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LJUSTORP
En Gnistrande
Distribution
Huvudansvarig: Ulf Nilsson 070-203 54 69
Slättmon, Västansjön, Bredsjön, Uddefors:
Bredsjöns byalag 		
tel: 070-534 51 47
Lagfors, Åsbacken,
Lea Hörnström 		
Fuske:
Fuske byalag 		

tel: 060-810 50
tel: 060-811 19

Lövbergsvägen, Edsta-Jällvik-Björkom:
Kjell Sjödin 			
tel: 060-820 31

Tidningsinformation
Nästa tidning 24/3

Stoppdatum den

14/3

Prenumerationer

Tidningen delas ut gratis till alla som har brevlåda 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 prenumeration, ditt namn och adress så kommer tidningen.

Skäljom-Edsåker-Aspen:
Hans Öberg 			

tel: 070-340 92 29

Lögdö, Riibodarna:
Björn Andersson 		

Annonser

tel: 070-354 10 84

Kontakta Ulf 070-2035469 eller redaktionen på
mail: ljustorpsbladet@ljustorp.se

Prästsvedjan,Höglandsv,Mellberg,Kyrkberget:
Pernilla Sjöström 		
tel: 060-824 34
Öppomsvägen, Hamrevägen:
Erland Nordström 		
tel: 060-823 19
Skäljom,Åsäng,Stavreviken,Rotenv:
Bert Hägglund		
tel: 060-830 50
Åsäng, Höglandsbodarna,
Mjällå och Tunbodarna
Sven-Erik Karlsson 		

tel: 0702344885

Ring er distributör om ni inte fått tidningen...
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landsbygd

Bygdekontoret/ Bygdetorget
Öppom 110,
861 93 Ljustorp
060 - 824 13
ljustorpsbladet@ljustorp.se
Plusgiro: 86 11 24-6
www.ljustorpsbladet.se

Om du eller någon du känner skulle vilja medverka 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 förbehåller oss att bedömma, rätta och redigera i materialet så att det passar in i tidningen.
Framsidan: Förberedelser inför draghundstävlingen.
Foto: Mats Englund
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: Angelica Saur

röst

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

Vintern har kommit till Ljustorp!
Så kom den då till slut, den efterlängtade vintern.
Efterlängtad i alla fall av vissa, andra suckar över
snöskottning och bärning av ved till rykande
pannor. Skotrarna har i alla fall börjat brumma
och skidåkningen erbjuder härlig utomhusvistelse
på glidande underlag.
Framföross nu ligger Medelpad classic, ett av
bygdens absolut störta arrangemang som årligen
genomförs med hjälp av mängder av ideella krafter. Se till att du hejjar på våra åkare efter spåret
så att dom känner kraften i bygden.

Nytt äldreboende i Timrå=Ljustorp !?
Kommunen utreder ett nytt äldreboende i kommunen. Här borde vi i bygden vakna till och agera. Vi
har ju sedan länge närt en dröm om att det ska finnas
ett äldreboende på den här sidan av E4:an.
Det är en bedrövelse att människor inte kan få bi i
sin hembygd på ålderns höst. Dessutom skulle ett
lokalt äldreboende eller 50+ boende skapa möjlighet för nyinflyttning genom att fler hus lämnas till
försäljning, vilket gör att befolkningen ökar.
För att det här ska bli möjligt måste vi (boende och
föreningsliv) lägga ner till jobb på att visa Timrå
kommun möjligheterna med vår fantastiska bygd.
Jag kan tänka mig dig som brinner för frågan, representanter för t ex Lögdö, PRO och politiska föreningar. Vi behöver först gå ut med en enkät och kolla
om det här är något som majoriteten vill.
Kontakta mig på sockenforening@ljustorp.se så
tittar vi tillsammans på hur vi går vidare.
Lena Liljemark, ordf

Lögdö höstmarknad genomfördes med
bravur och de insamlade medlen som lämnades för flyktighjälp till UNHCR (FNs flyktigorgan) blev 5040 kronor.
Tack alla som bidrog och pengarna kommer
säkert väl till pass för behövande.

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

Årsavgift

Enskild: 75:Familj: 125:Organisation: 200:--------------------------

Insats

Enskild: 100:Organisation: 300:-------------------------Insatsmedlemskapet är
personligt och betalas
en gång, sedan tillkommer 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/sockenforening
Bygdekontoret
Boka tid för möte
bygdekontoret@ljustorp.se
Ljustorpsbladet
ljustorpsbladet@ljustorp.se
Webbportal/Hemsida
portal@ljustorp.se

Hemsidor

www.ljustorp.se
www.upplevljustorp.se
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Berättarkväll

D

Fordon och förutsättningar i Ljustorp 1920-1940.

en 25 nov var det berättarkväll på Ljustorps hembygdsgård. Det var 19 personer som
hörsammat inbjudan. Kvällen handlade om att försöka
minnas hur mackarna hade
startat, utvecklats och försvunnit i Ljustorp. Olof Ulander hade ett fåtal bilder som
skulle bidra till att locka fram
minnen och historier.
Jan Nilsson kunde berätta om
sin mamma, Alida Nilsson, som
affärskvinna med troligen Ljustorps första bensinpump. Lage
Sjöström hade många minnen från
sin långa karriär med ljustorpstrafik. Kerstin Ödlund, som i många
år drev macken i Mellberg, hade
med sig bilder och kunde berätta
om den tiden. Nedan är ett försök
att sammanfatta vad vi vet om hur
främst bilar från början försörjdes
med bränsle i Ljustorp.
De första fordonen
År 1920 köper de första ljustorparna egna fordon. Det är en
motorcykel och några personbilar. Alla bilar registreras för
yrkesmässig personbefordran. Vi
har inte hittat någon riktigt tidig
mack eller bensinpump i Ljustorp.
Det stora trafikintresset var in till
centralorterna, som man kan se
av de busslinjer som börjar etableras några år in på 1920-talet och
där fanns bränsle att köpa. Att
sälja bensin var en vara bland alla
andra och för handel krävdes en
godkänd registrering i handelsregistret, men inte en specifikation
av vad man skulle sälja. Handelsregistret hjälper oss således inte
att hitta tidig bensinförsäljning.
För att sätta upp en bensinpump
utefter allmän väg krävdes däremot tillstånd, vilket behandlades
av Ljustorps tingslags vägstyrelse.
Den första macken som fick godkänt av denna vägstyrelse var en
mack i Söråker. Ja, man använde
faktiskt ordet mack i vägstyrelseprotokollet 1936. För att sätta
Ljustorps situation i perspektiv
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så kan nämnas att Sveriges första
mack öppnades 1921 i Örnsköldsvik. Hur klarade man sig i Ljustorp utan mack till att börja med?
Tankbilar
En ledtråd får vi i bilden ovan där
det framför Johan Sjöströms första
buss syns några fat (159 liters
rymd) som troligen användes för
bensin. Faten kunde transporteras
eller fyllas på plats med en tankbil. Den närmaste tankbilen som
hittats fanns i Söråker och körde
för Krooks Petroleum och Olje AB
(senare Statoil). Mackarna var
kanske inte så dominerande ens
i Sundsvall, vilket man kan ana
utifrån nedanstående bild från
busstorget i Sundsvall.

Bakom Adolf Sundbergs första
täckta buss står Svensk-Engelska Mineralolje AB:s tankbil
(1939 ändrade man namn till AB
Svenska Shell). Man konkurrerade med att tanka bussarna på
plats. Det fanns alternativ som
framgår av texten på takfrisen till

hamnmagasinet med reklam för
en Texaco bensinstation.
Första bensinpumpen
I Ljustorp bildades en bilstation
i Mellberg troligen driven av Olle
Hamrin, som köper fastigheten
där stationen upprättas. Några år
senare, 1933, startar Olle och hans
fru Anna-Lisa en kiosk på platsen,
men ingen mack. Det är Anna-Lisa
som står för handelstillståndet.
Den första kända bensinpumpen
i Ljustorp kommer 1938. Det är
Sixten Nilsson som får tillstånd av
Ljustorps Tingslags Vägstyrelse
att sätta upp en bensinpump 10
meter från vägens mittlinje utanför familjens fastighet i Skäljom.
Det nödvändiga handelstillståndet
för att sälja bensinen hade hans
fru Alida Nilsson redan erhållit.
Handpump
Bensinpumpen bestod av en handpump som användes för att pumpa
upp bensin i en graderad och
genomskinlig glasbehållare högt
upp i pumpstolpen. När rätt mängd
syntes i behållaren kunde en slang
anslutas och bensinen rann med
självtryck ned i bilens tank. Konstruktionen var pedagogisk och
förtroendeskapande. Den behövde
inte heller någon elektricitet för
sin funktion även om det längst
upp på pumpen fanns en elektrisk
lampa med reklambudskap. Bensinmärket var Gulf. Forts.sid 26

Ta en kopp kaffe i vår fikahörna

Färdigrätter

Köttbullar

32,90:-

34,90:- /st

Apelsiner

Semlor

Felix

Felix frysta 450g

2 pack

16,90:- /kg 2 för 54,90:Fler erbjudanden finns i butiken ! Priserna gäller v 5-6 med reservation för slutförsäljning.

Välkomen att handla hos oss!
Suzan och Anna-Greta hälsar alla hjärtligt välkomna!

Kostnadsfri hemsändning av
varor varje fredag.
Beställning senast torsdag. Tel: 820 40

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

5

Eldfängd övning

D

Sällsynt tillfälle till brandövning i Fuske

et var en gråkall morgon
den 25 november. Medelpads
Räddningstjänst var i Fuske
för att bränna ner ett hus.
Huset skulle rivas och det
gav Sundsvalls och Timrås
styrkor ett sällsynt övningstillfälle. Det är bara ca 1 gång
per år som Räddningstjänsten kommer över ett lämpligt
hus att hålla övningar i. De
här övningstillfällena är extra
viktiga för de nya brandmän
som behöver bygga på sin
erfarenhet.
Redan dagen före var de här och
förberedde. På morgonen den
här dagen har de lyft bort delar
av taket. Fönstren var borttagna
sedan förut och fönstergluggarna
har satts igen. De har också vidtagit åtgärder för att skydda det
intilliggande huset. De rullar
ut slangar och sätter ut en varningstriangel på vägen från
Bredsjön. Fler anländer bärandes på rökdykarutrustning. De

Tomas Hansson går igenom övningen.

Övningen är klar och huset får brinna ner.

gör i ordning en sjukvårdplats.
Vatten fylls i slangarna.
Dokumentation
Hela förloppet filmas av Johan
och Joakim från Sladge produktion och Nyströms ljud & bild.
Filmen kan sedan användas i
utbildningssyfte. Den här dagen
är det 12 brandmän som ska
delta i övningen. Av dem är 5
stycken nya. För dem är det viktigt att skaffa erfarenhet att ta
med sig ut i riktiga bränder. De
övriga är instruktörer. De behöver också träna pedagogik och få
erfarenheter från den verkliga
branden att ta med till träningstillfällerna med de nya.
Problem
Tomas Hansson som är ansvarig för övningen berättar att det
finns fyra olika problem upp-

förda inne i huset. Två på ovanvåningen och två nere. När all
utrustning finns på plats samlar
Tomas gruppen och går igenom
övningen. Instruktörerna tar
sedan över. Gruppen gör sig i
ordning, de kollar varandras
utrustning så att allt är som det
ska. Klockan är strax efter 9 när
de tänder på. Gruppen försvinner in genom dörrarna.
Bevakning
Övningen flöt på bra och de hann
med mer än det planerade. De
släppte elden lös mitt i dan och
kunde plocka ihop den utrustning som inte längre behövdes.
Husets timmerstomme gör att
det kommer att brinna länge och
de stannade kvar under kvällen
och natten för att bevaka elden.
Text & bild: Sara Östman

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

AB
Vi utför ombyggnationer, reparationer samt kakel- och klinkerarbeten
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Bastukvällar på IP
Torsdagar 17-21
Kostnad: Medlemskap
i Ljustorps IF och lösa
tagg till gymmet.
Träningslokalen
Köp träningskort! Bastukvällar
ingår. 500 kr för ett helt år,
medlem-skap i föreningen
obligatoriskt. För visning kontakta personal.

Träningslokalen
kommer inom kort att
vara färdigställd efter
utbyggnad och inköp av
nya träningsmaskiner.
Telefontid tis och fre 9-11
på grund av sjukdom.
Kontaktuppgifter Ljustorps Idrottsförening
Telefontid: Må-Tors 9.00-12.00
Tel: 060-821 86
Jounr: 072-7057943

Skidsektionen
Skidträning
Tisdagar 18.15-19.15 Samling 18.15 vid skidstugan.
Vi åker skidor 18.30-19.15 Barnen delas i två grupper där de små barnen behöver stöd av sina föräldrar!
Medlemsavgiften måste vara betald!
Välkomna!
Åsa Eriksson 070-2141345

Innebandy
Gympasalen måndagar 17.45-18.30
6års-åk 3, 18.30-19.15 åk 4-uppåt.
Medlem i Ljustorps IF 2016.

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.

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

M

atverk 2016 är en nationell tävling anordnad av
Gastronomiska samtal, en
ideéll förening som vill skapa
ett forum där man i en öppen
dialog kan diskutera hur den
svenska maten ska utvecklas.
Matverk är en årlig tävling i
produktutveckling med syfte
att skapa moderna matprodukter. Förutsättningarna är att de
nydanande tävlingsbidragen ska
ha rötter i lokala traditioner och
råvaror samt att lagen ska bestå
av två eller tre råvaruproducenter, matlagare och/eller förädlare.
Tävlingen sker landskapsvis och
tre riksvinnare koras på Gastronomiska Samtals årliga forum.
Lokal vinnare
I Medelpad vann bidraget ”Medelpad Delight”. Bakom rätten står
ett ljustorpslag bestående av Lövbergs gårdsproduktion, Rogsta
gård och Mjällådalens ekologiska
odling. Rätten är skapad av Lena
Liljemark och består av rörost och
hjortronsylt. – Rörosten räknas
som Medelpads landskapsrätt,
men det är knappt någon som
vet vad det är i dag. Mjölken är
från Rogsta gård och Hjortronsylten från Mjällådalens ekologiska
odling, så den är lokalproducerad och känns genuint förankrad
i Medelpads traditioner, säger

Medelpad Delight. Foto: Lena Liljemark

Lena. Juryns motivering löd: ”En
gammal produkt i ny tappning
med stor regional koppling som
kommer att lyckas på marknaden. Produkten är traditionell och
som lyfter de gamla smakerna och
landskapets profil. Förpackning
och design behövs jobbas mera
mer på.”
Nationell tävling
I slutet av januari avgörs tävlingen på nationell nivå och
juryn representerar då två olika
värden: Smakjury: Elaine Asp,
krögare, Frida Ronge, köksmästare, Elisabeth Johansson, kock
& konditor, Fredrik Eriksson,
krögare, Martin Berg, kock, Paul

Svensson, kock och Per Åkerlund, kock. Marknadsjury:
Karin Bodin, Polarbröd, Carolin
Cederblad, Sabis, Johan Skogh,
Menigo, Louise Ungerth, KfS och
Per Erklin, Cajsa Warg.
– Alla produkter som kommit hit
är vinnare, säger Mathias Dahlgren, juryns ordförande. De har
redan vunnit i sitt landskap, i
tuff konkurrens med andra produkter. Till prisutdelningen och
galan kommer Lena Liljemark,
Magnus Isaksson och Nils-Henrik Eriksson att delta från laget.
Källa: gastronomiskasamtal.se

NU ÄR VINTERN HÄR!
Kom in och kolla på våra nya snöslungor
från Cub Cadet
med patenterat
3-stegssytem
Finns i olika
storlekar från
17900:-.
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ÖPPETTIDER
Vardagar 10-18
LUNCH 12.30-13.30
060-539055 / 070-5204914
Stampuddsv. 5b, 863 33 Sundsbruk

VÄLKOMMEN IN!

Välkommen till Bygdegården
Seniorfika
fredagar 10-12
Välkomna!
Klippning 10 feb
Tidsbokning: 070-559 27 97
PARKERING
PÅ BYGDEGÅRDENS MARK
PERSONBILAR: med eller utan tillkopplad
släpvagn; MAX 24 timmar.
LASTBILAR: Endast lastning och lossning av
produkter till och från Bygdegården, Ljustorp Handel
eller övriga verksamheter på fastigheten.
SLÄPVAGNAR av alla slag: Endast lastning och lossning.
I övrigt efter skriftligt P-tillstånd från Bygdegårdsstyrelsen. Överträdelse beivras.
Bygdegårdsstyrelsen
Tel. 072-7057943, 070-3375307

Kom och prova vår badtunna!

Locka vänner, familj eller arbetskamrater till en naturnära 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 :-

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

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
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Tävling med drag i Ljustorp!

öndagen den 17 januari
stod Sundsvalls Brukshundsklubb och Ljustorp IF värd
för en deltävling i Västernorrlands cup.
Västernorrlands cup är en draghundstävling som består av 3
deltävlingar som arrangeras i
Sollefteå, Härnösand och Sundsvall. Sundsvalls BHK har flertalet aktiva draghundsförare som
bor i Ljustorp och därför föll det
sig naturligt att deltävlingen
arrangerades på Ljustorps utmanande elljusspår och på Rogsta
Gårds inägor. Den långa banan
var en varvbana på 2 x 5,5 kilometer och den korta banan var
ett varv på 5,5 kilometer. Banan
var kuperad och hundarna tyckte
att det var motiverande när de
såg och fick jaga varandra på den
stora åkern bakomför kyrkberget
i Ljustorp.

Lokalt deltagande
Sammanlagt var det cirka 30
draghundsekipage som kom till
start från hela Västernorrland
och lika många åskådare som
ville titta på en fartfylld tävling. Fem åkare ifrån Ljustorp
var deltagande i tävlingen; John
Eriksson och hunden Igor, Angelica Saur och hunden Frank,

Cecilia Englund med hunden
Tessy Fnugg och Anna Eriksson
med hunden Troja. Också Eva
Eriksson och hunden Rebus tog
ett varv runt den 5,5 kilometer
långa banan när alla de tävlande
hade gått i mål. Efter tävlingen
bjöd arrangörerna på hembakade energikakor, kladdkaka,
kaffe och saft.
Text: Angelica Saur
Foto: Mats Englund

Fakta draghund nordisk stil:

Hundras: vanligast är korthårig vorsteh, men många kör med brukshundar, polarhundar och blandraser.
Skidteknik: Skate.
Utförande: En skidåkare åker med
en eller två hundar framför sig. Föraren har ett bälte runt midjan med en
krok, en expanderlina fästs i kroken
och kopplas i hundens sele.
Toppfart: Upp till 40 km/h.
För mer info: www.draghundsport.se
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CENTERN OCH CENTERKVINNORNA
Ljustorps Centerkvinnor hälsar alla välkomna till nedanstående aktiviteter!

Vart tar pengarna vägen?
Under hösten brukar Centerkvinnorna ha två aktiviteter, där vi skänker
behållningen till någon aktivitet i Ljustorp eller något annat behjärtansvärt.
Vid Tacksägelsegudstjänsten i oktober med den efterföljande skördeauktionen brukar
det bli den högsta intäkten. I höstas uppgick behållningen till 4 535 kr, som skänktes till
flyktingarna på Åstöns flyktingförläggning. Birgitta Sundborg, diakon i Hässjö-LjustorpTynderö församlingar, förmedlade gåvan. Hon har köpt in varma kläder: mössor, vantar,
sockar, trosor, kalsonger, underställ och joggingbyxor till både barn och vuxna. Hon tackar
så mycket å flyktingarnas vägnar och meddelar att gåvan verkligen behövdes och har
kommit till mycket god hjälp.
Vid adventskaffet efter gudstjänsten den 1:a advent blev kaffekollekten 957 kr. Behållningen går till kyrkans barn- och ungdomskörer, som Agneta Granlöf leder. Det är många
barn som vill sjunga och alla erbjuds mellanmål med smörgås.
Tack alla som bidrog till dessa aktiviteter!
Ulla-Britt Ulander, ordf Ljustorps CK

Norravägen 28, 856 50 Sundsvall Telefon 060-101492
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Pehr Löfling specialist
S

på besök i Ljustorp

öndagen den 29 november besökte Solveigh Nordin
Zamano Ljustorp. Solveigh
har under många år intresserat sig för Linnélärjungen
Pehr Löfling, studerat hans
verksamhet, bakgrund men
också följt honom i hans fotspår bl a i Sydamerika.
Den här dagen ville hon passa
på att besöka bygden med Pehrs
rötter när hon kommit till Medelpad för att hålla en föreläsning
om bl a Pehr på Sundsvalls Senioruniversitet. Solveigh skulle
berätta om Pehrs bakgrund i
Medelpad, hans uppväxt i Gästriklands brukssamhälle Tolvfors,
studietiden i Uppsala och hur
han blev en av Linnés favoritlärljungar. Hur han som vuxen blev
professor i Madrid och begav sig
ut på en expedition till Sydamerika, gjorde upptäckter och där
man än idag minns honom som
en av de stora inom botaniken.
Släktgård
Solveigh guidades i Ljustorp
av Olof Ulander som började
med att visa var Pehrs mamma
Barbro Strandmans släktgård
låg i Slätt. Här bodde hennes
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Pehr Löfling specialisten Solveigh Nordin Zamano

far och farfar, den legendariske
Ljustorpsprästen
(1670-1684)
Jakob Strandman och här bodde
även Pehr i två år av sin barndom, möjligen föddes han även
här. Gården spelade en stor roll
för familjen, då Pehrs far Erik
under många år ägde den.
Lövberg
Efter besöket i Slätt kom hembygdsföreningens
ordförande
Staffan Eriksson med på turen
och färden gick till Lövberg för

att se gården och miljön där
Pehrs far, Erik Löfling växte upp.
På den gården bor idag familjen
Cecilia och Mats Englund, som
bjöd in till en lång pratstund om
Pehr Löfling.
Diskussion
Dagen avslutades hemma hos
Olof med en diskussion om på
vilket sätt man kunde göra Linnélärljungen mer känd i Ljustorp
som han hade så starka band till.
Text & bild: Olof Ulander

får du den uppmärksamhet du förtjänar?

Välj ett skogsproffs.
Med vår gedigna kunskap och erfarenhet hjälper vi dig i ditt skogsbruk
– vare sig du behöver hjälp med enstaka åtgärder eller söker en långsiktig
partner. Vi strävar alltid efter att förverkliga dina mål.

Hör av dig så får du uppleva vad vi kan göra för dig!
SCA Skog i Medelpad, tel 060-19 34 00

karminkom.se • Foto: Peter Lilja

www.scaskog.com
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Ljustorpsminnen
Hembygdsföreningen publicerar bilder i varje nummer av Ljustorpsbladet.

Ljustorps skolorkester

Bilden har titeln ”Ljustorps
skolorkester” och ingår i samlingen Söråkersbilder som
Söråkers bibliotek har. Den
här bilden är tagen 1956/57.
Motor i orkesterverksamheten
var Petrus Nordlander som var
vaktmästare och undervisade
i fiolspelning på Mellbergs
skola, han brann för musiken
och blev riksspelman. Ungefär
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samtidigt som bilden togs drev
han en musikcirkel för nybörjare se Månadens bild i maj
2002. Petrus startade också
Ljustorps hembygdskör.
Personer på bilden:
Uppräknat från vänster:

Kåre Nordlander, Sture Forsberg, Hans-Gunnar Viklund,
Hans Lindström, kantor Lars

Uhlin, Inger Forsberg, Barbro
Nordlander, Birgitta Hamrin,
Gudmar Lundkvist, Evy
Boström, Elisabeth Olsson,
Gerda Spaarmann, Östen
Svedlund, Petrus Nordlander, Börje Lindström, MarieLouise Engström, Ulla-Britt
Bergman, Kjell Sjödin.

GUDSTJÄNSTER I LJUSTORPS KYRKA
HÖGMÄSSA
Söndag 7 Februari kl 11:00
Centerherrarna bjuder på semlor till kaffet

SÖNDAGSGUDSTJÄNST
Söndag 21 Februari kl 18:00
SÖNDAGSGUDSTJÄNST
Söndag 6 Mars kl 11:00
SÖNDAGSGUDSTJÄNST
Söndag 20 Mars kl 18:00
SKÄRTORSDAGSMÄSSA
Torsdag 24 Mars kl 18:00
LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST
Fredag 25 Mars kl 11:00
Körgrupp medverkar
PÅSKDAGSMÄSSA
Söndag 27 Mars kl 11:00
Ljustorps kyrko-och hembygdskör medverkar
MITT PÅ DAGEN TRÄFF Onsdag 17 februari kl 12:00 Ljustorps församlingshem
Program kommer senare, se predikoturer
MINNESLUNDEN I LJUSTORP
I Ljustorp finns en Minneslund och numera också en Askgravplats - den senare till vänster om gången fram
till Minneslunden. Pastoratet på minner om de regler som gäller för Minneslunden.
Minneslunden är en anonym gravplats, som vårdas av pastoratet och SÄRSKILDA REGLER FÖR
UTSMYCKNING GÄLLER. För ljus finns en separat ljushållare - för blommor ( endast snittblommor) i
den blomhållare som finns på platsen.
KRUKOR, KRANSAR OCH MARSCHALLER ÄR INTE TILLÅTNA.
Hässjö - Tynderö - Ljustorps pastorat
Thord Hägglund
Kyrkoherde
JUBEL I BUSHEN
Ljustorps kyrko-och hembygdskör framför den 26 och 27 februari kl 19.00 sin återkommande föreställning.
Mat, underhållning med stuns och svängig dansmusik till Introx! Pris 300:- Barn t.o.m. 12 år 150:-
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Medelpad Classic Ski
Traditionell skidtävling genom Ljustorp

P

å alla hjärtans dag är
det dags för det traditionella
långloppet genom dalgången.
Sträckorna som man kan
välja mellan är 46 kilometer
och 20 kilometer långa.
Från målgången på Bergeforsens IP går busstransporter för
de tävlande till startplatserna.
20 kilometer startar vid Ljustorps IP och 46 kilometer startar
i Bredsjön. Tävlingssträckan 46
km är seedningsgrundande för
Vasaloppet och 20 km för Tjejvasan. Tävlingen ingår även i
Midälvaskidan.
Spurtpriser
Starten går klockan 11 och
spåren går genom Ljustorps
fina dalgång. Det finns vätskekontroller på fyra platser jämnt
fördelade efter spåret: Lagfors,
Ås, Hamre, Lögdö Bruk och så
målgången i Bergeforsen. Det
bjuds på sportdryck, vatten, blåbärssoppa, bulle och kaffe. I Ås
(20km) finns det första spurtpriset och efter ytterligare 10 km

16

återfinns det andra i Hamre.
Maxtiden för loppet är 6
timmar.
Anmälningsavgift ska vara
betald senast torsdag 11/2 för
ordinarie avgift. Efteranmälan kan göras senast 1 timme
före start på respektive startplats. All information hittar
du enligt webbadress nedan.
Ska du inte åka så ta dig ut
efter spåret och heja på våra
duktiga åkare. De känns lätt
igen i de Ljustorpsgröna skiddräkterna!

En kyrka för din och bygdens bästa! Vi fyller 160 år den 20 augusti i år - men är en kyrka som blickar framåt!

GUDSTJÄNSTER
Söndag 7/2 11.00 Roger Henriksson, LP-verksamheten, B Å Bengtson. Jan Almqvist, sång!
Lördag 20/2 19.00 Bibel- och lovsångskväll
med Robert & Eva Granat
Fredag 26/2 19.00 Föräldralösa barn i focus.
Lars Hörnberg med team från Rumänien och
Betel Country Band.
Söndag 28/2 11.00 Gudstjänst. Församlingsmöte. HHN.

FREAKY
FRIDAY

I BYGDEGÅRDEN

Fredagar 18.30
22/1, 19/2, 18/3, 15/4

FÖR

UKRAINA

KLÄDINSAMLING
FÖRSTA MÅNDAG VARJE
MÅNAD 18.00 - 20,.00

RUMÄNIEN

Söndag 6/3 11.00 Gudstjänst. B Å Bengtson
Söndag 20/3 11.00 Familjegudstjänst. Roger
Henriksson.
Torsdag 24/3 19.00 I Getsemane. Påskbön.
Fredag 25/3 18.00 Det är Påsk!
Bibel- och lovsångskväll.

VI STÖDER FAMILJEVERKSAMHET
FÖR FÖRÄLDRALÖSA BARN I RUMÄNIEN
Fredag den 26/2 kl. 19.00 får vi besök av Lars och
Lisa Hörnberg och medarbetare fr Oradea i Rumänien. Rapporter och berättelser om hur barn räddas
från misär och får en ny familj.
BETEL COUNTRY BAND spelar och sjunger.
Vi gör en insamling till Caminul Felix Familjebyar!

www.caminulfelix.org

Betel Edsta finns på Facebook

LJUSTORPS BAPTISTFÖRSAMLING 160 ÅR

1856 - 2016
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Mjällådalens byalag
Ja så har vi fått skriva ett nytt årtal igen tiden går och ingenting står stilla. Så fick vi efter en våt och mild förjulsvinter en
riktigt kall och snöig start på det nya året. Till glädje för en del
och mindre roligt för andra. Men som jag hörde på radion en
natt om vilka fördelar som fanns med snön, så var det någon
som påminde om att det är lika roligt som alltid med snö för
barnen. Det är konstigt men de flesta barn tycker det är kul
med snö oavsett andra trender som passerar genom tiden. Vi
andra som inte längre leker i snön kan ändå se fördelar med
den. T.ex. det blir betydligt ljusare ute t.o.m. när solen gått ner.
Mjällådalens byalag var samlade till en god och trevlig julmiddag den 5 dec i Viksjö Folkets Hus där det var ett 40-tal
som kom och åt och vi hade lotterier och filmmusiktävling.
Mycket uppskattat och det var ett välsmakande julbord som
avnjöts med god aptit.
Nu inför det nya året så finns det planer på att starta en ny kurs
för rökning av fisk och kött. Det kommer att bli troligen framme
i maj, datum är inte fastställ ännu men kommer inom kort
att fastställas. Hör av er till Jan Bengtsson i Mjällå om du är
intresserad, vi har redan ett antal som lämnat intresseanmälan.
Vi kommer att hålla vårt årsmöte för Byalaget måndag den
7 mars kl. 19.00 i Viksjö Folkets Hus alla medlemmar varmt
välkomna. Med varma vinterhälsningar

Ås/Lagfors byalag

God
fortsättning
önskar vi er!

Mjällådalens Byalags styrelse
genom Sven-Erik Karlsson Ordf.

Bredsjön & Slättmons
byalag

Ur Bygd i förvandling, del III

Bli Medlem i
Bredsjön-Slättmon Byalag !

úle			

gråter hejdlöst

Se www.bredsjon.se,
Facebook - Sök Bredsjön
eller ring Mats Jonsson 845 60

úndres		

funderar, grubblar på

úndrom		

fundersam, något tveksam

upp-sto´		

is som trängts upp på sjön

urspä´lling		

apatisk person

utbö´ling		

inflyttad person

utfö´r			

i vägen

P vid badstranden

ut på býgda		

ut på byn

Bastuudde, vedeldad

ut-sö´nner		

intill, nära varandra

út-över		

neröver

**********************
***************
Preparerat Skidspår Runt Sjön
går att hyra även vintertid

OBS Bredsjöbor!
Glöm inte Bredbandsanmälan
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Våra dialektord, U

Pettersson´s Fönstermakeri
och Byggnadsvård

Finns det intresse för en självförsvarskurs för
kvinnor? Certus Trygghetsutbildning erbjuder
ett fyra timmar långt kurstillfälle med både
teori och praktik. Intresseanmälan görs till
Malena Svanberg tel. 070-6610536

När du ledsnat på pasta...

...köp din potatis hos oss!
Rogsta gård

Gårdsförsäljning hos familjen Eriksson
070-645 99 42

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.

Gratis
offertering

Sussis matverkstad i Gärde
Ni ordnar festen
vi ordnar resten
Catering, smörgåstårta
Lunchbuffe alla vardagar
Månd- Fred 07.00- 13.30
060-525950
Värdshusvägen 2, 85650 Sundsvall

Kaminer, tillbehör och skorstensförsäljning med eller
utan montering. Jag utför även skorstensrenoveringar.
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Ugnsrostade rotfrukter med kyckling
4 portioner Ugn: 200º 45 minuter

4 kycklingfiléer
2 msk olivolja
salt och svartpeppar
Rotfrukter:
250 g finstrimlad kålrot
250 g finstrimlad rotselleri
250 g finstrimlad morot
1 stor, klyftad rödlök
2 hackade vitlöksklyftor
3 repade rosmarinkvistar
0,5 dl olivolja
0,5 citron,saften av
1 msk flytande honung
1,5 tsk flingsalt

Sås:
250 g kvarg (0,1%)
0,5 dl chilisås
1 tsk worcestershiresås
1 finriven vitlöksklyfta
0,5 tsk salt

Gör så här:
Lägg rotfrukter och lök i en ugnsform. Lägg i övriga
ingredienser och vänd runt ordentligt. Stek mitt i
ugnen ca 30 min.

Hetta upp olja i en stekpanna. Bryn kycklingen, salta
och peppra och stek klart mitt i ugnen till en innertemperatur på 70°, ca 10 min. Blanda ingredienserna
till såsen

Tikka masala-gryta med rotfrukter
4 portioner 45 minuter
Ingredienser:
1 msk olivolja
3 msk garam masala eller
valfri curry
1 grovhackad purjolök
1 grovhackad gul lök
3 grovhackade vitlöksklyftor
8 dl vatten
400 g krossade tomater
2 dl röda linser
1 grovhackat äpple, gärna
grönt och syrligt

400 g potatis, skurna i
stora klyftor
400 g morötter, skurna i
stora bitar
50 g grovhackad rotselleri
400 g kokosmjölk
0,5 msk gurkmeja
1 tsk ingefära
1 citron, pressad saft
0,5 tsk salt

Gör så här:

Servering:

Hetta upp oljan i en gryta med löken och garam
masala. Låt fräsa ett par minuter under omrörning.
Tillsätt vatten, krossade tomater, linser, äpple, potatis
och rotfrukter. Låt koka upp.

Servera med koriander, limeklyftor, grönsallad och
naanbröd.

Rör ner kokosmjölk, gurkmeja, ingefära och låt
puttra på svag värme ca 25 minuter. Smaka av grytan
med citronsaft och salt.
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Recept hämtade från coop.se

REA
50% på nästan allt
Massor av plagg
högst 100 kr
Glöm ej!

Inlämningsställe för kemtvätt Pensionärsrabatt

Öppet:

vardagar 10 - 18, lördagar 10 - 14
Köpmangatan 47, tel & fax 060-58 07 80

Välkommen!
Boule i
Skönsberg
onsdag kl 12.00

ÄGGSEXA
24 mars kl 18.00, Bygdegården Ljustorp.
Middag med dans.
Se vidare annons i tidningen och på webbsidan.

ÅRSMÖTE

1 mars kl 13.00 Bygdegården i Ljustorp
Personval
Eva Lindstrand från Timrå informerar om
aktuella frågor
Sång och musik med Karin och Åke Wiberg
Servering och lotteri
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 information om verksamheten.

Hembygdsföreningen
i Ljustorp
Bästa Hembygdsvänner!
Då är vi på gång med årets program för 2016, som börjar med
skidtävlingar. Så kommer det en
vår och då är vi som vanligt igång
framöver året med majbrasa,
sedan rullar det på med olika
arrangemang. Och kanske någon
överraskning också.
Alla varmt välkomna
till Hembygdsgården !
Välkomna till våra arrangemang!

Vid funderingar kontakta föreningen:
Inger Andersson e-post: inger.edsta@spray.se
070-6145464
www.ulander.com/ljustorp/
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Byar i Ljustorp

Under denna rubrik samlas information 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 ”Bygemensam his-

Högland

Bynamn
Högland återfinner vi första
gången i skriven form år1409 och
då skrevs det som Holandh. De
som forskar kring att tyda ortsnamn tror att land avser terräng
eller område och att byns höga
läge föranlett namnet hol, ett
gammalt ord för kulle.
1535 års skattebok
I 1535 års skattelängd är 2 bönder
noterade - Jon Nilsson (18 mål)
och Åsmund Gudmundsson (20
mål) - måltalet för hela byn var
78½. 8 år senare tillkommer bönderna Erik Öndesson (20 mål) och
Olof Jönsson (20 mål)
1571 års Älvsborgs
I 1571 års lösen återfanns följande
skattebetalare: Oloff Östensson
som hade 8 mark koppar, 3 kor,
1 får, 1 häst som tillsammans
värderades till 39 mark och 2 öre.
Jon Nilsson ägde 18 mark koppar,
8 kor, 2 får, 1 sto. Värde 94 mark
4 öre. Olof Jönssons hemman från
1535 låg öde under flera år och
samma gällde Erik Öndessons
jordbruk. Dödsfall eller bränder
kan ha bidragit till ödeläggelsen.
De ekonomiska reserverna var
så gott som obefintliga. Missväxt
och dödsfall kunde ödelägga ett
jordbruk för några år.
1613 års Älvsborgs lösen
I 1613 års Älsvsborgs lösen finns
3 bönder registrerade varav en är
utfattig - går och tigger. En bonde
hade skrivit in sig som knekt för
att undkomma beskattningen.
Han var 4 år i Ryssland och gjorde
2 resor till Vaxholms fästning.
Sammanfattnings vis kan vi konstatera att 2 jordbruk klarade sig
bäst under denna period av extra
skatter, medan de som brukade
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toria” som är värdefull att läsa innan
varje by studeras.
Uppgifterna bygger på gamla skattelängder från som tidigast 1500-talet,
lantmäteriförrättningar från 1700-talet
samt andra dokument, som belyser
livet och levnadsförhållanden för dem
som bodde i byarna.

andra halvan av byn hade stora
svårigheter med sina hemman.
En faktor som hade stor betydelse
för den ekonomiska stabiliteten
för ett jordbruk, var att det gick
i arv. Hemman som såldes till
utomstående med födoråd till tidigare ägare blev ofta kortlivade.
Räntor och amorteringar på de
pengar som lånades fällde många
köpare, medan äldste sonen fick
ärva hemmanet till ringa insats,
beroende på dåtidens arvsregler.
Storskifte av skogsmarken 1778
Då fanns 5 bönder med c:a 15 mål
i åker per hemman. I skogsbrynet
mot Höglandsberget levde 2 båtsmän på sina torp. Vi tror att Olof
Olofsson - Högberg f.1733 samt
Abraham Olsson - Högberg f.1725
kan ha bott på torpen. (Båtsman
Ingemar Isaksson - Högberg
f.1826 bodde 1858 på torpet intill
bäcken från Bergtjärn.)
På östra sidan av Mjällån (Höglandsbodarna) har nu gränserna
för den gemensamt ägda föbodvallen ritats in. De hade unnat sig en
präktig vall både till omfång som
jordmån. De flesta fäbodvallarna
i Ljustorp låg ofta på impediment.
Vi kan även följa fäbodstigen, som
slingrar sig fram till byn. Varje
vecka gick fäbodjäntan hem till
byn med grädden eller file som
det hette. Inte ett enda torp fanns
redovisade på kartan.
1858 års laga skifte
1858 genomförs laga skifte och då
fanns det 6 bönder. Det var trångt
om utrymmet i byn, så därför
bestämdes att en hemmansägare
skulle flytta till Höglandsbodarna
med sina hus. Den delvis uppodlade fäbodvallen blev en stor del
av hans inägomark. Flera flyttade
sina fäbodar till sina egna skogs-

Under 1500-talet utgjordes befolkningen i huvudsak av markägande
bönder. En och annan arrendator eller
landbo kan man hitta i skattlängderna.
Inte förrän i slutet av 1700-talet dyker
torpare upp bland skattebetalarna.
Några få knektar bodde i Ljustorp
innan båtsmanssystemet infördes
under 1640-talet.

skiften. En sådan fäbodstuga står
fortfarande kvar efter vägen till
Sollefteå. Mjällån ringlar sig fram
genom landskapet och hittar ständigt nya vägar. Nya torp växte nu
fram i snabb takt och stora barnkullar fyllde stugorna. Bostadshusen höjdes så de fick sovplatser
i vindsvåningen. Näsen efter ån
och niporna slogs med lie och höet
bars i svegor på ryggen till någon
hölada.
Gamla rester i skogen
Rester efter såg, spånhyvel och
kvarn finns fortfarande kvar i
skogsbrynet efter bäcken från
Bergtjärn. Med god planering
kunde de vår och höst såga plank,
skjuta spån samt mala säd med
samma vatten. På laga skifteskartan finns 5 kvarnar markerade i
denna bäck d v s varje bonde ägde
sin kvarn. Alla malde samma dag
och på samma vatten.
Färbäcken som kraftkälla
Färbäcken som kraftkälla har
utnyttjats för att driva en ramsåg,
under 1800-talets andra hälft.
När det sedan blev aktuellt med
kraftverk, så byggdes en fångdamm, för att kunna reglera vattnet till vattenturbinen, som drev
likströmsgeneratorn.
Det var några tekniskt intresserade bybor som satsade sina små
besparingar samt många veckor
och månader av eget arbete, för att
förverkliga drömmen om elektrisk
belysning i torparstugorna. Elföreningen levererade ström ända
till Grahms, som bodde granne
med Mjällå skola. Under höstarna
var bäcken ett omtyckt tillhåll för
ljusterfiske av havsöring.
Texten hämtad från Hembygdsföreningen

www.ulander.com/ljustorp/

Sjöströms Busstrafik
Lagfors
Vi har 2 bussar att erbjuda en med 19 platser och
en med 22 platser
Dygnet runt
För bättre tillgänglighet

Martins service

Välkommen att ringa för prisuppgift
Lage Sjöström
060 - 810 25 eller 070 - 325 76 90

VVS
PELLETS
VÄRMEPUMPAR
070-673 06 09

Anhörigcenter i Timrå
- För dig!

Om din livssituation känns svår eller förändrad, 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/närståendestöd att tillgå genom komunens anhörigcenter. 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 telefonnummer 060-163492, 070- 1903696. Anhörigcenters träfflokal finns på Köpmang. 27
Vi har måndagsträffar med olika aktiviteter mellan
klockan 13-15. Programblad finns på lokalen och
komunens webbsida www.timra.se, samt annonser av aktiviteter i dagstidnigen.
Ansvarig för måndagsträffarna:
Christina Nordqvist. Telefon 073-275 13 01
christina.nordqvist@timra.se

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!

Svårighetsgrad: Svår

Regler för Sudoku
Spelplanen består av ett rutnät om 81 rutor
som är fördelade på nio vågräta rader, nio lodräta kolumner samt nio kvadratiska regioner.
Varje rad, kolumn och region innehåller alltså
sammanlagt nio rutor. Vissa av rutorna innehåller 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

2
6

8 4
7

1-9.

* Ingen siffra kan förekomma mer än en gång per

rad, kolumn eller region.

Facit hittar du på sidan 30.
LYCKA TILL!
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8 1
3

9
7 8
1
3
9 4
5

7
2 4
4
9 5
1

6

Stor som liten,
gammal som ung.
Vi vårdar tanden i din mun.
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Berättarkväll fortsättning från sidan 4
Cykel och lättviktarföretaget hette
”Georg Åbergs sportaffär” som
det står i handelsregistret. Alida
skulle sköta bensinförsäljningen
samtidigt som hon hade flera småbarn. Ulf Nilsson, son till Alida,
har berättat att Alida tyckte att
det var jobbigt att titt som oftast
behöva lämna hushållsarbetet för
att gå ut och tanka någon bil.
Krigstiden
1939 kom kriget och bensinförsäljningen upphörde. I stället körde
man på gengas och Jan Nilsson
berättade att familjen har kvar
den maskin som producerade 4x5
cm stora träklossar som användes för att producera gengas till
bilarna.
För Sixtens Nilssons företag med 6
bilar gick det åt 30 säckar per dag
berättar Jan Nilsson. Klossarna
kunde också ha andra uppgifter.
Lars-Axel Rönngren berättade att
han med stor glädje mindes dessa
klossar, som han använde för att
leka med.

Slaktaren Helge Hägglunds bil, en
Dodge 1938 utrustad för gengasdrift. Notera hjulspåren som visar
att alla kunde köra mitt i vägen så liten var trafiken. Direkt efter
kriget kom Olle Hamrin i gång
med ny handelsverksamhet utanför sin fastighet i Mellberg enl
handelsregistret.
Efter kriget kom den bensindrivna
biltrafiken igång igen. Det var
många som såg en möjlighet i bensinförsäljning. Pumpar sattes upp
utanför många av Ljustorps affärer. 1951 flyttade familjen Nilsson
till Björkom och då upphörde troligen bensinförsäljningen i Skäljom.
Under 1950-talet sålde Kurt Lindström bensin från en Gulf-pump.
Efter 1960 användes pumpen bara
till de egna taxibilarna. I Lagfors
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hade man ingen pump men man
sålde bensin direkt från fat. Försäljning av bensin från fat pågick
länge. Lage Sjöström minns att
affären i Lagfors var bland de som
fortsatte längst.
Bensinkvalite´
Affären i Bredsjön hade också bensinförsäljning. Mitt emot så hade
taxiägaren Emanuel Eriksson och
hustrun Ingegerd den äldre modellen av bensinpump med glasbehållare på toppen. Överallt hade man
bara en bensinkvalité. Tvåtaktsbränsle fick man normalt blanda
själv. Olika oktantal var okända
berättade Kerstin Ödlund.
Conrad Clays affär i Åsäng hade
också en pump med glasbehållare,
som senare byttes mot en mer
modern konstruktion. Se bilden
nedan som är från 1957.

Den ökande mobiliteten förde
också med sig att kunderna valde
att handla i Vivsta och senare
Birsta. Underlaget för affärerna
försvann och därmed också bensinpumparna.
Kvar blev macken i Mellberg som
efter Hamrins drevs vidare av
familjen Ödlund. Man arbetade
med en pump och en kiosk. All
expediering skedde via en lucka.
Sortimentet var frukt, godis och
div basvaror. Kokt varmkorv var
en viktig vara, berättade Kerstin.

Mötesplats
Under Ödlunds tid var omfattningen stor. Hans Ödlund drev
en bilverkstad med försäljning av
bilar, båtar och skotrar med Per
Samuelsson och Ove Nilsson som
anställda. Sara Ödlund berättade
att hon ofta fick följa med sin far,
Hans, på leveransresor av fotogen
ut till gårdarna. Kiosken var också
en mötesplats trots de små ytorna,
speciellt sedan man ordnat med
en dörr så att folk kunde gå in i
kiosken.
Bilden nedan visar den just
ombyggda och utökade kiosken.
Till höger har det tillkommit en
försäljningslokal för kapitalvaror
med utställda båtmotorer. Arbete
pågår med en Saab och till höger
en båt till försäljning. För att
få bättre arbetsförhållanden för
bilverkstaden byggdes en verkstadslokal för en bil. Det fanns två
pumpar, dels för vanlig bensin och
en för Esso Club Plus.
Nerläggning
Diesel ersatte fotogen och bönderna skaffade sig gårdstankar
på flera kubikmeter och köpte
direkt från oljebolagen. Visserligen ökade hela tiden privatbilismen men bensin är en stapelvara
och kan köpas där den för tillfället
är billigast, vilket pressar en liten
mack på landet hårt.
1976 sålde familjen Ödlund. Lisbeth och Torbjörn Lundgren kom
istället. Sedan följde Kurt Andersson, Sven Olof Sundberg och
slutligen Kurt Hallin. 1998 läggs
macken i Mellberg ned.
Läs hela texten och se alla bilder på
hemsidan: ulander.com/ljustorp/

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.

REP • SERVICE
RESERVDELAR
Snöslungor
Motorsågar
Gräsklippare

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

Mobila massören!
Köp
öronljus!

Jag har
Linnex
linniment.

Jag säljer presentkort.
Liselotte Andersson, dipl. & cert. massageterapeut
Mobil: 070-266 89 81
Besöksadress: Svartgrindsvägen 5, Timrå
Innehar F-skattsedel
www.mobilamassoren.se

NYHET:
Gör din egen el. Svenska Solceller från Windon,
med hög kapacitet. Kopplas till elnätet.
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Aktiviteter i Ljustorp Jan-Mars

											

Februari
Mån 1 kl. 18-20
Klädinsamling 		
Betel
Lj. Baptistförsamling
Ons 3 kl. 19.00
Bönmöte			
Betel				
Lj. Baptistförsamling
Sön 7 kl. 11.00
Gudstjänst 			
Betel				
Lj. Baptistförsamling
Sön 7 kl. 11.00
Högmässa
Ljustorps Kyrka		
Ljustorps församling
Ons 10 kl 08.00-17.00
Klippning			
Bygdetorget
Bokning 070-5592797
Lör 13 kl 11.00
Familjedag på Snägden
Timrå snöskoterklubb
Sön 14 kl. 11.00
Classic Ski 			
Ljustorp			
Lj. IF & Bergeforsens SK
Ons 17 kl. 12.00
Mitt på dagenträff		
Ljustorps församlingshem
Ljustorps församling
Fre 19 kl 18.30
Freaky friday		
Bygdegården
Lj. Baptistförsamling
Lör 20 kl. 19.00
Bibel och lovsångskväll
Betel				
Lj. Baptistförsamling
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Fre 21 kl. 18.00
Söndagsgudstjänst
Ljustorps Kyrka
Ljustorps församling
Fre 26 kl. 19.00
Aktuellt om Rumänien
Betel				
Lj. Baptistförsamling
Sön 28 kl. 11.00
Gudstjänst 			
Betel				
Lj. Baptistförsamling

Mars

24 Nästa Ljustorpsblad
Tors 24 kl 18.00
Äggsexa			
Bygdegården
PRO
Tors 24 kl. 18.00
Skärtorsdagsmässa
Ljustorps Kyrka
Ljustorps församling
Tors 24 kl. 19.00
Getsemanekväll 		
Betel				
Lj. Baptistförsamling

Tis 1 kl 13.00
Årsmöte			
Bygdegården
PRO

Fre 25 kl. 11.00
Långfredagsgudstjänst
Ljustorps Kyrka
Ljustorps församling

Sön 6 kl. 11.00
Söndagsgudstjänst
Ljustorps Kyrka
Ljustorps församling

Fre 25 kl. 18.00
Påskgudstjänst 		
Betel				
Lj. Baptistförsamling

Sön 6 kl. 11.00
Gudstjänst 			
Betel				
Lj. Baptistförsamling

Sön 27 kl. 11.00
Påskdagsmässa		
Ljustorps Kyrka
Ljustorps församling

Mån 14 Stoppdatum
Ons 16 kl 19.00
Årsmöte			
Rättargården
Lögdö Bruks IF
Fre 18 kl 18.30
Freaky friday		
Bygdegården
Lj. Baptistförsamling
Sön 20 kl. 11.00
Familjegudstjänst 		
Betel				
Lj. Baptistförsamling
Sön 20 kl. 18.00
Söndagsgudstjänst
Ljustorps Kyrka
Ljustorps församling

Regelbunden verksamhet
Mån kl 17.45-19.15
Innebandy			
Gympasalen skolan
Ljustorps IF
Tis kl 18.15-19.15
Skidträning			
Skidstugan
Ljustorps IF
Fre kl. 10-12
Seniorcafé
Bygdetorget

UPPTÄCKARGLÄDJE.
UPPKOPPLAT OCH
AVKOPPLAT.
Med en fiberanslutning tar du avkopplat del av hela
världen med internet, tv och telefoni i högsta fart.
Besök servanet.se för att få veta hur du
fiberansluter dig för framtiden.

Taxi för upp till 8 personer
Flygtaxi - Tågtaxi
Seniortaxi – Bud
Skoltaxi 060-19 90 50
skoltaxi@taxisundsvall.se
Vi hälsar Ljustorpstaxi och
Marie välkommen till oss!

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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Telefonnummer

Ljustorps information

Service

Ljustorps Handel		
Ljustorps Trädgård
Ljustorps Taxi 		
Idrottsföreningen		
Bygdegården bokning
Bygdegården vaktm.
Bygdekontoret		
Ljustorps brandkår		
Bagarstuga Lagfors bokn.
Bagarstuga Stavre bokn.
Kanotuthyrning
Lj. Bygdegård		
Kanontuth. Bredsjön
Bokning vildmarksudden
Tomat-Ås			
Mjällådalens rök-kåta
Butik brorannasdotter

Skola/Barnomsorg

Ljustorps skola 		
Sjukanmälan Lj. Skola
Fritids 			
Skolsköterskan Lj. skola
Ala skola			
Sjukanmälan Ala		
Sörberge skola		
Sjukanmälan Sörberge
Ljustorps förskola		

Öppettider

060-820 40
060-820 49
060-820 37
060-821 86
060-821 86
072-7057943
060-824 13
112
060-810 50
060-830 67
0730-944 944
070-3794018
070-3794018
060-810 50
060- 612287
070-298 31 84
060-16 34 52
060-16 34 52
060-16 34 68
073-274 84 56
060-414 20
073-077 71 58
060-16 32 37
060-16 32 42
060-16 34 69

Skolskjuts:
Sjöströms åkeri (Lage)
Sundsvalls Taxi		
Din Tur, kundtjänst

070-325 76 90
060-19 90 50
0771-100 110

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

Ljustorps Handel
Mån-Fre 9-19, Lö 10-16, Sön 11-15
Ljustorps Trädgård
Öppnar 1 mars
Butik Bror Annasdotter
Ring för bokning 070-298 31 84
Karah design och smycken
www.karah.se

Kan du hitta vatten?
Med klyka eller koppartråd
eller känner du någon som kan, ring mig
070-660 82 40 Magnus

Facit
1
9
7
6
5
2
4
8
3

2
5
8
4
7
3
6
1
9

3
6
4
9
8
1
2
5
7

från sid 24

4
8
1
2
3
9
7
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5

5
3
2
7
6
4
1
9
8

9
7
6
8
1
5
3
2
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8
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2
7
9
4
6

6
2
9
3
4
8
5
7
1

7
4
5
1
9
6
8
3
2
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Returadress:

		
			

Ljustorp Sockenförening
Öppom 110,
861 93 LJUSTORP

Ljustorps Trädgård
Våren är här!

Nu planterar vi
penseér och
pelargonier i
våra växthus!
Tulpanbuketter!

Vi öppnar 1 mars.
Tel: 820 49

Våra annonsörer gör tidningen möjlig!
Dom stöder oss, stöd dem...
Baptistförsamlingen
Benritz Motor
Bygdegårdsföreningen
Danielsson Byggare AB
Däckterminalen
EAB Norrland
Hofmann tandläkare
Håkan Forsberg
Hårlinjen
Hässjö begrav. byrå
Kaminexperten
Ljustorps Centeravd.
Ljustorps församling
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Ljustorps Handel
Ljustorps Hembygdsför.
Ljustorps IF
Ljustorp PRO
Ljustorps Trädgård
Lövbergs B&B
Medelpad Classic Ski
Martins Service
Mobila massören
Monicas
MT Bikeshop
Naturskyddsföreningen
Petterssons fönstermakeri

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

