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Omslagsbild:Cecilia Persson

Du kan posta eller maila  ditt bidrag, 

Tore Löfvenius



Indals PROVästanå-Korsåmons 
Bygdegårdsförening

Sept 18 11.00 Hantverk 
och skördemarknad. 
Anm: 060-92579.

28 sept, 26 okt, 23 nov   
Kafékvällar. info: Stig060-97157 

Holms PRO

Indals Hembygdsförening

PRO Liden



Bystugan
Lokalt servicecenter

Öppettider : 
Mån - Tors   8 - 17
Fredagar   13 - 17

Tel. 0692 - 101 23

Hösten närmar sig…..

Vi önskar våra kunder god jaktlycka och trevlig 
höst ute i skogen!

Jagar du dessutom en säker bank för dina pengar, så är 
Handelsbanken en av världens starkaste banker*

Tobias Wiklund / Maria Nilsson
Tel 0692-609 60

*Källa: Nyhetsbyrån Bloomberg 
– ”The world´s strongest banks”
10e maj 2011.



Ti l lsammans skapar vi  värden på Din Skog

Låt skogen skapa sitt eget 
värde!
 
Ser du möjligheter att öka värdet på din skog i framtiden genom skogsvård?
Hinner du inte göra arbetet själv eller oroar du dig för kostnaderna?
Genom stora arealer och ett gott samarbete med våra skogsvårdsentreprenörer når vi hög kvalitet 
och låga kostnader per hektar.

Har du tänkt på att nettot av en hektars slutavverkning oftast är större än kostnaden för markbered-
ning och plantering av 10 hektar eller röjning av 20 hektar?
Gallring av en hektar ger på samma sätt möjlighet att röja 4-10 hektar.

Vill du räkna på din skogs möjligheter att finansiera sin egen utveckling och ge dig ett netto idag? 
Kontakta din lokala virkesköpare. 

Vi hjälper dig även gärna med en skogsbruksplan 

för att ytterligare öka ditt grepp om din skog.

SCA SKOG AB      
Medelpads skogsförvaltning
851 88 Sundsvall
www.skog.sca.com
ETT SCA FOREST PRODUCTS FÖRETAG

Börje Albertsson
Virkesköpare

Börje Albertsson 
Tel 0692-220 01 
Mobil  070-347 66 07



Inger och jag har varit och hälsat på hos Lasse Lättström och hans fru Zaida. De bor i en 
liten stad som heter Rock Hill i Syd Carolina ( SC) som ligger i södra delen av USA.  Vi var 
hos dem i början av maj 2011 och fick uppleva livet i USA. Vi besökte ett  Indianreservat 
i Nord Carolina  (NC) Åkte bil på 2000 meter höjd över havet, fiskade 8 kilos stora Cat 
Fish i södra delen av SC. Träffade några av deras vänner i USA och vi fick även uppleva 
Rock Hills värsta oväder på över 20-år. 

Bengt-Olov och 
Lars Lättström 

Lasse med sin Cobra vid en bantävling. 
Foto: Zaida Lättström



Lasse är beredd med håven medan Inger 
vevar in fisken. Foto: Håkan Backlund

Lasse och Zaida kollar fredspipan.
Foto: Håkan Backlund.



Naturmuseum som visade hurCherokeerna 
bodde och levde. Foto: Håkan Backlund. 

Tillverkning av kanot ur en trädstam. 
Foto: Håkan Backlund.

Kändes tryggt att hålla i en Cherokeein-
dian. Foto: Håkan Backlund.

Lasse  vid högsta berget  Mount Mitchell 2040 m.ö.h 
som ingår i bergskedjan Appalacherna. 

Foto: Håkan Backlund.



w
w
w
.f
ro
s
ti
n
g
.s
e



Har din skog 
utsatts för Gran-
barkborre angrepp?
Bekämpningen av Granbarkborren är en 
angelägenhet för alla skogsägare i de 
områden de slagit till. För att hejda 
angreppen är det viktigt att söka 
upp och avverka skog som är 
angripen så fort som möjligt. 

Kontakta oss på Primaskog 
så kan vi med vår erfarenhet 
och kompetens att göra vad vi 
kan för bistå dig för att 
bemästra problemet. 



Järkvissle Ekokött



Lions 

Indal-Liden-Holm

”Hjälp oss Hjälpa”

0692 - 103 87

  060 - 92 352

LIDENS
BLOMSTERFOND

0692—100 27
Din gåva

ger glädje i Liden
Plusgiro 11 455–3

Medicinsk fotvård
Försäljning av fotvårdsprodukter.

Hör av dig till mig!

Helena 070 - 610 64 37

Husåsvägen 14 





Bertil Sjöberg i ”högsätet” ned-
anför en resumé av livskarriä-
ren. Här uppvaktad av en repre-
sentant från Landstinget. 
Foto: Tore Löfvenius.



SÅNGEN SKINGRADE SORGEN

Jessica Falk

Jessica Falk i sin älskade skärgårdsmiljö bredvid Alnön.





tel 0696-10069
www.stooks.se

Våra öppettider

Mån-Fre 0930-1730

Lördag 0930-1400

Centralgatan 16
HAMMARSTRAND

”Ge foten det bästa när den trampar
Bland höstgula löv, älgar och svampar”
 Gör en stöökresa till Hammarstrand ......

F.D.Posthuset Liden



Ballastmaterial 
i Liden, Indal, Holm och Bredsjöområdet

NCM i samarbete med SVEVIA, 
Vi vänder oss till dig som är 

behov utav ballastmaterial till 

Upprustning av grusvägar, Garageinfarter
Utfyllnadsmaterial, Med mera

Kontakta NCM angående leverans och pris:

Mats Norberg:  070 - 534 00 04

Andreas Norberg: 073 - 036 74 75



Tips från Kocken!

Välkommen till goda  
upplevelser i höst 
 

TFN 0692-103 40 

www.wardshusetliden.se 

 

DAGENS LUNCH 
Vardagar kl. 11-14 
 

En god investering 
konferens, catering, middagar, 
vinprovning, pubkväll ,fest, 
evenemang, bröllop & begravning  



JULBORD, SHOW OCH EN 
STOR PORTION HUMOR

HÄREBORG, INDAL

Speldatum: 25, 26 november. 2, 3 december. 

Biljetter släpps 26 september. Mer information på www.vaduvill.nu.

Biljetter: Tempo Indal, Ica Liden, Ica Kovland, Entré Sundsvall.

Mat och dryck: Travrestaurangen. Arrangör: Vaduvill, www.vaduvill.nu.



 



Under Hembygdsdagen på Vättaberget den 24 juli firades Torparbröllop anno 1873.  Nja, det 
var inte ett riktigt bröllop. Det var Tuna Bygdegille i Medelpad som med teater och musik ställde 
till bröllop. Med en ensemble på 19 personer i tidstypiska dräkter spelades och dansades det 
till Scendragets musik. Det var polskor, schottis, valser och bakmes(?, !). För idé och manus 
svarade Lillemor Hallberg. En eloge till alla medverkande för den autentiska stämningen!

Text & Foto: Arne Johansson

Foto: Tore 
Löfvenius





Ingvar Persson

Per-Erik Persson

Foto: Arne Johansson och Tore Löfvenius



Besöksadress :  

Lidenvägen 89 

Boda Grävtjänst
0692 - 400 84

Modins Byggservice

Jan Backlund 
Rör & Svets

070 - 326 07 74

0692 - 104 28

070 - 685 43 97









  

 


Skogsägare! 
Sälj ditt virke till hemortens industri!

        
        

      

        
    

 


  

070 - 318 65 67



Kamsen i Västanå

Lottförsäljarna

Eftersom det var trångt inne fung-
erade det att äta ute.

Västanå Bygdegård.

Själva 
huvudrätten 
Kams med 

Möseost, söt-
ost, messmör 

och smör.



0692 - 104 08

070 - 262 59 53

klippstugan@wastfelt.net 

Husåsvägen 2, 86041 Liden

Inger Wästfelt

Öppettider:
Mån-fre 8-19
Lör  10-16, 
Sön 11-16

Däckförsäljning - Däckhotell

Verkstadsservice

Försäkringsskador

Gasol - Fiskekort

Släpvagnsuthyrning

0692- 100 16

rpfordonsservice.se

Liden

Macken mitt i byn

Vi köper, säljer och byter bilar

Automatstation

Dags för höstöversyn och 

kanske nya vinterdäck till bilen?



 




