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En GNISTRANDE
Distribution
Huvudansvarig: Ulf Nilsson 070-203 54 69
Slättmon, Västansjön, Bredsjön, Uddefors:
Göran Andersson 		
tel: 060-845 12
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Nästa tidning 31/1

Stoppdatum den 20/1

Lagfors, Åsbacken,
Lea Hörnström 		

tel: 060-810 50

Fuske:
Fuske byalag 		

Prenumerationer

tel: 060-810 51

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.

Lövbergsvägen, Edsta-Jällvik-Björkom:
Kjell Sjödin 			
tel: 060-820 31
Skäljom-Edsåker-Aspen:
Hans Öberg 			

tel: 070-340 92 29

Lögdö, Riibodarna:
Björn Andersson 		

tel: 070-354 10 84

Prästsvedjan,Höglandsv,Mellberg,Kyrkberget:
Pernilla Sjöström 		
tel: 060-824 34
Öppomsvägen, Hamrevägen:
Erland Nordström 		
tel: 060-823 19
Skäljom,Åsäng,Stavreviken,Rotenv:
Mikael Forslund		
tel: 060-831 17
Åsäng, Höglandsbodarna,
Mjällå och Tunbodarna
Sven-Erik Karlsson 		

tel: 0702344885

Ring er distributör om ni inte fått tidningen...
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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

Annonser
Kontakta Ulf 070-2035469 eller redaktionen på
mail: ljustorpsbladet@ljustorp.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.
Ansvarig utgivare
Lena Liljemark
ansutg@ljustorpsbladet.se
Redaktion/skribenter
Sara Östman		
Olof Ulander
Torsten Byström
Lena Liljemark
Gästskribenter:
Torbjörn Carsson

tel: 060-12 26 66
tel: 060-822 40
tel: 060-57 93 22
tel: 060-822 22

röst

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

Styrelse 2013

Niclas Andersson, ordf
Ulf Nilsson, kassör
Sara Östman, sekr
Victoria Rosengren
Vivianne Nyman
Adjungerad:
Lena Liljemark
Suppleant:
Björn Andersson

Julhandla i Ljustorp i år!
Ljustorps Handel
Ljustorps trädgård
Galleri Tid och Rum
Butik brorannansdotter
Karah smycken och design
CTs hemslöjd

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

God Jul
och
Gott nytt år !

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

Vi driver eller är samverkanspart i Leaderprojekten:
GPS för naturturism, Bygdegården som möjlighetsskapare, Dialog Mjällådalen och Lantnära boende
som har egen annonsplats i tidningen.

www.ljustorp.se
www.upplevljustorp.se
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Avtalet underskrivet

A

Timrå Vind och Ljustorps Sockenförening är överens.

vtalet mellan Timrå Vind
AB och Ljustorps Socken Ekonomisk förening innebär att
Timrå vind betalar bygdepeng till en vindkraftsfond.
Summan baseras bla på hur
mycket el som produceras av
vindkraftverken och det aktuella elpriset.
Procentsatsen för bygdepengen
ligger mellan 0,1- 0,5 % baserat på
den samlade bruttoersättningen
för den elförsäljning som vindkraftverken årligen inbringar. Det
kan röra sig om mycket pengar,
även om det kan tyckas snålt
tilltaget med bara 0,1-0,5%. Ett
garantibelopp utgår årligen, om
antalet vindkraftverk understiger
20 stycken är beloppet 200 000
kr. Om fler än 20 vindkraftverk
ger intäkter blir minimibeloppet
300 000 kr. Dessutom utgår en
engångsersättning vid byggstart
på 250 000 kr. Pengarna betalas
in till en vindkraftsfond. Vilka
som kommer att administrera
fonden är ännu inte bestämt,
men det kommer att ske genom
Sockenföreningen. Hur stadgar
och regler för fondens utdelning
ska se ut ska nu arbetas fram.
Ansökan
När detta arbete är klart och
pengar har börjat betalas in till
fonden, kommer boende och verkande i Ljustorp att kunna söka
medel ur fonden. Pengarna ska
användas för att främja positiv

Niclas Andersson, Robert Kalcik, Ulf Nilsson och Hans-Olof Lundgren.

samhällsutveckling och bidra till
en levande landsbygd inom Ljustorp och Lögdö vildmark.
Arbetsgrupp
Arbetet med att få till ett avtal
med Timrå Vind om bygdepeng
startade i början av 2011. Cecilia Andersson från Hela Sverige
Ska Leva, bjöds in på ett stormöte
som hölls den 2 februari, för att
informera om bygdepeng. Arbetet har sedan fortsatt med fler
stormöten och ordförandeträffar.
En arbetsgrupp bildades bestående av Hans-Olof Lundgren,
Roger Öberg, Herbert Svedlund,
Niclas Andersson, Ida Lindström
och Arne Perming. Deras arbete
har bestått i att skapa ett avtal
för bygdepeng gentemot Timrå

Vind. -Det är bra för bygden att
få lite tillbaka för de eventuella
störningar bygget orsakar, säger
Hans-Olof. Avtalet är bra med
garantibelopp, tycker han. Arbetet har bland annat bestått i att
samla information från andra föreningar som redan skrivit avtal.
Jurister har också anlitats för att
granska och ge sunpunkter på
avtalets innehåll.
-Avtalet är genomtänkt och gedigt
och följer en lång tradition i företaget, säger Robert Kalcik. Ansökan
för den stora vindkraftsparken är
inskickad och beslut väntas under
hösten 2014.
Text & bild: Sara Östman

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

Vi utför ombyggnationer, reparationer samt kakel- och klinkerarbeten
4

Ta en kopp kaffe i vår fikahörna!

Var med på våra andelsspel från Svenska Spel!

Solrosfrö
220 kg

269:Halstabletter
Vicks

Köp din julskinka hos oss
från 69kr/kg
Findus färdigmat

85
kr för 3 st
2 för 25:Fler erbjudanden finns i butiken ! Priserna gäller med reservation för slutförsäljning.

Vi har maten till fåglarna!
Niclas och Lena hälsar alla hjärtligt välkomna

OMBUD FÖR

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: ljustorpshandel@ljustorp.se, webbsida: www.ljustorpshandel.se
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Gustav Rylander f. 320414
På högsta punkten i Fuske, med
annat ord Getberget, är Gustav
uppväxt. Från en tidigare
bostad i grannskapet, där han
föddes, tog pappa Johan Olof
och mamma Klara Petronella
med sig familjen till torpstället
på Fuskehöjden. 3 kor, häst och
gris bidrog till försörjningen av
familjen som bestod av 2 vuxna
och 6 barn. Syskonen från äldst
till yngst voro Gunnar, Gunne,
Märta, (Gustav), Sven, Maj och
Gulli. Pappa Johan var lite div.
arbetare, ofta sysselsatt med
skogsarbete. Var med när Lövbergsvägen anlades. En duktig
skomakare bl-a. Samt bedrev
såväl jakt som fiske vilket gått
i arv hos sönerna framför allt.
Mamma Klara en hejjare på att
sy och sticka och laga mat, och
de lärdomarna har följt alla barn
i vuxenlivet.
Skolgång i Ås skola under Sven
Scholanders ledning, och därefter
lite olika sysselsättning såsom
skogsarbete,
timmersorterare
och hjälpreda hos olika bönder
fram till värnplikten. Den avverkades på I 21 i Sollefteå. Efter
muck, blev det anställning vid
Sulfitfabriken i Fagervik. När
den lades ned blev det flytt till
Vivstavarv där brädgårdsarbete
och truckkörning väntade. Fick
ett erbjudande sedemera av före-
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Mycket god vän med hyresvärden som alltid har bokat stugan
för Gustavs räkning. På hemmaplan gäller laxfisket i Bergeforsen. Från såväl från land som
från båt har åtskilliga laxar och
öringar dragits upp.

taget om kostnadsfri utbildning
vid Sjömansskolan i Härnösand,
vilket resulterade i en skepparexamen. Det i sin tur blev jobb
vid bogserbåtarna som transporterade virke till fabrikerna i
distriktet. Brädgårdsdelen lades
ner och i samband med nerläggningen erhöll Gustav en guldklocka efter 25 års trogen tjänst.
Närmsta anhalt blev Gullfiber i
Söråker. Vid dess nerläggning
följde ett jobb som fastighetsskötare hos Timråbo. I slutet av
90-talet gick Gustav i pension.
Har varit gift med Sonja Ottoson
och de fick 2 barn tillsammans,
Katarina och Anders. Gustav har
varit och är fortfarande en inbiten jägare och fiskare, det sitter
i sen barnaåldern. Varje sommar
de senaste 35 åren har semestern förlagts till Fatmomakke
norr om Vilhelmina. Njuter av
fjällnaturen och rödingfisket.

Sjutit ett antal älgar tillsammans med jaktlaget under jaktåren, däribland en 15 taggare.
Även småviltsjakt har idkats.
Många år var Gustav fotbollsmålvakt i Ljustorps IF. Då spelades matcherna på Lagfors IP,
och med brodern Sven på vänsterbacksposition var det ett
ramstarkt försvar.
Även som pensionär är det fullt
upp. Har lite ”extraknäck” med
rengöring och leverans av bilar
för Bilbolaget räkning. Att vistas
vid olika fiskevatten, plocka
bär och som nämnts jakt, har
fyllt ”friherrens” år under pensionstiden. I en lite ”lya” belägen i centrala Timrå är Gustav
installerad sedan många år. Mor
Klaras matlagningkonst har
följt med under åren, och hans
älgköttsoppa med klimp är vida
berömd i bekantskapskretsen.
Rörelsefriheten något begränsad
numer pga problem med benen.

Torsten Byström

Skidsektionen

Tackar för en trevlig träningshöst.
Vi hoppas på mycket snö så att vi kan köra
igång den 8/1. Onsdagar kl. 18.15- 19.15 Köldgräns -15 grader. Medtag egen dryck. Lämplig
ålder ca 3 år och uppåt. Det förutsätts att de
minsta barnen har stöttning från sina föräldrar.
Vid frågor kontakta
Åsa Eriksson tel: 0702141345
Kostnad: Medlem i Lj. IF

Innebandy tom 10/12
Tisdagar kl. 18-19 i gympasalen
Från 6-års och äldre
Kostnad: Medlem i Lj IF.
Föreningens medlemsavgift 2014
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
Kontaktuppgifter Ljustorps Idrottsförening
Telefontid: Må-Tors 9.00-12.00
Tel: 060-821 86
Jounr: 072-7057943

Damfotbollen
Det är med stor glädje som vi hälsar
välkomna till vårt nya Damfotbollslag
i föreningen. Tränare: Carlos Zavala
Lagledning: Håkan Hagberg och
Sonja Zavala

Ljustorps IF driver ett Leaderprojekt för att bygga upp en träningslokal på idrottsplatsen för att vi
vill både främja idrottsrörelsen i
bygden och folkhälsan i stort.
Vi jobbar för att få en väl fungerande och
använd hemsida.
www.idrottonline.se/timra/ljustorpsif

Kansliet har julstängt 23/12- 3/1
Rekryteringsarbetet har påbörjats inför årsmötet 2014. Vill du vara med i styrelse, valberedning eller har du något tips ring kansliet
tel: 82186

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 :-

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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Julklappar som ger dubbel glädje

Funderar du på vad du ska ge
bort i julklapp? Här får du några
förslag på hur du kan ge bort en
fin julklapp samtidigt som du
hjälper behövande runt om i världen. Med det hemska som nyligen
hänt i Fillipinerna är det många
som vill hjälpa men kanske inte
känner att de har råd nu före
jul, med allt som ska inhandlas.
Lösningen kan kanske vara att
handla något från hjälporganisationerna nedan. Det finns allt

möjligt från julkort och etiketter
till smycken. Man kan även köpa
ett gåvobevis på till exempel vattenreningstabletter, näringspaket, vaccin, kläder, mat mm. Det
kan vara en bra ide, istället för
att ge bort något, till någon som
redan har allt.

gåvan från. Tabletterna skickas
dit de behövs mest och du får ett
fint kort där det står vad du köpt,
att ge bort t.ex. till farmor.

Ett gåvobevis fungerar som så,
att du väljer vilken produkt du
vill ge, tex vattenreningstabletter. Du betalar pengarna och
fyller i namn på den du vill ge

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

Röda Korset

Text: Sara Östman

Rädda Barnen

www.redcross.se/stod-oss/
Här finns smycken från Efva Attling, linne från
Klässbolts linneväveri, julklappsetiketter, gåvobevis
mm

shop.rb.se/
Penninggåva, gåvobevis, böcker, leksaker, kläder,
smycken inredning mm

SOS Barnbyar

www.lakareutangranser.se/
Gåvoshoppen öppnar i början av december.

Unicef

sverigeforunhcr.se/gava-filippinerna
sverigeforunhcr.se/stod-oss/gavoshop
Penninggåva och gåvobevis.

www.sos-barnbyar.se/webshop/
Gåvobevis med kläder, mat, leksaker, skolgång mm
unicef.se/gavoshop
Gåvobevis med vattenreningstabletter, näringspaket,
olika typer av vaccin, sagoböcker mm

Wateraid

www.wateraid.org
Penninggåva

Leyte, Tacloban, 2013 två
systrar som skiljts åt av
stormen återförenas i Tacloban. Men de har fortfarande
andra familjemedlemmar
som saknas. Röda Korset
arbetar för att återförena de
som försvunnit eller skiljts åt
av tyfonen.
Foto från Röda Korset.

Lövbergs B&B

När du får gäster eller affärsbesök för övernattning
www.bedbreakfast.ljustorp.se
bedbreakfast@ljustorp.se eller 070-660 82 40
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Man kan naturligtvis ge rena
penninggåvor också utan att
handla något speciellt.

Läkare utan gränser
UNHCR

Plan Sverige

www.plansverige.org/shop
Gåvobevis med hygienkit, rentvattenkit, säker förlossning buffel mm

Välkommen till Bygdegården
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

God jul och
gott nytt år!

Kansliet har julstängt 23/12- 3/1

Bymackens hemsida:
www.bymacken.ljustorp.se

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,
ljud-anläggning, videokanon, optisk fiber och trådlöst internet. Vi erbjuder också lokal för borgliga ceremonier.
Vi hyr också ut enklare stolar och bord till andra arrangemang. Kontakta i så fall vaktmästaren för info & prisuppgift.
Bokning sker via kontakt med Marlene: 060-821 86

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

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

n vacker höstdag 201310-04 bjöd Bengt Danielsson
och brodern Jan Danielsson,
in till visning av en mycket
ovanligt mönstrad berghäll i
närheten av deras barndomshem i Lövberg.
För att besöka platsen är det
lämpligast att åka vägen mot
Röjesjön och stanna ungefär
mitt emellan avfarten från Lövbergsvägen och Röjesjön, ungefär vid positionen N62 38.568
E17 15.804. Sedan är det cirka
10 minuters promenad fram till
hällan med position N62 38.634
E1715.804
Gamla stigar
Bengt berättade att kostigen gick
strax bredvid hällan och att den
var väl synlig för alla som passerade. Nu är skogen avverkad
och de gamla stigarna är helt
borta. Det hände att man någon
varm sommarnatt kunde gå och
sätta sig på hällan och fundera
över dess tillblivelse. Det fanns
inga kopplingar till någon trolldom eller övernaturligt. Mönstren har tydliga kanter och mjukt
formade fördjupningar, de ser ut
som spår i blöt sand eller lera.
Spår
Det är lätt att tolka mönstren
som spår av djur. Mönstren
är alldeles för pregnanta för
att kunna ha bevarats under
en istid med slipande isar som
pressades fram över berget. På

10

Bengt Danielsson och Jan Danielsson framför hällan.

något ställe ser det ut som om
hela ytan skulle en gång ha varit
täckt av ett några centimeter
skyddande lager. Detta lager har
en slät slipad yta och ser ut som
inlandsisar har dragit över den.
Efter sista istiden har sedan det
skyddande lagret vittnat bort och
fram träder spår av en värld för-

modligen miljontals år gammal.
Om denna tolkning är rimlig får
vi försöka få bekräftad av kunniga på området.
Text & bild: Olof Ulander
www.ulander.com/ljustorp/

CENTERN OCH CENTERKVINNORNA
Ljustorps Centerkvinnor hälsar alla välkomna till nedanstående aktiviteter!
KYRKKAFFE 1:a ADVENT
Efter adventsgudstjänsten den 1 dec
inbjuder Centerkvinnorna till kyrkkaffe.
Välkomna!
JULFEST MED DANS
Lördagen den 7 dec är Ljustorps Centerkvinnor värdinnor för julfest med stort julbord på
Bygdegården. För dansmusiken svarar Finezze.
Välkommen till en toppenkväll med god mat, härlig stämning och full fart på dansgolvet!
Kostnad för både mat och dansmusik är endast 280 kr/ person.
Marie 070- 247 14 14 tar emot din anmälan.
Ring senast sö 1/12! OBS!
BARNFEST
Söndagen den 12 jan 2014 kl 13 dansas julen ut på den traditionella barnfesten på
Bygdegården. Till dansen kring granen spelar Lövbergarna. Gratis fika för barnen.
Kommer tomten även i år?
Både barn och vuxna är hjärtligt välkomna!
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Hönstjuv fast i Tuna by
Vid tretiden på morgonen den
10 oktober 2013 hörde Ingrid
Meinking (75 år) en räv utanför huset, men oroade sig
inte mer för det. Strax före
kl 4 blev det ett fasligt liv på
hennes 5 hönor och Ingrid
begav sig ut för att undersöka saken.
Ingrid går endast med stöd av
sin käpp. Det var kolmörkt ute.
Hon tog sig de få stegen till hönsburen och kunde se att luckan
med två lås till hönsen öppnats.
Något svepte fram och tillbaka
efter buren. Hönsen kacklade
och Ingrid uppfattade att hennes
fyra katter var i bortre änden av
hönshuset. En höna tar sig ut
ur buren och springer in genom
den öppna köksdörren. Plötsligt
kommer något mellan hennes
ben och hon klämmer till. Ingrid
böjer sig ned och får tag på ett
huvud och trycker ned det i
marken. Hon känner på pälsen
att det inte är en av hennes
katter och förstår att det är en
räv. Nu var goda råd dyra.
Snabbtänkt
Ingrid får tag i svansen och sliter
upp räven i luften. Räven hinner
dock hugga efter henne, men får
inget riktigt grepp så Ingrid får
ingen skada. Hon hinner snurra
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Ingrid Meiking med den tjuvaktiga räven.

räven två varv i luften innan
hon är framme vid sin stenbro,
där hon två gånger slår rävens
huvud mot stentrappan. Sedan
är kampen över. Räven är död.
En enastående insats av Ingrid
- modig, snabbtänkt och resolut. En 75-årig pensionär är inte
att leka med! Ingrid håller upp
sin räv, som är fullvuxen och

ser ut att ha varit i god kondition. Framför hönsburen syns
lite vita fjärdrar från hönan som
blev attackerad av räven. På förmiddagen var lugnet återställt i
hönsgården och hönsen värpte 5
st ägg.
Text & bild: Olof Ulander

Trygg, lokal och långsiktig
karminkom.se

Jag hjälper dig med din skog!
Jag heter Patrik Johansson och är SCAs nya virkesköpare i Ljustorp. SCA erbjuder tjänster som
täcker skogsägarens hela behov, från skogsbruksplan till gallring, slutavverkning och skogsvård.
Tveka inte att kontakta mig om du funderar på att avverka eller om
du vill få råd i skogliga frågor.
Ring mig eller kom in på SCAs kontor i Härnösand så bjuder jag på
kaffe och berättar mer om vad jag kan hjälpa till med.
Patrik Johansson
SCA Skog AB
Medelpads skogsförvaltning
Järnvägsgatan 2
871 45 Härnösand
Tel 0611-444 93
patrik.johansson.skog@sca.com

www.scaskog.com
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Ljustorpsminnen
Hembygdsföreningen publicerar 2 bilder i varje nummer av Ljustorpsbladet.

Bild nr 10733.
Dansbanan i Bredsjön i slutet på 1930-talet med
några män. Den första nöjesplatsen med dansbana
i Bredsjön låg vid Lerbrodammen intill Elias Jonssons sommarstuga. Bredsjön 1:58. Det var under
åren 1927 till 1934 som man höll till där. Därifrån
flyttades dansbanan till den nya idrottsplatsen
där denna bild är tagen. Runt dansbanan byggdes
olika stånd för tombola, pilkastning och servering.

Mellan kl 18 och 21 var det gammal dans, därefter
modern. Tomtvarvet efter dansbanan fanns kvar
år 2001. Dansbanan sjönk ihop på mitten när det
var mycket folk berättade Gustav Sjöström under
ett besök på platsen år 2001. Man gjorde därför
ett nytt golv med spåntade bräder som höll de
dansande. Bilden från familjen Östman.

Bild nr 10209.
Även de tidiga bilägarna i
Ljustorp gjorde sommarutflykter i sina bilar. Bilen på
bilden, en Chevrolet från
1926, ägdes av bröderna
Edén mellan 1926 och 1937.
Bilden är tagen av den flitigt
fotograferande John Thunström med självutlösare.
Sällskapet har stannat i en
skogsbacke, brett ut sina
filtar och dukat upp mat
alldeles bredvid bilen. Från
vänster liggande Gustav
Edén, Rut Edén, Artur Edén,
Eva Edén, John Thunström
och Rut Thunström.
14
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ByMacken, blir det något mer? Ja!!!

D

et är därför Svante Jansson har hägnat in gräsytan
framför Bygdegården. Tiden
går fort när man har roligt
och vintern tänker nog inte
vänta på vår grävning. För
att hejda tjälen så är det viktigt att ytan får vara orörd.
Särskilt om det kommer ett
isolerande snötäcke är det
viktigt att hålla sig utanför
avspärrningen. En enda repa
med en snöskoter skulle försvåra grävningen avsevärt.
Och grävningen närmar sig även
om det går sakta. Här följer
något om den senaste händelseutvecklingen och vad som tar
tid. Hemsidan låg nere ett tag
pga tekniska problem. Den gick
igång ungefär samtidigt som
förra numret av Ljustorpsbladet
kom ut. Vi har dock inte orkat
med den riktigt sedan dess och
nu ser jag till min stora sorg att
den stannat igen. Vi beklagar
problemen med hemsidan. Den
behövs kanske mest nu för att
berätta om det osynliga arbetet.
Tur att Ljustorpsbladet kommer
lite tätare just nu när hemsidan
strular.
Avtalsparter
Avtalet med Qstar hakade upp
sig lite på frågan om avtalsparter. Men nu är det klart och Qstar
har verkligen rivstartat. Olle på

Avspärrningar har sats upp.

Qstar heter förresten Hallenius i
efternamn och inget annat. Jag
skrev fel i förra numret. Medelpads
Räddningstjänstförbund
skickade ett tillståndsbevis den
12 september. Tillståndet är kortare än vad Qstar är van från
andra projekt och det tog lite tid
innan man kom vidare.

det kostade ett extra varv i kommunkvarnen.

Ändrade ritningar
Skatteverket kom med en förfrågan 18 september och Marie-Louise Edström fick lite extra jobb.
Trafikverket godkände de nya
in-och utfarterna och vi fick reda
på detta 5 november. Bygglovsansökan fick vi tillbaka från
Timrå Kommun för en ändring,
också 5 november. Qstar slog på
volley och redan samma dag var
ändrade ritningar på väg, men

Startsignal
Vår duktiga ordförande Andreas
Sjödin, stämde av med Olle Hallenius så sent som 18 november
och då var allt frid och fröjd.
Allt tyder på att startsignalen
är nära och när den ljuder så är
det leveranstiden på cisternerna
som avgör när vi sätter spaden i
jorden.

Rut Olofsson har via Lars Holm
på Timrå Kommun ordnat en
Information/Utbildning
för
Mackstyrelsen som ska äga rum
så fort vi hittar en gemensam tid
i allas kalendrar.

För ByMacken Ljustorp Ekonomisk förening Torbjörn Carlsson

VI HAR DET DU BEHÖVER TILL
MARK, PARK OCH KUL PÅ (FYRA) HJUL
Beställ din fyrhjuling nu så bjuder vi på plogen
och första service från 51900.- inkl moms
Köp din snöslunga nu så får du med kapell
och första service från 8995:- inkl moms

ÖPPET 10-18 LUNCH 12.30-13.30
060-539055 / 070-5204914

VÄLKOMMEN IN!
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Stampuddsv. 5b, 863 33 Sundsbruk
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Mjällådalens byalag
Vi vill önska er alla läsare en trevlig och fin
adventstid och likaså att er jul och nyår ska bli skön
och avkopplande.
Ta vara på tiden att göra något trevligt med dina
vänner och framförallt låt inte alla måsten styra dig
inför denna julhelg.
Vi har bara fått ett liv att leva var rädd om det.
Så en riktigt trevlig adventstid och
God Jul och gott nytt år

Ås/Lagfors byalag

God Jul
och Gott
Nytt År!

önskar vi från Mjällådalens Byalag
genom
Sven-Erik Karlsson
Ordf.

Bredsjön & Slättmons
byalag
Varför inte ta en kvällsbastu
med familjen?
För mer information om flotten, bastu och stugan
på bastuudden vänligen kontakta
bokningsansvarig Kent Berg 070-218 80 69.
Besök gärna vår hemsida
www.bredsjon.dinstudio.se.
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Våra dialektord, S
Ur Bygd i förvandling, del III

spröté			

sprätta

spä´nn-kåá		

tuggkåda

spä´nnte		

tälja stickor

spö´nde		

satte panel på huset

spö´ning		

ytterpanel på hus

stánnte		

stannade

sta´ppli		

dålig att gå

stenbo´rr		

stålborr med härdad spets

sten-tjíl		

järnkil med järnbleck

sten-pi´cka		
stig-å´t-de		
stinn			
stomp			
sto´rsi´nnt		
sto´r-vä´st		
stram			

specialkonstrukterad slägga
flytta på dig
övermätt, full
stump
mycket arg
en speciell stor väst
mallig, högfärdig

Bygdetorget
Klippning 5/12

Nu kommer Inger Brink från Zarahs hit och gör oss fin i håret.
Boka på tel 070-3375307

Gratis böcker!
Våra bokhyllor är överfulla, hjälp oss att minska antalet böcker. Kanske hittar du
en julklapp? Det finns böcker i alla kategorier, även tidsskrifter.

Julstängt 23/12-3/1
Luciadisco
Den 13/12 kl 18-20.30
Pris 20 kr
Vad vill ni att vi ska ordna i vår?
Mejla ring eller skriv
på facebook.

Vallhall anordnar ett
LAN i samarbete med
Bygdetorget den 2-4 januari

Freaky Friday

i samarbete med Lj. Baptistförsamling. Blandade aktiviteter
till exempel lekar, spela spel, baka, sång mm.
Varje träff avslutas med fika.
Vi har öppet i 1 1/2 timme mellan
kl. 18.30- 20. Kom i tid, missa inte godishoppet!
Ålder: från förskoleklass
Kostnadsfritt
29/11, 6/12

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

Redaktionen behöver förstärkning.

V

ärnar du om Ljustorpsbladet och tycker om att
prata med folk? Brukar du
besöka olika tillställningar
här i Ljustorp?
Vi har ibland svårt att kunna
vara på plats när det händer
något på byn. Därför söker vi nu
förstärkning till redaktionen. Vi
vill ju kunna täcka upp alla de
arrangemang som föreningar och
privatpersoner har.
Det finns olika möjligheter att
hjälpa till för den som vill engagera sig. Vi söker i första hand
någon som kan, och vill, skriva
artiklar om det som sker i Ljustorp. Detta görs efter överenskommelse. Det är alltså inte
fråga om ett fast uppdrag, man
skriver när tid och intresse finns.
I andra hand söker vi någon som
kan närvara och samla in fakta

Bilden är från FVO:s fiskedag vid Burtjärn sommaren 2012.

vid en händelse. Fakta som
sedan samanställs till en artikel
av redaktionen. Med fler skribenter skulle variationen på artiklarna bli större. Det är inte ett

SLADDNINGSHJÄLP
Har du lite tid över!!! Vi i skoterklubben Widelake skulle behöva din
hjälp med att sladda våra leder.
Vi är några som hjälps åt, men skulle
gärna se din hjälp också. Skoter och
sladd finns att låna. Vårt ledsystem
ligger till stor del i Lögdö vildmark. Hör
gärna av dig för mer information till:
Manne 070-286 36 38 eller
via mail: manne.fia@gmail.com
Gå gärna in på www.widelake.nu
och läs lite om klubben.

måste att ha dator, handskrivet
fungerar det med. Känner du dig
nyfiken eller har frågor kontakta
Sara Östman på 070-559 27 97.

REP • SERVICE
RESERVDELAR
Snöslungor
Motorsågar
Gräsklippare

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

Traktorgrävare
Grävnings och planeringsarbeten.
Har för det mesta ett glatt humör
Humana priser F-skatt finnes

Ring för förslag
070-365 09 16
20

Adventserbjudande
30% på jackor och kängor

Glöm ej!

Inlämningsställe för kemtvätt Pensionärsrabatt

Öppet:

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

Välkommen!
Boule

Inomhus
Skönsberg
onsdagar kl 12
JULTALLRIK
10 dec kl 15.00, OBS tiden
Terasshuset i Sörberge, Berglundavägen
Underhållning, pris 200:- Anmälan senast 30/11
till 83051, 579604. Anmälan är bindande.

MEDLEMSMÖTE
28 jan kl 13.00
Bygdegården Ljustorp
ÅRSMÖTE
25 feb kl 13.00
Bygdegården Ljustorp

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
Nu är det klart med renoveringen i
hembygdsgården efter vattenskadan.
Vi håller på med att färdigställa 2014
års program.
Hembygdsföreningen önskar alla en

God Jul och
Ett Gott Nytt År!
Välkomna till våra arrangemang!

Vid funderingar kontakta föreningen:
Inger Andersson e-post: inger.edsta@spray.se
070-6145464
www.ulander.com/ljustorp/
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Dialog Mjällådalen kartlägger det mesta
Hej igen!
Det är återigen dags för en uppdatering om Dialog Mjällådalen för trogna läsare i Ljustorpsbladet.
Ni som är flitiga besökare i Mjällådalen har säkert redan sett att Dialog Mjällådalen satt upp besöksräknare på två
platser i dalgången. Det är för att få ett hum om hur många som rör sig i området under olika tider på året. Till
vintern behöver jag hjälp. Jag behöver ställa in besöksräknarna för skoter. (Det är enkelt. Jag
kollar räknaren, samtidigt som skotern passerar räknaren.) Du som har skoter och kan hjälpa
mig; hör av dig på telefon 073-270 13 02.
Nu när vi går in i den mörkaste vinterperioden kommer Dialog Mjällådalen sammanställa och
presentera resultat från genomförda aktiviteter. En annan mycket viktig uppgift är att organiFrostig besöksräkning. sera samtal kring hur det är att bo/leva och bedriva verksamhet i Mjällådalen och Ljustorp. Bli
inte förvånade om det dimper ner en inbjudan till samtal i brevlådan. Jag hoppas få ta del av
Era funderingar kring vad Mjällådalen betyder för er, hur det är att leva, bo och bedriva verksamhet i Ljustorp/Mjällådalen nu och vad ni har för drömmar om framtiden!
Glöm inte Dialog Mjällådalens facebooksida. Jag håller just nu på att lägga upp rapporter från alla våra aktiviteter.
Då kan ni se vad projektet jobbat med. Kontakta mig om ni har idéer eller synpunkter på Dialog Mjällådalen.
På återseende!

Jenny Zimmerman Projektledare Leader Timråbygd Terminalvägen 30, 861 36 TIMRÅ
Telefon: 073-270 13 02
jenny.zimmerman@leadertimra.se
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Sjöströms Busstrafik
Lagfors

Hyr ut din stuga eller gårdshus!

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

God Jul och
gott nytt år!
Välkommen att ringa för prisuppgift
Lage Sjöström
060 - 810 25 eller 070 - 325 76 90
Till Dig som vårdar och/eller stöttar
en anhörig eller vän i Timrå

Träffpunkten drivs kommunalt i samverkan
med primärvården, frivilligorganisationer och
svenska kyrkan. På träffpunkten finns kommunens anhörigkonsulent. Anhörigcenter
skall fungera som äldreomsorgens informationskanal
till
kommunmedborgarna.
Lokalen är i Centrumhuset. Hembesök kan
bokas.
Anhörigkonsulent Lars Wilhelmsson
Tel: 060163492

Matjord
Kranbilstransporter
Sanna Grus

Öppom 124, 861 93 Ljustorp
Telefon: 060-820 35 eller
070-224 59 00 Fax: 060-820 35
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Pyssel sidan
Lös och färglägg!

Mycket 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
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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Stor som liten,
gammal som ung.
Vi vårdar tanden i din mun.
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Pepparkakor (gluten och mjölkfria)
ca 150 st

Ugn: 180 grader

2 dl stösocker
1 1/2 dl mörk sirap
1 msk kanel
2 tsk kardemumma, malen
2 tsk ingefära, malen
2 tsk nejlikor, malen
200 g mjölkfritt smör
2 dl maizena
2 dl sojamjöl
1 1/2 dl potatismjöl
1/2 dl fiberhusk (psylliumfröskal)
1 1/2 tsk bikarbonat
2 st ägg

Gör så här

Dag 1
Koka upp sockret med sirapen i en kastrull.
Drag av kastrullen från plattan. Rör i kryddorna och smöret. Låt smöret smälta ordentligt. Blanda de torra ingredienserna och rör
ner dem i smeten, bäst med hjälp av en degblandare. Sist tillsätter du äggen, ett i taget.
Häll över smeten i en plastpåse eller plastad
bunke och ställ in i kylskåpet över natten.

Dag 2
Sätt ugnen på 180 grader när du ska baka
ut pepparkakorna. Knåda till degen så den
blir hanterbar. Häll ut lite potatismjöl på
bakbordet och kavla tunt. Tryck ut pepparkaksformarna. Lägg kakorna på plåtar med
bakplåtspapper. Grädda mitt i ugnen, 8-10
minuter. De ska se ut precis som vanliga pepparkakor och få lite färg i kanterna.

Tips!

Orkar man inte kavla ut degen, eller inte bryr sig om formen på pepparkakorna, kan man
rulla ut degen till en rulle och skiva tunna skivor att grädda istället. Lika gott och mycket
enklare. Man kan också kavla ut degen på bakplåtspapper som man sedan drar upp över
plåten. Gör man så är det viktigt att trycka ut pepparkaksformarna med ett bra mellanrum
att pepparkakorna inte växer ihop under gräddningen.

God Jul och
Gott Nytt År

Receptet är hämtat från bakboken ”Friendly bread Baka glutenfritt från baguette till brownie”

Birsta Cupolen
BIRSTA Tel. 52 52 55
www.harlinjen.nu
Maggan, Mickis, Annica, Pernilla, Maria och Viktoria
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Mobila massören!
Jag masserar i Ljustorp
1 ggr/månad, boka tid!

Liselotte Andersson, dipl. & cert. massageterapeut
Mobil: 070-266 89 81
Besöksadress: Terminalvägen 16, Timrå
Innehar F-skattsedel
www.mobilamassoren.se
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Aktiviteter i Ljustorp November-Januari

November

Fre 29 kl. 18.30-20.00
Freaky Friday		
Bygdetorget
Baptistförsamlingen
Fre 29 kl. 19.00
Julauktion
Missionskyrkan Lagfors
Ljustorps församling

December
Sön 1 kl. 11.00
Högmässa			
Ljustorps Kyrka
Ljustorps församling
Tors 5
Klippning
Bygdetorget
Bygdetorget
Fre 6 kl. 18.30-20.00
Freaky Friday		
Bygdetorget
Baptistförsamlingen
Lör 7 kl 19.00
Julfest
Bygdegården
Centerkvinnorna
Sön 8 kl. 11.00
Familjegudstjänst
Betel
Baptistförsamlingen
Sön 8 kl. 15.00
Familjegudstjänst
Ljustorps kyrka
Ljustorps församling
Ons 11 kl. 12.00
Mitt på dagenträff
Församlingshemmet
Ljustorps församling
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Fre 13 kl. 08.00
Luciafirande
Ljustorps kyrka
Ljustorps församling
Fre 13 kl. 18-20.30
Luciadisco
Bygdegården
Bygdetorget
Sön 15 kl. 18.00
Julton			
Ljustorps kyrka
Ljustorps församling
Fre 20 kl. 18.30
Familjegudstjänst
Betel
Baptistförsamlingen
Sön 22 kl. 11.00
Gudstjänst			
Betel
Baptistförsamlingen
Sön 22 kl. 11.00
Öppen kyrka
Ljustorps kyrka
Ljustorps församling

Ons 25 kl. 07.00
Julotta			
Ljustorps kyrka
Ljustorps församling
Tis 31 kl. 17.00
Nyårsbön			
Ljustorps kyrka
Ljustorps församling

Januari
Tors 2
LAN
Bygdegården
Vallhall/Bygdetorget
Fre 3
LAN
Bygdegården
Vallhall/Bygdetorget

Lör 4
LAN
Bygdegården
Vallhall/Bygdetorget
Lör 12 kl. 13.00
Barnfest			
Bygdegården
Centerkvinnorna
Mån 6 kl. 11.00
Söndagsgudstjänst
Riibodarna
Ljustorps församling

Mån 20 Stoppdatum
Tis 28 kl 13.00
Medlemsmöte
Bygdegården
PRO
31/1 Nästa Ljustorpsblad
Regelbunden verksamhet
Tis kl. 18-19 tom 10/12
Innebandy			
Gymnastiksalen
Ljustorps IF
Ons kl. 11
Boule			
Skönsberg
PRO
Ons kl 18.15-19 tom 27/11
Barmarksträning
Gymnastiksalen
Lj. IF/Skidsektionen
Ons kl 18.15-19.15 fom 8/1
Skidträning
Elljusspåret
Lj. IF/Skidsektionen
Fre kl. 10-12
Seniorcafé
Bygdetorget
Bygdetorget

Anette & Marie
070-547 14 14 070-247 14 14
ljustropstaxi@gmail.com
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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 bastu-udden
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

Ljustorps Handel
Mån-Fre 9-19, Lö 10-16, Sön 11-15
Ljustorps Trädgård
Mån- Fre 10-17, Lör 10-14.
Bygdetorget
”Öppet” skylt.
Butik brorannasdotter
”Öppet” skylt

0730-944 944
070-218 80 69
070-218 80 69
060-810 50
060- 612287
070-298 31 84
Sticksugen + Loppis

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

Järbos Garner, mönster, stickor m.m. Mycket hemstickat o handarbeten.
Ny adress: Tjernstigen 1 Söråker
Ring för mer info: Mait Härén 070-2161156
Monika Eriksson 072-5587778

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

070-325 76 90
070-547 14 14
070-247 14 14
0771-100 110

Allmänt
Söråkers Folkets Hus
Vårdcentral Söråker
Sjukhuset 			
Apotek 			
Försäkringskassa 		
Veterinär Timrå 		
Timrå Kommun 		
Timrå badhus		
Arbetsförmedlingen
Lantbrevbärare Timrå
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
010-436 64 19
060-57 90 30
114 14
0611-34 90 00
060-439 00
060-408 20
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STAVRE
GRUS
När det gäller grus
och matjord
Ring!
060-802 14
070-351 27 10

Martins service
VVS
PELLETS
VÄRMEPUMPAR
070-673 06 09

Ryds Glas
i Timrå AB

Bilrutor och
stenskottslagning

Öppet må-to 7-17 fr 7-16
Terminalvägen 6, Timrå

Telefon 57 64 20

Helglasade altandörrar till reapriser.
Gipskivor och övriga trävaror till bra
priser. Spånbalar. Pellets 6 & 8 mm.

Öppettider
Mån-Fre 7-17
Terminalvägen 6
861 36 Timrå
Tel: 060-571050
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Returadress:

		
			

Ljustorp Sockenförening
Öppom 110,
861 93 LJUSTORP

Ljustorps Trädgård
Julblommor
i våra växthus!
Röda tulpaner 10 st 98:Stor amaryllis 98:Julgrupper från 25:Hyacinter 20:Passa på
beställ julblommor nu!
Tel: 820 49 Öppet: Vard: 10-17 Lör: 10- 14

Våra annonsörer gör tidningen möjlig!
Dom stöder oss, stöd dem...
Baptistförsamlingen
Benritz Motor
Bygdegårdsföreningen
Bygdetorget
Byggbutiken
Danielsson Byggare
Dialog Mjällådalen
EAB Norrland
GPS i naturturism
Hofmann tandläkare
Håkan Forsberg
Hårlinjen
Hässjö begrav. byrå
Lantnära boende
Leader Timråbygd
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Ljustorps Centeravd.
Ljustorps Handel
Ljustorps Hembygdsför.
Ljustorps församling
Ljustorps IF
Ljustorp PRO
Ljustorps Taxi
Ljustorps Trädgård
Lövbergs B&B
Martins Service
Mobila massören
Monicas
MT Bikeshop
Norrskog
PN Montage

Ryds Glas i Timrå
Sanna Grus
SCA Skog
ServaNet AB
Sjöströms Busstrafik
Skogssällskapet
Stavre Grus
Startgas
Träffpunkten
Tynderö Teknik
Widelake
Y Mäklaren
Östlunds snickeri

