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LJUSTORPSBLADET

1:a april

861 93 
Ljustorp

Vi bjuder på tårta på 
bygdekontoret

Utgivare: Ljustorp socken ekonomisk förening

Ljustorps populäraste tidning!

I det här numret:

Bredsjöangeln
Den 31 mars är det dags för 

årets Bredsjöangel 
kl. 9.30 start Bastu udden 

vid badplatsen

Årgång 13
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Foto: Johanna Rönngren av 
Olof Ulander
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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 Hömström   tel: 060-810 50 
Fuske: 
Fuske byalag   tel: 060-810 51
Lövbergsvägen, Edsta-Jällvik-Bjökom: 
Kjell Sjödin    tel: 060-82031
Skäljom-Edsåker-Aspån: 
Hans Öberg    tel: 060-57 56 26 
Lögdö, Ribodarna-Masugnarna: 
Björn Andersson   tel: 060-820 74 
Prästsvedjan,Höglandsv,Mellberg,Kyrkberget: 
Pernilla Sjöström   tel: 060-82434 
Öppomsvägen, Hamrevägen: 
Erland Nordström   tel: 060-823 19 
Skäljom,Åsäng,Stavreviken,Rotenv: 
Mikael Forslund  tel: 060-831 17
Åsäng mot Viksjögränsen: 
Mjällådalens byalag mobil: 0737-282508
Ring er distributör om ni inte fått tidningen...

KOMMANDE TIDNING
Nästa tidning 20 maj

Stoppdatum den 23 april

PRENUMERATION
Tidningen delas ut gratis till alla som har brevlåda 
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, Mait Härén eller Byg-
dekontoret. Mail: ljustorpsbladet@ljustorp.se

REDAKTIONELL INFORMATION

Ljustorpsbladet 
Ljustorps Sockenförening
Org nr: 76 96 00-9476

Besöksadress:   Ljustorps Handel/Bygdekontoret 
Postadress: Öppom 110, 
      861 93  Ljustorp
e-postadress: ljustorpsbladet@ljustorp.se
Webbadress:    www. ljustorp. se/ljustorpsbladet 

Plusgiro: 86 11 24-6 

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

Birgit Svensson tel: 060-81139
Artiklar
Lena Liljemark  tel: 060-822 22 
Olof Ulander  tel: 060-822 40
Annonser
Kjell Rastberg 073-728 25 08, 
Mait Härén 070-216 11 56 eller Lena Liljemark

Om du eller någon du känner skulle vilja med-
verka eller skriva i tidningen, så hör av dig. Vi vill 
gärna täcka upp det mesta som händer i bygden, 
men tiden räcker inte alltid till. Vi är tacksamma för 
all hjälp och alla bidrag som Vi får.

LJUSTORP
EN GNISTRANDE LANDSBYGD
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Våren är äntligen på väg, eller kanske redan här?
Styrelse 2006

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

Ljustorps sockenförening

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

Årsavgift
Enskild: 75:-

Familj: 100:-

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

Insats
 Enskild: 100:-

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

Insatsmedlemskapet är 
personligt och betalas en 
gång sen tillkommer års-

avgiften varje år.

Ljustorps sockenförening
Lövberg 102, 
861 93  Ljustorp
Tel: 060-822 22,  824 13
Pg 86 11 24-6
Org. Nr: 76 96 00-9476
sockenforening@ljustorp.se
www.ljustorp.se/sockenforening

Bygdekontoret 

Mån-Fre: 9-19 (tillgängligt)
Mån-Fre 12-14 (personal)
Ljustorps Handel, 
Öppom 110
861 93  Ljustorp
Tel:060-824 13
bygdekontoret@ljustorp.se 
www.ljustorp.se/bygdekontoret

www.ljustorp.se

Ibland känns det som om det nästan 
alltid är ett Ljustorpsblad på gång. 
Man kan bli lite matt, antingen är 
det nyss färdigt eller också ska 
man precis börja om igen. Vi 
har fått nya korrekturläsare 
sedan förra numret, vilket vi 
hoppas märks i tidningen.

När nästa nummer kommer 
ut står vi inför sommaren 
och förhoppningsvis fi nns det 
då en ny hemslöjdsbutik, fi na 
broschyrer och en fi n karta på 
plats. I bästa fall har vi dess-
utom hunnit förbättra skylt-
ning både i själva Ljustorp 
och vid sevärdheterna.

I juni kommer Ljustorp dess-
utom att delta på Friluftsmäs-
san på södra Berget. Tanken 
är att vi tillsammans med övriga fören-
ingar ska göra en stor utställning och pre-
sentera Ljustorp med allt som fi nns. Kjell 
Rastberg i Mjällådalen kommer att vara 
projektledare.

Det roligaste som händer just 
nu är ju annars att vi, när 

det här numret kommer 
ut, precis ska få vårt nya 
postnummer 861 93 
Ljustorp. Kom ihåg 
att använda det, alltid. 
Byt adress på visit-
kort, hos vänner, på 
webben och överallt. 
Se till att det inte 
kommer att stå Ber-

geforsen någonstans i 
fortsättningen.

Den senaste veckan 
har annars förenings-
livet i Ljustorp tyvärr 
drabbats av en förlust. 
Det är förra ordförande 
i PRO Kjell Forsström 
som har avlidit. Sock-

enföreningen beklagar djupt hans bort-
gång och våra tankar går till hans familj, 
släkt och vänner.

För Sockenföreningen: Lena Liljemark

Årsmöte
Ljustorps

sockenförening

Bygdegården

29/4 klockan17.00

Välkomna!

Företagsfrukost
Tis 17:e april kl 9.00

Bygdegården

Kom och dela erfaren-
heter och ät frukost 

Pris 40 kronor
Anmälan till Niclas Andersson,  
affären eller till Bygdekontoret

Infl yttnings-
projekt

Lill Wiklund kommer att ansvara 
för ett infl yttningprojekt. I det 
projektet ingår bland annat att 
sammanställa tomma hus och 
eventuella tomter. Allt för att vi 
ska kuna bli fl er i Ljustorp.

Ulf Nilsson vår  glada, dansante 
och eminenta kassör i föreningen 
har sedan det förra numret fyllt 60 
år. Vi hoppas att alla har gratule-
rat honom ordentligt!
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Panikteatern besökte
Ljustorp i en blixtrevision...

Lördagen den 3 februari 

gjorde Panikteatern ett nytt 

besök på Ljustorps Bygdegård 

med pjäsen Blixtrevision i 

Eninge. Pjäsen driver med små 

kommuners heta önskan om till-

växt, vårt beroende av EU, prat-

glada visionärer utan ryggrad 

och den enskilde människans 

blåögda försök att ordna för de 

sina.

Inför föreställningen dukades för en 
måltid med soppa, bröd och spännande 
röror, tapenade och mjukost med tor-
kade tomater. Efter föreställningen 
bjöds på kaffe och goda kakor.

Strax efter klockan ett startade arbe-
tet med att förvandla Ljustorps Byg-
degård till Eninge Event Center. När 
förvandlingen var fullbordad var det 
med dukar på borden, underlägg vid 
varje plats som gjorde reklam för 

Eninge Event 
Centers olika 
verksamhe-
ter och vid 
varje bord ett 
tjusigt fri-
mastandar. 
Publiken kom 
sedan för att 
deltaga i ett 
sponsormöte 
för EEC.

Statister från 
bygden fi ck 
delta i före-
ställningen 
till publikens 
förtjusning.

På bilden ovan syns några av de 
hantverkare och entreprenörer som 
för dagen var verksamma vid Eninge 

Event Center under den entusiastiske 
visionären alias P-A Strands översyn. 
Från vänster Björn Andersson, Ethel 
Perälä, Inger Andersson, Birgit Åhlin 
och Bert Mattsson.

Trots en tveksam start på biljettför-
säljningen strömmade folk till före-
ställningen och stämningen blev steg 
när soppan serverades. 

På bilden högst upp i rubriken ses 
en desillusionerad och trött visionär 
i gestaltning av Ethel Perälä. Nedan 
ser ni skådespelargruppen. Från 
vänster, P-A Strand, Ronald Bran-
del, Maud Nyberg och Erik Lidholm 
som, givetvis tillsammans med sta-
tisterna från Ljustorp, skapade en 
trivsam föreställning som lockade 
både till skratt och lite eftertanke.

Text och bild: Olof Ulander

Teater med tilltugg lockade besökare från hela Ljustorp med omnejd
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Fler erbjudanden fi nns i butiken ! Priserna gäller t.o.m 9/4 med reservation för slutförsäljning

Öppettider i Påsk
Torsdag 9-19 Påskafton 10-16 

Påskdagen stängt  Annandag Påsk 11-15
Adress: Öppom 110, 861 93  Ljustorp, Tel: 060-820 40, fax: 820 50,

e-post: ljustorpshandel@ljustorp.se, webbsida:www.ljustorp.se/ljustorpshandel

HEMSÄNDNING
Tel: 820 40

Leverans
fredag förmiddag

Beställning
senast torsdag

LEVERERAS
KOSTNADS FRITT

OMBUD FÖR

Kom och avnjut en  kopp kaffe i vår spelhörna

Allerum
Hälsinge Grevé
Marsvinsholm

39:90/st
Vällagrade ostar från
Ostkompaniet 450g

Små-
köttbullar
 29:90 kg

Findus 500g

Laxfi lé 4-pack

 69:90
Findus  500g

Niclas, Veronica och Jörgen Hälsar alla hjärtligt välkomna

Kan inte du komma till oss så kommer vi till dig (se hemsändning)

GLAD PÅSK!
Påsk Must
2 för 22:-

+ pant

Apotekarens  & Wasa

Norrlands
Guld 3,5%

49:9049:90

Handla för 100:-
och köp margarin

Milda 1 kg1 kg
18:90

Jmf pris 18:90/kgJmf pris 7:85/liter

Jmf pris 139:80/kg Jmf pris 88:66/kg Jmf pris 59:80/kg

6x50cl (pant tillkommer)
Jmp 16:63/liter
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En solig vårdag träffar jag 

Ljustorps IF´s nya ordförande 

Tina Tjärnberg Forslund och 

pratar lite om föreningen och 

framtiden.

Tina berättar att det fi nns många 
viktiga frågor i föreningen. En av 
dem är att säkra föreningens fort-
levnad i Ljustorp. Föreningen har 
redan haft en arbetsdag med för-
troendevalda och personal i februari 
med just den inriktningen. Syftet var 
att skapa driftsbeskrivningar inom 
alla områden i föreningen. Totalt 
sett är det ett långsiktigt arbete, 
men projektet har redan nu börjat 
bra, tycker Tina.

Föreningens viktigaste syfte är dock 
framförallt att driva den idrottsliga 
verksamheten, betonar Tina. A sek-
tionen har en stark trupp och vi i 
föreningen tror på ett gott resultat 
i årets seriespel. Vi hoppas dess-
utom verkligen att laget får stöd av 
ljustorpspubliken på sina hemma-
matcher, säger Tina.

Inom ungdomssidan på fotbollen 
fi nns det ett lag för pojkar 11 
och fl ickor 13. Pojklaget är ett 
lag från Fagervik som anslöt sig 
till föreningen ifjol. Redan då fi ck 

dom fl era ljustor-
pare med, men dom 
tar gärna emot ännu 
fl er, säger Tina. - 
Barn- och ungdoms-
sidan är ju grunden 
för framtiden och 
därför är det viktigt 
att forsätta satsa på 
det här arbetet.

- Skidsektionen 
däremot har ju haft 
ett bakslag i år i och 
med att man fi ck lov 
att ställa in ”Med-
elpad Classic Ski”, 
berättar Tina. Däre-
mot har man haft 
en bra barn- och 
ungdomsverksam-
het som avslutades 
med en skidtävling 
på hembygdsgården 

nu i mars. Totalt sett är det en duktig 
sektion med många duktiga medar-
betar, så framtiden ser mycket bra ut 
för framtida säsonger.

Tina fortsätter att berätta om fören-
ingens verksamhet och kommer in 
på det som inte är direkt idrotts-
relaterat. - Idrottsföreningen har ju 
spelat en stor roll i bygden på fl er 
sätt än idrottsligt. Viktiga verksam-
heter är bland annat Bygdegården 
och Fritidsgården. Fritidsgården där 
Tina också är aktiv, har idag verk-
samhet både i fritidsgårdslokalen 
och i gymnastiksalen på skolan. I 
gympasalen driver man innebandy 
för barn och ungdomar och det har 
blivit mycket populärt. Ett problem 
som Tina tar upp är dock att det 
kommer för få barn till aktiviteterna 
på själva fritidsgården på onsda-
garna. - Det innebär att vi funderar 
över hur och vad vi egentligen ska 
göra, något måste förändras och alla 
förslag är välkomna, säger Tina.

Idrottsföreningen driver också ett 
nytt projekt på Humlegården (gamla 
macken). Den håller på att reno-
veras till en kontorsfastighet som 
skall hyras ut till både interna och 
externa företag och föreningar. - Vi 
ser det som ett sätt att skapa en typ 
av lokaler som inte fi nns i Ljustorp 
idag, säger Tina. På samma tomt i 
gamla bankhuset kommer det också 
att öppnas en hantverksbutik via 
en ny hantverksförening. Det stora 

huset beräknas bli klart under maj 
månad och Hantverksbutiken blir 
förhoppningsvis klar till sommarsä-
songen.

Under sommarsäsongen har fören-
ingen även fl era andra stora uppgif-
ter i bygden. - Ljustorps IF driver 
bilbingo vid Bygdegården. En aktivi-
tet som är att betraka som en insti-
tution här i Ljustorp, säger Tina. 
Dessutom ansvarar föreningen för 
ett antal turist- och friluftsrelaterade 
aktiviteter som kanotuthyrning, put 
& take fi ske vid Björkängen, hela 
Björkängen med loppis, turistinfor-
mation och våffelstuga. I samband 
med kanotingen fi nns också ett tält-
läger efter Ljustorpsån för paus och 
övernattning. - Jag är glad över att 
föreningen är med och driver den 
här typen av verksamheter i bygden, 
säger Tina med eftertryck. - Det är 
viktigt för oss att vara attraktiva för 
turister och att skapa aktiviteter för 
dem som bor här.

En stor framtida fråga i föreningen 
är också den om Macken vid Bygde-
gården. Frågan kommer att fortsätta 
utredas under året. - Vi kommer nu 
att arbeta med dels den ekonomiska 
sidan och dels med vilken leverantör 
som kan bli aktuell, berättar Tina.

På frågan om hur det känns att 
ha blivit den första kvinnliga ord-
förande i föreningen svara hon: 
- Om jag är den första kvinnan, vet 
jag inte och det känns inte relevant 
för mig. Däremot känns det väldigt 
spännande och roligt att ha fått det 
här erbjudandet. Idrottsföreningen 
är en av de viktigaste föreningarna 
i bygden och jag hoppas och tror att 
jag med hjälp av erfarna ledamöter 
och personal i föreningen skall klara 
av det förtroende som jag fått, säger 
Tina eftertänksamt.

Tina säger också att hon ser frågan 
om samarbete med andra föreningar 
i bygden som en förutsättning för 
att både föreningen och bygden skall 
lyckas. - Samverkan är nyckeln 
till att fortsätta att lyckas på alla 
plan. Vi i föreningen ser fram emot 
att träffa alla ljustorpare på den 
årliga surströmmingsskivan som 
föreningen arrangerar tillsammans 
med Ljustorps församling i augusti, 
avslutar Tina glatt.

Text och bild: Lena Liljemark

Ljustorps IF satsar på framtiden 
med ny kvinnlig ordförande!

Ljustorps IF gör det 
omöjliga möjligt...



7

Inför fotbolls säsongen 2007  
hälsar Ljustorps IF   

Välkommen till huvudtränaren Kenneth Svens-

son Biträdande tränare Carlos Zavala och mål-
vaktstränare Jan Bränn. Samliga spelare skall 

också känna sig välkomna och vi önskar er alla 
all framgång i fotbollsserierna som  

startar den 8 maj med  
hemmamatch  

på IP mot Torpshammar 
 

—————————————— 
 

Ett stort Tack till  
Ljustorps Handel  

som sponsrat oss med fikabröd vid våra möten  
 

Ljustorps IF Fotbollsansvariga och spelare 

Årsmöte  2007 
 

Verksamhetsberättelser lästes igenom och 
godkändes, så och de ekonomiska 
berättelserna . 
        
Val av ordförande till föreningens  
sektioner blev. 
Huvudstyrelsen:     Tina Forslund 
Skidsektionen:        Torbjörn Carlsson 
A-fotboll:                Miguel Goode 
 
Medlemsavgift för år 2007 
Familj:                        200:- 
Per person:                   50:- 
Aktiv i A-laget:          150:- 
Medlemsavgiften betalas på bankgiro  
 
 I pausen bjöds det på gott fikabröd  
 som Åsa och Nettan bakat. 

 Vi tar tacksamt emot  
loppis-grejor. Ring, så håller vi 

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

för andra”. 
Tackar på förhand för att du  

stödjer föreningen på detta sätt. 
Tel. 82403 eller 82186 

  Bilbingo 
preliminär start  

Kristi himmelsfärds dag 
den 17 maj,  

vi annonserar i dagstidningarna. 

TEL. 073 094 49 44 

KANOTUTHYRNING 

Vill du vara med  
och stötta A-laget ? 
Handla på STADIUM! 

Registrera ditt STADIUM-kort  
på Ljustorps I.F. 

så får både du och A-laget  
rabatt på köpesumman. 

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

föreningens ungdomsverksamhet. När ni vill 
använda denna fond så ring 

Ring IF- Kansli: 060 - 821 86 
Sätt in valftritt belopp på plusgiro: 37 40 20-6

Ljustorps IF
Mellberg 3107, 861 93  Ljustorp
tel:   060-821 86, 824 03
mobil:   070-34 117, 070-29 83 184
hemsida: www.svenskidrott.se/Y/ljustorpsif
e-post:  ljustorpsif@telia.com
Postgiro:  37 40 20-6 (medlemsinbetalning)
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Att åka skoter är ett stort fritidsnöje i Ljustorp med omnejd. Ett av vinterns 
stora arrangemang är skoterträffen uppe vid just Skälsjön

En för många omistlig del av 

livet i Ljustorp är att kunna upp-

leva de stora sjöarnas vidder, 

skogar och berg på snöskotern. 

Den 24 februari var det en 

skotergränsträff där klubbarna 

”Team Widelake” från Bredsjön 

och” Trollrikets skoterklubb” från 

Liden träffades. 

Varje klubb visar upp sig på isen med 
sitt klubbstandar. Till träffen hade de 
fl esta åkt skoter efter någon av alla 
de leder som klubbarna ansvarar för. 
Ansvarig för lederna inom Widelake 
är Peter Hallberg som berättade att 
lederna nu är i bra skick. Man har 
precis tryckt till dem och jämnat till 
dem med skoter och släpa.

Har man suttit på skotern i fartvin-
den i 10 minusgrader, en timme för att 
komma fram, är det självklart att cen-
trum är den stora grill anordningen. 
Här fi nns värme, korv eller hambur-
gare och kaffe till en billig penning. 
Alla deltagare njöt av hamburgare och 
kaffe vilket gav ett humör på topp. 

Även om alla såg varmt klädda ut 
fanns det overallförsäljare på plats 
med fi na skoteroveraller som står sig 
bättre mot fartvinden än skidkläder.

Snöskoter åker man i alla åldrar även 
om medelåldern på isen var ganska 
låg. Det var många familjer med barn. 
För att barnen skulle kunna pimpla 

hade man borrat hål i isen, men det 
var andra spontana lekar med kompi-
sar som drog mer.

Till träffen kom mellan 40 och 50 
snöskotrar som ställdes upp i pryd-
liga rader och erfarenheter utbyttes. 
Många hade åkt en timme för att 
komma fram till mötesplatsen vid 
Stora Skälsjöns södra del. Från Öppom 
kom bl a Mikael Östman, från Edsta 
kom Leif Östman och från Indal kom 
Karry Inkinen på bilden till höger som 
även han färdats en timme för att 
komma till träffen, Text och bild: Olof Ulander

Skoterträff på Skälsjön
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Ljustorps Bygdegård ek. förening
Mellberg 149
861 93 Ljustorp
Postgiro 17 65 03 - 1
www.svenskidrott.se/Y/ljustorpsif
ljustorpsif@telia.com

TELEFONER:
Bokning: 060 82186,  fax/tel. 060-824 03 ,  
070-298 31 84 till Vivianne 
------------------------------------
Anläggning  070-34 00 117
Vaktmästare 070-28 83 147

Välkommen att hyra Bygdegården

Paradisbadet
Fritidsgården åker till Paradisbadet i Örnsköldsvik 

söndag 22 april

Från årskurs 7 och uppåt får man följa med utan förälder. Yngre barn skall 
ha med en myndig vuxen som kan ansvara vid badning. Det är föräldrarnas 
ansvar att utse, fråga den personen och meddela namnet på medföljaren vid 
anmälan till badresan.

Vi tar emot 50 anmälningar
”Först till kvarn får först mala”

Tips!
Ta med eget fi ka eller köp fi ka på badhuset. Hänglås krävs till skåpen, ta 
med eller köp på badet för 35 kr.

Pris:
Bussbiljetten kostar 30 kronor i medlemsavgift till fritidsgården för er 
som är från 7 år och uppåt. Ni som redan betalat medlemsavgift åker 
naturligtvis gratis.

Samtliga betalar inträde till badet, vi samlar in pengarna på bussen så att vi får 
grupprabatt: Barn 3 - 17 år 70 kr, vuxen 90 kr.

Anmäl senast 15/4
Anmälan till  Marlene på IP eller ring 070 - 337 53 07

eller maila till if.tina@working.se
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Alla vet att dagens skogsar-

bete till stor del är  mekaniserat. 

Den här artikeln beskriver  hur 

en slutavverkning kan gå till år 

2007.

Clas Bogevik från Torpshammar 
som arbetar åt Prima Skog, utförde 
under slutet av januari och början 
på februari avverkning på två olika 
privata fastigheter i Ljustorp. Boge-
viks jobbar i ett lag med tre man, 
en skördare och en skotare. Med tre 
man kan man köra i två skift på den 
maskin som har mest att göra. Det 
gäller att det hela tiden är bra fl yt 
i arbetet då maskinerna är mycket 
kapitalkrävande. Skördaren går på 
3,8 miljoner och skotaren ca 2 miljo-
ner kr att köpa.

Skördaren är en spektakulär maskin. 
Den är stor och tung men samtidigt 
mycket smidig när den  förfl yttar sig 
i terrängen. Tyngden kan behövas 
för att enkelt kunna hantera stora 
träd. När skördar aggregatet sätts 
mot ett träd, mäter datorn trädets 
diameter, föraren matar in trädslag 
och kvalite. Datorn beräknar med 
hjälp av prislistan hur man med 
mest lönsamhet skall såga av just 
denna trädstam i olika längder. Ele-
gant svänger föraren ned det avså-
gade trädet. Det gäller att  lägga 
lämpliga högar till skotaren.

Drivhjulen under skördar aggrega-
tet trycker fast stammen med rätt 
tryck. Trycket varierar med stam-
mens diameter enligt en kurva som 
kan justeras i datorn för att alltid få 
ett tryck som inte skadar virket.

Ovanpå stammen på 
skördar aggregatet 
sitter en kniv som skär 
av kvistar. Frammat-
ning och samtidig kvist-
ning sker med den 
svindlande farten av 4 
meter per sekund.  När 
trädet har kvistats och 
sågats upp  har också 
alla uppgifter lagrats i 
datorn

När maskinen körs framåt, till nästa 
grupp av träd,  kommer en karta 
automatiskt upp på datorskärmen 
framför föraren för att han snabbt 
och exakt skall kunna orientera sig. 
Kartan som har  en skala på 1:5000 
har markgränserna  inritade, men 
även gränserna för avverkningen. 
Sist men inte minst ser en GPS mot-
tagare till att föraren också ser sin 
egen position på kartan, 

Det är svårare för föraren att arbeta 
i lutande terräng.  Förarhytten stäl-
ler därför automatiskt in sig, så att 
den är vågrät hela tiden. 

När det passar föraren kan han låta 
datorn informera sig om  hur mycket 
som avverkats. Bland mycket annat 
kunde föraren vid det här tillfället 
se att han producerat 78,4 stam-
mar per timme eller 25,3 kubikme-
ter virke per timme. För en amatör 
verkar dessa siffror mycket impone-
rande. Mindre än en minut per träd 
i genomsnitt kan bara imponera.

Skotarens del i arbetsprocessen är 
att transportera virket fram till last-
bilsväg och där lägga de olika kvali-
teterna var för sig.

Precis som gårdagens skogsarbetare 
stannar man kvar i skogen under 
arbetsveckan, men bor i moderna 
manskapsvagnar. Den högre pro-
duktiviteten gör att man tvingas 
röra sig över stora områden, så bilen 
till trots, tar det oftast lång tid hem. 
På 50 år har utvecklingen i skogen 
nått mycket långt, men det fi nns 
fortfarande likheter.

Text och bild: Olof Ulander

Modern ”hightec” 
skogsavverkning

Ljustorp är en landsbygd 
med mycket jord- och skogs-
bruk. I det här artikeln skall vi 
titta närmare på hur  skogs-
avverkning går till idag

Skotare i arbeteSkördare i auktion

Skördare inifrån hytten 
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Center och Centerkvinnorna har haft årsmöte. Styrelserna är dessa:

Centern
Ordf Lennart Tjärnberg, v ordf Niclas Edén, sekr Arne Ögren, kassör 
Björn Andersson, Per Malmsberg, Johan Sjöström.

Centerkvinnorna
Ordf Ulla-Britt Ulander, v ordf o v sekr Inger Andersson, sekr Åsa Magnusson,  
kassör Karin Höglund,  Anne-Marie Byström, Britt Nylander, Marie Lundberg.

Modevisning
Monicas från Timrå visar det nya vårmodet på månadsmötet 

tisdagen den 24 april kl 19.00 på Bygdegården. 

Alla hälsas välkomna!

    
     

 

   

   

 
 

       
      

     

     

 

        
      

 

        
      

 

        
    

CENTERN OCH CENTERKVINNORNA 
                         I LJUSTORP
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I Minneapolis blev det såg-
verksarbete.

Vid framkomsten träffade jag en 
annan Söråkersbo - Axel Engström. 
Jag fi ck arbete vid samma såg, som 
avlastare vid brädgården. Arbetade 
där till det blev vinter då sågverket 
slog igen, för det var endast sågning 
på somrarna. Nu var jag arbetslös!

Det var meningen att vi skulle bege 
oss till skogen och hugga timmer, 
till samma sågverk. Vi gick några 
dagar och såg på arbetskontoret om 
det kunde fi nnas något arbete, som 
var mer betalt. Så en dag fanns 
det arbete vid ett järnvägsbygge i 
Denver i staten Colorado. Vi beslöt 
oss att ”skeppa” ut dit.

Denver i Colorado lockade 
med ett järnvägsbygge. 

Vi skulle få 3 dollar om dagen och fri 
resa, vilket vi tyckte var bra betalt, 
när vi endast haft l ,75 vid sågver-
ket. När vi kom till Denver träffade 
vi arbetare, som kom från järnvägs-
bygget. Dom sa att vi skulle ej fara 
dit, för det var så kallt. Vi måste 
ligga i tält och så var det så dålig 
mat. När vi hörde det, så sökte vi 
annat arbete och lyckades få arbete 
i en grannstad, som hette Colorado 
Springs.

Där vi skulle arbeta, var så högt 
över havet, så luften var tunn, så 
man hade svårt att andas. Jag blev 
släggdräng. Det var vässning av 
borrar, som skulle borra i berg. Det 
var en tunnel, som vatten skulle gå 
igenom. Jag arbetade här bara 3 
veckor, (för det var tryckande när 
man ej kunde andas riktigt).

Så kom vi till Denver och då for 
vi till järnvägsbygget, som det var 
tänkt. När vi kom dit, var det 
bättre än vi trott, så vi blev kvar 
där något över 6 månader - tills 
skärningen var färdig.

Då blev vi beordrade att arbeta i 
en tunnel i närheten, så vi bör-
jade där. Men vi arbetade bara ett 
skift. När vi kom på morgonen och 
skulle börja, fi ck vi höra att det 
hade blivit 3 man dödade på natt-
skiftet. Vi gick inte in i tunneln 

något mer, för dom var så vårdslös 
med sprängningen.

Bäst man höll på och lastade det 
som sprängts loss, så kunde det gå 
något skott, som ej exploderat vid 
skjutningen. Så hade det gått till, 
när dom blev dödade på natten. 

Pank och längtade hem

Nu var man arbetslös och hade sänt 
hem de pengar vi hade tjänat på 
järnvägsbygget - så nu var det inte 
roligt. Vi gick ner till staden, Axel 
och jag, för att söka arbete. Östman 
stannade sedan kvar vid tunneln, 
för han väntade brev från sin fru. På 
det viset fi ck jag aldrig träffa honom 
mera. Axel och jag fi ck arbete med 
att lossa järnvägsvagnar med kol-
last men arbetet var så uppdrivet. 

Det blev så dåliga förtjänster, så vi 
lossade bara en vagn och så var vi 
arbetslösa igen!

Så var det att söka nytt jobb. Vi fi ck 
börja vid ett vägbygge och där arbe-
tade jag endast en dag. Det var en 
italiensk bas och han stod över mig 
hela dagen och skrek ”arbeta på”. 
Jag arbetade mer än jag orkade, 
så jag blev överansträngd och sjuk. 
Men Axel stannade kvar. Nu var det 
ganska mörkt för mig men jag gick 
till staden och tänkte på hur jag 
skulle komma till västkusten, för att 
få en hyra, för att komma hem till 
Sverige.

Jag gick nu en dag och drev och 
visste inte vad jag skulle ta mig till. 
Ensam och utan pengar, i ett främ-
mande land är ej något roligt. Men 
så till min förundran, fi ck jag se Axel 
komma och gå. Då förstod jag att 
han hade slutat vid vägarbetet, så 
nu blev humöret bättre. Han hade 
arbetat i tre dagar, så han hade 
tjänat, så vi fi ck äta oss mätta 
den kvällen, för att invänta nästa 
dags äventyr. Nästa dag gick vi till 
arbetslöskontoret, för att se om det 
fanns något arbete. Mycket riktigt 
hörde vi att det fanns arbete vid en 
konstbevattningskanal i Idova. 

Bild från järnvägen vid South Boulder Creek vid Denver i Colorado 1904.

Amerikaresa från Ljustorp 
1903, del 2 ”Colorado”

Här fortsätter vår unika reseberättelse av Karl 
Axel Nyman från Fuske 

Minneapolis 1902



13

•  Vattentining 
•  Högtrycksspolning
•  Avloppsspolning
•  Fasadtvättning
•  Klottersanering
•  Fastighetsservice
•  Fastighets-
    reparationer

Vi löser Era problem
•  Ångtining

 •  Ångtvättning
•  Högtryckstvätt

    Kontakta oss för en 
   förutsättningslös 

    diskussion och priser

Timrå Spol & Fastighetskonsult
Box 219 861 26 Timrå
Tel: 060-57 00 99 eller 070-325 67 38

innehar F-skattsedel
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Ljustorps minnen 
Hembygdsföreningen publicerar 2 bilder i varje nummer av Ljustorps bladet.

Bild nr 11855

Bilden är tagen 1924 och visar 
torpet Brännan i Edsåker. 

Väldigt många av torpen i 
Ljustorp vid denna tid är enkla 
sexknutars stugor med eller 
utan övervåning. På Brännan 
har man låtit fantasin fl öda och 
försökt göra sin bostad så funktionell och vacker som möjligt. Vid denna tid pågick fortfarande spöning av husen med ytterpanel utanpå 
de liggande timmerstockarna för bättre isolering, här är det genomfört och huset är utbyggt. Entrén har fått tak med snickarglädje. En 
extra vindskupa på taket som fortfarande väntar på sitt fönster. Varje takslut har fått en ståndare och längs taket löper ett staket som 
avslutas med en fl aggstång. Ingången är lövad så det är säkert midsommar och man har klätt upp sig. Till vänster står den stolte ägaren 
Axel Öberg född 1878 och hans hustru Olivia Öberg född 1882. Sedan följer sonen Gunnar Öberg född 1905, Kristin Lövstedt född 
1857 och Axels döttrar Gunhild och Ragnhild Öberg.

Bilden har ställts till förfogande av MajBritt Lannfjäll, dotter till Gunhild Öberg

Bild nr 11830
Bilden är tagen i slutet av 
1940-talet vid byggandet av 
en ny bro över Mjällån vid 
Sanna, Kallnäsbron. Bilden 
togs antagligen av Sixten Nils-
son.

I förgrunden syns den tidigare 
bron som troligen byggdes 
efter översvämningarna 1919 
(alla 7 broar över Ljustorpsån 
fi ck då byggas nya). Bortan-
för den gamla bron har man 
rest betongformar för den nya 
hängbron som kom att vara i 
bruk ca 50 år innan dagens 
bro kom till. 

Det är intressant att se hur 
annorlunda förutsättningarna 
var jämfört med idag. Det 
fi nns inga lyftkranar eller 
andra maskiner, allt gjordes 
för hand. Längst upp har man 
byggt en brygga för att med 
skottkärra ralla ut betong till 
valven som stöds av symme-
triska fackverk med använd-
ning av mycket rundvirke. 
Det fi nns inga som helst 
skyddsanordningar för tim-
mermän och betongarbetare, 
man fi ck klättra på gjutfor-
marna och arbeta i besvärliga 
ställningar.

Bilden har ställts till förfo-
gande av Jan Nilsson.
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Vi jobbar med:
Markundersökningar

För t ex hus, broar, järnvägar mm

Jordankare
Som ersätter betongfundament

Borrning av bergvärme och vatten

Stenspräckning
Har du en  sten som du ska ta bort?

Adress: Geonorr Jordankartjänst, Bredsjön 155, 861 93  Ljustorp
Telefon: Håkan Josephsson 070-530 60 50, Stefan Edström 070-631 70 00.                  

E-post:stefan@geonorr.com  Webbsida: www.geonorr.com

Geonorr
Jordankaretjänst i Sundsvall                                                    

MARTINS SERVICE

VVS

PELLETS

VÄRMEPUMPAR

070-673 06 09

Furulist & MDF list 
5% till 25% rabatt

mot uppvisande av annons

På lagret har vi också stallströ 
och pellets

Byggbutiken Timrå

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

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

Vi utför ombyggnationer, reparationer samt kakel och klinker arbeten

Ljustorpsprofi l nr 9
Lennart Forsberg, född 360107

I stenbockens tecken och uppväxt 
i Fuske närmare bestämt övre 
delen av Kattbacken, gör vi nu 
en närmare analys av Lennart.

Inga och Klas Forsberg står för 
föräldraskapet, och Sture (f-39), 
Eva (f-48) är syskonen. Lennart 
genomförde sju års skolgång i 
Ås skola (eller Ås allmänna läro-
verk). Omsvärmad redan då av 
fl ickor, endast två pojkar i klas-
sen, plockade lingon och potatis 
samt städning av städning av 
skolgården ingick i skolans ruti-
ner på den tiden. Sex till åtta 
veckors slöjd avslutade skol-
gången, därefter hamnade Len-
nart hos Allans bageri beläget 
vid gamla Forsvallen och käkade 
wienerbröd med stor förtjusning.

Lennart kom i en annan ”smet” 
så småningom när han gick två 
årig verkstadsskola och utbil-
dade sig till murare. Han var lär-
ling när Hagaområdet byggdes 
ut (med bla terrassen). Värnplik-
ten genomfördes vid LV5 och det 
blev mycket skidåkning. Deltog 
i militära mästerskapen i Boden 
under rekryten och tävlade i -42 
gradera kyla. Lennart har åkt 
nio Vasalopp och 1963 blev han 
81:a man i mål på tiden 5:55:53 
och som bevis hänger diplomet 
på väggen i ”fi nrummet”, det var 
första loppet. 

När Lennart fyllde femtio år, fort-
satte han klassikern med ytterli-
gare åtta starter. Han har även 
deltagit i många distriktmäster-
skap på skidor och hävdat sig bra 
i hård konkurrens. 

För fyrtio år sedan bildades 
familjeföretaget ”Forsbergs kom-
pressor puts”, en fi rma som fortfa-
rande existerar. Kyrkobyggnader 
i Skön, Skönsmon, Nacksta och 
Hirschka huset, har bla fått fasa-
derna putsade av fi rman.

1969 möttes Gun och Lennart, 
Gun kom från Ångermanland och 
tjänstgjorde vid Sundsvalls sjuk-
hus. 1970 kom dottern Victoria 
till världen och 1973 äktades 
makarna. Boendet som gifta star-
tades upp i Granlo, rev sedan 
gamla skolan i kyrkbacken, 
Ljustorp, och där nybyggdes 
det en fastighet fortfarande 
i makarnas ägo men numera 
uthyrd. Det blev nämligen fl ytt-
ning 1989 till Norrberge gamla 
skola i Bergeforsen, efter upp-
rustning ett antal år.

Lennart har varit en aktiv 
mångsysslare, och är det fort-
farande. Han har fl ygcertifi kat 
sedan 1971 och eget fl ygplan 
(Cessna 172 har sedermera 
utbytts till Cessna 185 , ett 
större amfi bieplan). Fiske är 
en av hans främsta intressen, 
inte för inte bor Forsbergs på 
Öringsgränd, och genom fi s-
kerätt i Indalsälven ramlar 
många glada laxar in under 
högsäsongen.

Fotbollen har följt med hela livet, 
aktiv målvakt i Ljustorps IF, lag-
ledare och ordförande i samma 
förening, numera ofta på åskå-
darplats på hemmamatcherna.

Politiskt sett, ordförande i Fri-
tidsnämnden i Timrå i nio år, 
och ordförande för socialdemo-
kraterna i Ljustorp. Duktig skytt 
och det genomsyrar släkten Fors-
berg. Pappa, bror och brorsöner 
har utmärkt sig ofta i prislistorna 
vid skjutbanorna. Har på senare 
tid opererats för en hjärtåkomma, 
men nu är det full fart igen i 
motionsspåret, och bistår gärna 
dottern Victoria i hennes hästverk-
samhet vid Riiby gård i Bergefor-
sen. En gemensam sysselsättning 
för makarna Forsberg.

Som epilog vid mitt sammanträf-
fande med Lennart ser vi tre 
rådjur vid foderbordet utanför 
köksfönstret och det fullbordar 
den idylliska platsen ovanför älv-
brinken.
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 SURSTRÖMMING 2007 
OBS! Glöm inte att boka in den  

traditionsenliga surströmmingen i  
prästgårdsparken den 15/8 

Pastorsexpeditionen  
Bäckgatan 1 i Söråker  

Tel.tid mån. – fred 10.00-12.00 
 tel. 060-408 20  

vik kyrkoherde: Peter Persman 060- 40821 eller 
070-3138762 

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/ljustorp 
”DU är ett mästerverk signerat GUD” 

MITT PÅ DAGEN RESA 
Har du något bra förslag på resmål för  

årets mitt på dagen resa den 30/5?  
Ring i så fall till Freja Tjärnberg  

060-82405 

BARNKÖRDAG 19-20 maj 
Barnkörerna i våra tre församlingar samlas i Tynderö 
bygdegård lördag den 19 maj kl. 13.00-20.00 för att 
sjunga, leka, äta och se film tillsammans.  
 
Söndagen den 20:e kl. 15.00 träffas vi återigen i Byg-
degården för att sjunga upp det vi lärt oss för era för-

äldrar, syskon, vänner, släktingar och alla andra… 

Barn som inte är med i Sångfåglarna och Ljustorps 
barnkörer har möjlighet att prova på att sjunga denna 
helg men måste då anmäla sig senast fredag den 11 
maj!   
Alla barn som går i miniettan till och med åk 4 är 
VÄLKOMNA! 
 Vill du fråga något eller har andra undringar hör 
gärna av er till 
Agneta 070-255 98 99 och Cecilia 070-221 93 44 

 

Kalender: 

25/3 kl.11.00      Familjegudstjänst    Kyrkkaffe med våfflor

1/4 kl. 18.00       Gudstjänst 

4/4 kl. 12.00       Mitt på dagen med modevisning 

6/4 kl. 11.00       Långfredagsgudstjänst, körgrupp 

8/4 kl 11.00        Påskdagsmässa, kören 

18/4 kl. 12.00      Mitt på dagen 

22/4 kl. 18.00      Stilla mässa 

30/4 kl. 20.00     Traditionsenligt  
                           valborgsmässofirande 
                           vid hembygdsgården 

6/5 kl. 11.00      Högmässa 

9/5 kl. 19.00      Cafékväll 

17/5 kl. 8.00      Gökotta vid sockenstugan 
                           Frukost i församlingshemmet 

27/5 kl. 11.00    Söndagsgudstjänst 

30/5                   Mitt på dagen resa 

Med reservation för ev. ändringar ! 
Se gärna predikoturerna eller hemsidan 

HEMBESÖK OCH UPPVAKTNINGAR 
 

Vår diakon Vuokko Nordström ansvarar till-
sammans med delar av kyrkorådet för hem-
besök och uppvaktningar i församlingen. 
Vuokko möter ni också på Mitt på dagen 
träffarna under våren. 

STOR OCH LITEN 
En mötesplats för vuxna och barn 
från 0 år och uppåt.  
Torsdagar 9.30-11.30 i Ljustorps  
församlingshem 
En möjlighet för vuxna att samtala 
med varandra. Fika.  
Sång, rörelselekar och andaktstund. 
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 Ås-Lagfors byalag
Vi gör som björnen, ligger kvar i idet tills 
snösmältningen börjar och då i april kallar 
vi till årsmöte. Utskick avseende datum för 
mötet kommer i särskild inbjudan till med-
lemmarna.

Rekrytering av nya medlemmar fortgår allt-
jämt. Välkommen i byalaget och delta gärna 
i våra aktiviteter under 2007.

Bert Forsberg vår kassör noterar tacksamt 
er anmälan på telefon 060-810 09, alterna-
tivt skriftligen via adress Lagfors, 861 93 
Ljustorp.

Observera Ljustorps nya postnummer som 
träder i kraft i april nämligen 861 93 
Ljustorp.

Vid Pennan

Torsten Byström

 Bredsjöns byalag
På byalagets årsmöte som hölls söndagen den 
25/2 valdes följande styrelsemedlemmar:

Ordf Mats Jonsson, vice ordf Jan Blom-
kvist, kassör Ulrika Jonsson, sekreterare 
Victoria Rosengren, ledamot Eivor Millberg, 
ledamot Mai-Britt Millberg, ledamot Ove 
Andersson, suppleant Ola Andersson och 
slutligen suppleant Roger Nilsson. 

Vi i byalaget vill alla tacka Siv och Sven 
Eriksson för att de bjöd på utomordentligt 

gott fi kabröd vid årsmötet.

Vi passar också på att hälsa våra senaste 
nyinfl yttade grannar välkomna till byn! Byn 
växer och utvecklas till något som vi alla kan 
vara stolta över! 
Vår nyuppstartade evenemangskommitté 
kontaktas genom antingen Linda 650 10 48 
eller Lars 070-322 37 99 om du är sugen på 
att engagera dig eller om du har några idéer 
och förslag på evenemang.

Styrelsen 2007 genom Victoria

Rapport från Bygdekontoret

 Mjällådalens byalag
Styrelse 2007

Ordförande  Kjell Rastberg   060-61 22 87 
mobil: 0737-282508, kjell.rastberg@ljustorp.se

Vice ordf      Jan Bengtsson      060-84084
Sekreterare Harrieth Sällström    060-80447
Kassör Margareta S andblom 060-537169
Ledamot      Bror Eriksson       060-84029
Materialförv Joachim Pettersson  060-84010

Valborgsmässoafton 2007

I sedvanlig ordning arrangeras Valborgs- 
mässoafton i Tunbodarna.

Byalaget hjälper till med insamling av bränn-
bart som granris mm under vecka 17 dvs 
veckan före valborgsmässoafton. Alla hälsas 
välkommen till närvaro vid brasan och 
att hälsa våren välkommen. Brasan tänds 
klockan 19.00. Kaffe, läsk, lättöl, bröd, och 
grillkorv med tillbehör
Kjell Rastberg Ordf

På bygdekontoret fortskrider 
arbetet. Vi har i början av det 
här året startat en viktgrupp 
som vi är mycket stolta över. 
Det är 20 deltagare som träf-
fas i en motivationsgrupp och 
diskuterar kost och motion på 
onsdagskvällar.

Förutom det så jobbar vi med 
att förbereda för turistsä-
songen här i Ljustorp. Mate-
rial skall tryckas upp igen och 
eventuella förändringar skall 
korrigeras.

Vi håller också på att under-

söka möjligheten till att hitta 
en kompletteringslokal för 
verksamheten. Där vi t ex kan 
sitta och jobba med Ljustorps-
bladet och rymmas samtidigt 
båda två. Det innebär dock 
inte att vi kommer att för-
svinna från bygdekontoret på 
affären. Skulle vi hitta en 
kompletteringslokal så kan vi 
även tänkta oss att utöka till 
fl er människor som arbetsprö-
var eller som behöver hjälp 
för att komma ut i arbetslivet 
med sina eventuella arbets-
handikapp. Hör av dig om du 

är intresserad.

Vi tycker att vi blivit riktigt 
bra på att hantera våra svå-
righeter och ta hänsyn till 
våra särskilda behov.

Vi jobbar också med att under-
söka möjligheten att förlänga 
och fortsätta projektet så att 
det räcker året ut. ”Vi får 
komma ut och testa att jobba 
och bygden får hjälp”

Birgit och Lena
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Ljustorps Baptistförsamling                   PG 269356-2 BG 5355-1123

Edsta 104, 861 93  Ljustorp                www.ljustorp.se/betel  
Ordförande: Leif Nygren: 060-811 19, 
Pastor: Tomas Lindberg: 070-621 96 21                        e-post: betel@ljustorp.se

SÖNdá 16 
- en annorlunda gudstjänst i Cafémiljö -

1 april och 6 maj kl.16.00 
Bergeforsparken. Fri entré.

Arr. Baptistförsamlingarna i Ljustorp och Söråker

Baptistförsamlingen

Ljuset har kommit!
Visst är det en underbar årstid vi går till mötes. Våren får 
många av oss att vakna till liv och känna den där inspirationen 
som vi trodde var borta. Personligen tycker jag att återkoms-
ten av ljuset är det som betyder mest. Att få uppleva hur 
dagarna blir längre och längre och hur ljuset tränger undan 
vintermörkret som haft oss i ett järngrepp. 

Ibland upplever vi växlingar eller årstider i våra egna liv. Vi 
kan ha perioder då saker och ting känns tyngre eller lättare. 
Ibland är tillvaron ljus och ibland kan vi uppleva att det 
mesta runt oss känns som vintermörker som håller oss i ett 
järngrepp. I mitt liv fungerar tron precis som våren. När saker 
och ting är tunga och mörka vet jag att tron liksom våren, förr 
eller senare, tränger undan mörkret och släpper fram ljuset. 

Det fi nns en man som säger att han är världens ljus. Det är 
genom relationen med honom som jag kan uppleva en vår för 
min inre människa. Det är genom honom som Gud återinförde 
ljuset och hoppet in i världen. Det är den mannen som Gud 
kallar sin son, Jesus Kristus.
Det är den mannen vi som församling vill dela med oss av.

Välkommen till alla våra samlingar som du kan följa via 
predikoturerna eller genom mötesprogrammet som fi nns på 
hemsidan.

Med vårhälsningar
Tomas Lindberg   
Ljustorps Baptistförsamling

Avslutningsfest för 
Alphakursen

Torsdag 12 april kl.18.30 i Bygdegården 

- Festmåltid och information nästa kurs -

Anmälan till Magnus Isaksson 070-660 82 40

Valborgsfi rande på 
kapellet, Edsta

30 april kl. 19.00

Konsert med Prisma Gospel
fyrverkerier,kaffe, korv mm.

Brasan tänds ca 20.30.

Gökotta 17 maj
Vid Lövbergskyrkan på toppen av Löv-
berget en promenad på ca 20 minuter.

Sjung in ”göken” med oss
Samling kl. 09.00 vid parkering

Sväng in mot Lövberg och följ skylten mot fornlämning
Ring 060-822 22 på morgon vid tveksamt väder

10 år med Biké n fl y -07
17-19 maj i Ljustorp, start torsdag 16.00

Avslutande samling på lördag kl. 12.00 med 
prisutdelning, fi lm mm.

För mer info se separat annons
eller ring Anna Nygren, 060- 811 16
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April/maj
Biblioteket

mån/ons 17.00-19.00

Välkomna till Biblioteket i Ljustorpsskolan, hälsningar Vivianne Nyman!

 Telefon 070-191 65 10

Nu fi nns det CD-böcker att låna 
på Ljustorps bibliotek. Det fi nns ca 
10-12 stycken som byts med en till 
två månaders mellanrum.

Boktipps nr.1
Författare:  Mari Jungstedt
Titel: ”Den döende dandyn”
En vinterkall söndagsmorgon hittas 
konsthandlaren Egon Wallin 
mördad, upphängd till allmän 
beskådan i en av Visby ringmurs 
portar. Bara några timmar tidigare 
hade han arrangerat en framgångs-
rik vernissage i sitt galleri där en ny 
litauisk konstnär presenterats för 
den gotländska publiken. 

Polisutredningen visar att Egon 
Wallin stod i begrepp att lämna 
sitt gamla liv: hustru sedan tjugo 
år, bostaden och Gotland. I största 
hemlighet hade han förberett sitt 
uppbrott.

I de eleganta konstsalongerna rör 
sig en mördare - oberäknelig och 
närmare än någon kan ana.

Boktipps nr. 2
Författare: Michael Cunningham
Titel: ”Ett hem vid världens ände”
En bög i en amerikansk småstad 
på 1970-talet, inte lätt. Två barn-
domsvänner, - den ensamme, inåt-

vände och osäkre Jonathan och 
den coole, mörke och oregerlige 
Bobby-, fi nner med tiden att de 
behöver större närhet till varandra 
än samhället accepterar. Oförstå-
ende föräldrar inte minst en excent-
risk mor är knappast till hjälp.

I vuxen ålder hamnar Bobby och 
Jonathan i New York, där den lite 
äldre kvinnan Clare dyker upp i 
deras liv. Triangelförhållandet kom-
pliceras av att Clare blir gravid. 
Hur bildar man familj med två 
män? Kan ett gemensamt liv i ett 
hus utanför staden vara lösningen?

Någon har lånat 2005 års pärm med tidningsurklipp om Ljustorp. Det fi nns tidningsurklipp 
från1899 och till 2005 i ett 20 tal pärmar och dom här pärmarna får inte lämna biblioteket, vilket 
nu har skett. Du/ni som lånat den måste lämna tillbaka pärmen omgående/ Tack Vivianne

BYSSFOLKE

”Daniel”
Va ensammen du vart
på gammeldägarn.

Längst yst i byn
satt du å peka
in i näsan
å såg folke dödde
å buffer
omkring däg.

Na veträa
bar du in vär dag
å elle opp.

Å då nasara komme
la du svartbörs´n
ne i velåa
å sa
att du ingenting behövd.

Men jorlgubba vax
hävä däg,
å dyngstörn.

Du mintes pigern
du hadd sletä ut.

Hon som va stendôv
å geck åt fel håll
då du håjje åt a.

Hon som va fet
å drog tri smopojka
på hålgern.

Hon som va strakbent
å häktes på katta
å gatt ha däg
å he säg strompen
på höger skanken.

Du hädd på´n 
hit tell knäe.

Sen feck a klara säg sjålv
som du hadd gjort
i åll värl.

Men då´n bloår
small å på däg
här i velire
´n höstmåra 
fanns inte en enda pige.
Å int sakn du nan heller.

Ystbyn mäka säg en bit
västöver.

Ur Byssfolke av Nils-Erik Sjödin

Publicerat med tillstånd av Nils-Erik Sjödin
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    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

Jag tar hand om dina fötter!
Birgitta Robertsson Leg fotterapeut

Klinik: Mariedal, Timrå 
Klinik: Strandbo servicehus, Söråker

070-533 17 92

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

Öppettider
Fredagar kl 13 - 15 jämna veckor

På Bygdekontoret i Ljustorp
Hembesök kan bokas

Anhörigkonsulent Ulla Hamrin
070-656 98 31

VÅRNYHETER
STRÖMMAR IN

KLÄDER OCH SKOR

Trofé  Underkläder, nattlinnen 
              badkläder, morgonrock mm
Jeans   20 - serien
Brandtex resårbyxa och kjol

Berglundavägen 37 Sörberge Tel: 060-57 62 38
e-post: pettersson.skor@telia.com
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Den femtonde mars startade en 
utbildning för naturguider inom 
Timrå kommun på Ljustorps byg-
degård. Arrangörer är Destina-
tion Timrå i samverkan med 
Ljustorps sockenförening.

Kjell Rastberg, som är av de dri-
vande och dessutom medverkande 
från Ljustorps sida, berättar att han 
har sett det här som en dröm en 
längre tid. - Vi behöver guider för 
att utveckla turismen i Ljustorp och 
kunna visa upp vad vi har. Jag har 
drivit den här frågan länge och nu har 
Timrå kommun ställt upp med pengar 
till utbildningen, berättar Kjell. 

Guideutbildningen består av fem 
teoretiska sammankomster och två 
heldagsexkursioner. De deltagande 
kommer bland annat att lära sig 
vilken typ av turism som fi nns och 

hur man tar hand om kunden. Dess-
utom ingår naturligtvis utbildning 
kring naturskydd och de lagar som 
gäller inom området som t ex alle-
mansrätten.

Kursledare är Lennart Vessberg från 
Naturinformation i Härnösand. Han 
driver ett företag som arbetar med 
bland annat guidning, naturskydd 
och turism. 

Utbildningen har drygt 20 deltagare 
från hela Timrå kommun. Tanken är 
att alla personer efter utbildningen 
skall kunna ta på sig guideuppdrag 
från turistbyråerna i kommunen. 
- Det handlar om att utbilda naturin-
tresserade bybor som ska kunna leda 
turisterna till våra ”smultronställen”, 
informerar oss Kjell Rastberg glatt.

När Ljustorpsbladet kom på besök 
på utbildningen så diskuterade man 
vilka stora besöksmål som fi nns natio-
nellt och regionalt. Kursledaren Len-
nart betonar att det är viktigt att 
tänka utanför läns- och kommun-
gränser och istället tänka i regioner. 
- Turister och djur skiter i var kom-
mungränserna går, konstaterade han 
krasst. I och kring Timrå fi nns många 
attraktiva områden som man kan dra 
nytta av ur turistiskt synpunkt. Det 
är t ex Sundsvall stad, Höga kusten, 
Ådalen, Nämforsen och lite mer lokalt 
har vi Västanå och Gudmundstjärn. 
Det gäller att dra nytta av dragplåst-
ren när man ska arbeta med turism, 
säger Lennart.

Text och bild: Lena Liljemark 

Naturguider utbildas 
på Bygdegården

Deltagare på naturguideutbildningen på bygdegården

Kursledare Lennart Vessberg

Anna och Johan Modéer i Tuna, 
som Ljustorpsbladet tidigare har 
skrivit en artikeln när de fl yttade 
hit, har köpt Café Tinells och 
tänker satsa på italiensk mat-
kultur. Just nu pågår renovering 
och man beräkar att öpna i maj.

Även efter renovering skall det 
vara ett café i lokalen, men 
planen är även att erbjuda ita-
lienska delikatesser. 

Text: Lena Liljemark

Ljustorpare tar över 
Café Tinells i Sundsvall

Jordvärmen är klart 
i Ljustorps kyrka

I skrivande stund har Ljustorps 
kyrka tagits i bruk igen efter 
installationen av bergvärme som 
ska ge avsevärda besparingar.

På Marie Bebådelsedag fi ck för-
samlingen äntligen fi ra guds-
tjänst i kyrkan igen efter en dryg 
månads stängning.
Text: Lena Liljemark

Momenta överväger 
etablering i Ljustorp
Företaget Momenta som arbetar 
med trafi ksäkerhetskampanjer 
över hela Sverige överväger att 
etablera ett kontor i Ljustorp. 
Förutsättningen är att det fi nns 
tillräckligt många intresserade 
som vill börja som ackvisatörer 
och att man hittar en lämplig 
lokal.

Många nyfödda 
under 2006!

Det totala antalet invånare mins-
kade med 12 personer under 2006 
i Ljustorp, vilket är lite tråkigt. 
Glädjande är dock att det föddes 
11 barn under året, vilket lovar 
gott för skolan i framtiden. 

Det som ger de negativa siffrorna 
är att fl yttningsnettot blev nega-
tivt. 71 personer fl yttade in i 
Ljustorp under året, men tyvärr 
fl yttade 88 personer härifrån. 
Under årets var det dessutom 7 
personer i bygden som avled.

Källa: Kommunledningskontret

Text: Lena Liljemark
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Vår erbjudande
3 toppar för 
endast 150:-

Välkommen!                                                                
Glöm ej!

Inlämningsställe för kemtvätt  
    Pensionärsrabatt

Öppet:
 vardagar 10 - 18,  lördagar 10 - 14

Köpmangatan 47  
Tel & Fax 58 07 80

Vårens nyheter börjar droppa in........

Personlig service!
Kanchan Sharma & Nerinder Sharma

Telefon 060-57 33 30
Köpmangatan 39, Timrå

Öppettider:

Vardagar 10.00 - 17.30
Lördagar 10.00 - 14.00

Välkommen
Nära till gratis parkering!
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Uställningsaktuell
Ljustorpskonstnär

Nina Svensson bor i Lagfors, 

men är oftast ute och reser 

på andra håll i Sverige och i 

Europa. Hennes tyske pojkvän 

Bernd Krauss jobbar med samma 

utställning som Nina och 

Ljustorpsbladet fi ck chansen att 

träffa dem båda i Ljustorp.

Nina berättar att hon gick ur konst-
högskolan i Umeå våren 2006. Bernd 
i sin tur har läst konst vid Design 
Universitetet i Hildesheim, men han 
har varit arbetande konstnär under 
många år. De två träffades när Nina 
studerade i Umeå och Bernd var där 
och gjorde ett projekt.

Utställningen dom arbetade med vid 
intervjun är en del 
av den internatio-
nella utställningen 
”More than this”. 
Den utställningen 
skall presentera 
hållbar utveckling 
ur den moderna 
konstens synvin-
kel. Den är ett 
konstnärssamar-
bete inom  hela 
Mittnorden kallat 
”pro mid nord”. 
Nina och Bernds 
del i utställning 
har den eminenta 
titeln ”Sustainabi-
lity check Marie-
berg”

Utställningen hade Vernissage den 
10 oktober i Jyväskylä Art Museum 
i Finland, sen fl yttade den till Wasa 
konsthall och ytterligare ett ställe 
i Finland. Därefter bär det av till 
Norge med utställning i Trondheim. 
I Sverige kommer utställningen att 
visas i Östersund och slutligen på 
Kulturmagasinet i Sundsvall den 12 
maj till 3 juni.

I arbetet med utställningen bodde 
Bernd och Nina under tre veckor i 
Marieberg vid Nyland och samlade 
in materialet som kommer att vara 
basen i deras del av utställningen. 
En del av utställningen kommer 

också att vara i form av ett bildspel 
på DVD som heter ”fi ka runt”. I 
utställningen kommer det också att 
fi nnas inspiration från Ljustorp via 
Ljustorpsbladet i form av en bro-
schyr, berättar de glatt.

Paret har tidigare tillsammans gett 
ut en bok som heter ”En resa i det 
Frankiska Schweiz”. Boken visar en 
korrespondens mellan de juridikstu-
derande resenärerna Wilhelm Hein-
rich Wackenroder och Tiek hem till 
deras släktingar under 1700 talet. 
Berndt och Nina gjorde sedan en 
nutida resa i deras spår och kom-
pletterande med bilder. Breven med 
foton och kartor tecknar en resa i 
Frankiska Schweiz.

Vi börjar diskutera konst och vad 
konst är för dem. Paret förklara att 
konst är att avbilda något. Om man 
t ex slår med en lie, så avbildar 
man en gammal teknik, sedan kan 
man försöka att integrera det med 
något i ett större sammanhang. 
Man kan säga att man gör avbild-
ningar av olika delar av livet och 
världen. Vissa konstnärer är mer 
inriktade på försäljningsverksamhet 
och andra mer på utställningsverk-
samhet, även om det ena inte ute-
sluter det andra. - Det viktiga är 
att komma ihåg att konst är mycket 
mer än tavlor, säger Nina.

Ekonomisk är det svårt att klara sig 
som konstnär och ofta arbetar man i 
projekt eller söker och förhoppnings-
vis får stipendium, berättar Nina. 
Bernd som under många år arbetat 
som konstnär skall under våren har 
en soloutställning i Graz, Österrike 
som börjar i januari. 

Nina för sin del har fått ett atel-
jéstipendium från april av IASPIS 
(International Artiskt Studie Pro-
gram in Sweden), en kulturinstitu-
tion. Det innebär att hon får en 
ateljé i Stockholm och lön under sex 
månader. Under den perioden arbe-
tar hon med det projekt som hon 
sökte stipendiet på och redovisar 
detsamma i efter projekttidens slut. 
Det är bara fyra nyutexaminerade 

studenter per år 
som får stipendiet 
i hela Sverige, till-
lägger den stolta 
mamman Birgit 
Svensson.

Nina berättar att 
hon tycker att 
Ljustorp är otro-
ligt vacker. - Sen 
är jag imponerad 
av att det fi nns 
så mycket infor-
mation i och om 
bygden, säger hon. 
Bernd talar fram-
förallt drömskt om 
friden på bergen. I 
slutet på somma-
ren var dom bland 

annat med om surströmmingsfesten 
i Lagfors, som var en upplevelse för 
dem.

Text: Lena Liljemark

Bild: Birgit Svensson

Paret ätandes surströmming vid Lagforsdammen, visst ser de ut att njuta ;)

Nina Svensson, Lagfors deltar i en internationell utställning på Kulturmagasinet

”More than this”
12 maj till 3 juni
Kulturmagasinet
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Norrlands Däck

fordon och 

taxiservice AB

Däck- och bil- 
reparationer

Sandarnavägen 22, Bergeforsen

060-57 02 60

Uthyrning av 
släpvagn, fl yttsläp 
och biltrailer

SCHAKTA I BACKARNA

TRAKTORGRÄVARE UTHYRES 
INKLUSIVE FÖRARE 

GRÄV- & PLANERINGSARBETEN 
PALLGAFFLAR SAMT UTRUSTNING 

FÖRTIMMERHANTERING
FORDONSYSTEMET ÄR BESIKTAT

STORA SOM SMÅ UPPDRAG
(EX. SNÖRÖJNING)

KONTAKTA OSS FÖR 
PRISÖVERENSKOMELSE

F-SKATTSEDEL FINNES

BOKNING
DAGLIGEN EFTER KL 16.00

060 - 800 30

Hökarvägen 16                 
 • 2 takts Oljor 
 • Bromsbackar
 • Variator remmar 
 • Vajrar  
 • Tändstift 
 • Elektriskt

Servar och reparerar 
Alla märken
Reservdelar

MATJORD

KRANBILS-
TRANSPORTER

SANNA GRUS
Öppom 124, 860 33  Bergeforsen

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

VÅRBILLIGA DÄCK!
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Skidtävling för barnen
på hembygdsgården

Den 17: e mars var det dags 

för avslutning av årets skidskola 

genom den uppskattade skidtäv-

lingen i Hamre. Gårdsplanen på 

hembygdsgården var full med 

förväntansfulla barn och föräld-

rar. Lek blandas med en lagom 

portion tävlingskänsla.

Torbjörn Carlsson från skidsek-
tionen hälsade alla välkomna till 
den årliga skidtävlingen för barn 
som Ljustorps idrottsförening och 
Ljustorps Hembygdsförening arrang-
erar. Idrottsföreningen stod för täv-
lingarna och hembygdsföreningen 
bjöd barnen på våffl a, sylt och glass 
med dricka. Föräldrar och övriga 
åskådare fi ck däremot köpa fi ka och 
ev våffl a.

Det var regn i luften så vallan skulle 
anpassas. Föräldrar och barn som 
behövde fi ck hjälp av idrottsförening-
ens skidspecialist Gun-Marie Fors-
berg med den sista justeringen på 
skidorna. Efter det kunde uppvärm-
ningen börja och då kunde även en 
liten backe som källarkullen vara en 
lämplig utmaning. Där testade bland 
annat deltagare Samuel Nordström 
sina skidor.

Det var individuella starter för alla 
och man körde 3 stycken olika banor. 
Gruppen upp till 6 år körde en bana 
på 300 meter, Barnen som var 7-8 
år körde 600 meter och övriga körde 
900 meter. Många av barnen har 

gått i idrottsföreningens skidskola 
under vintern och var väl förbe-
redda för dagens stora utmaning. 
300 meters spår kan låta lite, men 
det blir en bra lång runda för de 
minsta.

Torbjörn Carlsson underhöll publi-
ken med kommentarer om de 
tävlandes tider. Han gav även upp-
muntrande ord inför målgången till 
de tävlande. Katarina Bergfors var 
ansvarig för att rätt tider hamnade i 
datorn.

I mål efter väl genomfört lopp fi ck 
alla barn direkt en bulle och ett 
glas saft. Hembygdsföreningen bjöd 
sedan alla tävlande barn på våffl a, 
glass och festis. I köket jobbade 
för dagen Märta Rönngren, Inger 
Andersson och Ethel Perälä. 

Efter det att alla värmt sig och fått 
lite mat i sig var resultatlistan klar 
och prisutdelningen kunde börja. 
Alla deltagare fi ck pris och diplom. 
En pokal gör varje skidhjälte till vin-
nare och intresset var stort. Efteråt 
kunde barnen stolta visa sina föräld-
rar priser, diplom och resultatlista.

Sundsvalls tidning var också på plats 
och bevakade tävlingarna. Det blev 
en trevlig artikel söndagen den 18 
mars.

Text : Olof Ulander Lena Liljemark

Bild: Olof UlanderJenny Sjöström på väg in mot mål

Det fi nns fl er 
bussturer än 
vad vi tror!

Från de områden i Timrå som 
saknar trafi k eller har få turer går 
kompletteringstrafi k med taxi. På 
vardagar, lördag och söndag (ej 
storhelger) kan man beställa på 
turerna Bredsjön - Stavereviken 
och Tunbodarna - Stavreviken.

Turerna är anpassade för anslut-
ning till övrig kollektivtrafi k. 
Taxin beställs på tel.nr 060-744 
90 10, minst 2 timmar före turens 
början. Priset är detsamma som 
enkelbiljett med buss. Busskort 
kan inte användas för betalning.

Från Bredsjön och neröver går 
kompletteringsturerna vardagar 
9.30 och 11.30 och på helgerna går 
de klockan 9.00, 11.00 och 18.00. 
Upp mot Bredsjön går endast 
kompletteringsturerna på lörda-
gar och söndagar och då klockan 
13.05, 15.05 och 23.05.

Från Tunbodarna går komplette-
ringstrafi ken vardagar 9.55 ner 
mot Stavreviken och dessutom 
kan man åka Sollefeåbussen, linje 
331. På helgerna går turen nerö-
ver 9.25, 11.25 och 18.25. För hem-
resa samma dagar 13.05, 15.05 
och 23.05

Turlistor fi nns på bygdekontoret
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VI HYR UT CANADENSARE, 
HAVSKAJAKER, KANOTVAG-
NAR, TÄLT, TÄLTKÅTOR, KÖK 

SAMT ANNAN 
FRILUFTSUTRUSTNING.

VI FRAKTAR DIG TILL PADDELVATTEN; 
SJÖ-Å-ÄLV, DIT DU SJÄLV VILL FÖR ATT 

UPPLEVA VÅR NATUR.

HÖR AV DIG TILL OSS OCH VI HJÄLPS ÅT 
ATT PLANERA DIN PADDELTUR. DU HAR IDÉER 
- VI HAR IDÉER, SAMT LÅNG ERFARENHET AV 

FRILUFTSLIV OCH 
FRAMFÖRALLT PADDLING.

SNACKA MED GERT; 

LÖGDÖ BRUKS KANOTCENTRAL 
060-80210, 0705-56 94 84 

www.logdokanot.se

Norrlack

Vi sprutlackerar era köksluckor, 
innerdörrar mm

    Du hittar oss på Industrigatan 2
 i Sörberge (vid Lampriket)
    Telefon 060-57 08 29
    Öppettider mån-to 6.30-16.30

Förnya ditt kök!
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”Hälsogänget”
på Bygdegården

Målet är att banta bort minst en ljustorpare!

Annika Dahlqvist
”Njurundadoktorn”

Bygdegården

onsdag 4 april kl 20-22

30:- inkl hälsofi ka
Läkaren Annika Dahlqvists har presenterat en 
lågkolhydratdiet för bättre viktkontroll och 
hälsa som blivit mycket uppmärksammad i 
pressen på sista tiden. För mer information se:

  http://blogg.passagen.se/dahlqvistannika
Poweryoga

Bygdegården

onsdag 28/3, 4/4, 18/4 och 25/4

Klockan 18.30 - 19.45

Medtag underlag/matta

Ledare: Anna Söderlind

60 kronor/ gång

Pernilla Sjöström vid invägning

Hälsogånget har träffats 

sedan januari och det genom-

förs i Bygdekontorets regi. 

Gruppen är framförallt en 

motivationsgrupp som träffas 

och fokuserar på olika sätt att 

förbättra sin hälsa avseende 

både kost och motion.

Förutom diskussion så väger alla 
i gruppen in sig varje vecka och 
får ett diagram med sin utveck-
ling. Hittills (21 mars) har grup-
pen gått ner ? kilo tillsammans. 

Det är 20 glada ljustorpare vilket 
faktiskt inkluderar några utsock-
nes som träffas och uppslutning 
är otrolig varje gång man ska träf-
fas. -Det som kan få en att stanna 
hemma är när man gruvar sig för 
vågen, berättar en deltagare. Del-
tagarna består av både män och 
kvinnar och i ålder 20 till 70 år.

Birgit Svensson en av de som 
håller i projektet berättar att det 
är otroligt roligt att det är så pass 
många med och att intresset var 
så stort, vilket vi inte hade trott.

Gruppen riktlinjer är bl a:
* Ät 3 gånger per dag och 2 mellanmål.

* Ät en portion

* Ät enligt tallriksmodellen

* Undvik sötsaker och alkohol

* Rör dig 30 minuter extra varje dag

* Ät 500 g frukt och grönt varje dag

* Öka vardagsmotionen

* Hitta en träningskompis

Huvudålet är att förbättra sin 
hälsa geom kost och motion. Ett 
sekundärt mål för många är att gå 
ner några kilo i vikt.

Välkommen att vara med!
Onsdagar klockan 20.00 

Bygdegården

Timrå Hälsostudio
Afrikans powerdance

Provomgång, pris första gången 20:-
Om det fi nns intresse blir det fl er gånger

3/4 klockan 19.00 Bygdegården
Anmälan på lista i bygdekontoret 824 13

Åldersgräns:13 år. Ungdomar under18 halva priset
Samarr: Sockenföreningen, Fritidsgården och SISU

Vårruset ”Team Ljustorp”
30 maj kl 19.00. Anmäl dig före 9 maj och 
var med i vårt ljustorpslag, anmälningslista 

fi nns på bygdekontoret. Vi äter picnic tillsam-
mans efteråt! Pris 170 kronor/person
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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
Stenskottlagning

Öppet 7.00-16.30

Terminalvägen 6, Timrå

Telefon 57 64 20 

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

med  19 platser och 
en med 22 platser

Förmedlar även större 
sällskap

från 23-71 personer

Dygnet runt
För bättre tillgänglighet
Välkommen att ringa för prisuppgift

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

Sjöströms Busstrafi k
i Lagfors
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Den 28:e februari hölls ett 

möte på Bygdegården där 

skolan informerade föräldrarna 

om arbetet med värdegrunder 

som man precis inlett.

Projektet är ett samverkansprojekt 
mellan Ljustorps skola, Fritidsgår-
den, lokala skolstyrelsen, Ljustorps 
församling, SISU och Söråkers fol-
kets hus. Skolstyrelsens ordförande 
Tina Tjärnberg Forslund och rektor 
Arne Perming inledde mötet med 
att berätta något om bakgrunden. 
Därefter fi ck de olika samarbets-
parterna berätta om sin del i pro-
jektet.

Ljustorps präst Peter Persman 
berättade att han kommer att jobba 
med frågorna från 6 års upp till 
och med årskurs 4. Peter berättade 
att han tillsammans med lärarna 
har lagt upp arbetet i tre teman: 
Att vara en bra kompis, empati/
respekt och känslor. Peter kommer 
att komma till skolan tre torsdag 
förmiddagar för att tillsammans 
med fröknarna jobba, tala eller 
på annat sätt kreativt arbeta med 
dessa teman tillsammans med 
barnen.

Från Söråkers Folkets hus kom Eva 
Holmström och Christina Johans-
son-Thonman. De berättade om sitt 
arbete med eleverna som går i års-
kurs 5 och 6. Som inledning berät-
tade dom om ett längre projekt som 
dom arbetat med i Söråker som 

handlar om ”ledstjärnor och hjärte-
krusningar”. Ett projekt som arbe-
tat mycket med ett verktyg som 
kallas ”självförvaltning”.

Eva och Christina berättar att 
barnen idag är så rädda för att 
inte duga, därför kommer mycket 
av deras arbete att handla om 
självkänsla kontra självförtroende. 
Paret för också en dialog kring skill-
naden mellan regler och ledstjär-
nor. - Regler kommer utifrån och 
ledstjärnor kommer innifrån, säger 
Eva.

Projektet för alla årskurser kommer 
också att innehålla 3 dagar då 
man jobbar enligt äventyrspedago-
gik. Det innebär att barnen i olika 
grupper kommer att få arbeta med 
äventyrspedagoger under ungefär 
en dag var. 

Årskurs 6 kommer att ha en speci-
ell dag där dom bjuder in årskurs 
6 från Ala för att uppleva något 
spännande i Ljustorp. Vad kommer 
barnen själva att planera under 
våren.

Tina Tjärnberg Forslund ordfö-
rande i lokala skolstyrelsen berät-
tar att hon tycker att projektet är 
jätteviktigt. -Vi lever i ett samhälle 
där det fi nns ett behov av diskus-
sion kring hur vi beter oss gente-
mot varandra och även hur vi ser 
på oss själva. Det här kan förhopp-
ningsvis ge barnen något att stå 
på i framtiden. Hon betonar också 
att avsikten med projektet är att 

det inte ska vara 
en engångsföre-
teelse, utan att 
arbetet skall ske 
långsiktigt. - Vi 
kommer att 
utvärdera vår-
terminens aktivi-
teter senare i vår 
och sedan disku-
ter hur arbetet 
skall kunna leva 
vidare i skolan 
inom den ordi-
narie verksam-
heten, avslutar 
Tina.

Text & bild: 

  Lena Liljemark

Värdegrundsarbete i 
Ljustorps skola
Ledstjärnor och hjärtekrusningar för barnen

Christina och Eva från Söråkers Folket hus 

Peter Persman har 
sökt tjänsten!

Sundsvalls tidning kunde i mars infor-
mera om att Ljustorps präst Peter 
Persman, som också vikarierat som 
kyrkoherde det sista året, sökt den 
fasta tjänsten som kyrkoherde i för-
samlingen.              

Källa: ST

Föreningskämpe i 
Ljustorp har avlidit

Den 16 mars i år avled den nyligen 
avgångne PRO ordförande Kjell Fors-
ström 73 år gammal.

Kjell ha under hela sitt liv varit boende 
i föräldrahemmet i Frötuna. Han har 
under sitt aktiva liv varit med på 
många håll i Ljustorps föreningsliv 
bland annat i Ljustorps socialdemokra-
tiska förening och senast som ordfö-
rande i PRO. 

Kjell har under sitt liv också glädjt 
många i Ljustorp med sitt dragspelande.
               

Text: Lena Liljemark

Hemslöjdsbutik startar 
i centrala Ljustorp

Till sommaren startar Ljustorps nya 
Hemslöjsbutik. Vivianne Nyman och 
Mait Härén berättar att man i en liten 
projektgrupp redan nu håller på att 
planera hur allt ska kunna fungera.

Tanken är att alla i Ljustorp skall 
kunna lämna in sin hemslöjd till 
butiken. Butiken skall drivas av en 
Hantverksförening som ansvarar för 
verksamheten. Tanken är dels att 
skapa en möjlighet för alla hantver-
kare att visa upp och sälja sina alster. 
Dels att göra det möjligt för ljustor-
parna att handla presenter på hem-
maplan och dels att skapa ytterligare 
en turistattraktion.

- Alla som gör saker hemma kan vara 
med, säger Vivianne. Det kan vara ljus, 
näver, trasmattor, keramik, sömnad, 
smide, snickeri, stickat mm. Allt som 
är hemtillverkat är välkommet!

Text: Lena Liljemark

Hemslöjdsbutik 
och

hantverksförening
Vi behöver få kontakt med dig som 
är intresserad av att vara med. Hör 
av dig till Vivianne Nyman på tele-
fon 821 86 eller till Bygdekontoret 
för mer information och anmälan.
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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

En aning personligare 

Begravningsbyrån med det personliga  
engagemanget finns för Dig alla dagar. 

Vi finns på kontoret vardagar kl 9-16 och 
vi har jour kvällar och helger så Du når oss  

även då, om du behöver hjälp vid ett dödsfall. 
 

Välkommen önskar 
 

     Robert        Inger         Torbjörn 
 
 
 
 
 
 
 

Med omtanke i minsta detalj! 
______________________________________ 

Hässjö Begravningsbyrå 
Köpmangatan 38 i Timrå 

Tel. 060-400 63 gäller även kvällar och helger 
        www.agendabegravningsbyra.se 

 
Av SBF auktoriserad begravningsbyrå 

Närmare 
än någon annan!

En del saker är självklara: Vi för-
säkrar ditt hem, dina saker och din 
familj. Vi gör ett bättre jobb om vi 
fi nns och verkar i din närhet. Vi vet 
hur livet levs just här kring Ljustorp.

Telefon: 060-416 56
Webbsida: www.dina.se/timraorten
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Mars
Fre 30/3 kl 18.00 - 22.00

Fritidsgård
Lör 31/3 kl 9.30

Bredsjöangeln
 Bredsjöns badplats
 Arr. Bredsjöns byalaget

April
Sön 1/4 Nytt postnummer
 861 93 Ljustorp
Sön 1/4 kl 16.00

SÖNdá16
 Bergeforsparken
 Arr. Baptistförsamlingen
Sön 1/4 kl 18.00

Gudstjänst
 Ljustorps kyrka
Tis 3/4 kl 19.00

Afrikansk powerdance
 Bygdegården
 Arr. Hälsostudion i Timrå
Ons 4/4 kl 12.00

Mitt på dagen träff
 Församlingshemmet
 Arr. Lj församling
Ons 4/4 kl 18.30

PowerYoga
 Bygdegården
 Arr. Sockenföreningen
Ons 4/4 kl 19.45

Hälsogänget
 Bygdegården
Ons 4/4 kl 20.00

Lågkolhydratsmetoden
 Annika Dahlqvist
 Bygdegården
 Arr. Sockenföreningen
Tors 5/4 kl ?

Påskfest
 Arr. PRO
Tors 5/4 kl 19.00

Getsemaneafton
 Betel kapell
 Arr. Baptistförsamlingen
Fred 6/4 kl 11.00

Långfredagsgudstjänst
 Ljustorps kyrka
Sön 8/4 kl 11.00

Påskmässa
 Ljustorps kyrka
Ons 11/4 kl 20.00

Hälsogänget
 Bygdegården
Tors 12/4 kl 9.30 - 11.30

Stor och liten
 Församlingshemmet
 Arr. Ljustorps församling
Tors 12/4 kl 18.00 & 19.00

Innebandy
Gympasalen

 Arr. Fritidsgården
Tors 12/4 kl 18.30

Festmåltid Alpha
 Bygdegården
 Arr. Betel, anmälan
Sön 15/4 kl 11.00

Gudstjänst med nattvard
 Betel kapell

Tis 17/4 kl 9.00 
 Företagarfrukost

Bygdegården
 Arr. Sockenföreningen
Tis 17/4 kl 13.00

Medlemsmöte PRO
 Bygdegården
Ons 18/4 kl 12.00

Mitt på dagen träff
 Församlingshemmet
Ons 18/4 kl 18.30

PowerYoga
 Bygdegården
Ons 18/4 kl 20.00

Hälsogänget
 Bygdegården
Ons 18/4 19.00

Foto och berättarkväll
 Jordbrukets utveckling
 Hembygdsgården
 Arr. Hembygdsföreningen
Tors 19/4 kl 9.30 - 11.30

Stor och liten
Församlingshemmet

Tors 19/4 kl 18.00 & 19.00
Innebandy

 Gympasalen
Fre 20/4 kl 13.00 - 15.00

Träffpunkten, se sid 21
 Bygdekontoret
Fre 20/4 kl 19.00

W - ungdomssamling
 Samling Betel kapell
 Arr. Baptistförsamlingen
Sön 22/4 Fritidsgården åker till 
 Äventyrsbadet, se sid 9
Sön 22/4 kl 18.00

Stilla mässa
Ljustorps kyrka

Mån 23/4 Stoppdatum Lj blad
Tis 24/4 kl 19.00

CKF vårmode
Bygdegården

 Arr. Centerkvinnorna
Ons 25/4 kl 20.00

Hälsogänget
 Bygdegården.
Tors 26/4 kl 18.00 & 19.00

Innebandy
 Gympasalen
Fre 27/4 kl 18.00 - 22.00

Fritidsgård
Fre 27/4 kl 19.00
 W - ungomssamling

Betel kapell
 Arr. Baptistförsamlingen
Lör 28/4 kl ?

Möte Höstsol
 Rättargården
Sönd 29/4 kl 17.00

Årsmöte Sockenför.
Bygdegården

Månd 30/4 kl 19.00
Valborgsmässofi rande

 Hembygdsgården
Månd 30/4 kl 19.00

Valborgsmässofi rande
 Betel kapell
 Arr. Baptistförsamlingen

Mån 30/4 kl 19.00
 Valborgsmässofi rande

Mjällådalen
Maj
Ons 2/5 kl 20.00

Hälsogänget
Bygdegården

Tors 3/5 kl 9.30 - 11.30
Stor och Liten

 Församlingshemmet
Tors 3/5 kl 18.00 & 19.00

Innebandy
Gympasalen

Fre 4/5 kl 15.00 - 15.00
Träffpunkten, se sid 21

 Bygdekontoret
Sön 6/5 kl 11.00

Högmässa
Ljustorps kyrka

Sön 6/5 kl 16.00
SÖNdá16
Bergeforsparken

 Arr. Baptistförsamlingen
Tis 8/5 kl 19.00, fotboll

Lj IF - Torpshammar IF
Ljustorps IP

Ons 9/5 kl 19.00
Cafékväll förs. hemmet

Ons 9/5 kl 20.00
Hälsogänget

 Bygdegården
Tors 10/5 kl 9.30 - 11.30
 Stor och liten
 Ljustorps församlingshem
Tors 10/5 kl 18.00 & 19.00

Innebandy
 Gympasalen
Lör 12/5 ”More than this” se sid 24

Kulturmagasinet
Sön 13/5 kl 11.00

Gudstjänst
 Betel kapell
Tis 15/5  PRO utfl ykt
Ons 16/5 kl 20.00

Hälsogänget
 Bygdegården
Tors 17/5 kl 8.00

Gökotta, se sid 17
 Sockenstugan
 Arr. Lj församling
Tors 17/5 kl 9.00

Gökotta, se sid 19
 Lövbergskyrkan
 Arr. Baptistförsamlingen
Tors 17/5 kl 18.45

Säsongstart Bilbingo
 Bygdegården
 Arr. Ljustorps IF
Tors 17/5 - 19/5

Bike´n Fly, se sid 39
Fre 18/5 kl 13.00 - 15.00

Träffpunkten, se sid 21
Bygdekontoret

Fre 18/5 kl 19.00, fotboll
Lj. IF - Sidsjö Böle IF

 Ljustorps IP
Vill ni se era aktiviteter här? mejla 
dem till: ljustorpsbladet@ljustorp.se

Aktiviteter april - maj
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 Fordons smörjmedel
 Beställ oljan hos oss

”Norsk Hydro”

Ask-Dammsugare 
En Cadillac bland 
askdammsugarna

”Couger”
Snygg design och en kraftfull motor.

Suger upp aska, varm som kall,
 från både pellets- och vedspisar,

 dörrar i spannmålskaminer,
den öppna spisen och

utegrillen m.m. 

Borstlist för dina portar

Aluminiumhållare 
För borstlist

Handrengöring
”Tufanega Superega”

Bra för oljiga
händer i verksta’n och i

jordbruket

Intresserad?
Ring:

Kenneth Sällström
Tel: 070 - 31 66 962

Höglandsbodarnas 
Jord & Skog

Höjd  br     längd
 12 5 2000
 15 5 2000
 17 5 2000
 30 5 2000
 45 5 2000
 60 5 2000
 60 8 1000
 90 8 1000

Skenbr  längd     typ
   5      3000 A
   5      2000 B
   8      1000 A
   8      1000 B
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Telefonnummer

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

Skola/Barnomsorg
Ljustorps skola   060-821 47
Sjukanmälan Lj. Skola  060-401 65
Fritids    060-821 47
Rektor Lj. Arne Perming 070-312 84 23
Ala skola   060-414 20
Sjukanmälan Ala  060-401 65 
Sörberge skola  060-16 32 37
Sjukanmälan Sörberge 060-16 32 42 
Ljustorps förskola  060-821 38

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    0771-450 450
Försäkringskassa   0771-524 022
Veterinär Timrå   060-58 05 25
Timrå Kommun   060-16 31 00
Timrå badhus  060-16 32 00
Arbetsförmedlingen  0771-416 416
Postutlämning Timrå  060-57 34 31
Polisen Timrå  060-59 21 60
Länsstyrelsen  0611-34 90 00
Färdtjänst   060-43 900
Pastorsexpeditionen  060-408 20
    060-822 70

Öppettider

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

Ljustorps Trädgård  Mån-Fre 9-18, Lö 9-14

Bygdekontoret  Mån-Fre 9-19 (tillgängligt)
   Personal ca 12-14

Kansli IP  Mån-Fre 8-12, 
   mån & ons 8-15

Biblioteket  mån & ons 17-19 (skolan)

W ungdomsmöten Fre 19-  (Betel)

Fritidsgården Onsdag 17.30-19.30
   Sista fredagen i varje månad
   Innebandy Tors 18-20 

Träffpunkten  Jämn fredag 13-15

Konsument Timrå Se anslag på Bygdekontoret

Öppen förskola: Tors 9.30-11.30 (Förs.hem)
   

Ljustorps information

Momenta söker medarbetare för 
både hel- och deltider i Ljustorps-
regionen. Tjänsterna ska arbeta 
som ackvisitörer för trafi ksäker-
hetskampanjer över hela Sverige. 
Om det fi nns tillräckligt många 
intresserade blir arbetsplatsen på 
ett nyöppnat kontor i Ljustorp.

Intresseanmälan görs till bygdekontoret 
före16 april: bygdekontoret@ljustorp.se

Garantilön och budgetlön tillämpas
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Handarbeten
Är du sugan på att handarbeta kom och 
handla ditt material hos mig, jag har 
massor med garn och annat hemma:

Rodeo 15:- nystan
Mjukis 15:- nustan
Raggsocksgarn 40:- nystan
Lowisa 23:- nystan
Stardust 30:- nystan (garn till fl uffi ga halsdukar) 
Queen colour 15:-, 18:- per nystan

Jag har också mönster, stickade dockkläder, bro-
derisatser för korsstygn och mycket annat. Jag 
tar också gärna upp beställningar på stickat och 
sömnad av små lapptäcken.

Ring och boka en tid för att besöka min 
butikshörna hemma 

Mait Härén Frötuna 140, Ljustorp
Telefon 060-830 29, mobil 070-216 11 56

Träshopen
Timrå Industriområde

Per Uddéns väg 7

Öppettider april-maj
Måndag  8.00 - 18.00
Tisdag     8.00 - 18.00
Onsdag   8.00 - 18.00

Personlig service

Telefon 060-57 30 00

Måndag - Fredag 10.00 - 19.00 Lördag 10.00 - 16.00 Söndag 11.00 - 16.00
Telefon: 060 - 52 55 00, e-post: jaktofi ske@telia.com

”Den Laddade Butiken”
Ord. Pris: 995:-

Nu 895:-

Ord. Pris: 995:-

Nu 895:-

Pris: 1195:-

Mask
och

Maggots

JAKT - OCH FISKEBUTIKEN I BIRSTA AB

Paketpris 3195:-

KIKARE PÅ KÖPET
Vid köp BURRIS FULLFIELD II 
erhåller du en BURRIS 8x32  
LANDMARKER II Kikaren är 
överdragen med gummi, utrus-
tad med linser av hög kvalitet 
och färgkorrigering... 

               BURRIS FULLFIELD II
3-9 x 40 mm

Ett utmärkt allround kikarsikte. 
Lämplig för såväl storviltstudsaren 
som för fågel - studsaren Riktme-
del; Plex som underlättar skytte på 
långa håll
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Livet på landet: Vill man åka 

skidor får man bygga ett elljus-

spår. Vill man ha bättre fart på 

Internet så får man gräva fi ber-

nät. Här följer några rader om 

det sistnämnda.

Det var en gång… Så börjar alla 
sagor. Vi börjar på ett bredbands-
möte på Bygdegården för länge 
sedan. Jag tror att året är 2004. 
Staten har beslutat om bredband 
till alla. Timrå Kommun har upp-
dragit åt Servanet att fi xa. Mötesför-
samlingen är överens om att enbart 
fi ber-bredband skulle diskvalifi cera 
många Ljustorpare. På detta möte 
valdes också bya-representanter för 
det fortsatta arbetet. 

Nu startar ett imponerande arbete 
som jag inte vet så mycket om. Det 
blir ett avtal mellan Telia och Ser-
vanet och fi ber till ett antal telesta-
tioner. Det hela mynnar ut i att 
det nu går att beställa ADSL, en 
mycket bra variant av bredband. 
För ADSL används befi ntligt tele-
nät från telestation till abonnent. 
Ett speciellt modem ansluts till det 
vanliga telejacket. 
I samma veva ansluts Ljustorpssko-
lan med fi ber.

Nu följer en period när ett stort antal 
ADSL-modem mellanlandar på Byg-
dekonteret på sin väg ut i byarna. 

Vi hoppar fram till den 20/6 2006. 
Servanet inbjuder till ett informa-
tionsmöte om fi ber-bredband. Vi får 
information om att det är egna ini-
tiativ som gäller: Fyll en intressean-
mälningslista och kontakta Servanet 
som utifrån denna lista gör en pro-
jektering. Fiber-bredbands-anslut

ning i Ljustorp kommer bara att ske 
i projekt. Ett projekt startas om man 
får ihop 10 beställningar inom 1 km 
från en fi ber-brunn. 

Nu kommer de första indikationerna 
på att vår fi na organisation med 
bya-representanter gungar. Det är 
bra att man är nöjd med det man 
har, men det är lite sämre för de 
bybor som kanske vill gå vidare och 
litar på sin bya-representant. 
Vid det här laget har Per Nygren 
påbörjat sin sommarsemester, som 
han denna sommar fi rade i trak-
torn. Fuske har dragit igång sitt 
fi ber-bredbandsprojekt. 

Söndagen den 8/10 samma år börjar 
det röra på sig i Mellberg-Rogsta-
Prästsvedjan-Öppom. Ett gäng glada 
amatörer träffas på Bygdegården. 
Vi fördelar grannarna och startar 
djungeltelegrafen.

Avstämning var fjortonde dag och 
snart har vi fyllt intresseanmäl-
ningslistorna tillräckligt för att kon-
takta Servanet. Bengt Forslund 
kommer ut en kväll. Nu kommer 
tyvärr kontraorder: Ingen projek-
tering utan bindande beställning! 
Moment 22. Ingen vill beställa utan 
att veta vad det kommer att kosta. 
Ingen kan säga vad det kommer att 
kosta utan projektering. 

Vi köper en karta och en linjal. Vi 
mäter och gör en grov kalkyl. Ett 
nytt varv hos grannarna med kalky-
len i högsta hugg. Trots reservation 
för den amatörmässiga kalkylen så 
ramlar beställningarna in. 

Någon gång i slutet av januari synkar 
vi våra möten med Lövberg där Erland 
Nordström sedan en tid jobbar.

Den 12/2 tar vi ut Servanet igen för 
att reda ut de sista funderingarna 
runt företag, föreningar och fl erfa-
miljshus. Vid detta möte svänger 
Servanet tillbaka mot att projektera 
utifrån lite mindre bindande beställ-
ningar. Nu blir det alltså möjligt att 
reservera sig mot alltför dyr gräv-
ning. Man mjukar även upp 10-kra-
vet och säger att projekteringen får 
avgöra. Allt under förutsättning att 
det sker i samma projekt. På sätt 
och vis är vi nu tillbaka på ruta 
ett. Nu gäller det att sprida denna 
nya information och det är bl a 
därför vi beslutar om denna resume 
i Ljustorpsbladet. (Nu hade det varit 
bra med bya-representanter.) 

Nu är vi framme vid vårt sista möte 
innan projektstart. Söndagen den 
11:e, klubbar vi följande tidplan:

1. Måndag 12/3: Beställning
 arna (44 st) lämnas till Ser
 vanet.
2. Den sista mars kommer  
 Ljustorpsbladet med denna 
 information.
3. Fram till i mitten av april 
 (=15/4) håller vi öppet för 
 tillkommande.
4. Åkergrävning måste vara 
 klart före vårbruket.
5. Inkoppling innan tjälen.

Alla punkter utom 4:an har Serva-
net godkänt. (Man gör vad man kan 
även med 4:an.) 

Intresserade kontaktar Bygdekonto-
ret eller undertecknad.

För pre-projektet
Torbjörn Carlsson
070-390 34 86

Hur fort är fort nog?
Nu är det sista chansen att vara med i projektet som avser uppkopp-
ling till fi bernätet. Tänk efter vad du och ditt hus behöver om 10 år 

Kupan i Timrå!
Butik, mötes- och 

samlingsplats
Köpmangatan 18 A i Timrå
Öppettider: Tis - ons 11-17, 
tors 11-19, Fre 11-17, Lör 11-14

Röda Korsets
allaktivitetshus!

Köpmangatan 19
Ingång från gaveln (källarplan)

Öppet Tis - tors 11-15

Alla är hjärtligt välkomna till Röda Korset och dess verksamhet!
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BolagsBolagetAB 
Signalhornsgatan 124 

656 34 KARLSTAD 

Telefon: 054 545423 

Fax:        054 545401 

E.post    info@bolagsbolaget.se 

Webb:    www.bolagsbolaget.se 
 

 

EN SAMHÄLLSEKONOMISK INNOVATION 

Även våra husdjur behöver friskvård och rehabilitering. Hos Timrå Djur & Natur erbjuds du reha-
bilitering och träning av hundar samt försäljning av hundartiklar till exempel borstar, shampoo, 
koppel m.m, hund- och kattmat, vitaminer och mineraler. 

Rehabiliteringen gäller framför allt hundar som genomgått en operation, exempel på rehabilite-
ringsmetoder är massage och simträning. Jag är utbildad hundmassör och har utbildats i rehabi-
litering på Strömsholms djursjukhus. 

Förutom detta fi nns allt för fl ugfi ske hos mig. Jag erbjuder bland annat fl ugbindningskurser. 

Öppettider:
onsdag & fredag 10-15, torsdag 10-19, övrig tid enligt överenskommelse 

Timrå Djur & Natur, Tallgränd 1, 861 33 Timrå. Mobil: 070-253 19 99 
Epost: info@timradjuronatur.com, hundsim@glocalnet.net

www.timradjuronatur.com

Välkommen!
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Punkrocken kom till 
Ljustorps Bygdegård...

Hembygdsföreningen  har i bl a en 
studiecirkel jobbat med att kartlägga 
hur motorfordonen, bilar, bussar, last-
bilar, motorcyklar och traktorer började 
användas i Ljustorp. 

Tiden vi har studerat är 1920 då de första 
fordonen kom till Ljustorp fram till andra 
världskriget 1939. Vi söker mer bilder, 
och information om kvarvarande fordon. 
Känner du till något av detta var vänlig 
kontakta Olof Ulander. 

Telefon:  060-822 40
Mobil:   070-59 22 951
Mejl:     olof@ulander.com
Adress:   Olof Ulander
           Tuna 128
             86193 Ljustorp 

Bröderna Gunnar och Einar Backlund köpte sin första bil 1926. Bilen var en 
6 cylindrig Nash av 1924 års modell på 50/60 hk som vägde 1461 kg och var 
registrerad för 7 personer. Bilen användes för taxiverksamhet och brann upp i 
samband med en dikeskörning 1929

Efterlysning av bilder och material!

Fredagen den 23 mars ordnade 
Fritidsgården en konsert med 
punkbandet ”Den tredje genera-
tionen” från Hudiksvall.

En av medlemmarna i bandet är 
Marcus Härén bördig från Ljustorp. 
Marcus berättade att bandet fått 
namnet ”Den tredje generationen” 
därför att när punken startade 
omkring 1976 med band som ”Six 
Pistols” var det den första generatio-
nen och den andra generationen kom 
omkring 1985. Nu har punkrocken 
tagits upp på nytt och då kallar man 
det för den tredje generationen.

Genom Lasse Forsgrens försorg fanns 
trummor, mikrofoner, förstärkare 
och högtalare på plats på scenen 
när orkestern anlände. Orkestern 
anlände inte ensam utan med sig 
hade man ett 20-tal supportrar från 
Sundsvall, klädda så att man inte 
kunde missta sig på deras genuina 
intresse för punken. Snart började 

man fl ytta ner hela 
musikutrustningen från 
scenen till golvet i stora 
salen, varför skulle så 
småningom visa sig. Efter 
stämning av trummorna 
och andra justeringar av 
ljudet kunde spelningen 
börja. Bandet var mycket 
väl samspelade och 
låtarna pumpades ut med 
ett professionellt driv. 

Publiken var aktiv och 
dansade till musiken på 

sitt eget sätt. Dansen bestod av ett 
mycket intensivt hoppande och högt 
sparkande. Det var lätt att förstå 
att detta var synnerligen krävande 
för snart åkte grabbarnas kläder på 
överkroppen av. Ibland kunde en av 
dansarna känna behov av att för-
stärka upplevelsen ytterligare. De 
tog sig fram till en av mikrofonerna 
och hjälpte orkestern med sången 
eller tog helt enkelt över mikrofonen. 
Någon större skillnad var det svårt 
att höra på orkestermedlemmarnas 
sång och dansarnas sång. Även dan-
sarna kunde texterna och musiken 
perfekt.  Efter ett tag insåg man att 
detta var normalt och troligen orsa-
ken till att man fl yttat ned orkestern 
på golvet.

De fl esta av läsarna har förmodligen 
ingen kontakt med punkrock så det 
kan vara på sin plats att beskriva 
en dans. Musiken spelar och en kille 
springer ensam upp på dansgolvet 

och börjar dansa med hopp och höga 
sparkar. En tjej hänger på och börjar 
dansa bredvid under ett häftigt knuf-
fande varefter de börjar hålla om 
varandra. En tjej till ansluter till 
gruppen, sedan ytterligare en kille 
eller fl era. Ett ögonblick håller alla i 
varandra på linje för att strax däref-
ter splittras i två grupper, så att kil-
larna dansar för sig och tjejerna för 
sig.  Två tjejer ramlar och fortsätter 
att rulla runt varandra på golvet ett 
tag innan de reser sig. 

I ett lite lugnare skede går Elin 
Rönngren Slätt med en kompis fram 
till en orkestermedlem och vill ha 
en autograf. Orkestern slutar spela 
och ägnar sig vänligt åt att skriva 
autografer åt fl ickorna, varefter man 
fortsätter utan kommentarer. 

Orkestern bestod förutom av Marcus 
Härén av Love Johansson och Linus 
Kjellin (elgitarr och sång) samt 
”Fluffy”, som hette Arvid,(trummor). 
Föreställningen fi lmades av mana-
gern Christian Frövall.

Kajsa Forsberg, Fuske var en i publi-
ken och hon gillade bandet. Normalt 
lyssnar hon på allt från klassisk 
musik till hårdrock och bandet Nir-
vana är favoriten. Kvällens hjältar i 
kulisserna var de vuxna som ställde 
upp för Fritidsgården och ungdo-
marna: Marina Månsson, Åsa Juhlin 
och Magnus Isaksson med Lasse 
Forsgren i spetsen.

Text och bild: Olof Ulander
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Kostnad 200:- inkl häftig tröja

Sista anmälningsdag 25/4, därefter riskerar du att bli 
utan tröja. Anmälningsblanketter fi nns utanför Bygde-
kontoret och på hemsidan: www.ljustorp.se/betel

OBS! Du är inte anmäld förrän avgiften är betald

Denna ungdomshelg vänder sig till dig som går i sjuan och uppåt!

Helgen startar torsdagen den 17/5 kl 16.00 på skolan, med vår traditionella cykeltävling. Man 
tävlar i lag om fyra personer och cyklar en bana med stationer av olika slag för att samla på sig så 
många poäng som möjligt. OBS! Pris för bästa utklädnad!

Du måste anmäla dig själv eller ditt lag. Om du av någon anledning inte kan cykla men ändå vill 
delta i de övriga aktiviteterna så kryssa i rutan på anmälningsblanketten.

Undervisar i år gör Roger Henriksson från Timrå om temat gemenskap.

!!! NYTT FÖR I ÅR!!! 
Under fredagen kommer vi att BOWLA och ha en innebandycup där lagen sätts ihop på plats  

Vi sover i tält utanför skolan. Vi ser gärna att du tar med ett eget tält till dig och dina kompisar. Om 
du saknar plats i tält måste du höra av dig så ordnar vi sovplats. (Om du av någon anledning inte 
klarar att sova utomhus, hör av dig till någon av kontaktpersonerna på anmälningsblanketten)

Helgen avslutas lörd 19/5 med prisutdelning och årets bikefi lm i gympasalen. Vi välkomnar alla 
föräldrar m fl  till denna samling som börjar 12.00, beräknad avslutning ca 13.00

KOM IHÅG

Cykel med broms & lyse
Cykelhjälm

Varma oömma kläder
Sovsäck

Hygiengrejer
Innebandyklubba

Gympaskor
Tält?

KONTAKTA

Leif Nygren 060-810 00, 
leif.nygren@eabnorrland.se eller

Anna Nygren 060-811 16, 
annapannanygren@hotmail.com

Arrangör: Ljustorps Baptistförsamling



Föreningstidning

Returadress: Ljustorps Sockenförening

        Öppom 110,  

   860 33 BERGEFORSEN BB

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

Baptistförsamlingen
Barracuda sport
Birgittas fotvård
Bengt Öhrling
Bergeforsens maskin
Bolagsbolaget
Bygdegårdsföreningen
B.K Skomakar´n
Byggbutiken
Callans Trä
Danielssons byggare
Dina försäkringar
Geonorr
Hårlinjen

Hässjö begrav. byrå
Höglandsb jord & skog
I balans
Ljustorps centeravd
Ljustorps Handel
Ljustorps församling
Ljustorps IF
Ljustorps Taxi
Ljustorps Trädgård
Lögdö bruks kanotc
Majt Häréns handarbete
Martins service
Monicas
New Fashion

Nigard Tandläkare
Norrlands Däck
Norrlack
Olof Ulander
Petterssons kläder&skor
Remax mäklarna
Sanna Grus
Schakta
Sjöströms busstrafik
Timrå djur och natur
Timrå Glasmästeri
Timrå spol & fastighet
Träffpunkten
Träshopen

Gammalt vykort över Mellberg i centrala Ljustorp


