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Lena Liljemark: Ordf 
Christer Nyman: V. ordf 
Olof Ulander: Kassör 
Anna Olsson: Sekr. 
Tina Tjärnberg-Forslund 
Suppleanter: 
Åsa Magnusson 
Cecilia Englund 

Våren närmar sig ! 

Ljustorps sockenförening 

Även om det just nu känns som om vå-
ren är lång borta, så vet vi ju alla att 
den faktiskt är på väg. Snart kan vi sitta 
i vårsolen och njuta av värmande strå-
lar. 

Just ni är vi framförallt glada att vi änt-
ligen kan börja beställa ADSL i Mell-
berg, se artikeln och annons på sid 26-
27 för mer information. Så småningom 
skall hela Ljustorp få njuta av att surfa 
i högre hastigheter. 

Vi har under den senaste perioden ar-
betat med Bygdekontoret, Ljustorps-
bladet, postnummer och byaskyltarna. 
Vi hoppas att vi ska kunna ge er positi-
va besked på alla områden så småning-
om. Vad gäller postortsnamnet så har 
vi fått kommunens och Ortnamns-
nämndens stöd. Besked från Postverket 
beräknas komma i sommar.  Kartorna 
för information om vårt förslag på bya-
skyltar har suttit uppe på affären i flera 
veckor och vi kommer nu att skicka vi-
dare materialet till kommunen med de 
synpunkter som vi fått in. 

Vi vill också passa på att gratulera våra 
duktiga Vasalopps åkare i Ljustorp. Ni 
har gjort en bragd och bör verkligen 
känna er stolta. 

Styrelsen

Bygdekontoret 

Vi har fått beslut på vår EU ansökan 
gällande uppbyggnad av Bygdekon-
toret. Det innebär att vi kommer att 
driva projektet fram till 31/3 2007. 

Bydekontoret skall fungera som ett 
informationscentra i bygden. Konto-
ret skall erbjuda samhällelig informa-
tion och vara demokratins förlängda 
arm i Ljustorp. 

Just nu jobbar vi med att komma 
igång, hitta liknande verksamheter 
som vi kan besöka. Vi försöker också 
samla in information om vilken typ 
av verksamhet som föreningar och 
företag i Ljustorp förväntar sig. På 
föreningsmötet den 29 mars kommer 
vi att ge och ta emot information bl a 
kring kontoret. 

Vi kommer löpande att informera om 
projektet i Ljustorpsbladet. 

OBS! 

Föreningsstämma 

29/3 klockan 18.00 

Föreningsmöte 

29/3 klockan 19.00 

Syfte  
Föreningen skall verka för 

att skapa de bästa förut-

sättningar för att leva och 

bo i Ljustorp 

Styrelse 

Årsavgifter 2006 
Enskild: 75:- 

Familj: 100:- 

Organisation: 200:- 

Insats 
 Enskild: 100:- 

Organisation: 300:- 

Insatsmedlemskapet är per-
sonligt och betalas en gång 
sen tillkommer årsavgiften 

varje år. 

Kontakta oss  
Ljustorps sockenförening  

Öppom 110, 860 33 Ljustorp 
Tel: 824 13,  PG 86 11 24-6 

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

www.ljustorp.se/sockenforening 

Bygdekontoret  
Mån-Fre 9-11 

Ljustorps Handel, Tel 824 13 
bygdekontoret@ljustorp.se 

www.ljustorp.se/bygdekontoret 

www.ljustorp.se 

Skinnenstugan, en av våra verksamheter 







Årets Medelpad Classic 
genomfördes Söndagen 
den 5 februari. Det var 375 
anmälda deltagare i årets 
lopp. Trots motigheter 
som regn och blidväder i 
veckan innan loppet kunde 
tävlingarna genomföras i 
vackert men bitande kallt 
väder.

Först till Hamres vätskekon-
troll  var Jonatan Svensson 
Skellefteå SK tätt följd av Erik 
Carlsson Myssjö-Oviken och 
Andreas Svanebo Bergeforsens 
SK. Vann hela tävlingen gjor-
de Erik Carlsson på tiden 
2.07.06. Tvåa blev Jonatan 
Svensson och trea blev Andre-
as Svanebo. Bästa Ljustorpare 
blev i år John Ericksson som 
kom på 23:e plats ca 20 minu-
ter efter vinnaren. Övriga del-
tagande Ljustorpare var Mar-
cus Bergfors på 82:a plats, 
Börje Lindström på 129:e plats 
och Leif Forslund på 154:e 
plats.  

Damernas 46 kilometer vanns 
av Christine Ronnestrand, även 
hon från Myssjö-Ovikens IF. 

Hon vann på tiden 2.26.00. I 
damklassen hittar vi tyvärr inga 
åkare för Ljustorps IF bland de 
30 som kom i mål. 

Medelpad Classic har också kor-
tare sträckor i tävlingen. Man 
kan välja på att åka både 20 km 
och 10 km både bland damer och 
herrar, om man inte vill genom-
föra hela det långa loppet. 

De flesta åkare bar tydliga spår 

av kylan och ansträngningen 
under spåret. Åkarna kunde un-
der loppet välja på sportdryck, 
blåbärssoppa och vatten från 4 
olika bord vid vätskekontroller-
na. Det fanns många tjänstvilli-
ga som bar fram och serverade. 
Vid kontrollerna fanns också 
riktigt goda bullar.  

Medelpad Classic arrangeras 
årligen av Bergeforsens SK och 
Ljustorps IF. Starten för 46 km 
sker i Bredsjön och målgång i 
Bergeforsen. Det långa loppet 
är seedinggrundande för Vasa-
loppet. De kortare sträckorna 
startar i Mellberg och Edsåker. 
Årets vinnare Eric Carlsson fick 
4500 kronor i prispengar och 
Christine Ronnestrand fick 
3000 i prispengar. Dessutom 
delades 2 spurtpriser ut efter 
sträckan. 

För oss i Ljustorp är ”Medelpad 
Classic” ett tillfälle att vara ute 
med grannarna och heja fram 
åkarna som svischar fram ge-
nom våra byar 
Bilder: Olof Ulander 
Material: Lena Liljemark och Olof Ulander 

Medelpad Classic 

2.

Ledartrion kör  med full fart genom Hamre vätskekontroll. 

Östen Wicksell serverar en åkare sportdryck vid vätskekontrollen 





Årets vasalopp hade som van-
ligt deltagare från Ljustorp. 
Det var åtminstone 6 åkare 
som vi kan identifiera. 

Börje Lindström, Leif Forslund, 
Sture Forsberg, John Eriksson 
och Marcus Bergfors åkte alla 
hela 9 mil i det vanliga Vasalop-
pet och Britt Grothage åkte Kort-
vasan mellan Oxberg och Mora. 

Både John och Marcus klarade 
medaljtid vilket innebär att man 
åker inom +50 % på vinnartiden.
John Eriksson gjorde en riktigt 
bra placering och kom på en hed-
rande 450 plats. Hans åktid blev 
5 timmar 23 minuter och 58 se-
kunder. Det är en oerhört impo-
nerande bragd. 

John berättar själv att det var 
segt före. –Det var 13 grader kall 
och blåste. John åkte Vasaloppet 
för andra gången. Ifjol åkte han 
på ca 7 timmar och 3 minuter. –
Då fick Åsa (syster) medaljtid 
och inte jag. Därför måste jag 
åka igen i år och också klara det, 
skrattar han. 

John har under vintern förberett 
sig med att åka ca 40 mil före 
loppet. Dessutom sprang han en 
hel del under hösten. –Det roliga 
är ju träningen, säger han. 

På frågan om vad som var roli-
gast med loppet svarar han att 
det är ju inte så kul, när man väl 
är där och åker. –Det gör mest 
ont, men känslan när man kom-

pen. I det klassiska Vasaloppet 
kom 14 805 till start och av 
dessa genomförde 12 995 lop-
pet och 5 av dem var från Ljus-
torp.

Vi gratulerar alla ljustorpare 
som åkte för att dom kämpat sig 
igenom både träning och täv-
ling.

mer i mål är otrolig. Det är en 
känsla att ha klarat det. 

Även Marcus Bergfors gjorde en 
bra placering och kom på 3203 
plats med tiden 6 timmar 50 mi-
nuter och 38 sekunder. 

Årets Vasaloppsvecka slog an-
mälningsrekord. Det var 49 083 
som anmälde sig till de olika lop-

Vasaloppshjältar från Ljustorp 

John Ericsson i Vasaloppsspåren.                     Foto Pin Trotting 





Den  5 mars hölls för första 
gången en skotergudstjänst 
utanför Skinnenstugan i Lögdö 
vildmark. Det var Ljustorps 
Baptistförsamling som ville 
prova på ett nytt sätt att hålla 
friluftsgudstjänst.

Alla deltagare samlades vid  
Betel kapell klockan 12 och kör-
de skoter tillsammans upp till 
Skinnen. Dom som inte hade till-
gång till skoter åkte bil och häm-
tades på parkeringen vid Skinnen 
och skjutsades sen till Skinnen- 
stugan på skoter.

Det var  tretton skotrar som del-
tog i arrangemanget och drygt 30 
personer. Det var blandad ålder 
på deltagarna allt från barn till 
pensionärer. Även om de flesta 
var i medelåldern. Dom som del-
tog var i de flesta fallen hängivna 
skoteråkare.

Det var en solig, men kall dag 
och det gick fort att bli kall om 
tårna, trots att man satt på sko-

ut på blad. Tyvärr fick sångerna 
sjungas utan ackompanjemang, 
eftersom det var för kallt och 
gitarrerna inte kunde hålla 
stämningen. 

Morgan Grothage som var  
mötesledare på arrangemanget 

berättar att det var en idé 
som han fått att kombinera 
skoterintresset och en guds-
tjänst. –Vi vill prova nya sätt 
att nå ut och  det känns bra 
att kombinera ihop guds-
tjänst med friluftsaktiviteter 
även på vintern. Det blir ju 
samtidigt en familjeutflykt i 
”Guds vackra natur”. 

Deltagarna fikade efteråt 
inne i stugan och en del satt 
ute och grillade korv i en 
snödriva. - Det hela blev ett 
lyckat arrangemang som väl-
signades med fint väder, om 
än lite kallt: avslutar Morgan 
nöjt.

Bild och Material: Lena Liljemark 

tern. En improviserad talarstol 
tillverkades av snö och framför 
den placerades ett enkelt kors av 
björkkvistar. Talare för dagen var 
Patrik Glamsjö från Indal som 
höll sin predikan iklädd funktio-
nell skoteroverall. Dessutom 
sjöngs några sånger som delades 

Skotergudstjänst 

Skotergudstjänst vid Skinnenstugan i Lögdö Vildmark 

Skotrarna på väg upp mot Skinnen 



      Geonorr
                                      Jordankartjänst i Sundsvall 

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

Vi borrar och spräcker sten! 

Vi monterar jordankare! 
                     

Även mark och miljögeoteknik! 
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GALLERI KICKI 
Original, litografier, skulpturer och 
glasänglar. Kända konstnärer såsom: 
Jöran Nyberg - Bengt Åberg -Lena 
Sellstedt -Eeva-Liisa Holappa Jons-
son -Sofia Rustan -Mattias Rustan-
Per Julius -Kaj Bernstonde m fl. PS 
Lena Sellstedt har nu tre litografier 

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

Välkomna in och besök oss på! 
Medborgargatan 41 i Skönsberg 

060-43066, 070-6045193, 070-6648204 

Tord och Kicki

Behöver Du en

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

060-574424

Vi utför bland annat:

- Akut tandvård

- Implantatbehandling

- Estetisk tandvård
Vi har specialister knutna till vår verksamhet

Anslutna till Försäkringskassan

Anders Nigard Tandläkartjänst AB

Anders Nigard Leg. tandläkare

Mellangatan 12   861 32 TIMRÅ

Hökarvägen 16 

2-takts Oljor       Bromsbackar 
 Variator remmar             Vajrar  
 Tändstift                   Elektriskt 

Servar och reparerar 
Alla märken 
Reservdelar 





Rean pågår för fullt 

50 - 70 % 
på allt 

Ej strumpor och underkläder

Och..Vårnyheterna börjar 
droppa in.

          

Välkommen!               
   

Glöm ej! 
Inlämningsställe för kemtvätt   

    Pensionärsrabatt 

Öppet:
 vardagar 10 - 18,   lördagar 10 - 14 

Köpmangatan 47   
Tel & Fax 58 07 80

En aning personligare 

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

Välkommen till oss! 

Hässjö Begravningsbyrå
Köpmangatan 38 i Timrå 

Tel 400 63 (även jourtel) 

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

            

                Av SBF auktoriserade begravningsbyråer 

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

Nu även sybehör och stuvar !

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

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

Byggbutiken Timrå

”Din lokala byggvaruhandel” 
Vi har det Du behöver inom bygg...

Pellets 6 mm Bionorr 
Pellets 8 mm Skellefteåkraft 

16 kg Påsar 
600 kg säck 

Nu har vi även börjat med VVS 
Sågade och hyvlade trävaror 

Låna gärna vår släpvagn 

Terminalvägen 6, Timrå 
Tel 060-57 10 50 

Öppet vardagar 8.00 - 17.00 



Ljustorpsprofil nr 3 
Erik Westin född 240106 

Har flyttat ner i ”sockna” och 
hamnat i Sanna hos Erik Westin. 
Erik är född och uppvuxen på 
gården i Sanna. Föräldrarna Sofia 
och Anders Westin var jordbruka-
re. I den miljön är Erik uppväxt 
med sina två systrar Greta och 
Ingegerd och åldersmässigt ligger 
han emellan dem. Skolgång i 6 år 
vid Åsängs skola och därefter 
fortsättningsskola i Mellberg i sex 
veckor (tre veckor före och efter 
jul). Det Erik påminner sig från 7-
8 års åldern var guldruschen i 
Sanna på 30-talet. Man borrade 
och sökte guld vid Guldnäsbäck-
ens utlopp i Mjällån. Projektet 
rann så småningom ut i sanden, 
utan nämnvärt resultat. Erik näm-
ner att den diamantborr som an-
vändes hamnade via Holms sock-
en till sin nuvarande museiplats 
på Norra Berget i Sundsvall. 

Westins jordbruk inrymde 12 kor, 
2 hästar och ungdjur så någon ar-

betsbrist i hemmet rådde ej. Vin-
tertid var det dessutom vedan-
skaffning och skogsavverkning 
som gällde, och yxa och fogsvans 
var dåtidens redskap. Farbrodern 
Gottfrid Bredin blev Eriks läro-
mästare i snickeribranschen. Så-
väl fin– som grovsnickeri. Han 
har varit anställd vid flera firmor 
under årens lopp bl a Nordlander 
& Höglund i 25 år, ABV, SIAB, 
Skåningarna m fl och avslut-
ningsvis hos Timrå kommun i 5 
år.

Vid en bekants bröllop träffande 
hans sin blivande hustru Inga-Lill 
som han gifte sig med 1960. Till-
sammans fick de dottern Eva som 
tyvärr fick leva endast 1 år pg a 
sjukdom. Sedan föddes dottern 
Marianne och hon finns sedan 
1996 i intilliggande fastighet. Där 
hon bor med 3 barn och det upp-
skattar Erik som kan umgås med 
dem mest dagligen. Vilket bl a 
märks i hans kök där barnbarnen 
prytt väggarna med sin teckning-
ar.

Erik är en stor djurvän och pratar 
gärna om sin ardennerhäst som 
blev 25 år gammal. En kompis 

som han omhuldade varmt. Nu är 
det motoriserat som gäller i form 
av traktor. 

Inga-Lill gick bort för några år 
sedan, således bor Erik kvar en-
sam i fädernegården. De tillbring-
ade tidigare tiden tillsammans vid 
Västra Laxsjön i sitt fritidshus så 
ofta de kunde, under somrarna.  

Trots problem med hjärtat är Erik 
pigg och vital. Åter frukt och 
grönsaker, gör egenkomponerade 
sallader och lever sunt. En mysig 
kille, SANNA mina ord! 

Ta väg 705 från Ljustorp eller
från Liden.skyltar visar vägen i
Bredsjön.
Välkommen till Bortom Bråttom

DAGS FÖR BREDSJÖANGELN 
Välkommen till Bredsjöangeln en tävling för hela familjen!
Startskottet går Lördagen den 1 april klockan 09.00 Samling senast kl 8.30 på 
badstranden Bredsjön Tävlingen genomförs lagvis (minst två och max 6 personer 
per lag) Prispengartill vinnande lag, prisbord till övriga placerade lag Varmkorv, 
kaffe samt te mm kommer att säljas på plats 
Anmälningsavgift 150 kr/lag betalas in på pg 632411-5 senast den 27 mars 
Efteranmälan vid start 200:-/lag (angelfisk kommer ej att säljas på plats) 
För mer info. Ring Lars Karlstrand 070-322 37 99 eller besök vår hemsida 
www.bredsjon-slattmon.nu Välkommen till en härlig dag i Bredsjön 

Arr. Bredsjön/Slättmons byalag 



Den planerade minnesboken till minneslunden 
vid Ljustorps kyrkogård är på gång och så fort 
vi fått godkännande från anhöriga kommer det 
att graveras på den. 

José Ernando, åtta år, skrapar det fastbrända ur en 
tom kastrull för att stilla hungern. Han bor i  
flyktingbosättningen Nueva Colombia i Colombia. 

Det föll bort några uppgifter i förra numret av Ljustorpsbladet när det gäller statistik vid julottor. 

År Antal deltag Präst Temperatur
2001  98 Eva Broo +2 
2002 57 Eva Broo -25 
2003  65  Torsten Berglund -12 
2004 70 David Fällman -20 
2005 100 Benny Runsten -1 

Fastlagssöndagen med kyrkkaffe i församlingshemmet
som centerherrarna bjöd på.
Det var också start på  årets Lutherhjälpsinsamling 
Välkommen med dditt bidrag 

Kalender:

26 /3 kl. 11:00  Fam.gtj Peter Persman,  
Agneta Granlöf, barnkören 
Våfflor i församlingshemmet efteråt 

5/4 kl. 12:00 Mitt på dagen med lunch 
Peter Persman, Agneta Granlöf 

9/4 kl 11:00 Gtj Peter Persman, Agneta Granlöf, kören8

Kaffe i f-hemmet som KKF ansvarar för 
Final för Lutherhjälpsinsamlingen  

14/4 kl. 11:00   Långfredagsgtj.
Peter Persman, Agneta Granlöf, kören 

16/4 kl. 15:00 Påskdagsmässa  
Peter Persman, Agneta Granlöf 

17/4 kl 15:00 Gudstjänst i Riibodarnas missionshus  
Pernilla Stennek, Seth Hägglöf 

30/4 kl 20:30 Sista april firande vid hembygdsgården  
Peter Persman, Agneta Granlöf, Kören 

3/5 kl 12:00  Mitt på dagen träff med lunch 
 Peter Persman, Agneta Granlöf 
 ,  

7/5 kl 15:00 Familjemässa  
Peter Persman, Mona Christmansson, Agneta Granlöf 

21/5 kl 11:00 Lekmannaledd gudstjänst  
Kyrkorådet, Agneta Granlöf 

25/5 kl 08:00 Gökotta vid sockenstugan
Peter Persman, Agneta Granlöf, Frukost  

Pastorsexpeditionen i Ljustorp har telefonnummer 060-822 70
tel.tid  tors. 10.00-12.00 
Under mars månad har vi expeditionen stängd i Ljustorp
och hänvisar till Bäckgatan i Söråker som har  
exp-tid månd-fred tel. 060-408 20  

Vik kh Peter Persman 060-408 21 
Besök gärna vår hemsida www.svenskakyrkan.se/hassjo







Kultursidan
Biblioteket i Ljustorp 

Öppettider mån-ons 17.00 till 19.00 
Telefon 070-191 65 10 

Boktipsen utgår i det här numret pga sjukdom. 

Välkomna till biblioteket som ligger i Ljustorps skola 
Med vänlig Hälsningar Vivianne 

Bokcafé på Biblioteket 
Den 20 februari började bibli-
oteket i Ljustorp med en ny 
verksamhet, nämligen bokca-
fé. En verksamhet där man 
ger boktips och diskuterar 
sina favoritböcker. 

Det blev en intressant kväll med 
cirka 10 deltagare. Ingrid Måns-
son, bibliotekschef i Timrå och 
Vivianne Nyman från Ljustorps 
bibliotek ansvarade för kvällen.  

Under kvällen berättade Ingrid 
om ett antal böcker som hon re-
kommenderade åhörarna att läsa. 
Det var ”Vem ska trösta Knyt-
tet” av Tove Jansson, 
”Polykarous dröm” av Åke 
Lundgren, ”Väggen” av Bauho-
fer, ”Den svenska högtidsbo-
ken”, ”Flickan med pärlörhäng-
et” av Tracy Chevalier, ”Hotel 
Pastis” av Peter Mayele, ”Den 
ljuva giftkokerskan” av Arto Pa-
asalinna, ”Silke” av Alessandro 
Baricco och ”Kvinnor och äp-
pelträd” av Moa Martinsson. 
Därefter fick åhörarna dela med 
sig av sina boktips. 

Vivianne Nyman berättar att hon 
är mycket nöjd med kvällen. –

Det är roligt att få hit många män-
niskor samtidigt och få höra vad 
folk tycker om de böcker dom lä-
ser.

Ingrid Månsson berättar att man 
med den här verksamheten försö-
ker vända sig till en vuxen pu-
blik. -Det är viktigt att uppmuntra 
det stora intresset som faktiskt 
finns för läsning idag. 

Besökarna tyckte att kvällen var 
både intressant och trevlig. Förut-

om boktips fick besökarna även 
lite gott fikabröd under diskus-
sionen.

Biblioteket hoppas att kunna 
fortsätta med verksamheten åt-
minstone några gånger per ter-
min. En av besökarna Karin 
Westberg får representera alla 
åhörarna när hon entusiastiskt 
säger att kvällen var jätteintres-
sant.

Bild och material: Lena Liljemark 

Delar av besökarna på bokcaféet med Ingrid Månsson till höger 



Projektet Skogens kulturarv
- en resurs för landsbygdsutveckling bjuder in till: 

Skogsfinsk kulturkväll 
Torsdagen den 27 april, kl. 18.00 

Danslogen på Norra Berget i Sundsvall 
Seminarium med bl.a. kulturgeograf Maud Wedin, prof. Stig Welinder 

och arkeolog Ola Georg, Länsmuséet 

Arr. Skogsstyrelsen och Norra Bergets Kulturhistoriska verksamhet 

Fältvandring i Ljustorps Finnmark 
Torsdagen den 25 maj, kl. 10.00 

Samling vid bygdegården i Ljustorp 
Obs! Bil behövs för vidare transport till Valpsjötorpet 

Arr. Skogsstyrelsen och Ljustorps Hembygdsförening 

På vår hemsida www.minskog.nu kan ni hitta alla våra 
arrangemang. Där kan ni också prenumerera på nyheter så att ni får ett 

mail varje gång något nytt läggs in på hemsidan. 

Frågor och funderingar: Ulrika Stenbäck Lönnquist, arkeolog/informatör 
Tfn: 070-208 95 77, ons-fre 060-67 98 67, ulrika.stenback.lonnquist@skogsstyrelsen.se

           EUROPEISKA UNIONEN 
                    Jordbruksfonden 



Du geck bak släprefsa 
på lägda 
å sang 
Rosa på bal. 

Dä va vi int van. 

`N stordragspelare 
som sang å spela 
på kalasa 
å mitt i värdan iblann. 

Du visste va tumstock hetä på finske 
å då du vart lite i fylla 
könne du flera orla på finske å. 

En kväll 
då du komme från skogen 
-blöt å jävli- 
hadd käringa din före. 

Int va dä na likt a, 
men du gatt ju gära opp ell´n 
å pröv å tork kläa. 

Men dragspele feck stå 
där i väska, 
å du svor på svenskä. 

För dä va´n finne 
som hadd före vä kärringa din. 

Nu ha du flytte från byn 
å skaffe´n förstärkar 
å två högtälara. 

Dä hörs uta fan 
då du småla tell 
vä Rosa på bal 
nu för ti´n.

Ur Byssfolket av NilsEric Sjödin 

Publicerat med tillstånd av NilsEric Sjödin 

Hadar

Sjöströms Busstrafik 
i Lagfors 

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

Förmedlar även större sällskap 
från 20 - 71 personer 

Dygnet runt 
För bättre tillgänglighet 

Välkommen att ringa för prisuppgift-
Lage Sjöström 

060 - 810 25 
070 - 325 76 90 

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

Hej! Nu  har  
Timråortens försäkringsbolag  

bytt utseende. 

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

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









Nu är det klart för ADSL an-
slutning för alla som tillhör 
Mellbergs telestation. Blanket-
ter för anslutning finns på 
bygdekontoret och på Serva-
nets hemsida. 

Vad behöver du som är intresse-
rad göra: 

 Skicka in en beställnings-
bankett för nätanslutning 
och modem till ServaNet 

 Servanet kontroller om du 
kan få ADSL där du bor 

 ServaNet ger dig besked 
om när anslutningen är  
klar.

 Efter det beställer du tjänst 
hos respektive operatör.
One stadsnät eller Kramnet 
ADSL 

rekommenderar att man börjar 
med en tjänst på 2 Mbit/s tills 
man vet vad man kan komma 
upp till. Sedan kan man uppgra-
dera.

Företag bokar sitt intresse di-
rekt mot operatören Kramnet, 
020-88 22 98, som sköter allt 
gentemot företagskunder. Idag 
kostar abonnemang för företag 
495 kronor/månad för 2 Mbit/s 
inklusive nätavgiften. Förening-
ar och icke kommersiell verk-
samhet kan beställa privattjäns-
ten.

Bredsjön/Slättmon 

Det pågår förhandlingar kring 
Terracoms mast i Bredsjön och 
före dessa är avslutade kan man 
troligen inte göra någon in-
koppling av ADSL tjänsten. 
Christer Persson på Timrå kom-
mun berättar att man idag är 
osäkra vad som kommer att 
hända om installationen för-
dröjs till efter halvårsskiftet. 
Leverantör blir Telia. 

Mjällådalen

Här har vi inte lyckats få några 
besked om och när det är fär-
digt för ADSL inkoppling. In-
vånarna uppmanas därför att 
själva ta kontakt med Telia och 
kolla när det är påkopplat. Le-
verantören blir Telia. 

Lagfors och Åsäng 

Kommer att kopplas in för 
ADSL så fort man kan gräva i 
marken. Här blir Servanet leve-
rantör enligt samma villkor som 
Mellberg.

Möte 

Det kommer under våren att 
komma ett möte där Servanet 
informerar. Se anslag. 

Text: Lena Liljemark 

Hastigheten för ADSL i Mellberg 
kommer att bli maximalt mellan 2 
och 5 Mbit/s. Eftersom hastighe-
ten beror av flera faktorer bl a av-
stånd till telestationer och koppar-
ledningarnas kvalité så är det 
svårt att ange verklig hastighet i 
varje individuellt fall. ServaNet 

Bredbandsnytt 

Servanet gräver för optisk fiber                                     Bilder: Servanet 



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

Vi arbetar långsiktigt med ny teknik för att garantera snabb 
kommunikation och hög bandbredd.

ADSL i Mellberg från 214 kr / månad! 

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

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

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

När du fått din anslutning klar, beställer du sedan tjänst av någon av 
de leverantörer som finns i vårt nät (se vidare på vår hemsida). 

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







 Ett projektmöte är i antågande, där kommer vi att 
 besluta hur vi ska gå vidare i projektet, vad vi ska 
 lägga krutet på. 

Projektledare: Jan Blomqvist / Mats Jonsson 

 Vi återkommer i senare nummer med lite  
 dokumentation från projektåren 04-05. 

Projektledare: Staffan Eriksson 

 Likaså detta projekt. Bildvisning från 04-05
 kommer i senare nummer 

Projektledare: Börje Lindström 

         Eu - sidan, här kommer de olika projekten att rapportera vad som hänt sen sist

 Eftersom även detta är ett avslutat projekt, så 
 kommer vi även här att återkomma med lite 
 kuriosa från 2005. 

Projektledare: Christer Nyman 

BYGDEGÅRDEN

 Arbetet fortsätter nu under vintern med att bära 
 fram sten och lägga på isen, för att invänta våren 
 och issmältning, då dom hamnar på rätt plats på  
 botten. 

Projektledare: Stefan Grundström / Anders Mattsson  

LJUSTORPS FVO

FUSKBÄCKENS BYALAG

BREDSJÖN / SLÄTTMON 

BJÖRKÄNGEN 

Eftersom 3 av 5 delprojekt nu har tagit slut, sista december –05, så kommer denna sida 
att se lite annorlunda ut närmaste tiden. Lite tillbakablickar och en del foton. 
Men insamling av material pågår så ni får lugna er till nästa nummer. 

Marianne, proj adm. 





Skog och historia 

Smörgåsar   Smörgåstårtor
Sallader   Bufféer 

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

Du önskar, vi fixar... 
          

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

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

RING OCH BOKA! 
Gunilla Nordvall Dipl Aromaterapeut 

Strandbadsgatan 1 Fagervik 

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

Medlem i 

Skogsstyrelsen i form av ar-
keolog/informatör Ulrika 
Stenbäck Lönnquist och pro-
jektledare Caroline Wågberg 
hade bjudit in till ett möte på 
Bygdegården den 3 februari 
om "skogens kulturarv - en 
resurs för landsbygdsutveck-
ling".

Det var ett 30-tal personer som 
hörsammat kallelsen. I kallel-
sen kan man läsa: " Under 2006 
kommer Skogsvårdsstyrelsen 
att driva ett EU projekt i Ljus-
torp. Projektet syftar till att öka 
kännedomen om forn- och kul-
turlämningar i skogen och 
kunskaperna skall kunna an-
vändas för att stärka kulturmil-
jövårds-arbetet i bl a skogsbru-
ket samt att lyfta fram kultur-
miljöers värden som en resurs 
för landsbygdsutvecklingen."  

Man uppger att man skall ba-

sera sig på Skog och Historias 
material som emellertid inte 
täcker hela Ljustorp och kan-
ske inte heller det som kan 
vara av mest intresse för den 
nya målsättningen siktar in sig 
på turism ( läs landsbygdsut-
veckling ). Ett samarbete skall 
prövas med Ljustorps Hem-
bygdsförening i vår vad gäller 
ett seminarium och fältvand-
ring om den första finska in-
vandringen.

Ulrika berättade att man avser 
att ordna en rad seminarier 

och fältvandringar under året 
Skog&Historia har funnit 356 
lämningar i Ljustorp efter att ha 
inventerat en mindre del. Läm-
ningarna finns redovisade i 
Skogsvårdstyrelsens databas 
som inte kan nås från Internet. 
Kartor på de som också läm-
ningar som hittats kommer att 
lämnas till Hembygdsförening-
en. Markägarna har fått kartor 
och information om de fynd 
som är gjorda på deras områ-
den.

Bild och material: Olof Ulander 



Ett stöd till anhöriga för ökad livskvalitet 

Till Dig som vårdar  
och/eller stöttar en

anhörig eller vän i  Ljustorp

Öppettider
Fredagar 12-16 jämna veckor 
På Bygdekontoret i Ljustorp 

Anhörigkonsulent Ulla Hamrin 
   070-656 98 31

Tapetsera eller måla? 

Alla typer av målnings-
arbeten utföres. 

Vänd er med förtroende till  
ortens målare 

Kallelse till  
föreningsstämma 

29 mars klockan 18.00 på Bygdegården 

Kallelse till föreningsträff 

29 mars klockan 19.00 Bygdegården 

Ljustorps socken ekonomisk förening 



Vårnyheter i Butiken! 
Dam & Herr 

Öppet lördagar 11-14 

Vi har vårjackor från Etage och Windfield. 
Herrjackor från Seven Seas 

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

Lördagar 11-14  Tel.  073-778 65 26 










