lokala utvecklingen och 
ert signum är att ”inget är omöj-
lig”. Det mest påtagliga beviset 
för detta är byggandet av en den 
nya affär som fi nns här. Låt möj-
ligheterna styra ert fortsatta arbete 
tillsammans med er bygds starka 
framtidstro.”

I sista ögonblicket före överläm-
nandet skriver landshövdingen på 
den jättecheck på 25 000 kr som 
följde med utnämningen. Utöver 
dessa 25 000 kr fi nns 10 000 kr 
att användas för fest för bygden. 
Förutom denna fest är en grillfest 
planerad till den 12 augusti.

Christer Nyman hade utsetts av 
bygdens föreningar att ta emot 
priset. Det var en välförtjänt 
hedersbetygelse, då han under 
många år varit primus motor 
i många utvecklingsprojekt i 
bygden.

Timrås kommunstyrelse 
ordförande Ewa Lindstrand (också 
boende i Ljustorp) var med och 
gratulerade. Hon höll ett tal till 
Ljustorp där hon bland annat 

Ljustorp årets by 2006

Lågstadiets kör inledde fi rande med några fi na sommarsånger

Christer Nyman mottar prischecken av Gerald Larsson
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Ljustorp årets by 2006

berättade hur välkommen hon 
alltid kände sig i Ljustorp.-
Ljustorp är hemma, avslutade hon.

Förra årets by Liden, skickade 
en representant som gratulerade 
och symboliskt lämnade över titeln 
”Årets by” och ett vårdträd. Trädet 
ska enligt deras instruktioner plan-
teras på den vackraste platsen i 
Ljustorp och på minna oss om den 
här händelsen längre fram.

På både scen och vid borden skå-
lades det i cider, alltmedan lokala 
musiker uppträdde på scenen. Det 
började som sagt med lågstadie-
kören från skolan, sen tog Löv-
bergarna vid, därefter kom Ann 
Nygren och spelade piano, däref-
ter Ljustorpsbälgarna på dragspel, 
därefter kom Ljustorps hembygds- 
och kyrkokör. Uppträdandet avslu-
tades med att Ljustorpsbälgarna 
och Lövbergarna spelade ett antal 
låtar ihop.

Utefter väggarna på stora salen 
och i foajén var det fullt av 
utställningar av företag och fören-
ingar i Ljustorp. Det var fantastiskt 
många fi na utställningar som visar 
att Ljustorp har mycket att bjuda 
på. Att Ljustorp är ett jordbruks- 
och skogsbruksområde och att den 

identiteten är något man stolt 
över och värnar om syntes bland 
utställarna. Nils-Henrik Eriksson 
och Marcus Bergfors representerar 
bönderna i bygden med en utställ-
ning om jordbruket.

De fl esta byalag var på plats och 
visade på vad just deras by har 
att erbjuda. Mjällådalens byalag 
lyfte fram sin unika natur och bjöd 
på rökt fi sk  från sin nybyggdrök-
kåta. På plats var också Bredsjön, 
Fusekbäcken och Ås Lagfors. 

Övriga föreningar i bygden var 
också på plats. Idrottsföreningen 
hade en fantastiskt vacker och 
välbyggd monter. Hembygdsfören-

ingen visade bl a en modell av 
en vattendriven ramsåg. På plats 
fanns också Fiskevårdsföreningen, 
Lokala skolstyrelsen, Fritidsgår-
den, Höstsol, Pro, politiska fören-
ingar Röda korset och Ljustorps 
frivilliga brandkår.

Skolan var också med på utställ-
ningen och där visade man alster 
från skolan entreprenörprojekt. 
Dessutom visade man elevernas 
alster i projektet tidlinjen.

Församlingarna i Ljustorp var 
också på plats. Baptistförsam-
lingen och Svenska kyrkan hade 
sina utställningar bredvid varandra 
och visade upp på vilket sätt deras 
verksamhet bidrar till helheten i 
Ljustorp.

Många företag var också på plats 
och visade upp sig. Ljustorps 
taxi, Geonorr, EAB, Galleri Tid 
och rum och Tomatås. Lands-
hövningen Gerald Larsson gick 
förnöjt runt och studerade mång-
falden i utställningarna.

Bygdegården var full av glada 
människor den här dagen.

Material: Olof Ulander , Lena Liljemark

Bert Mattsson instruerar Gerald Larsson hur vattensågen fungerar.

Lidens representant gratulerar Lena Liljemark och Christer Nyman
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Arbetet på bygdekontoret fortskri-
der. Sedan förra numret har vi fått 
ytterligare en anställd. Det är Birgit 
Svensson som också kommer att 
arbetspröva på kontoret. Birgit bor 
i Lagfors och jobbar sedan tidigare 
med en tidning som heter ”Bel-
garen”. Hon är mycket data- och 
bildkunnig och kommer säkert att 
bli en stor tillgång för bygden. 

Kontoret kommer att fortsätta att 
vara öppet ca 2 timmar om dagen, 
men eftersom vi båda arbetsprövar 
måste ni ringa och stämma av om 
ni absolut vill ha tag på någon av 
oss. Arbetsprövning innebär att vi 
provar att komma ut i arbetslivet, 
men utan att få lön. Vår arbetsin-
sats och arbetstid är beroende av 
vår ork och vi kan inte överskrida 
den överenskomna arbetstiden vare 
sig för vår eller för Försäkrings-
kassans skull.

Den senaste tiden har vi arbetat 
mycket med framförallt arrange-
manget kring årets by. Samtidigt 
har vi arbetat för att skapa nya bro-
schyrer till sommaren. Vi har gjort 
en turistbroschyr, en infl yttnings-
broschyr och en broschyr om årets 
by arrangemanget. Dessutom har 
vi designat och gjort en roll-up om 
Ljustorp som alla föreningar kan 
låna vid behov.

Vi har också gjort ett presentations-
material i form av ett bildspel som 

bygden kan låna vid behov. För att 
underlätta vid producering av olika 
material försöker vi också skapa en 
bildbank med bilder. Ni får gärna 
lämna in fi na eller roliga ljustorps-
bilder till oss. Tills vi får in mate-
rial från andra är vi begränsade till 
att arbeta med vårt eget material 
och det kan ju bli lite tröttsamt 
att se våra familjer på kort hela 
tiden;)

Vi har också gjort ett informativt 
material om bygden och förenings-
livet. Det består av 3 broschyrer/
blad: ”Vad har vi gjort” som pre-
senterar allt som hänt i Ljustorp 
de sista 10 åren. ”Ljustorps för-
eningar 2006” där hittar du alla 
föreningar med kontaktpersoner. 
Dessutom har vi gjort ett faktablad 
om Ljustorp som ska ligga på kom-
muner och liknande.

Vi har också beställt T-shirts, kepsar 
och bildekaler där det står ”Ljustorp 
årets by 2006” som ni kan komma 
in och köpa. Är inte vi på plats, kan 
affären hjälpa till att sälja. Vi har 
kompletteringsbeställt de storlekar 
som sålt slut och dom fi nns säkert 
på plats före pressläggning. 

Vi har också fått upp broschyrställ 
utanför Bygdekontoret. Där kan du 
hitta information om Ljustorp, för-
eningar, företag och information 
om Timrå och Timrå kommun. 
Vi jobbar med att samla in infor-

mation från bygden 
för att sprida vidare. 
Har du, din fören-
ing eller ditt företag 
någon form av infor-
mationsbroschyr, så 
får du gärna lämna 
in den.

Dessutom skall vi 
sätta upp pärmar 
som föreningar, 
Timrå kommun och 

Länsstyrelse får fylla med infor-
mation som de vill ha tillängliga 
för bygden. Kom in med ert mate-
rial, så hjälper vi er.

Externa intressenter som vi sam-
arbetar med är än så länge Träff-
punkten på Timrå kommun som 
kommer varannan vecka och infor-
merar om äldreomsorg och om 
anhörigstöd. Dessutom är Kon-
sumentrådgivningen från Timrå 
Kommun här ca en gång per 
månad. Kom gärna med önskemål 
om vilken verksamhet du skulle 
vilja se utlokaliserad till Ljustorp 
ibland.

Vi arbetar också med bredbands-
frågorna i Ljustorp. Hos oss kan du 
hämta ansökningsblanketter, infor-
mations om leverantörer, avtals-
villkor. Dessutom hämtar du ut 
modemet hos oss, när du har anslu-
tit dig till ADSL via Servanet.

Dessutom jobbar vi med Ljustorps-
bladet varannan månad. Som ni 
märker så är arbetsuppgifterna fl er 
och tar mer tid än vad vi har till vår 
förfogande... Det gör att vi tyvärr 
inte kan göra allt vi eller andra 
vill på en gång. Vi måste prioritera 
ganska hårt. 

Framöver ligger nu att vi skall fort-
sätta arbeta med informationsma-
terialet och se till att det är klart 
till sommaren. Vi kommer att för-
söka att skapa faktablad kring varje 
enskild sevärdhet. Hur många som 
blir klara till i sommar får vi se. 
Vi ska också fortsätta att arbeta 
med att göra en broschyr och annat 
marknadsföringsmaterial för det 
stora EU projektet som pågått de 
senaste åren. Dessutom fi nns ett 
önskemål från oss att uppdatera 
hemsidan så att den stämmer med 
vår nya layout, men det kommer 
förhoppningsvis att hinnas med till 
hösten. Lena och Birgit

Bygdekontoret

Birgit med sina hundar
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ADSL i Mellberg från 214 kr / månad! 
Nu har vi på ServaNet byggt ut Mellbergs telestation för bredband via 
ADSL. Det är hög tid för alla er som är anslutna till telestationen i 
Mellberg, och bor inom 7 km från stationen, att beställa er ADSL 
anslutning och modem.  

Beställningsblanketter finns på Bygdekontoret i Mellberg.
Du kan också skriva ut den från vår hemsida www.servanet.se under 

Privatkund / Blanketter och manualer, eller ringa oss på 060-600 50 70 
så skickar vi en blankett. 

Modemet hämtas ut på Bygdekontoret i Mellberg 
När du fått din anslutning klar, beställer du sedan tjänst av någon av 

de leverantörer som finns i vårt nät (se vidare på vår hemsida). 

Beställning för nätanslutning och modem skickar du in till oss på 
ServaNet
Förrådsgatan 5, Box 825 
851 23 Sundsvall 

Anslutning till optisk fiber! 
För er som är intresserade av anslutning till optisk fiber kommer vi att 
ha ett möte klockan 18.00 den 20 juni på Ljustorps Bygdegård. 

För att göra en anslutning krävs ca 10 hushåll inom ett närområde. 
Information, priser mm allt tas upp på mötet. 

Möte
20 juni klockan 18.00 

Bygdegården

ServaNet är ett affärsområde inom Sundsvall Elnät AB, som bygger och förvaltar ett 
fibernät inom Sundsvall, Timrå och Ånge kommuner. 

Vi arbetar långsiktigt med ny teknik för att garantera snabb kommunikation och hög 
bandbredd.
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Torsdagen den 11 maj 
hade Ljustorp celebert 
besök av Stig Edfast från 
Radio Västernorrland.

Baggrunden till besöket är 
att stationen är ute och besö-
ker olika delar av länet och 
mellan den 8 och 12 maj var 
man just i Timrå kommun. 
Stig berättar att syftet fram-
förallt är att komma i kon-
takt med folk och höra vilka 
frågor som dom tycker är 
viktiga. -Jag bandar i och för 
sig lite intervjuer, men det är 
inte huvudsaken vid besöken, inty-
gar Stig.

Stig berättar att det han har 
haft fl era besök till bussen under 
dagen. -Det är säkert uppåt 40 per-
soner som har kommit och pratat. 
Dessutom har jag gjort några inter-
vjuer som ska sändas senare. -Det 
är tydligt att det är en aktiv bygd, 
med bra föreningsliv. Man blir 
oerhört imponerad av alla olika 
verksamheter som är på gång. Det 
här med bensinmacken verkar ju 

jätteintressant, säger han impone-
rat. -Utifrån det jag har sett idag 
kan man förstå att det var ett klokt 
val av ”årets by” som gjordes i år, 
säger han skrattande.

Det som annars har diskuterats 
under dagen är uppstarten av en 
grupp inom hemtjänsten som ska 
jobba med vård i livets slutskede i 
hemmiljö. -Det verkar vara ett oer-
hört intressant projekt och är en av 
de områden som jag gjort intervju 
kring.

Stig Edfast är annars mest 
känd som reporter, pro-
gramledare och producent 
på Radio Västernorrland 
och gör bl a ”Ring Stig” 
ett program som bygger 
på att man ringer och 
berättar om problem som 
man upplever t ex med 
myndigheter. Alla som 
har problem kan ringa 
060-190 390. Det kan 
gälla allt där folk tycker 
att dom har hamnat i 
kläm, berättar Stig.

Stig bor själv i Sundsvall, men 
berättar avslutningsvis att han 
gärna skulle kunna tänka sig att 
fl ytta till Ljustorp. -För min del 
skulle det vara perfekt. Jag gillar 
fi ske och jakt och det är ju bara 
30 minuters bilresa. -Synd bara att 
det fi nns så få lediga hus, avslutar 
han.

Material: Lena Liljemark

Radio Västernorrland besöker Ljustorp



29

Rapport från EU projekten

Put and takefi sket vid Björkängen

Högåstornet i Fuske
Bastufl otten i Bredsjön

Bron vid Put and takefi sket i Björkängen
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Smörgåsar   Smörgåstårtor
Sallader   Bufféer 

Födelsedag, bröllop, dop, fest..  Julfesten.. 

Du önskar, vi fixar... 
          

Banérgatan 1, Timrå 
        060-56 81 70         070 - 66 914 62 

I balans    
Gunilla Nordvall 
Stressad? Sliten? Spänd? Svårt att sova?  
Eller  vill Du bara ta hand om Dig? 
Aromamassage är djup och spänningslösande. 
Aromazonterapi – fotmassage som bygger på reflexologi.
Stärk Ditt immunförsvar och Din självläkning. 

RING OCH BOKA! 
Gunilla Nordvall Dipl Aromaterapeut 

Strandbadsgatan 1 Fagervik 

060 – 570162  070 – 5394947 
www.i-balans.se 

Medlem i 

HJÄLP RÖDA KORSET HJÄLPA
KÖPMANGATAN 18 A i Timrå säljer vi skänkta kläder, skor, böcker mm.

I butiken arbetar vi alla idiellt och överskottet på
försöljningen går till Röda Korsets olika insamlingar

    Britt-Inger Söderlund  060-40175   ordf Tynderökretsen
    Birgit Bergfors  060-83073           ordf Ljustorpskretsen

Dam & Herrkläder
med bra passform

Dam & Herr 

Öppet lördagar 11-14 

Vägbeskrivning: Åk förbi Söråker mot Tynderö, sväng vänster vid 
Skäggsta ca 100 m. 

Lördagar 11-14 • Tel.  073-778 65 26

Nya informationsbroshyrer!
Vi kommer att ha ett nytt informationsmaterial för Ljustorp i sommar. Vi ska trycka upp en turistbroschyr, 
en broschyr som vänder sig till möjliga infl yttare, en broschyr om arrangemanget ”årets by” och en bro-
schyr om EU projektet. Dessutom kommer vi att försöka att göra A4 blad om varje enskild sevärdhet. Allt 
för att underlätta och visa upp vår fantastiska bygd. materialet kommer att fi nnas på turistinformationen 
i sommar. 
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Tapetsera eller måla? 

Alla typer av målnings-
arbeten utföres. 

Vänd er med förtroende till  
ortens målare 

Till Dig som vårdar och/eller stöttar 
en anhörig eller vän i  Ljustorp 

Öppettider  
Fredagar 13-15 jämna veckor 
På Bygdekontoret i Ljustorp 

Hembesök kan bokas 

Anhörigkonsulent Ulla Hamrin 
   070-656 98 31

Träffpunkten
Anhörigcenter

Träffpunkten
Anhörigcenter

semester den 26/6 - 28/7
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Juni
To 1/6 kl 18.45

Bilbingo
 Ljustorps IF
To 1/6 kl 12.00

Mitt på dagen resa
 Arr. Ljustorps församling
Fred 2/6 kl 19.00

W - ungdomsmöte Betel
 Arr Baptistförsamlingen
Lör  3/6   kl 11.00

Guidad utfl ykt Mjällå 
 Samling vid Bygdegården. 
 Arr Bygdeföreningen
Sön 4/6 

Fotboll Pojkar 11B
 Ljustorps IP
 Ljustorps IF - Lucksta IF
Lör 6/6 kl 18.00

Musik i sommarkväll
 Arr Ljustorps församling
To 8/6 kl 18.45

Bilbingo
 Ljustorps IF
Fre 9/6 

Skolavslutning
 Ljustorps skola
Lör  10/6       

Utfl ykt till järnriket   
Moviken och Strömbacka 

 Anmälan Olof Ulander 
Lör 10/6 

Grillfest för byalaget
Vargknösudden

 Ås-Lagfors byalag
Lör 10/6

Fotboll fl ickor 13A
 Ljustorps IP
 Ljustorps IF - Heffnmer
 klubbans B
Lör 10-11/6 

W säsongsavslutning 
 Betel
 Arr Baptistförsamlingen

Ti 13/6 kl 17.30
Idrott & Lek på IP

 För barn och ungdomar
 Arr Fritidsgården
Ons  14/6 kl 17.30 

Korvgrillning
 SPF HöstsolLögdö
To 15/6 kl 18.45

Bilbingo
 Ljustorps IF
Fre 16/6 kl 19.00

Fotboll Div 4 Herr
 Ljustorps IP
 Ljustorps IF - Sund IF
Sön 18/6 kl 11.00

Sommargudstjänst Betel
 Arr Baptistförsamlingen
Sön 18/6 kl 18.00

Gudstjänst Lagfors k:a
 Arr Ljustorps församling
Tis 20/6 kl 17.30

Idrott & Lek på IP
 För barn och ungdomar
 Arr Fritidsgården
Tis 20/6 kl 18.00

Möte med Servanet
Bygdegården
Information om indrag  

 ning av optisk fi ber.
To 22/6 kl 18.45

Bilbingo
 Ljustorps IF
Lör   23/6 kl 13.00 

Midsommarafton
 Hembygdsgården,   
 lekar och underhållning av
 Lövbergarna
Lör 25/6 kl 18.00

Gudstjänst
 i Prästgårdsparken
 Arr Ljustorps församling
Mån 26/6 kl 19.00

Fotboll Div 4 Herr
 Ljustorps IP
 Ljustorps IF - Östavalls IF

To 29/6 kl 18.45
Bilbingo

 Ljustorps IF
Juli
Lör 1/7 kl 11.00

Säsongsstart Björkängen
 Ljustorps IF
To 6/7 kl 18.45

Bilbingo
 Ljustorps IF
Sön 9/7 kl 11.00

Gudstjänst
 På hembygdsgården
Sön   9/7 kl 12-15

Hembygdens dag
 på hembygdsgården 
 Gudstjänst med musik. 
 Tema forntida mat.
To 13/7 kl 18.45

Bilbingo
 Ljustorps IF
Sön 16/7 kl 18.00

Gudstjänst Ljstorps k:a
 Arr Ljustorps församling
To 20/7 kl 18.45

Bilbingo
 Ljustorps IF
Sön 23/7 kl 11.00

Högmässa i Lagfors k:a
 Arr Ljustorps församling
Ons  26/7 kl 18.00

Slåttanna
 på Hembygsgården. 
 Ta med räfsa och fi nt väder. 
 Det bjuds på förtäring
To 27/7 kl 18.45

Bilbingo
 Ljustorps IF
Sön 30/7 kl 15.00

Friluftsgudstj. Laxsjön
 Arr Ljustorps församling

Aktiviteter juni och juli

Tisdag 30/5
Div 4 Herrar

Klockan 19.00 Ljustorps IP
Ljustorps IF - Sidsjö-Böle IF

Café Pomodoro
Har öppnat för säsongen

Tisdag - Söndag 12-19
Välkomna till Ås !

Saknar du ditt arrangemang 
här, då har du glömt att lämna 
in det till oss på Bygdekontoret.
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Telefonnummer

Ljustorp
Ljustorps Handel  060-820 40
Ljustorps Trädgård  060-820 49
Ljustorps Taxi   060-820 37
Tomat Ås    060-810 50
Idrottsplatsen  060-824 03, 
    060-821 86
Bygdegården bokning 060-824 03, 
    060-821 86
Bygdegården vaktm. 070-28 83 147
Bygdekontoret  060-824 13
Ljustorps brandkår  112
Bagarstuga Lagfors  060-810 50
Bagarstuga Stavre.  060-830 67
Rökkåta Mjällå  060-840 84
Pastorsexpedition  060-408 20

Skola/Barnomsorg
Ljustorps skola   060-821 47
Sjukanmälan Lj. Skola  060-401 65
Ala skola   060-414 20
Sjukanmälan Ala  060-401 65 
Sörberge skola  060-16 32 37
Sjukanmälan Sörberge 060-16 32 42 
Ljustorps förskola  060-821 38
Fritids    060-820 21

Skolskjuts:
Sjöströms åkeri  070-325 76 90
Ljustorps Taxi  070-288 47 46
    070-247 14 14
Din Tur, kundtjänst  0771-100 110

Allmänt
Vårdcentral Söråker  060-464 00
Sjukhuset    060-18 10 00
Apotek    0771-450 450
Försäkringskassa   0771-524 022
Veterinär Timrå   060-58 05 25
Timrå Kommun   060-16 31 00
Timrå badhus  060-16 32 00
Arbetsförmedlingen 0771-416 416
Postutlämning Timrå  060-57 34 31
Polisen Timrå  060-59 21 60
Länsstyrelsen  0611-34 90 00
Färdtjänst   060-16 31 21

Öppettider

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

Ljustorps Trädgård  Mån-Fre 9-18, Lö 9-14
   Sommarstängt från 5/7

TomatÅs  8-20  utom måndagar
Café Pomodoro 12-19  utom måndagar

Björkängen  Mån-Sön 11-18
   Start 1/7

Bygdekontoret  Mån-Fre ca 10 -11, ring 
   Vi jobbar även på annat håll
   26/6 till 4/8  9-17 

Kansli IP  Mån, ti, to, fre 8-12,
   sem v 27-31

Biblioteket  Mån 17-19
   Semester Juli

W ungdomsmöten Fre 19- Betel
   Sommarstängt efter 10/6

Fritidsgården Tis slut för säsongen
   Fre, sista gången 26/5

Skollov  9 juni till 21 augusti

Nyttiga sidan !

Är du sjukskriven!
Vi tänkte försöka att skapa ett nätverk bland 
sjukskrivna, långtidssjukskrivna eller sjukpensio-
nerade på hel eller deltid. Tanken är att träffa 
likasinnade, dela erfarenheter och umgås.

Bygdegården 12 juni klockan 11.00. 
Vi bjuder på fi ka.

Välkomna!
Lena och Birgit på Bygdekontoret

Konsumentrådgivning
Konsument Timrå fi nns på plats i Ljustorp på  

Bygdekontoret ca 1ggr/mån. Det fi nns dessutom en 
pärm med konsumentinformation på Bygdekontoret som 
du kan ta del av. Ta kontakt med Bygdekontoret så får du 

veta när mitt nästa besök är efter semestern.

Konsumentvägledaren i 
Timrå Kommun
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Medlemsinbetalning 2006
Nu är det dags att betala in medlemsavgiften till Sockenföreningen för att stödja vår 
verksamhet. Vill du bli delägare i föreningen betalar du både insats och årsavgift. Är du 
redan insatsmedlem, så betalar du bara årsavgiften. Vill du betala och stödja vårt arbete, 
utan att vara delägare, betala bara årsavgiften.

Om du som företag eller förening vill utnyttja rabatten på annonseringen i Ljustorpsbla-
det. Se till att du betalt både insats och årsavgift !

Insats
Betalas en gång per person eller per 
förening/företag. Insatsen är person-
lig och är en ägarandel i föreningen.

Enskild: 100:-

Förening/Företag: 300:-

Årsavgift 2006
Medlemsavgiften, betalas varje år.

Enskild: 75:-

Familj: 100:-

Förening/företag: 200:-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Föreningstidning

Returadress: Ljustorps Sockenförening
        Öppom 110,  
   860 33 BERGEFORSEN 

BB

Förskolans utställning 
under ”årets by” visade på 

de rätta takterna för en 
förskola med 

”ur och skur” inriktning.
En fantastisk bedrift i 

detta regnväder.

foto: birgitsvensson

foto: birgitsvensson


