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Distribution
Huvudansvarig: Ulf Nilsson 070-203 54 69

Slättmon, Västansjön, Bredsjön, Uddefors: 
Göran Andersson   tel: 060-845 12 
Lagfors, Åsbacken, 
Lea Hörnström   tel: 060-810 50 
Fuske: 
Fuske byalag   tel: 060-810 51
Lövbergsvägen, Edsta-Jällvik-Björkom: 
Kjell Sjödin    tel: 060-820 31
Skäljom-Edsåker-Aspen: 
Hans Öberg    tel: 060-57 56 26 
Lögdö, Riibodarna: 
Björn Andersson   tel: 060-820 74 
Prästsvedjan,Höglandsv,Mellberg,Kyrkberget: 
Pernilla Sjöström   tel: 060-824 34 
Öppomsvägen, Hamrevägen: 
Erland Nordström   tel: 060-823 19 
Skäljom,Åsäng,Stavreviken,Rotenv: 
Mikael Forslund  tel: 060-831 17
Åsäng mot Viksjögränsen: 
Mjällådalens byalag mobil: 0737-28 25 08

Ring er distributör om ni inte fått tidningen...

Tidningsinformation
Nästa tidning 26-27 sept

Stoppdatum den 1 sept 2009 
Vi ber om ursäkt att detta nummer är försenat,  
redaktionen drabbades tyvärr av en datakrash...

Prenumerationer
Tidningen delas ut gratis till alla som har brevlåda 
i Ljustorp. Ni andra som vill ha tidningen kan pre-
numerera för 150 kronor per år. Sätt in pengarna 
på PG 86 11 24-6 och skriv prenumeration, ditt 
namn och adress så kommer tidningen.

Annonser
Kontakta Kjell Rastberg 073-728 25 08 eller 

redaktionen på mail: ljustorpsbladet@ljustorp.se

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

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

REDAKTIONELL  INFORMATION

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

 
Ansvarig utgivare

   Niclas Andersson tel: 0730-76 46 02

Redaktion/skribenter 
Lena Liljemark  tel: 060-822 22
Olof Ulander  tel: 060-822 40
Torsten Byström tel: 060-57 93 22
Sara Östman  tel: 060-12 26 66 
Ulf Nilsson  tel: 060-823 80

Gästskribenter: 
Henrik Forsberg, Andreas Aronsson, Greta Fors-
berg och Torsten Sundberg.

LJUSTORP En BlomstrandE landsBygd

Bild: Birgit Svensson
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Vilken Österrikevecka!
Styrelse 2009

  Niclas Andersson, ordf 
  Lena Liljemark, vice ordf
  Ulf Nilsson, kassör
  Sara Östman, sekr 
  Victoria Rosengren 
  Kjell Rastberg
  Suppleanter:  
  Björn Andersson
  Lill Wiklund
  Adjungerad: 
  Vivianne Nyman

Ljustorps sockenförening

Föreningen skall 
verka för att skapa 
de bästa förutsätt-
ningar för att leva 
och bo i Ljustorp!

Årsavgift
Enskild: 75:- 
Familj: 100:-

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

Insats 
 Enskild: 100:-

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

Insatsmedlemskapet är 
personligt och betalas 
en gång sen tillkommer 

årsavgiften varje år.

Ljustorps  sock-
enförening

Öppom 110 
861 93  Ljustorp
Tel: 060 - 824 13

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

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

rening

Bygdekontoret 
Mån-Fre: 9-19 (tillgängligt)

Boka tid för möte
bygdekontoret@ljustorp.se 

Ljustorpsbladet
ljustorpsbladet@ljustorp.se

Webbportal/Hemsida
portal@ljustorp.se
www.ljustorp.se 

www.upplevljustorp.seStöd vår verksamhet genom att betala årsavgift!

Vad ska man egentligen säga, vi 
har haft byfest igen:) Österrike 
veckan blev en succé och Ljus-
torp visade sig i strålande sol 
och från sin allra bästa sida för 
våra gäster. Ljustorp har därmed 
börjat utveckla sin första vänorts-
relation. Veckan gick i utbytets 
tecken och vi försökte att ta till 
oss av Österrikarnas erfarenhe-
ter inom turism, företagande och 
vindkraft. Vindkraften hann vi 
inte beröra så mycket, men det 
känns som om det är ett område 
vi kommer att samverka mycket i 
framtiden. 

Kulmen blev den Österrikiska mid-
dagen då 200 ljustorpare kom och 

åt Wienerschnitzel 
och Pallaschinken. 
Köerna blev långa, 
men humöret var på 
topp och köksper-
sonalen gjorde en 
fenomenal insats. 

Om igen kan vi kon-
statera: Tänk vad 
vi kan när vi sam-
arbetar. Det var 
folk från kyrkan, 
från byalagen , från 
Betel, från idrotts-
föreningen, från 
Humlan, från fri-

villiga brandkåren, från Centern, 
EAB, Sandströms snickeri och 
många, många fler.

Under vintern ska vi försöka pro-
ducera ett material och en speciell 
hemsida som kan tilltala Österri-
kiska gäster och naturligtvis ska 
det vara på tyska, sen får vi se om 
vi får några nya turister till som-
maren. Annars ser vi alla fram 
emot när vi tillsammans ska åka i 
en buss till Österrike och hälsa på 
i Obersdorf, vad säger ni? 

Glad sensommar och tack till 
alla som gjorde veckan möjlig/ 
Sockenföreningen

Aktiviteter!
Sol, sommar och bad...

... men snart höst igen;)

Företagsfrukost 7/9 kl. 8 
Ordförandeträff 10/9 kl 19 
Turistsektionen 3/9 kl 19

  
allt på bygdegården Våra gäster uppe på Högåstornet!
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Resedagbok från Sydamerika del 4
Henrik, Mikael och John besöker Chile och Argentina

Strax före jul åkte två ung-
dommar från Ljustorp på en 
spännande resa tillsammans 
med en kamrat från Sunds-
vall. Under några nummer 
får vi följa deras resedagbok.
 
Deltagare: John Eriksson, Mikael 
Henriksson, Henrik Forsberg. 
Resdatum: 26/11-23/12 2008

9/12 Dag 14
Uppstigning och frukost, som ingår 
i priset. Stadigare frukost än vad 
vi haft i Chile. Inte bara bröd, mar- 
melad och kaffe, utan vi får även 
juice, flingor och yoghurt. Jag skri- 
ver klart vykorten som jag började 
med igår och går iväg till postkon- 
toret för att köpa frimärken och 
posta dem. Dyra frimärken, 5 pesos/ 
styck, ca 13 kronor. Vi köper mackor 
och pålägg som vi äter i väntan på 
bussen som går 14.00. Buss modell 
mindre. Resan tar 4 timmar. Det är 
väldigt vacker natur, höga klippiga 
berg och vatten. Mycket öppna land-
skap, ser nästan ut som de skotska 
vidderna. 

Framme i San Carlos de Bariloche så 
tar vi en taxi från busstationen. Två 
australiensiska tjejer som bodde på 
samma ställesom oss i Pucon, Ali och 
Leah. De är redan i Barlioche och har 
bokat rum åt oss på samma ställe 
som de bor på, Periko’s. På kvällen 
går vi ut och tar varsitt glas vin på en 
irländsk pub. Sen äter vi middag på 
restaurangen bredvid puben.

10/12 dag 15
Idag har varit en riktig slappardag.
Det är mulet och regnar nästan hela 
tiden. Ali och Leah ska åka vidare 
i dag så vi tar farväl av dem. Trev- 
liga tjejer, pratar nästan oavbrutet. 

På förmiddagen 
går vi och tittar 
i lite butiker och 
äter spagetti vid 
12-
tiden. Sen fixar 
vi ett nytt boende 
på “Hostel 41 
below”. Vi är 
inte nöjd med 
Periko’s för det 
är så mycket 
oljud där. Tvätt-
maskin utan- 
för rummet 
som går nästan 
dygnet runt och 
trafik utanför 
fönstret. Men 
vi måste sova 
där en natt till-
för annars hade 
vi måsta bokat 
ut före klockan 
11.00. Resten av 
dagen ligger jag 
inne och läser 
en bok.

11/12 Dag 16
Fortfarande mulet, men inget regn. 
Och inte lika kallt som igår.Vi hyr 
cyklar och beger oss iväg mot ett skid-
område. Mycket uppför och vacker 
utsikt över Barlioche och dess sjö. 
Kommer ikapp tre stycken på häst 
som visar sig vara svenskar, från 
Linköping eller var det Lidköping? 

Vi cyklar på stigar i skogen, väldigt 
kuperat och dammigt. Framåt kväl-
len börjar det klarna upp och vi får 
höra att det ska bli 28 grader varmt 
imorgon. Första natten på 41 below 
så får jag och Micke ett dubbelrum 
och John får sova i ett rum med två 
våningssängar tillsammans med 
andra. Men sen ska vi få ett eget 
rum med två våningssängar för oss 
själva.

12/12 Dag 17
Idag ska vi ut och vandra. Vi tar 
bussen från stan och åker 18 kilo- 
meter. Nu måste vi byta buss för att 
ta oss dit vi ska, men den kommer
inte förrän om 2 timmar. I närheten 
finns en sittlift som går upp till en 
utsiktsplats. Men hurtig som vi är 
går vi upp i stället, tar ca 20 minu- 
ter. Väl uppe så njuter vi av utsikten 
och köper varsin varm macka med 

smält ost. Vi går ner och bort till 
busshållsplatsen. Bussen är sen som 
vanligt. Åker ytterligare 10 kilome-
ter. Vi ska vandra upp till en stuga. 
4 timmar ska det ta enligt en karta 
där stigen börjar. Första halvtimmen 
är det väldigt brant. Och redan efter 
1,5 timma är vi framme. Jag tror vi 
hållit lite högre tempo än normalt. 
Vi vilar en halvtimme i solen och 
äter smörgåsar som vi tagit med.

Det har hela tiden varit stora, feta 
bromsar efter oss som har drivit oss
till halvt vansinne. Värre än brom- 
sarna vid Röjesjön. Vi funderar på 
att fortsätta vandringen ända upp 
till toppen. Berget heter Cerro Lopez 
och är 2076 meter högt. Att jämföra
med Kebenekaise som är 2104 möh.
Nu blir det riktigt brant, får klättra
bitvis.Halvvägs upp kommer vi på 
snö men det är så varmt så vi går 
i bara shorts. Efter en timme är vi 
uppe och det är en fantastisk utsikt.

Stannar där uppe ca 40 minuter. På 
vägen ner åker vi på snön, går jät-
tefort. Hela vandringen upp och ner 
tar nästan 7 timmar och det känns 
i kroppen, speciellt i knäna och 
höften.
 
Fortsättning följer...
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Öppettider
Mån-Fre 9-19 Lördag  10-16 Söndag 11-15

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

HEMSÄNDNING 
Tel: 820 40

Leverans fredag förmiddag
Beställning senast  torsdag 
Levereras kostnadsfritt!

OMBUD FÖR
Niclas och Lena hälsar alla hjärtligt välkomna

Köp ditt refillkort till mobilen hos oss! 

Ta en kopp kaffe i vår fikahörna!

Årets Landsbygdsföretag i Västernorrland 

Paketpris 
Tändvätska + grillkol          

48:-
Philadelphia 

 Ost, 200 g
 

 1690 
Fler erbjudanden finns i butiken ! Priserna gäller t.o.m 9/8 med reservation för slutförsäljning

Vaniljglass
Gammeldags från Diplom-Is, 2 L  

3990

Hot dogs 
500 g från Scan

2 för 30:- 

 Ord pris 56,90

Ord pris 23,90 Ord pris 45,80

 Ord pris 76:-
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Tag till höger i ”Lövberglia”, åk en 
bit i nedförsbacken, och där finns 
ett herrgårdsgult hus omgivet av 
ekonomibyggnader i det numera 
nerlagda jordbruket. Valgit bor 
här tillika med barnbarnet Jonas 
och sina bägge huskattor.

Hon föddes i Högland. Är äldst 
av 8 syskon enligt följande: Maj 
f.1926, Evy f.1929, Rolf f.1932, 
Gertrud f.1934, Torsten f.1935, 
Sven-Olov f.1938 och Roland 
f.1939. Lilly och Wilhelm 
Sundberg var föräldrar till 
barnaskaran. Familjen flyt-
tade till Skön några år men 
blev sedemera bofasta i Ljus-
torp igen, närmare bestämt 
i Hamre. Namnet Valgit är 
ovanligt men här kommer för-
klaringen; Har amerikanskt 
ursprung, en vännina till Val-
gits mormor (syster Lindbäck) 
Fick en dotter i Amerika med 
det namnet och så blev det 
bestämt att även Sundbergs 
förstfödda skulle bära samma 
namn. Denna mormor som 
nämns var f.ö. syster  till fram-
lidne Jonas Åström i Lagfors 
som så tragiskt drunknade vid 
flottningsarbete i Ljustorpsån. 
Fadern Wilhelm avled 1957 
och modern Lilly 1976. 

Skolåren och konfirmationen 

avklarades och sedan blev det pig-
tjänst i runt 13 år i såväl Timrå 
som Ljustrop. Valgit och Gustaf 
gick samtidigt i skolan och redan 
då kastade man ”getögon” på var-
andra.  Det fortsatte under tonåren 
och 1944 var det dags för förlov-
ning. Sonen Kalle föddes 1945, och 
året efter 1946 blev det giftemål 
mellan makarna. Ann- Sofie kom 
till världen 1948 och tredje barnet 
Thomas är född 1954. 8 barnbarn 
och 7 barnbarnsbarn finns med i 
bilden. Sonen Kalle har ett flyg- 
och helikopterföretag i Norge, 
Ann-Sofie jobbar med matlagning 
och bespisningsjobb i Timrå och 
Thomas är stationerad hos SCA 
Östrand.

Beträffande maken Gustaf som 
avled 2006 efter diverse bekym-

mer med hjärtat berättar Valgit  
följande: Huvudsyselsättningen 
var jordbruk- och skogsarbete, 
men även arbeten hos Allschakt 
i Söråker och inom stuveriet 
hanns med. Lite av tusenkonst-
när präglade Gustaf. Han helre-
noverade huset, Byggde själv en 
nyckelharpa efter genomgången 
kurs på Alnö. Snickrade en väv-
stol till Valgit, och var dessutom 
en god tecknare. Fiolspelare och 
aktiv i Ljustorps spelmanslag.

Valgits ”bakgrund” är bondmo-
rans, men även hon har haft jobb 
vid sidan av jordbruket, 23 år i 
SCA:s plantskola. Dansen har 
varit en röd tråd i hennes liv. 
När Gustaf var runt 50 år intro-
ducerades även han. Danskurs 
i bygdegården, som utmynnade 
till såväl motionsdans som folk-
dans. Medverkan i Hälsinge-
hambo och Uppsalaschottis i 10 
år, Timråsvängen i 9 år säger 
väl allt. Hembygdsdräkten (se 
fotot) har Valgit vävt själv, och 
den har numera gått i arv till 
sonhustrun i Norge.

Skogsarealen är avvecklad och 
verksamheten numera begrän-
sad till hushållsbestyren. Bor 
kvar i stugan som övertagits 
av barnbarnet Jonas. Han stäl-
ler upp i ”vått och torrt” enligt 
Valgits egna ord. Gästvänlig 
, pratsam och humoristisk är 
kännetecken för Valgit. Nyba-
kade mjukkakor och mycket 
annat gott ”doppa” blir slutvin-
jett, förmodligen inrymde kaffe-
hurran ”Lövbergslia”-kaffe.

Torsten Byström

Tottes hörna

Ljustorpsprofil 22
  Valgit Backlund född 250525
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Fotbollssektionen

Kontaktuppgifter Ljustorps Idrottsförening
Öppettider kansli: Mån-fre 7-13.30 
Mellberg 149, 861 93  Ljustorp  Tel:  060-821 86
Bankgiro:  5808-0029 (medlemsinbetalning)
Hemsida: www.idrottonline.se/timra/ljustorpsif e-post: ljustorpsif@telia.com

Ljustorps IF:s Minnesfond
Gåvor som skänks till denna fond går 

till föreingens ungdomsverksamhet. När 
ni vill använda denna fond så ring IF- 

Kansli: 060 - 821 86 
Sätt in valftritt belopp på BG: 5808-0029

Fotbollens 
Hemmamatcher!

29/7  Lj. IF - Holms SK   kl 19.00
9/8  Lj. IF-Ljunga IF   kl 14.00
16/8  Lj. IF-Nedansjö IK   kl 14.00
30/8   Lj: IF-Heffners/Ortviken kl 14.00
13/9  Lj. IF-Alnö IF2   kl 14.00

Fotbollssektionen har beslutat att slopa 
entréavgiften 2009. Vi siktar på Div.4 igen, 
och behöver publikstöd, därav gratis inträde 
till samtliga hemmamatcher.

Bingolotter
Prenumerera på Bingolotter. Ring kansliet 821 86

Björkängen
Våffelstuga, turistinfo och loppis 

Badtunna
Locka vänner, familj eller 
arbets kamrater till en natur-
nära spa-upplevelse och hyr 
vår vedeldade badtunna.

Mottagning av metallskrot!
Stöd vår verksamhet och lämna till containern på IP

Bilbingo! 
Torsdagar 18.45,  

kassan öppnar 17.30
Avslutning 27/8 

Kanotuthyrning
Glöm inte att du kan hyra  

kanoter hos oss och ta en utflykt i vår vackra 
natur: 0730-944 944

Skidsektionen
Sundsvallsloppet! 

Lördag 22/8 Balderhov 
Klockan 12.30: 2,3 km Ungdom f 95-96 + f 97-98 

Klockan 13.00: 5 & 10 km dam och herr
Ljustorps IF skidsektion betalar avgift för ungdomar. 

Anmälan senast 10/8 till Mats Englund 824 29 
Vuxna anmäler sig själva 060-170598

Medlemsavgifter 2009 
Enskild 50 kr, 
familj 200 kr, 
aktiv 150 kr

Vinstlista Mopedlotteriet
Vinst 1 Moped lott nr 286 Mait Härén 

Vinst 2 Integralhjälm lott nr 245 Monica Östling 
Vinst 3 Jethjälm lott nr 163 Sune Höglund

Vi gratulerar vinnarna och framför ett stort 
tack till alla lottköpare, Fotbollens A sektion

Loppisgrejor
Vi tar emot dina utgallrade saker och säljer 

dem vidare på loppis i Björkängen. Pengarna 
går vill vår verksamhet. Lämna på IP eller 

ring så hämtar vi!
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Vi utför ombyggnationer, reparationer samt kakel- och klinkerarbeten

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

Biblioteket läggs ner
Den 11 juni tog Kultur- och Fri-
tidsnämnden beslutet att lägga ner 
Ljustorps Bibliotek. Beslutet togs 
som en del i budgetdiskussionen 
inför kommande år.

Biblioteket läggs ner med ome-
delbar verkan och böckerna 
kommer att börja packas ner 
vecka 34. Barnböckerna kommer 
att transporteras tillbaka till 
Ljustorp för att finnas tillgäng-
liga på skolan.

Bakgrunden till nedläggningen är 
att det kommer att uppstå en pen-
sionsavgång på Bibliotket i Timrå 
2009 och man har diskuterat hur 
man ska lösa frågan för att det ska 
kosta så lite pengar som möjligt. 
Lösningen med Ljustorps biblio-
tek blev en chans att kunna åter-
besätta tjänsten och ändå kunna 
spara pengar.

Ljustorps bibliotek har en utlå-
ning på 3 986 böcker per år, vilket 
motsvarar 4 böcker per invånare 
och år. Huvudbiblioteket i Timrå 
har en utlåning på 6,9 böcker per 
invånare och biblioteket i Sör-
åker 9,7 böcker per invånare. Ser 
man dessa siffrorna i relation till 
att Ljustorp har öppet 4 timmar 
per vecka och Timrå 33 timmar 
per vecka, så är frågan ändå om 
man inte dömt ut Ljustorps bib-
liotek utan att se siffrorna i rätt 
relationer.

Sockenföreningen och Ljustorps 
IF beklagar nedläggningen 
framförallt för att det inte funnit 

någon diskussion och informa-
tion med bygden före beslutet. 
Dessutom tycker man det är 
beklagligt att kommunen väljer 
att satsa så lite på sin biblio-
teksverksamhet. Driftskostan-
derna för bibliteksverksamheten 
i Timrå kostar 296 per invånare 
att jämföra med siffrar 421 per 
invånare för länet som helhet. 
En skillnad på över 100 kronor 
per invånare.

Ingen av föreningarna är heller 
intresserade av att ta över och 
driva verksamheten. - Vi kan 
inte ta över och driva kommu-
nal verksamhet på ideell basis. 
Vi har fullt upp med att klara av 
vår egen kärnverksamhet, säger 
Tina Forslund Tjärnberg.

En namninsamling pågår på 
Internet för att protestera mot 
mot nedläggningen och framfö-
rallt hur nedläggningen skett, I 
lokalpress har Fritidsnämnden 
uttalat sig om att man inte ser 
bygden som en remissinstans...

Länk till namninsamlingen om 
du vill delta i protesten finns på: 
www.ljustorp.se

Den 11 juni tog Barn- och utbild-
ningsnämnden beslutet att inrikta 
sig på alternativ tre dvs. flytta för-
skolan till nuvarande skola.

Beslutet innebär att man uppdrar åt 
Kultur- och tekniknämnden att bereda 
förslaget för äskande av medel. Barn- 
och utbildningsnämnden begär risk- 
och konsekvensanalys utifrån alla tre 
förslag från rektorerna på Ljustorps 
förskola och skola.

Anita Wiklander (C), Marianne 
Andersson (FP) och Conny Elderyd 
(KD) reserverade sig mot beslutet. 
Anita Wiklander föreslog istället 
alternativ två där förskolan delvis 
integreras med skolan. Det är också 
det förslaget som arbetsgruppen i 
Ljustorp föreslagit.

Ljustorps sockenförening har disku-
terat frågan med kommunledningen 
och kommer efter sommaren att 
besluta sig för hur man ska agera i 
frågan. Lena Liljemark från Socken-
föreningen är bekymrad. - Vi vet att 
skolan inte rymmer både förskolan 
och skolan och det här är ett kata-
strofalt beslut. Dessutom vägrar 
Barn- och utbildningsnämnden 
och dess tjänstemän och rektorer 
att överhuvudtaget föra en dialog 
med oss. Man väljer att prata med 
enskilda föräldrar och tycker att 
man uppfyllt sin demokratiska skyl-
dighet. Inte ens ett föräldramöte har 
man klarat av att genomföra under 
våren för att ge en samlad informa-
tion till föräldrarna.

Skola och 
dagis
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Ljustorps Bygdegård ekonomisk förening
Mellberg 149
861 93 Ljustorp
Bankgiro: 5323-2682
www.svenskidrott.se/Y/ljustorpsif
ljustorpsif@telia.com 

TELEFONER:
Prisuppgifter och Bokning 
mån - fre 7-13.30 tel 060-821 86 
ljustorpsif@telia.com
------------------------------------
Anläggning  
Vaktmästare 070-28 83 147

 Fritidsgården Informerar

 

Bygdegården i Ljustorp består av flera lokaler: affärslokal, fritidsgård, kök, förråd och samlingslokaler. Här spelas 
teater, hyrs för fester, arrangeras träning, spelas konserter, arrangeras konstutställningar, hålls möten och kurser, 
träffas hälsogänget, arrangeras cafekvällar och modevisningar mm

Här finns en stor sal som rymmer ca 140 personer och två mindre salar som tar ca 25 respektive 10 personer. Även 
fritidsgårdens lokaler finns att tillgå för uthyrning. Här finns konferansutrustning, hörslinga, fullt utrustat kök, ljudan-
läggning, videokanon och optisk fiber. Vi erbjuder också lokal för borgliga minnescermonier vid livets olika faser.

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

Bokning sker mån - fre 7-13.30 via kontakt med Ljustorps IF kansli 060-821 86 

Välkommen att hyra Bygdegården

       
Vi fyller på 

arbetsschemat!
Kontakta: 

Pernilla Sjöström  
070-288 47 46 
Linda Kerttu 
070-52 56 418

Möte
2/9 kl 18.30

Ljustorps Fritidsgård och Ljustorp 
Green Eagels (Unga örnar) kallar 

till möte om årets planering. Barn/
ungdom från årskurs 4, föräldrar, 

intresserade är välkomna!

Öppettider

Vi öppnar till hösten 
igen. Beslut efter 

möte 2/9

Föräldrar!
Ni behövs för att fritids-
gården ska fortsätta sin 

verksamhet! 

Det är jätteroligt att så 
många ställt upp så att 

verksamheten kan rulla på.
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 Vårgatan 21

Våga vara vacker!                                                                       
 

* Internetboka när det passar dig *  

Lagfors bollklubb
Lagfors Bollklubb bildades på 
våren 1920 som sedemera 1927 
blev Lagfors idrottsförening. Eld-
själ och pådrivande var en inflyt-
tad yngling vid namn Martin 
Augustinsson. 

Stallgården fungerade till att 
börja med som fotbollsplan men 
genom bolagets försorg anvisa-
des en lägda bakom bruksstal-
let som fotbollsplan. Lägdan var 
sluttande och ojämn varför en hel 
del schaktningsarbeten utfördes 

för att få en någorlunda spelbar 
plan. 

Matcher spelades mot en kombi-
nation av dammbyggare i Lagfors 
och sedemera Lögdö IF som mot-
ståndare. Mycket att lära från 
början och stora förlustsiffror, 
men så småningom (1930- talet) 
kom föreningen in i seriesyste-
met och blev mer respekterat. 

Det var hårda tag emellanåt, Adolf 
Sundberg sparkade Johan Hamrin 
i ändan med en 
träsko och kala-
balik utbröt 
och det blev ett 
längre uppehåll 
i matchen. Vid 
ett möte med 
en kombina-
tion från Fuske 
uppstod vilt 
handgemäng 
och där avbröts 

matchen helt.

Lagfors BK 1923
Stående från vänster: Fridolf 
Lögdahl,Edvin Åström, Manne Sund-
berg, Einar Forslund, Birger Forslund, 
Otto Gälldin, Hjalmar Engström, Otto 
Åström och Martin Augustusson.

Knästående från vänster: Gustav 
Biberg, Gustav Lögdahl, Fritjof For-
slund, Hilmar Åström, Leo Åhlander, 
Johan Hamrin, Helmfrid Lögdahl. Lig-
gande John Sundberg och Nils Ham-
marberg.
                      Text: Torsten Byström

Svea sjöblom kokade kaffe och sålde 
tillika saft och vatten vid Lagfors IFs 
första fotbollsmatch.
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   CENTERN OCH CENTERKVINNORNA
Kyrkoval

I år är det även dags att välja nya representanter i våra kyrkliga församlingar. För 
oss i Ljustorp gäller det fyra val. Vi ska välja ledamöter till vårt lokala kyrkoråd 
i Ljustorp, till kyrkofullmäktige för vår samfällighet (Ljustorp-Hässjö-Tynderö), till 
stiftsfullmäktige (Härnösands stift) och kyrkomötet (för hela landet i Uppsala). Alla 
som tillhör Svenska kyrkan kommer att få röstkort och information om valet i god tid innan valdagen. 
Tänk på alla aktiviteter och funktioner kyrkan har i vårt samhälle. Kyrkan har en viktig plats genom 
hela livet: dop, konfirmation, vigsel, begravning. Hos oss i Ljustorp finns förutom ordinarie guds-
tjänstverksamhet även t. ex. kyrkis för de minsta barnen, barnkör, kyrkokör, församlingskvällar, 
mitt-på-dagen träffar med lunch och samverkan med andra föreningar (barnkollo, surströmmingsfest 
etc).  Glöm inte att delta i kyrkovalet och påverka din kyrka!

Utflykt mot hemligt mål

Söndagen den 12 juli genomförde centeravdelningen den traditionella resan mot HEMLIGT MÅL. 
Efter en ”vilseledande ” sväng via Torsboda hamnade vi på Bergeforsens kraftstation, där vi togs emot 
av Bo Åström. Vi fick en intressant information om anläggningens uppbyggnad samt en rundvandring 
i turbinhallar och lokaler som innehåller utrustning för styr- och reglerande funktioner. Man kunde 
inte undgå att imponeras av axelgrovlekar och lager på 600-700 millimeter i turbinerna, detta i jäm-
förelse med axeln i vedkapen därhemma. 
Kraftstationen är uppförd på en plats som är påverkad av vulkaniska aktiviteter. En bergart från 
vulkanutbrottet har egenskapen att den löses upp vid kontakt med vatten. Av misstag kom bergarten 
att till en del användas som inklädnad i dammvallen. Materialet har därför bytts ut. Efter fika med 
surr vidtog hemfärden i spöregnet för de 30-tal personer som hörsammat inbjudan.
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Öppet hus i Ljustorp
En vårdag när Ljustorp visar upp sig i alla sin glans

Lördag den 23 maj var det öppet 
hus i Ljustorp. Öppet hus har funnit 
hos Ljustorps Trädgård och Tomat-
Ås under många år, men i år vill ett 
samlat Ljustorp visa upp fler besöks-
mål och sevärdheter för besökare.

Niclas Andersson från Sockenför-
eningen berättar att initiativet 
kommer från Per på Trädgården 
som tyckte att man skulle försöka 
att dra lite nytta av alla hans besö-
kare under den här dagen.

Massor av aktiviteter
Det var aktiviteter igång i hela Ljustorp 
dagen till ära: Hoppborg på Ljustorps 
Handel, guidning av flera natursti-
gare, servering på ett flertal ställen, 
underhållning, guidning av Ljustorps 
kyrka, casting vid Betel, tipsslinga och 
provsmakning på Tomat-Ås, turistin-
formation och Kolbulle-stekning vid 
LjustorpsTrädgård.

Det var bemannat och öppet på 
Lögdö bruk, Hembygdsgården, 
Ljustorps trädgård, Humlans slöjd, 
Ljustorps Handel, Ateljé Tid och 

rum, Ljustorps kyrka, skolmuséet, 
Björkängen, Betel och Tomat-Ås.

Det kom massor av besökare på 
dan som bjöd på ostadigt väder. 
Regnet höll sig dock borta till fram 
på eftermiddagen.

Dagen blev lyckad
Niclas Andersson berättar att man 
i stort känner sig väldigt nöjd med 
arrangemanget. Alla aktiviteter fick 
inte så mycket besökare, men vi fick 

en chans att visa upp allt och fram-
förallt att nå ut med marknadsfö-
ring om Ljustorp. Det här är någon 
som vi får jobba på i många år för att 
få besökarna att sprida sig över hela 
Ljustorp. Turistinformationen utan-
för Ljustorps Trädgård var ett viktigt 
inslag för att dels sprida information 
om vad som fanns under dagen, men 
också för att marknadsföra Ljustorp 
i stort, avslutar Niclas.
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STAVRE 
GRUS

När det gäller grus 
och matjord 

Ring!
060-802 14 

070-351 27 10

 

GLAS * MONTAGE * SOLSKYDD

ROBERT LINDGREN SÖRBERGE  
TEL/FAX 060-526630 MOBIL 070-6901360  

www.rialp.se 

Välkommen!

 

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

REP • SERVICE
RESERVDELAR
Snöslungor
   Motorsågar
      Gräsklippare
         Mopeder mm 
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Ljustorps minnen 
Hembygdsföreningen publicerar 2 bilder i varje nummer av Ljustorpsbladet.

Bild nr 11066, till höger
Bilden känns mycket spännande eftersom den 
ger en direkt koppling till 1700 talet. 
Mannen på bilden är bonden Anders Anders-
son i Åsäng född 1789 död 1866 med sin hustru 
Märta Jonsdotter född 1793. Anders Anders-
son var nämdeman och således en person med 
anseende. 
Anders Andersson dog den 31 mars 1866 och 
bilden måste vara tagen innan och är förmod-
ligen den äldsta Ljustorpsbilden hitintills. Det 
finns ytterligare en bild som vi vet är tagen 
1866 men senare på året.

Bild nr 10998, ovan
Bilden är tagen i Fuske på 1960-talet och visar 
plogning med häst. Det är Fritz Forsberg som 
kör hästen. Vägarna plogades förr av bönderna 
med ansvar för varsin del av vägen. 
Är man uppväxt med dagens plogteknik så är 
det kanske en överraskning att se hur vägarna 
som plogades med häst såg ut. Som bilden visar 
så ser vägen närmast ut som ett dike vilket var 
karakteristiskt.
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Nya öppettider 

Terminalvägen 6 
861 36 Timrå 

Mån-Fre        07-18 
Lör                10-14 
Sön                Stängt 

Utkörning       

Pellets 6 & 8 mm
Till bra priser! 

Tel: 060-57 10 50 

Byggbutiken
i Timrå 

Martins service
VVS 

PELLETS
VÄRMEPUMPAR

070-673 06 09

Nya öppettider: 

Terminalvägen 6 
861 36 Timrå 

Mån-Fre          07-17 
Lör                  10-14 
Sön                  Stängt 

Pellets 6 & 8 mm, 
trävaror & 

tryckimpregnerat     
till bra priser! 

Utkörning       

Tel: 060-571050 

Byggbutiken
i Timrå 

Söråkers
Motor Center

Utförsäljning
Flytvästar• 
Seglar- och rädd-• 
ningsvästar
99:-/199:-• 

Motorsågar &  
reserverdelar

Nya motorsågar;  • 
Shindaiwa & Tanaka
Svärd och kedjor• 

Reparation  
och service

Av motorgräsklippare
Stort reservdelslager

Utförsäljning •	
mopedhjälmar
MDS med visir• 

Nu • 695:- (995:-)

Rigstavägen 56, 405 88 Söråker. Telefon 070-231 21 62

Generösa öppettider!
Åkgräsklippare MTD

LF 125 96 cm bredd: 15 395:-
LG 175 107 cm bredd: 18 695:-

Samt vanliga motorgräsklippare 

Damcykel
7 vxl, 28” Nav generator 

Sommarrabatt 4 295:- (4995:-) 
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Österrikeveckan
Ljustorp hade finfrämmande från Obersdorf i Österrike

Mellan den 23 och 26 juli hade 
vi i Ljustorp ett formellt besök av en 
grupp från Obersdorf i Österrike. 

Bakgrund
Tanken med besöket var att vi skulle 
börja utbyta erfarenheter och knyta 
vänskapsband som kunde leda vårt 
samarbete vidare. Målsättningen var 
och är att vi i framtiden ska bli någon 
form av vänorter för varandra.

Obersdorf är en by med 1800 invå-
nare som ligger ca 2 mil från Wien. 
Byn är i princip i-hopväxt med det 
större samhället Wolkersdorf som 
har ca 7000 invånare. 

Tanken är att i och med att Ljustorp 
och Obersdorf har likartade förhål-
landen ska vi kunna lära av varandra. 
Byarna har likartade förhållande i 
form av: närhet till en stor stad, jord-
bruksbygd, aktivt föreningsliv och 
naturligtvis storleksmässigt.

Initiativtagare till samarbetet är 
Roberth Kalcik i Bredsjön (som ni 
kan läsa mer om på sid 30)

Vindkraftsmöte
Det första som hände var att vind-
kraftsföretaget Öko-Energie hade 
ett möte med Timrå kommun för att 
utreda möjligheterna att kunna göra 
vindkraftsprojekt i Lögdö vildmark. 
Öko-Energie är ett företag som arbe-
tar med ett andelssystem som inne-
bär att de boende i bygden är delägare 
i vindkraften. Förhoppningen är att 
det ska kunna byggas vindkraft i den 
formen här i Ljustorp, då blir vi alla 
glada när det blåser;) 

Mötet avlöpte väl och 
man kommer att fort-
sätta utreda möjlighe-
terna för att Öko-Energie 
ska starta ett mindre 
vindkraftsprojekt här 
hos oss. Mer information 
om det här kommer att 
komma under hösten.

Turistmöte
Veckan startade med ett 
möte om turism och hur 
vi arbetar inom turis-
men på respektive ort. Vi 
berättade lite om hur vi 

arbetar och besökarna från Obers-
dorf berättade hur dom arbetar med 
turism. Österrikes turistvolym och 
förutsättning är naturligtvis ohygg-
ligt mycket större än vår, men det 
finns ändå saker att lära. I Obers-
dorf är cykelturismen stor och man 
har många cykelturer kopplade till 
husrum, mat och även till tåg.

Sightseeing i bygden
För att på ett praktiskt sätt visa 
vad Ljustorps med omnejd har att 
erbjuda så tog vi ut våra gäster på en 
utflykt på torsdagen. Lage Sjöström 
körde naturligtvis bussen och Kjell 
Rastberg var vår guide. Besökarna 
fick besöka/se Ljustorps Trädgård, 
Human, Lögdö Bruk, Mjällån nipor 
vid militärbaracken, Mjällådalens 
rökkåta, Västanåfallet med Natu-
rum, Högåstornet och avslutnings-
vis lunch på Tomat-Ås.

Våra gäster blev otroligt entusias-
tiska och jämförde vårt område med 
ett ”paradis”. Dom ser absolut möj-
ligheter att kunna få besökare från 
Österrike att komma  på semester 
och att vi gör färdiga paket.

Företagsmöte
Därefter var det dags för företags-
möte då vi skulle utbyta erfaren-
heter kring företagande. Det var 
många ljustorpföretag på plats. Vi 
fick information om hur företags-
strukturen ser ut och detaljerad 
information om vissa företag. Obers-
dorf hade med representanter från 
sitt vindkraftsföretag Öko-Energie 
och ett transport företag som heter 
Rögner Transport.

Österrikisk afton
På fredag kväll var det dags för 
den offentliga ”grand final” i form 

av en Österrikisk middag. 
Våra besökare lagade Wie-
nerschnizel med potatis-
sallad som varmrätt och 
Pallaschinken (rullad pann-
kaka) till dessert. Detta 
gjordes till 200 personer 
med hjälp av en massa duk-
tiga ljustorpbor i köket och 
serveringen.

Köerna blev långa, men 
humöret var på topp hos 
alla ätande. Vädret var 
kanonbra och Österrikisk 
marschmusik strömmade ur 

1:a friterarna Hannes och Fritz

Företagsfrukost på Bygdegården
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högtalarna. Till kaffet höll Roberth 
Kalcik en kort information för alla 
ljustorpare på plats om byn Obers-
dorf och Wolkersdorf.

För att visa mer av vad vår bygd har 
att erbjuda så fanns utställningar 
från föreningar och företag på plats 
i Prästgårdsparken.

Middagen subventionerades av ett 
stort antal företag och föreningar i 
Ljustorp. Mer information om det 
kommer i nästa nummer när sam-
manställningen är klar. Helt klart 
är i alla fall att vi fick in så många 
som bidrog ekonomisk eller på annat 
sätt så att ljustorparna kunde köpa 

sina biljetter till halva priset. 

Sockenföreningens Niclas Anders-
son vill tacka alla som gjorde arrang-
emanget möjligt. - Alla ställde upp 
på sitt vis med att antingen låna 
ut saker, ställa upp med tid eller 
pengar. Det är så roligt när man ser 
att hela Ljustorps samarbetar och 
tillsammans gjorde i det här stora 
arrangemanget möjligt.

Vinprovning
En stor del av Obersdorf bönder är 
just vinbönder och en av våra besö-
kare, nämligen Horst Kalcik, är en 
mycket kunnig vinkännare. En vin-
provning kan ju av naturliga själv 

inte vara officiell i Sverige, men 
ett antal vänner som lärdes känna 
under veckan inbjöds privat till 
Bredsjön på en specialprovning av 
Horst.

Deltagarna fick prova ett antal viner 
från olika druvor och av olika kva-
litet från ortens vintillverkare. Det 
var en mycket intressant och spän-
nande upplevelse och man fick lära 
oss lite om både druvor, regionens  
särart och vintillverkning.

Vad ska det då bli av det här samar-
betet i framtiden?  Lena Liljemark i 
Sockenföreningen berättar att man 
efter sommaren kommer att sätta 
sig ner och titta på hur vi ska gå 
vidare. - Det finns flera olika trådar 

att spinna vidare på, 
berättar Lena. Dels vill 
vi naturligtvis ordna 
en resa så att vi från 
Ljustorp kan åka ner 
och besöka Obersdorf. 
Helst i form av en 
hyrd buss så att riktigt 
många ryms, skrattar 
hon. - En annan viktig 
sak är att försöka sätta 
ihop ett paket som göra 
att vi kanske kan få 
hit Österrikiska turis-
ter till nästa sommar. 
Då måste vi tänka 
övernattning, aktivite-
ter, mat, guidning och 
naturligtvis översätt-
ning, avslutar hon.

Bilder: Håkan Nygren 
och Lena Liljemark

Horst i vinprovartagen

Humlans utställning mitt i vimlet i Prästgårdsparken

Österrikeveckan
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Årets självklara fest??  
Fjolårets succe!

Sommarfest Bredsjöns badstrand  
15/8 kl 18:30 

Sommarbuffé, musikunderhållning  
med trubaduren Micke Lindholm, känd från 

Härnösand.

Vuxen 230 kr inkl måltidsdryck. Barn under 12 
år 50 kr inkl måltidsdryck.

OBS Endast förköp, senast torsdagen den 6/8.

Önskar ni köpa biljetten i Bredsjön, kontakta Ulrika 
845 04, Mats 845 60 el Victoria 845 84, el hos Ljus-
torps Handel, el betala in på PG 632411-5, ange då 
namn och tel.nr (ni får då biljetterna hemskickade).

Funderingar, ring gärna Ulrika 845 04  
el Victoria 845 84.

Kontakta gärna våra lokala taxirörelser för transport 
Ljustorps Taxi 070-547 14 14, 

Sjöströms Busstrafik 070-325 76 90.

Vi hälsar er alla välkomna till vår fina badstrand i 
Bredsjön där vi vid möjlig bemanning kan erbjuda 
glass och dricka soliga dagar.

Ur Bygd i förvandling, del III

frä´te- en otäck människa
frö´dde- förfrös t.ex fingrarna
frönt-  skört, bräckligt
ful-  sugga är ful, hon är brunstig
forje-på- pratar högljutt och ”surrigt”
fåhä´r- tafatt, verkar bortkommen
få´nig- dum, enfaldig
få´r-dónge- fårspillning + strö på golvet 
fä´jja x- städa, putsa
fä´jjen- glad, uppsluppen
fä´lan- fotspår
fä´kta-på- flänga på. Betyder också tigga.
fä´les- färdas fort och vårdslöst
fä´ngse- lagården
färm-  kvick, snabb i vändningarna
fö´gan- nästan
fö´bisam- försynt, tillbakadragen
förhágar- förhinder
förfä´rs- förstörs
förskä´r- storbjuden, vill bli trugad 
förje-på´- högljutt,”surrigt” prat

G

gáfs´n- mycket överraskad, rent av snopen
gána-  gána fisken- ta ur inälvorna,rensa
gárna- truten, munnen
gatt-  vara tvungen
glahíppa- en glad flicka
gláppa x- en sko glappar, då den är för stor
gláppe- gå i glappe- gå förgäves, gå i onödan
glims- fel
glir-  glider
glirr-  hånler, gör spe av någon
glíring- spydighet, en pik

Mjällådalens byalag
Under våren har en rad olika aktiviteter genom-
förts. På Bygdegården genomfördes en mycket 
intressant astronomiafton som samlade ett tret-
tiotal deltagare. Föredragshållare var K-G Berg-
ström som med ett fantastiskt bildspel visade och 
kommenterade vår galax och solsystem. 

Vi genomförde ett mycket intressaant stu-
diebesök vid Rundbackens kraftverk. Som 
Guider verkade driftschef och platschef från 
E.on som visade inuti kraftverket och beskrev 
de fina gamla tryckgeneratorerna som fortfa-
rande genererar 7 Mwh. Vi fick även  se Föds-
lodammen med tubhus och reglersystemet. 
Den 18 juni avslutades rökericirkeln där delta-
garna fick röka strömming samt medhavd rökrå-
vara som sik och rimmat fläsk. Som en deltagare 
uttryckte det, nästa gång skall jag prova att röka 
färska skaldjur.

För närvarande pågår stigröjning av skogsstigar 
samt underhåll av P-Norbergsbron och Jällviks-
bron med uppehållsplatser samt rastplatsen i 
Mjällå. 

Mjällådalens byalag Ordf. Kjell Rastberg

Bredsjön & Slättmons byalag

Hemsida:  www.ljustorp.se/bredsjon/

Våra dialektord, F-G

                          
Ås/Lagfors byalag

Den 6 juni, på självaste nationaldagen anordna-
des en lokal variant av densamma. D.v.s Bya-
lagets årliga grillfest på vargknösen. Konkurens 
från andra arrangemang kan ej  undvikas och 
lite kyligt i luften men trots detta ställde ett  tju-
gotal hängivna ”frisksportare” upp. Frågeslingan 
inledde träffen, och där fanns en hel del kluriga 
frågor att grunna på. Därefter tändes grillen 
och medhavda ”godsaker” hamnade på glöden.
Byalaget stod för kaffe och tårta och en gemytlig 
kväll var avklarad.Nya ansikten skymtade som 
vi gärna ser återkomma tillika med de ”gamla” 
kära medlemmarna.

Vi sammanträffar härnäst vid höstbuf-
fén i bagarstugan, datum utlyses senare. 
Kom mangrant och ha trevligt i glada vän-
ners lag. Byalaget hälsar er välkommen.  

Totte vid veven 
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Baptistförsamlingen

Ljustorps Baptistförsamling           PG 269356-2 BG 5355-1123

Edsta 104, 861 93  Ljustorp                      www.ljustorp.se/betel  
Ordförande: Morgan Grothage: 060-810 44
Pastor: Tomas Lindberg: 070-621 96 21                 e-post: betel@ljustorp.se

Glad och solig  
sensommar!

Alphakurs !
 

Start Tis 8/9  
kl 18.30-21.00 
Bygdegården

Håller på i 11 veckor 
Anmälan Magnus 070-660 82 40

- Vad är meningen med 
livet?

- Vad händer när vi dör?

- Varför skuldkänslor?

...om du är intresserad att 
utforska dessa frågor,då är 
denna kurs något för dig. 

Alpha kurs står för:

Alla som är intresserade av att 
veta mer om den kristna tron är 
välkomna.

Lära med ett leende. Att lära 
sig om kristen tro och samtidigt 
ha roligt.

Pasta och prestationsfri gemen-
skap. Det börjar med att vi 
äter god mat under trivsamma 
former, träffa människor och få 
nya vänner.

Hjälpa varandra. I den lilla 
gruppen har vi möjlighet  att ta 
upp frågor om allt som berör 
oss som människor.

Allt får frågas. Ingen fråga är 
för enkel eller utmanande. 

Kärlek Glädje

6-9 augusti i Fuske, Ljustorp
 

”Vägen, sanningen och livet” 
  

Torsdag 19.00   Favoritpsalmer med lokala musiker. Lena Liljemark m.fl. 
  
Fredag 11.00 Bibelstudier på storbild från Torpkonferensen 
             
            19.00 Fredagskväll i tältet. Talare: David Axelsson, Sundsvall  
 
Lördag 11.00 Bibelstudier på storbild från Torpkonferensen  
 
           18.00 Lördagsgodis med värme och lovsång i tältet 
 Talare: Per Hammarström, Härnösand  
  
 Fika och korvgrillning efter mötet 
      
        ca 21.30 Kvällsmöte med ungdomsgänget. Talare: Per Hammarström 
 
Söndag 11.00 Avslutningsgudstjänst. Talare: Tomas Lindberg 
  

Arrangör: Ljustorps Baptistförsamling. Har du frågor eller önskar mer 
information kontakta Tomas Lindberg på tel. 070-621 96 21 
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Byssfolke Gubbarna från hemmet i 
Röån skildras på dialekt

Ur Byssfolke som utkom 
1981 av NilsEric Sjödin

Lars
Sträng ve båna
å kvinnfolke
va du väl.

Ägan hadd du ti granna,
fint e pärlann
å vacker e djura
som du ônne ållt gôtt.

Sä då du geck på knä
här i kornhässjgärla
å noppe kornaxa

å hôken slog ne
å tog bäste värphöna
brydd du int däg omm´e.
för du trodd dä va kanken
som höll på tövel vä a.

Men då mamma
va i villeste hässjning
i slåttanna
kläga du för pappa:

>>Du ha då nan hjålp
tå käringa din du.
Min
hon vräk ikull säg

å båne hon,
mitt i slåttanna.<<
Men då hon dödde
ti´n dän bånsänga
sto du å hövel
på kista hele natta
å kårern va blöt
på måran.

Dôgd int te elltänne
´n gang.
 
Publicerat med tillstånd  av  
nu avlidne NilsEric Sjödin

Nu har vi kommit till sista ”gubben” ur Byssfolket och det här inslaget upphör 
efter det här numret i Ljustorpsbladet...

Tunbron och Tunabron
 

 
 
 

 

 

Landsvägsbron och jag 
är lika gammla, grå och trista. 

Vi borde fräschas upp med lite färg, 
i grunden stark 

men åren gett skavanker. 
I kvällens skymning 
klappar jag på räcket 

och tänker på allt vatten 
som runnit under bron 

igenom åren. 
Jag 

tittar ner och ser oss båda 
den ena är för smal för vår trafik,  

den andra är för bred 
och 

ingen annan lik. 
Men Du är  

och jag vill vara 
en bro mellan människor 

1995. 
Nu är den borta 

kvar står bara fundamenten 
utav huggen gråsten 

som ett minne från gången tid. 

Greta Forsberg, Tuna, Ljustorp

Födda!
Tilda Viola 18/6  

49 cm och 3 390 gram 
Föräldrar: Allan Dahlin och 

Marina Månsson

Grattis!
50 år

Diana Björk, 11/8
Stefan Svedin, 16/8
Sune Höglund, 17/9

Gunilla Sundberg, 22/9
60 år

Katarina Andersson, 31/7
Lea Hörnström, 6/9

70 år
Sten Nordlund, 8/8

Marit Eriksson, 20/9

Familjenotiser

Vi plockar våra uppgifter från STs bar-
nannonser och www.birthday.se. Vill 
du ha in en notis skicka till ljustorps-
bladet@ljustorp.se

Just nu pågår kampanjen Rädda Mammorna, 
en insamling för att hjälpa mammor och andra 
offer som drabbas av krig.

Du kan bidra genom att sätta in en gåva på PG 
900 800-4, märk talongen ”Rädda Mammorna”. 
Du kan också skänka  
50 kr genom att SMS:a MAMMA till 72 900.

Och på www.redcross.se/mamma kan du bidra 
på fler sätt.

Gör det. Det behövs.

80x88.indd   1 2008-06-18   09:44:34
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Till Dig som vårdar och/eller stöttar
en anhörig eller vän i Timrå

Träffpunkten drivs kommunalt i samverkan med 
primärvården, frivilligorganisationer och svenska 
kyrkan. På träffpunkten finns kommunens anhö-
rigkonsulent. Anhörigcenter skall fungera som 
äldreomsorgens informationskanal till kommunmed-
borgarna. Lokalen är i Centrumhuset.

Öppettider mån-fre 12-15, sön 12-16
Hembesök kan bokas 

Anhörigkonsulent Ulla Hamrin 070-656 98 31

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

med  19 platser och 
en med 22 platser

Förmedlar även bussar  
till större sällskap

från 23-71 personer

Dygnet runt
För bättre tillgänglighet
Välkommen att ringa för prisuppgift

Lage Sjöström
060 - 810 25 eller 070 - 325 76 90

Sjöströms Busstrafik
 Lagfors

Jag tar hand om dina fötter!
Birgitta Robertsson Leg fotterapeut

Klinik: Mariedal, Timrå 
Klinik: Strandbo servicehus, Söråker

070-533 17 92

Hembygdsföreningen  
i Ljustorp 

 
Detta händer under 
augusti –september: 

 
Onsdagen den 12 augusti 

Surströmming 
 

Fredagen den 18 september kl. 19.00 
Brasafton 

 
Se kommande affischering. 

 
Välkomna till våra arrangemang!

 
Vid funderingar kontakta föreningen: 

Inger Andersson e-post: inger.edsta@spray.se 
Tel. 82074 el. 070-6145464 

www.ulander.com/ljustorp/ 
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Brobygget väg 331 i Stavrevi-
ken går nu in i slutskedet.

Den 30 juni göts de båda brofäs-
tena och dagen efter den 1 juli 
göts brobanan. Gjutningen av 
brobanan påbörjades klockan fem 
på morgonen och avslutades 18 
timmar senare, något avbrott i 
gjutningen får inte göras, den ska 
ske i en följd.

Brons armering har en vikt av 
120 ton och betongvikten för 

själva brobanan är 1700 ton. 
På grund av den höga dagstempe-
raturen (30 grader) blev arbetet 
mycket stressigt, vissa åtgärder 
fick vidtagas för att inte betongen 
skulle brinna för snabbt. 

Här visste man sin uppgift, under 
sakkunnig ledning dirigera-
des gjutning och transporter av 
betongen, flera betongbilar körde 
i skytteltrafik med betong till de 
båda betongpumparna. Cirka två 

veckor efter gjutningen påbörjas 
rivningen av gjutformen och för-
beredelse för att ansluta vägban-
karna. 

För vägbanan gäller fortsatt upp-
fyllnad med grov bergskross och 
därefter finare kross, varpå så 
småningom asfalt ska läggas. 
Enligt information från byggföre-
taget hålls tidsplanen. 

Text och bild: Torsten Sundberg

Brobygget väg 331 i Stavreviken

Under gjutningen under de 18 timmar långa passet sades inte mycket.

Ansvarig projektledare för brobygget är 
Erik Holmgren, Holmgren Bygg AB. I 
denna region har Erik tidigare medver-
kat vid deltats broar (E4) och väg 331 
bro över E4 i Bergeforsen.
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Glöm ej!
Inlämningsställe för kemtvätt  

    Pensionärsrabatt

Öppet: 
 vardagar 10 - 18,  lördagar 10 - 14

Köpmangatan 47, tel & Fax 060-58 07 80

 
Sommarrea! 

Massor av plagg för 100:- st

Den personliga butiken
Öppettider:

Vardagar 10.00 - 17.30
Lördagar 10.00 - 14.00

Telefon 060-57 33 30  Köpmangatan 39, Timrå

Välkommen
Nära till fri parkering!

3/4 byxa  
från 99:-

REA 

50%
på nästan allt...

Fritidsbyxa med 
resår 199:-

Matjord

Kranbils- 
transporter

Sanna GruS
Öppom 124, 861 93  Ljustorp

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

060-803 45
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Naturskyddsföreningen på utflykt
En solig söndag i början av 
juni begav sig ett glatt gäng från 
naturskyddsföreningen i Timrå, 
under ledning av Elisabeth Nils-
son och Andreas Aronsson, till 
Mjällåns dalgång. 

Glädjande var den stora ande-
len barn, vilket bådar gott inför 
framtiden för Timråkretsen. 
Syftet var att inventera en av 
de större korvsjöarna som finns 
längs ån.

Förhoppningen var att vi skulle 
finna diverse småkryp och 
kanske även någon av våra två 
arter av vattensalamander. Tidi-
gare har den mindre vattensa-
lamandern (Triturus vulgaris) 
påträffats i en korvsjö vid Lögdö 
bruk, och det är inte osannolikt 
att salamandrar har spritt sig i 
landskapet via dessa mindre vat-
tensamlingar.

Lämplig miljö för salamander
Den aktuella korvsjön är relativt 
stor och bedöms vara omkring 
1- 1,5 m djup på de djupaste 
ställena. Vegetationen i vat-
tenmiljön domineras av starr 
(Carex spp.), samt bitvis även 
vitmossa (Sphagnum spp.). När-
miljön domineras av gråal, hägg 
och sälg, och övergår lite längre 
från vattnet till granskog. Miljön 
lämpar sig sammanfattningsvis 
utmärkt för salamandrar och 
andra groddjur.

Mest spindlar i håven
Efter ett idogt håvande under en 
timmes tid kunde vi dock kon-
statera att det var mest spindlar 
som fastnade i håvarna. Utöver 
dessa var det talrikt med vatten-
gråsuggor och vanlig stickmygga. 
Vi fann också trollsländelar-
ver, nattsländelarver, gummi-
båtskvalster (som är knallrött!) 
och en hästigel. I vattnet fanns 
också rikligt med djurplankton i 
form av olika kräftdjur. Tyvärr 
lyste salamandrarna med sin 

frånvaro och orsaken till detta 
är svår att sia om. Kanske har 
de inte spritt sig hit, kanske är 
miljön inte den rätta av någon 
anledning. Kanske har de redan 
lekt, men det är inte så sanno-
likt. Djuren påträffas nämligen 
nästan uteslutande i vattenmil-
jön under lekperioden i maj-juni. 

De vuxna djuren vistas på land
De vuxna djuren vistas sedan 
på land, medan de nyligen lagda 
äggen kläcks under juli månad 
och de små salamanderlarverna 
växer sedan till för att – enligt 
teorin – gå upp och bli landle-
vande på höstkanten. Frågan är 
väl om salamandrarna på våra 
breddgrader hinner med detta, 
eller om de istället övervintrar i 
vattenmiljön. Något för framtida 
vattenbiologer att undersöka!

En liten kort promenad ner till 
Mjällån gav några fler arter, såsom 
bäcknejonöga, jung-fruslända, 
elritsa, en dagslända av släktet 
Ephemerella, vår största dags-
lända Åsandslända (Ephemera 
danica) och några bäcksländor. 

Närmare undersökning 31 juli
Just Mjällån och dess fauna 

kommer att undersökas när-
mare under vecka 31, 26-31 juli, 
då experter på olika områden 
kommer att vistas i Mjällåns 
dalgång under den så kallade 
Forskningsresan i Naturvårdens 
Utmarker, se annons sid 25.

På jakt efter två sländor
Undertecknad kommer att under-
söka bottenfaunan på några 
platser i ån och speciellt kommer 
två sländor att eftersökas; dags-
ländan Brachycercus harrisella 
och nattsländan Brachycentrus 
subnubilus. Dessa sländarter 
är relativt ovanliga och kräver 
ganska specifika livsmiljöer. 
Dessa miljöer kan man åter-
finna vid Mjällån och tidigare 
har dessa båda arter påträffats i 
Ljustorpsån. 

Spännande
Det skall med andra ord bli spän-
nande att se vad som finns i ån 
och alla är välkomna att delta 
fredagen den 31 juli, då botten-
faunainventeringen kommer att 
ske under forskningsresan.

Text: Andreas Aronsson
Bild: Berry Johansson 

Texten upplåten från Naturskydds-
föreningens tidning Naturlikt

Inventering av Korvsjöarna i Mjällådalen

Elisabeth och Andreas tittar i håven åt en yngre deltagare
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Du är välkommen att delta på Forskningsresans aktiviteter, och

inventeringen av Mjällå-dalen. Men du är tvungen att göra

förhandsanmälan till vissa aktiviteter senast den 25 juli (se nedan)

till Berry Johansson, 060-805 30.

Möjlighet finns även att delta i måltiderna. Frukost, lunchlåda och

middag. Pris 150 kr/dag om anmälan görs senast 25 juli till samma

telefonnummer.

Samlingsplats är alltid Bergeforsparkens camping.
Här följer ett schema för veckan. 
Söndagen den 26 juli

kl 14.00 Utflykt till Västanåfallet. Stopp vid utsikt över Mjällådalen, där Mikael Berglund
berättar om dalens tillblivelse och geologi. Ingen föranmälan.
kl 20:00 Bildvisning. Stefan Grundström visar bilder från Mjällådalen. Ingen föranmälan. 
kl 22:00 Nattfjärilsexkursion. Östen Gardfjell visar nattliga skönheter. Ingen föranmälan. 
Måndagen den 27 juli

kl 08:00-16:30 Inventering av Mjällådalen. Insektsexperten Bengt Ehnström medverkar.
Föranmälan krävs.
kl 20:00 Föredrag och insektsexamination. Bengt Ehnström berättar om insekter i
naturskog, och hjälper till att artbestämma dagens insektsfynd. Ingen föranmälan.
Tisdagen den 28 juli

kl 08:00-16:30 Inventering av Mjällådalen. Insektsexperten Bengt Ehnström, och sötvat-
tenalgexperten Roland Olsson medverkar. Föranmälan krävs.
kl 20:00 Föredrag av Forskningsresedeltagare. Det ges tillfälle för Forskningsresans delta-
gare att hålla föreläsningar. En artutställning från måndagens och tisdagens inventeringar
finns på plats. Amanda Tas från Skydda Skogen berättar om situationen i Sveriges skogar.
Ingen föranmälan.
Onsdagen den 29 juli

kl 08:00-16:30 Inventering av Mjällådalen. Föranmälan krävs.
kl 20:00 Exkursion till Indalsälvens delta.  Ingen föranmälan.
Torsdagen den 30 juli

kl 08:00-16:30 Inventering av Mjällådalen. Föranmälan krävs.
kl 20.00 Lennart Wessberg visar bilder om meandring. Ingen föranmälan.
Fredagen den 31 juli

kl 08:00-14:30 Inventering av Mjällådalen. Tema Mjällåns vattenmiljöer. Fiskexperten Erik
Sjölander och vatteninsektsexperten Andreas Aronsson medverkar. Föranmälan krävs.

Forskningsresan i 
Mjällådalen 26-31 juli

Fiskeklubb i Ljustorp?
Det finns intresse att dra igång en 
fiskeklubb i Ljustorp. Bygdekon-
toret har åtagit sig att samla in 
intresserade namn...

... så du som gillar att fiska, mejla  eller 
kontakta bygdekontoret@ljustorp.se så 
förmedlar vi namnen vidare.

Välkomna!
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 Kalender:
26/7 kl 15:00 Gudstjänst vid Laxsjön.

Thord Hägglund, Solveig Hamrin 

9/8 kl 11:00 Gudstjänst Lagfors kyrka 

Anders Sundquist, Seth Hägglöf 

17/8 Surströmmingsfest i Prästgårdsparken 

23/8 kl 18:00 Gudstjänst Ljustorps kyrka 

Thord Hägglund, Cecilia Nilsson 

6/9 kl 11:00 Gudstjänst med Seniorsöndag 

Thord Hägglund, Agneta Granlöf.

Ljustorps kyrko- och hembygdskör 

13/9 kl 18:00 Gudstjänst med Musiken i centrum 
Peter Persman, Agneta Granlöf 
19/9 kl 18:00 Gudstjänst inför kyrkovalet 
Timråpräst/Agneta Granlöf 
20/9 Bygdegården Kyrkoval 

Med reservation för eventuella ändringar.  
Se predikoturerna. 

Pastorsexpeditionen på Bäckgatan i Söråker
Telefontid: Månd - fred 10.00-12-00   Tel. 060-408 20 

kh Peter Persman 060-408 21, 070-3138762 
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/ljustorp 

SURSTRÖMMING
Den 17 augusti mellan 14 och 19 är det den 
traditionsenliga surströmmingspremiären i 
prästgårdsparken. (vid regn inomhus)
Svenska kyrkan Ljustorps församling och 
Ljustorps idrottsförening är det som inbjuder.  
För dig som fortfarande inte äter surström-
ming finns det alternativ.

Med förhoppning om ett riktigt härligt 
väder ser vi fram emot dagen.  

VARMT VÄLKOMNA! 

Expeditionen i Ljustorp 
Telefontid: onsdag 10-12

060 - 82270 

KYRKOVAL DEN 20 SEPTEMBER 2009

Nu är det bara två månader kvar till det andra valet för i år. Först kom EU valet och nu återstår bara det kanske 
mera hemtama och kända kyrkovalet. Du tycker måhända att detta val inte har så stor betydelse, men i så fall 
är det dags att ändra uppfattning. 

Staten har lämnat över ansvaret för begravningsverksamheten till kyrkan och även vårt stora kulturarv – våra 
gamla och nya kyrkor med alla dess gamla historiska värden. Det är ett ansvar, som vi alla delar och bör värna 
om. 
I Ljustorps församling finns sedan det förra kyrkovalet endast Centerpartiet representerat i kyrkorådet – vi 
skulle kunna ha en blandad grupp ur flera partier. Men inte heller i år ser det ut som om det skulle finnas fler 
kandidatlistor att välja emellan inom församlingen. Jag hoppas att detta är tillfälligt, för min tro är att ju fler 
inriktningar som delar på ansvaret desto bättre är det ur demokratisk synvinkel.  
Till Samfällda kyrkofullmäktige i pastoratet finns det listor från Centern i Ljustorp och Hässjö/Tynderö, och 
från Socialdemokraterna i Hässjö/Tynderö. 

Så tag ditt ansvar den 20 september och rösta i Bygdegården för Centerpartiet. Det kan du faktiskt göra även 
om du har en annan politisk uppfattning, men tycker att Centern skött sig bra under denhär mandatperioden. 
Det har nämligen betydelse för att Ljustorp ska kunna ha inflytande inom pastoratet.  

Behöver du hjälp med valmaterial, skjuts till vallokalen eller något annat – ring till Majny på tel 820 18 eller 
Freja tel 824 05 

SENIORSÖNDAG
Söndag den 6 september kl.11.00 är det  

Seniorsöndag i Ljustorp. Dagen börjar med guds-
tjänst i kyrkan med medverkan av Ljustorps kyrko-
och hembygdskör under Agneta Granlöfs ledning 

och därefter är det lunch i församlingshemmet.  
Du som tillhör Ljustorps församling och  

är över 65 år är särskilt välkommen. 
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Vi utför all form av tandvård.
Vårt mål är kvalitet

- vår väg är lugn
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Rovfiske! 
Någon nätfiskar i våra fiskevatten!

Bonde på framsidan
Den 18 juni var ljustorpsbonden 
Nils-Henrik Eriksson på framsi-
dan av Dagbladet tillsammans 
med dottern Astrid. Artikeln 
handlade om mjölkpriser och 
visade många vackra bilder från 
bygden
(Källa: Dagbladet)

Renflock i Ljustorp
Sundsvalls tidning berättar att 
Monica Karlman träffade på en 
renflock, när hon var ute och fis-
kade med sönerna vid Abborrt-
järn i Ljustorp. 
Det var en hel flock med märkta 
renar som hade två ledarrenar, 
berättar Monica.
Östen Lundberg kommenterar 
artikeln och säger att renflocken 
illustrerar att renskötare och 
tillsynsmyndigheter inte sköter 
sin uppgifter. Han ifrågasätter 
när Ljustorp blev sommarbetes-
land för ren? Mellan 1 maj och 
1 oktober skall renarna befinna 
sig väster om gränsen för vinter-
bete.
(Källa: ST online)

Björn allt vanligare
Ljustorpsbor har vid flera tillfäl-
len de senaste månaderna sett 
björnar i området. Det verkar 
som om björnar blir allt vanli-
gare i vår bygd, säger Ulf Nils-
son från Sockenföreningen.

Ett tråkigt problem har upp-
dagats i Ljustorps fiskevatten. 
Någon rovfiskar i våra tjärnar 
och hotar isättningen av fisk i 
framtiden.

En ljustorpare hittade ett upp-
spänt nät i vattnet i Prästtjärn en 
sommarmorgon. Nätet var ca 30 
meter långt och 2 meter djupt.

Fiskevårdsområdet  agerade blix-
snabbt och lade sig i span för att se 
vem som eventuellt skulle komma 
för att vittja nätet. - Trots att vi 
låg i buskarna halva natten fick vi 
inte reda på vilka det var, berät-
tar Anders Mattsson ordförande i 
Ljustorps Fiskevårdsområde. 

Fiskevårdsområdet har  fått 
mycket klagomål i år på att man 
uppfattar det som lite fisk i tjärnar, 
trots att det sätts ut lika mycket 
som vanligt. - Det känns ju väldigt 

meningslöst att sätta ut fisk för 
över 100 000 kronor, när det blir 
så här, säger Ander Mattsson. 

Fiskevårdsområdet diskuterar nu 
hur man ska gå till väga för att 
komma tillrätta med problemet.   
- En lösning är att låta bli att sätta 
ut under ett antal år så att det 
inte är så intressant för rovfiskare. 
Samtidigt har vi skaffat oss massor 
av ögon och öron bland bygdens 
folk. Vi kommer att kolla både 
tjärnarna och vägarna upp mot 
fiskevatt-
nen. Så 
f ö r h o p p -
n i n g s v i s 
kan vi ta 
dom som 
håller på 
med det 
här, avslu-
tar Anders 
Mattsson. 

Anders Mattsson

Nu håller arbetarna vid Lagfors-
dammen på att göra gjutformar 
för dom ska gjuta för tätningen 
av dammen.
Arbetet kommer att fortgå hela 
sommaren, utan paus

Arbetet med Lag-
forsdammen fort-

skrider
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 Nu på Ljustorps Trädgård!
Öppettider juli-aug 

Tors-fre 11-17
Helger 11-14  

Hemsida: www.humlansslojd.se

Hantverkare från Ljustorp

Stickcafé:  
Söndag 27/9, 25/10, 29/11 kl 19-21.  

Avgift 25 :-inkl fika

Butiken är full av lokal- 
producerat hantverk! 

Kom och titta på våra nya fina lokaler. Nu kan 
du köpa både blomman och presenten på 

samma ställe.

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

 
taximarie@hotmail.com 

  EcoFan	finns
nu i Sverige!

Elektrisk	fläkt	som	
genererar sin egen el.

Fördelar värmen ut i 
rummet i stället för upp 

under taket!
Fläkten utnyttjar värmen från en kamin 
eller spis och producerar sin egen 
energi. Så snart kaminen blir varm 
startar fläkten automatiskt och sprider 
värmen bättre i rummet.

Energiexperten Höglandsbodarna 
060-61 22 87   073-728 25 08 

Höst 
marknad  

September

Se kommande affi-
schering!

Nyheter! 
Kom in och kolla alla 
varianter på smycken 
som vi har i affären

Ljustorpslöparen finns 
till försäljningen igen
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Vi fann vårt drömhus i Ljustorp!
Roberth och Meetha Kalcik flyttade från Amsterdam till Bredsjön

Roberth och Meetha Kalcik flyt-
tade från folktäta Amsterdam till 
rofyllda Bredsjön för drygt ett år 
sedan.

Roberth Kalcik är ursprungligen 
från Obersdorf i Österrike och 
Meetha komma från Koltayam, 
Kerala i Indien. Man frågar sig ju 
onekligen hur paret egentligen hit-
tade igen Ljustorp och Bredsjön på 
kartan;)

Meetha och Roberth träffades i 
Indien när han var där i jobbet 
2004. Dom gifte sig i oktober 2007 
och Meetha flyttade då till Roberth 
i Amsterdam.  Roberth berättar att 
dom inte trivdes så bra i Amster-
dam. Roberth själv hade bott där 
4-5 år. Han hade ett bra jobb, 
men tyckte inte att han levde ett 
bra liv. - Det var mycket folk, hög 
brottslighet, lite natur och allt är 
dyrt, berättar Roberth. När paret 
slog sina påsar ihop ville man helt 
enkelt flytta någon annanstans.

Skolan köptes som sommarhus
Roberth hade tidigare (2003) varit 
ute och sökt ett sommarställe i Sve-
rige. Närmare bestämt hade han 
avgränsat sig till Jämtland, Väster-
norrland eller Dalarna. Han hade 
satt upp ett antal kriterier för sitt 
blivande sommarställe och det var: 
Ingen stad i närheten, ingen förort, 
ingen motorväg i närheten, inget 
radhus, nära naturen, nära en sjö 
och ett stort rum där han kunde 
umgås med vänner och odla sitt 
musikintresse. Han sökte på Inter-
net och hittade ett antal intressanta 
fastigheter bla Bredsjöns gamla 
skola. Han slog till och blev så ägare 
till Bredsjöns gamla skola.

När han sedan gifte sig med 
Meetha var det här deras som-
marhus och både stortrivdes när 
dom var i Bredsjön. - Beslutet att 
flytta var inte svårt, berättar paret. 
Båda trivdes och dom bestämde sig 
för att ta sitt ”pick och pack” och 
bosätta sig i Sverige. Roberth sökte 
jobb från Holland i ett års tid och 
så fort det var löst flyttade man.

Roberth började jobba på en gång 
och paret kände redan de närmaste 
grannarna annars var allt okänt. 
Nu kom utmaningen att lära sig 
språket, kulturen och se till att 
Meetha också kom in i vardagslivet 
i Sverige. Meetha är utbildad som 
och arbetade som sjuksköterska i 
Indien. Problemet är att hon inte 
får jobba i Sverige, utan att gå om 
utbildningen på svensk mark. För 
Meetha med mer långväga rötter 
började en lång period av introdu-
cering i det nya landet som bör-
jade med att hon gick på Svenska 
för invandrare först i Tallnäs och 
sedan i Sundsvall. Allt komplicera-
des av att hennes indiska körkort 
inte heller ar giltigt i Sverige och 
bussförbindelserna från Ljustorp 
till omvärlden är som vi alla vet 
obefintliga... Meetha trivs bra, men 
känner sig lite isolerad i och med 
att hon är helt beroende av Roberth 
för att ta sig ut och träffa folk. Att 
låta Meetha ta körkort är en viktig 
prioritering i deras liv just nu.

Svårigheter som nysvenskar
Paret berättar att det är många 
misstag dom gjort som nysvenskar. 
- Vi förstod inte det här med t ex bil-
försäkring så räkningen från För-
säkringsföreningen blev hög innan 
vi lärde oss, berättar Roberth. Det 
är svårt att förstå hur allt fungerar 
när man inte kan språket och inte 
känner till reglerna. 

För Meetha är dessutom både den 
kulturella och den klimatmässiga 
omställningen stor. Livet i Indien 
skiljer sig på många sätt från livet 
i Sverige. T ex en kvinna över 50 i 

Indien är gammal, medan i Sverige 
är man ”ung och rask” långt över 
70 år. Meetha berättar att hennes 
mamma är 56 år och är gammal, 
medan folk i den åldern i Sverige 
fortfarande är unga. Klimatmässigt 
är Meetha van vid temperaturer på 
25-27 grader varmt året om. Det tål 
att jämföras med minus 25 grader 
som Bredsjön erbjuder vintertid. 
- Meetha berättar att hon ofta går 
klädd i skoteroverall vintertid, även 
när hon inte åker skoter. - Allt för att 
inte frysa, säger hon skrattande. 

Paret trivs mycket bra med sitt 
boende i Bredsjön. Fritiden används 
till att renovera den gamla skolan, 
fiska, åka skoter och plocka bär. 
Till deras stora glädje har dom 
dessutom hittat en församling 
dom trivs i. Meetha är kristen och 
Roberth är katolik och dom har 
hittat en gemensam plats hos Ljus-
torps Baptistförsamling i Edsta. 

Paret planerar att bilda familj i 
Bredsjön så småningom, så den 
gamla skolan kommer troligen att få 
höra trampet av små fötter igen.

Ljustorp är paradiset 
Roberth avslutar vårt möte med 
att säga: - Ljustorp är en fantastisk 
plats. Det finns gott om utrymme 
och en underbar natur. Jag tror att 
det är svårt för er som alltid bott 
här att förstå vilken skatt ni har. 
Det händer att vi åker runt i bilen 
på nätterna och kollar in skogsvä-
gar och tjärnar och bara njuter. 
Det är ett paradis vi kommit till 
helt enkelt. Att komma till Ljus-
torp är en positiv erfarenhet.
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Fastighetsmäklare Mäklarna
Ann Rydell Hall Köpmangatan 18   TIMRÅ
070-461 08 45              Tel:  57 33 90    

              

Ett nätverk med fler än 100 000 mäklare i 60 länder. 

EN MÄKLARE NÄRA DIG 

Med stark lokal förankring och 
Marknadsföring lokalt och globalt 

Köpmangatan 18 
TIMRÅ

Kostnadsfri rådgivning/värdering om ni funderar på att sälja 
eller köpa bostad. 

Ingen i världen säljer fler bostäder än RE/MAX 

Timrå 
Glasmästeri AB

Bilrutor och 
glasreparationer
Stenskottslagning

Öppet 
7.00-16.30

Terminalvägen 6, Timrå

Ryds Glas
i Timrå AB

www.dina.se

Dina Försäkringar
Timråorten 

Lyckan kommer  
lyckan går

Du kan inte försäkra dig om 
lycka, men du kan försäkra dig 
om att livet blir lite lättare om 
olyckan skulle vara framme.

Ring oss gärna om försäk- 
ringar för Häst och Hästgård  
på 020-319 000. Välkommen.
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Några anteckningar om Lagfors
Utdrag ur Bygd i Förvandling och skrivet av Gottfrid Svärd, del 2

Fortsättning från förra numret:
Han (Rodling) förklarade sig 
emellertid vara nöjd med detta 
och ser ut att ha flyttat till Lag-
fors. Men nya förändringar 
inträffade snart.  I slutet av 1789 
köptes Lagfors bruk av en ny 
ägare, som hette Grill, och han 
drog då in predikanttjänsten. I 
stället träffade han avtal med 
kyrkoherde Stridberg i Ljustorp, 
att denne skulle hålla gudstjäns-
terna i Lagfors. Consistorium 
utverkade ersättning åt Rodling 
för de flyttningskostnader han 
åsamkas för sin flyttning till 
Lagfors, och längre fram blev 
han utnämnd till kommunister i 
Tynderö. 

Men kraven på att ha en egen 
präst däruppe  tycks ha dykt upp 
på nytt. Redan den 17 november 
1790 kallades fil.kand. Per Ledin 
till predikant i Lagfors. Lönen 
fastställdes då till 25 riksdaler och 
fritt underhåll. År 1797 blev bruks-
predikanttjänsten i Lögdö     ledig 
och då övertog Ledin också denna 
befattning. Någon tid biträdde 
han också kyrkoherde Stridsberg i 
Ljustorp under hans sjukdomstid. 

Då avståndet mellan de två 
brukskapellen är nära två mil, 
var det klart att gudstjänst inte 
kunde hållas varje söndag både 
i Lagfors och Lögdö. Detta löste 
man på så sätt, att Lögdö fick 
gudstjänsten två söndagar i rad 
och Lagfors fick den tredje. På 
böndagarna skulle emellertid 
gudstjänsterna dubbleras. 

Brukspatron på den tiden var 
Johan Jakob Petré. Emellertid 
blev bönderna i byarna omkring 
Lagfors rätt snart missnöjda med 
denna ordning. De ville ha tillbaka 
de söndagliga gudstjänsterna och 
ingick till domkapitlet med en 
begäran härom redan samma år, 
alltså 1797. Domkapitlet uppdrog 
då åt kyrkoherde Stridsberg att 
hålla stämma om denna anhål-
lan, så att befolkningen i Laxsjön, 

Bredsjön och Lagfors samt Ås 
fick tillfälle att med bruksägarna 
diskutera frågan. Dessa saman-
komster ägde rum den 28 och 29 
april 1799 . 

Det synes ha varit rätt stormigt 
vid dessa  stämmor mellan bön-
derna och brukspatron Petré. 
Denna gjorde nämligen gäl-
lande, att han ensam bestämde 
huruvida och i vilken utsträck-
ning gudstjänster skulle hållas i 
Lagfors.Om han så ville, kunde 
han efter magister Ledins tid 
inställa dem helt och hållet. 
Detta bestred emellertid allmo-
gen. Slutligen enades man dock 
om att Ledin under sin tjänste-
tid skulle predika i Lagfors var-
annan söndag och dessutom på 
båda ställena första och tredje 
böndagen. Likaledes skulle han 
dubblera påsk-, pingst- och jul-
helgerna vid de tillfällen, då 
turen inföll att Lagfors skulle ha 
gudstjänst. Kyrkoherde Strids-
berg åtog sig dessutom att utan 
ersättning predika i Lagfors på 
juldagen eller annandagen samt 
på midsommardag och fjärde 
böndagen. 

Såsom jag redan nämt uppför-
des Lagfors Kapell under åren 
1772-1773 på initiativ av dåva-
rande brukspatronen Mattias 
Krapp. Kanske kan det för efter-
kommande ha sitt intresse att 
höra litet närmare om detta kyr-
kobygge. Kapellet har - liksom 
Lögdö kapell- formen av en åtta-
kantig avlång figur med torn 
på västra och sakristia på östra 
änden, allt med s.k. lerknutar. 
Taket är hopdraget till en spets 
och inuti välvt. Sakristian är 
panelad och hela byggnaden 
målades utvändigt röd. Inuti är 
den brädbeslagen med kornister 
och pelare mot taket. Längden är 
26 ½ alnar, bredden 18 5/8- dels 
alnar, höjden till väggbandet 
är 7 alnar och upp till spetsen 
9 alnar. Sakristian är 6 alnar 
lång, 8 alnar bred och 4½ alnar 

hög. Tornet är 8 3/4- dels alnar i 
fyrkant och 33 alnar högt. Foten 
är timmrad till 6 alnars höjd och 
sedan byggd med hammarband 
och korsvirke av storverkstäd 
beklädda med bräder. Överst i 
tornet finns fyra fönster och en 7 
alnar lång järnspira.Kyrkan har 
åtta stora fönster, 2 7/8 alnar 
höga och 2½ alnar breda. Kyr-
kans väggar mot kornistern är 
förstärkta med två järnstänger 
av 1½ tums fyrkantsjärn. 

Innerredet består av golv, en 
omålad predikstol täckt med rött 
kläde, altare, målat krucifix och 
starkt förgylld altartavla med 
skrank omkring. Kyrkan har 
30 målade bänkar, två stycken 
ljuskronor av metall. Tornet är 
utrustat med två gjutna klockor, 
varav den ena väger 1 skep-
pund och den andra 5 skålpund. 
De kostade tillsammans 78:32 
rikstaler i anskaffning. 

Till byggnationen åtgick 478 
furuspiror, 212 tolfter plank och 
bräder samt 2.075 dagsverken. 
Byggnadskostnaderna uppgick 
dessutom i reda pengar till 811 
riksdaler specie 14 skillingar och 
1 rundstycke. Efter ödmjuk hem-
ställan av brukspatron Krapp gav 
Gustav 111 år 1778 sitt nådiga 
tillstånd att kalla Lagfors bruks-
kapell för ”Gustavs kyrka”. 

Som nämnts målades kyrkan 
röd. Allmogen var emellertid 
missnöjd med färgsättningen. 
De ville helst ha sin kyrka vit 
liksom i Lögdö. Rättare på jord-
bruket hade en son, som hade 
blivit folkskollärare och denne 
skaldade då:

”Detta torpet är målat rött
liksom en bolagsstuga, 
är av tusen stormar nött
men får likväl duga, 
ty vi arma laxsjöbor, bredsjöbor, 
lagforsbor, ej förmår att bygga
 bättre andaktshydda”

Fortsättning i nästa nummer
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I balans         
Gunilla Nordvall 

 Aromamassage 
= örtterapeutisk massage

Medicinalväxter i oljeform används i massagen 
vilket ger en djupare effekt i avslappningen, men-
talt och fysiskt. Återhämtning för kropp och själ!

Öronakupunktur 

Öronljusbehandling
 

30 min massage för 200 kr 
11.00, 11.50, 12.40

Vardagar - ring för bokning
Gunilla Nordvall, Dipl aromaterapeut

060 - 570162 · 070 - 539 49 47
Rikdsgatan 1, Sörberge  · www.i-balans.se

Mobila massören!

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

Adress: Fuske 218, 861 93  Ljustorp
Besöksadress: Terminalvägen 16, Timrå

Innehar F-Skattsedel 
www.mobilamassoren.se 

Unna dig 
lite

vardagslyx...

Ge bort 
ett  

presentkort

Köp 
öronljus och 
spikmattor!

Surströmming
17 augusti 

klockan 
14-19

Traditionsenlig surströmmings-
premiär i Prästgårdsparken.

Ljustorps församling och Ljus-
torps IF inbjuder alla till en 
härlig eftermiddag.

För dig som inte äter den ädla 
strömmingen finns alternativ.

Varmt välkomna!
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Aktiviteter  i Ljustorp juli - sept
Juli
    Sön 26 kl 15 
 Gudstjänst 
 Laxsjön 
 Ljustorps församling
    Sön 26 - 31 Juli 
 Forskningsresan 
 Timrå Naturskyddsför. 
Augusti
    Tors 6 kl. 19.00   
 Favoritsången  
 Tältmötet, Fuske 
 Lj. Baptistförsamling 

    Fre 7 kl 11.00 
 Bibelstudium 
 Tältmötet, Fuske

    Fre 7 kl 19.00 
  Fredagskväll i tältet 
 Tältmötet, Fuske

    Lör 8 11.00 
 Bibelstudium 
 Tältmötet, Fuske

    Lör 8 kl 18.00 
 Lördagsgodis med värme 
 Tältmötet, Fuske

    Lör 8 kl 21.30 
 Kvällsmöte 
 Tältmötet, Fuske

    Sön 9 kl 11.00 
 Gudstjänst 
 Tältmötet, Fuske

    Sön 9 Kl. 11.00
 Gudstjänst 
 Lagfors kyrka 
 Ljustorps församling

    Sön 9 kl. 14.00 
    Hemmamatch 
 Ljustorps IP 
 Ljustorps Idrottsförening

    Mån 10 kl 10.00 
 Utb. att söka Leaderproj. 
 Terminalvägen 10 
 Leader Timråbygd

    Ons 12 kl. 11.00 
 Surströmming 
 Hembygdsgården 
 Hembygdsföreningen

    Lör 15 kl. 18.30 
 Sommarfest 
 Bredsjöns badstrand 
 Bredsjöns Byalag

    Sön 16 kl. 14.00 
 Hemmamatch 
 Ljustorps IP

    Mån 17 kl. 14-17 
 Surströmming 
 Prästgårdsparken 
 Lj. församling, Lj. IF

    Sön 23 kl. 18.00 
 Gudstjänst 
 Ljustorps kyrka 
 Ljustorps församling 

    Tis 25 kl 13.00 
 Medlemsmöte PRO 
 Bygdegården     

        Sön 30 kl.14.00 
 Hemmamatch 
 Ljustorps IP
September 

Tis 1 Stoppdatum Lj. Bladet

    Ons 2 kl 18.30 
 Planeringsmöte 
 Fritidsgården

    Tors 3 kl 19.00 
 Möte Turistsektionen 
 Bygdegården 
 Sockenföreningen

    Lör 5  kl. 10.00 
 Naturreservatens dag 
 Utflykt Rigåsen 
 Möte: Ljustorps Handel 
 Naturskyddsföreningen

    Sön 6 kl. 11.00 
  Gudstjänst  
 Ljustorps kyrka

    Mån 7 kl 8.00 
 Företagsfrukost  
 Bygdegården

    Tis 8 kl 18.30 
 Start Alphakurs 
 Bygdegården 
 Lj. Baptistförsamling

    Tors 10 kl 19.00 
 Ordförandeträff 
 Bygdegården 
 Sockenföreningen     

    Sön 13 kl. 14.00 
 Hemmamatch 
 Ljustorps IP 

    Sön 13 kl. 18.00 
 Gudstjänst  
 Ljustorps kyrka 
 Ljustorps församling 

    Fre 18 kl. 18.00 
 Surströmming 
 Bygdegården 
 PRO  
                                                                               
Fre 18 kl. 19.00 
 Brasafton 
 Hembygdsgården 
 Hembygdsföreningen

    Lör 19 kl. 18.00 
 Gudstjänst 
 Ljustorps kyrka 
 Ljustorps församling

     Sön 20 kl.  
 Kyrkoval 
 Bygdegården 
 Svenska Kyrkan

     Mån 21 kl. 13.00 
 Medlemsmöte PRO 
 Bygdegården 
 PRO

26/27 september Nästa Lj. Blad

     Sön 27 kl. 19-21 
 Stickcafé 
 Humlans Slöjd

     Ons 30 kl. 18.00 
 Miljöbuffé 
 Tomat-Ås 
 Naturskyddsföreningen 
 Amälan 
 
Regelbunden verksamhet
     Tis kl 18.30 fr.o.m. 8/9 
 Alpha 
 Bygdegården 
 Lj Baptistförsamling

     Ons kl. 11.00 
 Boule 
 Ljustorps IP 
 PRO   

     Tors kl. 18.45   t.o.m. 27/8 
 Bilbingo 
 Bygdegården 
 Lj. Idrottsförening

Vill du vara en 
del av Ljustorps-
bladets framtid?

Om tidningen ska fortleva 
måste vi vara fler som arbe-
tar. Vi söker datakunniga 
artikelskribenter, sättare, foto-
behandlare mm. Vi jobbar i 

Indesign och du lär dig en hel 
del för framtiden om du är 
intresserad av tidningsvärlden.
Mejl: ljustorpsbladet@ljus-
torp.se eller 073-822 41 57
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Hemlagad husmanskost, 
även för avhämtning

Smörgåstårtor

Catering för alla tillfällen

Öppet:
mån-fre 10.30-13.30

minst 2  dagens rätt

Surströmming!
Fredag 18 september kl 18.00

Vi dansar till orkester

Du som vill vara med anmäl dig till:  
Maj-Britt 830 51 eller Alice 57 96 04

Boule
Onsdagar kl 11 
vid Ljustorps IP  

 
Alla välkomna

Inte medlem, funderar du på att bli det? 
Kom och besök något av våra  

medlemsmöten eller ring Harriet  
Svedlund tel. 824 21 för mer information 

om våra aktiviteter

Medlems-
möte 2 

Mån 21 september 13.00 
Vår egen musikgrupp

SCA SKOG
www.scaskog.com

PLUS-tjänsterna 
täcker hela skogs-
ägarens behov, från 
plantering till slut -
avverkning:

PLUS Plan

PLUS Avverkning 

PLUS Gallring

PLUS Skogsvård 

Små och stora skogsägare 
har mer gemensamt än man kan tro

SCA SKOG AB
Medelpads
skogsförvaltning
851 88 SUNDSVALL
Tel 060-19 34 00
Fax 060-19 34 40

SCAs tjänster för det privata skogsbruket tar sin utgångspunkt i det som förenar stora 
och små skogsägare i norra Sverige. Oavsett hur mycket eller lite skog man har, vill man 
att såväl skogsvård som avverkningsarbeten ska utföras med hög kvalitet.

SCA har bedrivit skogsbruk i norra Sverige i drygt 300 år. Genom våra PLUS-tjänster 
kan du som privat skogsägare nyttja all vår erfarenhet och kompetens. Du får tillgång 
till våra unika JackPot-plantor och samma kvalitetssäkring som vi har vid arbete i 
våra egna skogar.

Att vi dessutom har marknadens intressantaste priser ser många som ytterligare ett PLUS.

Nästa  
medlemsmöte 

25 augusti kl 13.00 
Bingo & underhållning
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Telefonnummer

Ljustorp
Ljustorps Handel  060-820 40
Ljustorps Trädgård 060-820 49 
Ljustorps Taxi   060-820 37
Rotsjö gård   0611-420 46
Idrottsplatsen  060-821 86 
Biblioteket   070-191 65 10 
Bygdegården bokning 060-821 86
Bygdegården vaktm. 070-28 83 147
Bygdekontoret  060-824 13
Ljustorps brandkår  112
Bagarstuga Lagfors bokn. 060-810 50
Bagarstuga Stavre bokn. 060-830 67 
Kanotuthyrning Lj IF 0730-944 944 
Kanotuthyrning Bredsjö 070-218 80 69 
Björkängen turistinfo 070-309 09 68

Skola/Barnomsorg
Ljustorps skola   060-821 47
Sjukanmälan Lj. Skola  073-077 71 58
Fritids    060-821 47
Ala skola   060-414 20
Sjukanmälan Ala  073-077 71 58
Sörberge skola  060-16 32 37
Sjukanmälan Sörberge 060-16 32 42 
Ljustorps förskola  060-821 38

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

Allmänt
Söråkers Folkets Hus 060-400 73
Vårdcentral Söråker  060-464 00
Sjukhuset    060-18 10 00
Apotek    0771-45 04 50
Försäkringskassa   0771-52 40 22
Veterinär Timrå   060-58 05 25
Timrå Kommun   060-16 31 00
Timrå badhus  060-16 32 00
Arbetsförmedlingen 0771-41 64 16
Lantbrevbärare Timrå  060-57 34 31 
Post: Ica Sörberge  060-57 90 30
Polisen Timrå  060-59 21 60
Länsstyrelsen  0611-34 90 00
Färdtjänst   060-439 00
Pastorsexpeditionen 060-408 20
    060-822 70 
Bergeforsens Camping 060-51 50 90 

Öppettider

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

Ljustorps Trädgård
Stängt fram till hösten

Humlans Slöjd 
Tors-Fre 11-17 Lör-Sön 11-14

TomatÅs 
Butik ons-sön 8-19 Café ons-sön 11-19

Rotsjö Gård (gårdsmejeri,café,gårdsbutik) 
Juni-Augusti Ons 12-16,18-21  Lör& Sön 12-16

Kansli IP
Mån- Fre 7.00- 13.30

Björkängen 
25/6-2/8 Tors-Fre 11-17 Lör-Sön 10-15

Pastorexpedition Ljustorp
Ons 10-12 
Övrig tid Pastorsexpedition Söråker

 

   

Ljustorps information

Vi vill tacka alla som jobbar med 
”Mitt på dagen” och ordnade den 

trevliga resan och änskar er en fort-
sättning på den sköna sommaren  

genom Yvonne

Almanackan 2010 
Vi söker fotografier för nästa års Ljustorpsalme-
nacka. Skicka in din bästa foto så kanske just din 

bild kommer med. Mejl:bygdekontoret@ljustorp.se
eller lämna bild/skiva på Bygdekontoret.

Vi söker utsikts- och naturbilder över Ljustorp

Tack till...
Ljustorps IF vill rikta ett tack till 
Ljustorps församling, Unga Örnar 
och Leader Timråbygd som gjorde 
det möjligt för oss att arrangera det 
fantastiska sommarkollot.
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Returadress:  Ljustorp Sockenförening
        Öppom 110,  
   861 93 LJUSTORP 

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

Baptistförsamlingen 
Birgittas fotvård
Bengt Öhrling
Benritz Motor
Bygdegårdsföreningen
Byggbutiken
Danielsson Byggare
Dina försäkringar
EAB Norrland
Ebbas lunchbar
Energiexperten
Entreprenör Timrå
Hofmann tandläkare 
Hårlinjen
Hässjö begrav. byrå
I balans 

Leader Timråbygd
Ljustorps Centeravd.
Ljustorps Handel 
Ljustorps Hembygdsför.
Ljustorps församling
Ljustorps IF
Ljustorp PRO
Ljustorps Taxi
Ljustorps Trädgård 
LRF Konsult
Martins Service
Mobila massören
Monicas
New Fashion
NL Maskinskydd & Service
Norrskog 

PN Montage
P.O´s Cykel och fiske
Rialp  
Primaskog 
Remax Mäklarna 
Rotsjö gård
Ryds Glas i Timrå
Sanna Grus
SCA Skog
Sjöströms Busstrafik 
Stavre Grus
Söråker Motor Center 
Timrå Naturskyddsför. 
Tomat-Ås
Träffpunkten


