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Att fortsätta en god tradition och göra det så att 
alla känner igen sig och vill läsa vidare i nästa 
nummer av Lidentidningen är vår ambition. 
Men vi måste göra det på vårt sätt. En del av det 
vi skriver om i reportage och artiklar i Liden-
tidningen har kanske funnits med i den förra 
utgåvan av Lidens Tidnings många nummer, 
men det var då det. Nu skriver vi nytt och följer 
upp det som varit. Att vi kommer att sätta vår 
prägel på tidningen är oundvikligt. Det är en av 
anledningarna till att vi byter namn. Namnet är 
numera Lidentidningen och vi hoppas kunna 
komma ut med fyra nummer om året. Det be-
ror på hur många som vill annonsera för det är 
vad tidningen lever av och vi som jobbar med 
den vill i sammanhanget passa på att tacka för 
det stora intresse som ni läsare och annonsörer 
visat och all den vänlighet som vi mötts av. En 
lokaltidning är ingenting utan sina läsare och det 
är ni som framförallt gör att den kan komma ut. 
Det är fortsättningen på en god tradition och vi 
som skriver och redigerar skall göra vårt bästa.

Nu undrar ni förstås vilka vi är. Vi heter An-
ders Högström och Eva-Rut Lindberg och 
flyttade till Järkvissle sommaren 2011. Anders 
har bokstavligt talat flera strängar på sin lyra 
då han kan spela många olika instrument. I 
slutet av 1990-talet arbetade han som reporter 
på Hudiksvalls tidning. Anders jobbar nu som 
arbetsledare när han inte fotograferar eller gör 
hemsidor. Eva-Rut arbetar för närvarande med 
att administrera doktorandärenden på KTH, 
Kungliga tekniska högskolan, i Stockholm 
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och pendlar därför mellan huvudstaden och 
Järkvissle. Hennes stora intresse är lerjord som 
byggmaterial och vid sidan av sitt ordinarie ar-
bete driver hon också företaget Terra Husbygg-
nadsteknik AB.

Arne Johansson är en artikelförfattare som varit 
med tidigare och bidrar till detta nummer. Han 
kommer att fortsätta att göra oss intresserade av, 
bland annat, vår lokala historia. Det är något vi 
ser fram emot! Också andra som tidigare skri-
vit i tidningen har visat intresse och vi väntar 
med spänning på vad som kommer från dem 
i framtiden.

Men vi vill också gärna ta del av nya skribenters 
alster! Hör av er!

Det är mycket att tänka på till första num-
ret, men så småningom kommer vi väll att bli 
varma i kläderna. Vi hoppas att ni skall känna 
igen er och samtidigt hitta något nytt att läsa. 
Hör gärna av er till oss för att lämna tips om 
vad som händer och kom gärna med åsikter om 
innehållet!

Välkommen till Lidentidningen och trevlig 
läsning!

Hälsningar från redaktionen
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17/6 Friluftsdag, Oxsjögården, 
kl 13.00

2/8 Gudstjänst, Oxsjögården,
kl 13.00

17/8 Friluftsdag, Dacketjärn
kl 12.00

7/9 Medlemsmöte, Oxsjögården
kl 13.00

9/10 Auktion i Oxsjögården
kl 18.00

13/11 Kura skymning, Oxsjögården
kl 15.00

Lidens PRO

Onsdagen den 29 juli
Dagsresa till Köpmanholmen. Avresa 

8.30 från Lidens torg
Anmälan till 0692-100 27 eller 369 06

Föreningsnytt Föreningsnytt 

MARKNAD
Lidens Centrum

Lördagen den 29 augusti 11 - 16
Plats 3x3 meter 200:-

Bord tillhandahåller ni själva

Bokning av utställarplats: Lotta Evrung 
072-543 07 77, Marknadsgruppen

JÄRKVISSLE TROLLBY
 27 juni – 2 augusti

Öppet 11.00 –17.00 varje dag
I år – nya filmer i museet!

4 juli
Sommarkväll i Trollbyn med 

Standut Blakk
grillning

kaffe
glass m m

www.trollbyn.se
0692-211 21

Välkomna!

Föreningar annonserar gratis på denna 
sida. Eftersom utrymmet är begränsat 
kan vi dock tvingas redigera sidan så att 
informationen får plats. De föreningar 
som vill ha sitt material ograverat är väl-
komna att köpa en annonsplats enligt 
priserna på föregående sida.

Lördag på Vättaberget
27/6 kl 13.00

Melodier vi minns
Se programbladet i tidningens mitt

19/6 Gamla Kyrkan, kl 14.00
19/7 Hembygdsdag, Vättaberget

kl 12.00

VÄSTANÅ-KORSÅMONS 
BYGDEGÅRDSFÖRENING

i Bygdegården

9/8 Kamsen, kl 15.00
12/9 Surströmming, kl 18.00
7/11 Julmarknad, kl 13.00 - 15.00

Kontakt: Lillian Ulander 0692-400 46
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Apoteket i Liden har fyllt 100 år, närmare 
bestämt onsdagen den 6 maj 2015. Samma 
datum men år 1915 fick Bror Ivar Huss licens 
att driva en filial i Liden, under Wifstavarvs 
apotek. I ett gårdshus i vinkel mot allmänna 
landsvägen var apoteket inrymt på den tiden. 
Byggnaden är numera riven men låg på nu-
varande fastigheten Lidenvägen 71. Redan 
efter två år flyttades verksamheten till det 
större trähuset på nuvarande Lidenvägen 74. 
Denna byggnad (i dag privatbostad) inrymde 
apoteket i Liden under åren 1917 – 1983, 
dvs. i inte mindre än 66 år! Måndagen den 28 
februari 1983 var det dags för den senaste fly-
tten. I bottenvåningen av den då nya vårdcen-
tralen (idag Hälsocentral) finns sedan drygt 
30 år det nuvarande apoteket i Liden. Under 
100 år har endast tre byggnader i Liden inhyst 
Lidens apotek!

Många personer har arbetat på apoteket under 
de 100 åren, men längsta anställningen hade 
sedermera apotekschefen Ann-Marie Eklöf. 
Hon var verksam under åren 1953 – 1987, 
dvs. i hela 34 år! Ursprungligen var apoteken i 
Sverige privatägda, men år 1971 förstatligades 
all apoteksverksamhet i landet. Redan 2010 
beslöt dock Riksdagen att  apoteksrörelsen i 
Sverige åter skulle bli privat. Liden blev då ett 
av de 207 apotek som såldes till Apotek Hjär-
tat AB. Allting förändras snabbt nu för tiden. 
I november 2014 förvärvade koncernbolaget 
ICA Gruppen AB den privatägda apoteksked-
jan Apotek Hjärtat AB, som därmed ingår i 
den stora ”ICA-familjen”.

I samband med 100-årsjubileet har en min-
nesskrift tryckts. Den kan kostnadsfritt erhål-
las på apoteket.

Text: Arne Johansson

LIDENS APOTEK 100 ÅR

Ansvariga farmaceuten i Liden Carin Egnelius får gratulationsblommor av Hälsocentralens nestor Bertil 
Sjöberg på 100-årsdagen. Foto: Arne Johansson.
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Ann-Marie Eklöf och Doris Persson vid apoteks-
disken i mars 1959. Foto: Osvald Eklöf.

Kaffepaus i ”nattvaktsrummet” i Apotekshuset 
i Liden omkring 1959/1960. Från vänster: Ada 
Åström, apoteksföreståndaren Ann-Marie Eklöf, 
maken fotografen m.m. Osvald Eklöf, Margit 
Åslin och Gerd Näsman.

Omedelbart till höger om apoteksingången 
finns en utställning av tidigare föremål inom 
sjukvården och apoteksrörelsen.
Foto: Arne Johansson.

Doris Persson, Liden, (i mitten) arbetade på 
Lidens apotek i slutet av 1950-talet. Här vid 
100-årsjubileet tillsammans med ansvariga 
farmaceuten Carin Egnelius (t v), och apotek-
stekniker Gerd Englund, inlånad dagen till ära 
från Ramsele. Förklädesmodet har varierat med 
åren! Foto: Arne Johansson.
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www.galloskog.se

GÄLLÖ SKOG KAN RÅDA DIG TILL RÄTT AVVERKNING.

DISKUTERA           
MED DIN LOKALA 
VIRKESKÖPARE:

AVVERKNING

100-ÅRIGT SPARANDE 
MED GOD AVKASTNING

Bernt Lindström 
VIRKESKÖP HAMMARSTRAND

bernt.lindstrom@galloskog.se
Tfn: 0693-180 23
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Detta var temat när Sillre byförening den 21 
maj bjöd in den ”svenske mästaren i lands-
bygdsutveckling” Hans-Erik ”Hacke” Näs-
lund att informera om sina erfarenheter i att 
utveckla en bygd. Omkring 40 personer hade 
samlats vid Utsiktens Turistgård där det bjöds 
på smörgåstårta och Hacke berättade om sitt 
mångåriga engagemang i Docksta. I mitten 
av 1960-talet ledde ungdomarnas intresse för 
bordtennis till att de behövde ett ställe att 
spela i. Den lokala idrottsklubben ansåg inte 
att bordtennis hörde hemma i deras verksam-
het vilket ledde till att skolpojkarna bildade en 

egen klubb, Docksta Bordtenninsklubb, som 
finns kvar än i dag.

Tack vare ett stort engagemang från Docksta-
borna har Docksta BTK kommit att få stor be-
tydelse i det lilla samhället. Ett exempel är när 
skofabriken hotades av nedläggning och klub-
ben fann vägar att stötta företaget, ett annat är 
skolan som köptes när kommunen ville lägga 
ned den men som nu drivs som friskola. Mer 
om detta kan läsas i rapporten Företagsamma 
Föreningar som, för den som har tillgång till 
internet, kan laddas ner från hemsidan http://

www.leadertimra.se/samverkansprojekt.htm. 
Rapporten är en redogörelse från ett samver-
kansprojekt som bedrivits i de tre Leader-om-
rådena Höga Kusten, Sollefteå och Timråbygd.

Det finns pengar att söka för ideella föreningar 
och under åren 2014 – 2020 kommer Leader 
att satsa stora summor för att utveckla glesbyg-
den i Bräcke, Ånge och Sundsvall. Förutsätt-
ningarna är dock att samarbete ska äga rum 
mellan föreningar, företag och offentlig sektor 
och prioriterade områden är besöknäringen. 
Här i Liden borde det finnas en stor potential 

för detta med de många föreningarna som an-
ordnar olika aktiviteter för både stora och små. 
Mycket borde också kunna utvecklas genom 
samarbete mellan byarna. Måndagen den 24 
augusti kl 18.30 kommer därför en brainstor-
mingskväll att äga rum i Järkvissle Folketshus, 
Skansborg, för att förutsättningslöst bolla idéer 
om hur Lidenbygden kan utvecklas. Anmäl 
ditt intresse till Sillre byförenings ordförande 
Kristina Sillerström Rådberg via mail kristi-
na@radberg.com eller telefon 0708-15 11 29.

Text & bild: Eva-Rut Lindberg

NU UTVECKLAR VI BYGDEN!
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I slutet av maj var det stor samling i Utsik-
tens turistgård i Sillre. Dit kom landsbygdsut-
vecklaren Hans-Erik Näslund från Kramfors. 
Hans tema var ”Nu utvecklar vi vår by på egen 
hand!” Det var ju en bra idé eftersom politi-
kerna i kommunen i gör allt för att försämra 
livet för de små byarna på landsbygden. Jag 
tänker här bara på mindre busstrafik och säm-
re vägar. Vem vill inte kännas säker då man 
kör bil eller går på vägarna genom Järkvissle? 
Belastning ökar nu för byborna med kostna-
der för vägbelysning och vägunderhåll.

Tänk att hitta ett sätt att få mer folk, speci-
ellt unga människor med barn, att flytta ut 
på landet. Tänk att finna vägar att få hit mer 
folk som kan njuta av de härliga landskapen 
med de fina möjligheterna att vandra, fika i 
caféerna, besöka Trollbyn och alla loppisarna, 
paddla kanot, ordna mer jobb och göra det 
spännande att leva lite utanför. Det finns ju 
redan flera föreningar i byarna med mycket 
duktiga medlemmar, men…

… det kunde vara mer ändå. Många har fina 
kompetenser och idéer och vore nog beredda 
att ta ansvar kanske med:

• kanotkurser med vägledning om livet i 
skogen och enklare liv

• fiskevandringar, där man vandrar genom 
skogen, fiskar och tillagar fångsten 
tillsammans över öppen eld

• plockning av bär- och/eller svamp som 
sedan gemensamt bereds och tillagas

• matlagningskurs med recept från 
Medelpad

• tecknings och målningskurser med in-
spiration från Rolf Lidberg tomtar, troll 
och naturbilder

• semesterutbud med äventyr för barn-
familjer, ensamstående eller pensionärer

• utbyggnad av vandringsvägar i omgiv-
ningen, så att man dels vet hur långa de 
är, dels inte kan gå vilse, med spännande 
stoppställen för intressant information 
och fika

• historiska vägar, exempelvis omkring 
skansen i Järkvissle 

• bad med livsräddningskurser i Brudsjön 
eller Indalsälven

• badbussturer för alla byborna till 
exempelvis Himlabadet, inte bara för 
skolbarn

• konsert- och teaterbuss till Sundsvall 
och andra orter

• möjlighet för folk att skriva i Liden-
tidningen under vinjetten  
”Vi i Liden – Liden i tiden” eller  
”Vi i Liden – vi i tiden” med gemen-
samt redaktionskonsnlte

Det är ju fint om det finns möjlighet att samla 
alla idéer hos en ”ombudsman eller -kvinna”, 
kanske en sådan person i varje by som kunde 
träffas med jämna mellanrum för att förbere-
da träffar för alla intresserade i Lidenregionen.
 
Om jag tänker på Järkvissle finns det ju re-
dan fina hus och inriktningar med Trollbyn 
och Folkets Hus / Skansborg. Intressant vore 
om man kunde använda och utnyttja huset 
där Rolf Lidberg var född och uppvuxen i an-
knytning med museet i Trollbyn och den ned-
lagda skolan som också varit strumpfabrik. 

Och om det också blev mer inkomst av allt 
detta? Då kunde man finansiera belysningen 
och bygga ut vägarna genom byarna, så att 
alla kan kännas sig säkra igen!

Joachim Matthes, Järkvissle

VI I LIDEN - VI I TIDEN
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Järkvissle EkoköttJärkvissle Ekokött
Vi har ett ekologiskt jordbruk som är kravgodkänt. 

Vi har dikor och föder upp kalvar 
till 1 1/2 - 2 års ålder. 

Du kan beställa ungnöt styckat 
och klart, hel, halv, kvart, åttondel  

Örjan Rudin o Pia Nägele
Järkvissle 213, 860 41 Liden

0692 – 210 72   070 – 534 93 83
jarkvissle.ekogardar.se

Vi finns på facebook.com
liden.macken

Bilverkstad - däckförsäljning - uthyrning av släpvagnar
Biltvätt - rekonditionering

Fiskekortsförsäljning - gasol

Ta en fika, eller köp en mjukglass när du besöker oss!

Öppettider:
Mån-fre 8-19
Lör  10-16, 
Sön 11-16Liden, tel 0692-100 16

Macken mitt i byn
Automatstation

Även ombud för

Hotell/Pensionat

Restaurant + Pubkvällar
Lunch vardagar

Alltid välkommen med beställningar 
och Catering av alla sorter

0692 - 103 40
wardshusetliden@live.se
www.wardshusetliden.se

Året runt till bra priser

Sommaröppettider
f r om 28/6

Musik i Liden
26/6 - 5/7

Allt är som vanligt!!
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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
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tel 0696-10069tel 0696-10069
www.stooks.sewww.stooks.se

Våra öppettider

Mån-Fre 10.00-17.30

Lördag 10.00-13.00

Centralgatan 16, HAMMARSTRANDCentralgatan 16, HAMMARSTRAND

”Ljumma sommarvindar smeker, varm asfalt som steker,”Ljumma sommarvindar smeker, varm asfalt som steker,
ge foten det bästa i sommar”ge foten det bästa i sommar”

 Gör en stöökresa till Hammarstrand ... Gör en stöökresa till Hammarstrand ...

Husåsvägen 14Husåsvägen 14

Helena 070-610 64 37Helena 070-610 64 37

Medicinsk  fotvård
Fotvårdsprodukter

Benvaxning
Jag finns också i Bispgården, Indal och Kälarne

LIDENS
BLOMSTERFOND

0692—100 27
Din gåva

ger glädje i Liden
Plusgiro 11 455–3

Öppettider
Mån - Fre  10 - 19
Lör   10 - 16
Sön   12 - 16

0692 - 100 26

LIDEN      

Vi är ombud för
POST

Pelle, Carola, Pelle, Carola, 
Gun, Jannice och AnnieGun, Jannice och Annie

Övriga tjänster:
LayOut

Hemsidor - Reportage foto
Brochyrer - reklam 

korrektur
0692-211 01

www.terrahus.se
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Öppet Hus
I korsningen Lidenvägen och Vallsjövägen 
(mot Ljustorp) ligger räddningsstationen i 
Liden. Eller som dom sa förr – brandkår´n. 
Men tiderna förändras och verksamheten har 
utökats kraftigt. Idag handlar det om rädd-
ningsarbete vid sjukdomsfall, bränder, tra-
fikolyckor, andra olyckor m m. För att infor-
mera om räddningstjänsten hölls ett Öppet 
Hus lördagen den 25 april 2015. Omkring 
60 besökare kom och särskilt stort var intres-
set bland småttingar och ungdomar. Vem ville 
inte bli brandman som liten?

Kommunalt deltidsanställda
Räddningsstationen i Liden bemannas av to-
talt av 18 deltidsbrandmän eller räddnings-
män i beredskap (det officiella uttrycket) 
och samtliga är kommunalt deltidsanställda. 
Medelåldern är omkring 30 år. Ersättning ut-

går för uttryckningar, övningar, utbildningar 
samt vid beredskap. Under beredskapen 
(5 personer i 7 dagar), som infaller var tredje 
vecka, måste inställelse ske vid räddnings-
stationen inom 5 minuter om larmet går. I 
genomsnitt under ett år görs c:a 40 utryck-
ningar;  trafikolyckor 6 st, brand i byggnad 
5 st, brand utomhus 5 st, utsläpp av farligt 
ämne 2 st och 22 olika andra orsaker (t ex 

BRANDKÅR’N – SA’ DOM FÖRR

Öppet hus vid Räddningstjänsten i Liden lördagen den 25 april 2015.

Liam Lidin – en blivande adept? Brandmannen 
Håkan Hjerpe instruerar.
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hjärtstopp, förgiftning, i väntan på ambulans 
m m). Ansvarsområdet är det största i Med-
elpad;  Indal (Kävstabron), kommungränsen 
mot Ånge, länsgränsen mot Jämtland och 
landskapsgränsen mot Ångermanland.

Årliga tester
För att bli deltidsbrandman krävs gymnasie-
examen, lämplig personlighet och godkända 
testresultat avseende syreupptagningsför-
måga, allmän kroppsstyrka och styrkeuthål-
lighet. Obligatorisk läkarundersökning med 
arbets-EKG. C-körkort (tung lastbil) är önsk-
värt.  En 100 timmars preparandutbildning 
är grundkurs, sedan finns möjlighet till kom-
petensförstärkning. Fysiken måste underhål-
las eftersom det är tester varje år.

Kvinnliga pionjärer
Av tradition har brandmannayrket företrä-
desvis rekryterat män. Men det är nya tider 
och av 18 deltidsbrandmän i Liden är 2 kvin-
nor. Först ut var Ulrika Eriksson från Sillre 
och sedan anslöt Lotta (Charlotte) Jansson, 
också från Sillre. Är du intresserad att bli 
deltidsbrandman så kontakta brandchefen 
Lennart Håkansson, mobil 070 – 397 01 15 
eller anmäl intresse på www.raddning.info/
brandman.

Text & bild: Arne Johansson

Räddningstjänsten i 
Liden. Bakre raden 
från vänster: Martin 
Jakobsson, Torbjörn 
Westlund och Krister 
Håkansson. Främre 
raden från vänster: 
Håkan Hjerpe, 
Mikael Olofsson, 
Jan Ove Berg, Ul-
rika Eriksson, Lotta 
(Charlotte) Jansson, 
Tommy Strid och 
Oscar Glamsjö. Sak-
nas på bilden: Peter 
Jeppsson, Hans-Erik 
Jonsson, Andreas 
Lindbergsson, Jonas 
Engman, Mikael 
Broman, Thomas 
Eriksson, Magnus 
Abrahamsson och 
Lennart Håkansson.

Pionjärer som deltidsbrandmän i Liden. Från 
vänster: Ulrika Eriksson och Lotta (Charlotte) 
Jansson, båda från Sillre.
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Sommar och höst i sportklubben

Indals-Lidens SK
är medarrangör till

SOMMARDANSEN I ÅSEN
midsommarafton

samt 27 juni

Medlemsavgift: 75 för enskild, 200 för familj
bankgiro ilsk, 5219-4974

www.facebook.com/indalslidenssk www.laget.se

GYMNASTIK 
för vuxna och 

BAMSEGYMPA 
för barn

start i september

FRIIDROTT
för barn och ung domar

på torsdagar
Start 4 juni på 

idrottsplatsen vid 
klubbstugan

Den årliga vandringen 
”KÖRKSTIGEN” 

mellan
Skälsjön och Liden
lördag 15 augusti

BYTESMARKNAD 
för allt inom 

sport och fritid
i oktober



26/6 - 5/7 2015

www.musikiliden.hemsida24.se

Bild från Vättaberget av Arne Andersson, Enviken



Söndagen den 28 juni, kl 18.00, Lidens kyrka
Lidenmässan av Anne-Lise Sjödin.
Mässa med musik ur Lidens spelmans traditon. Med spelmän och kör sångare!

Kl 17.30, Allspel på kyrkbacken.

Tisdagen den 30 juni, kl 18.00, Lidens kyrka
Vexations av Erik Satie.
Ett halvt ark papper, mer än ett halvt dygn musik. Fjolårets snackis är tillbaka! 
Konserten börjar på tisdagskvällen med beräknad målgång runt lunch på 
onsdag. Medverkande är för många för att räkna upp!

Torsdagen den 2 juli, kl 18.00, Gamla kyrkan
Vox Ancore, vokalensemble med musik från Gamla kyrkans tid. Medverkande 
är bland andra Mika Lidén, organist i Sollefteå.

Söndagen den 4 juli, kl 18.00, Lidens kyrka
Psalm i jazzton med Sofi e Norling och Henrik Hallberg.
Psalmer i jazztappning. Den nordiska musktraditionen möter infl uenser från 
världens alla hörn.

Gamla kyrkan

Lidens kyrka

    



Anders Stenström

Fredag 26/6
Musikkväll på Wärdshuset

Restaurang & PUB
Kl 21.00 Jonny Cutz orkester

Vid fi nt väder även grill
www.wardshusetliden.se

0692 - 103 40



Lördag 27/6
Vättaberget

Kl 13.00

Tunnbrödsförsäljning
Servering

Därefter framför Susan Reistad och Bertil Westlund musik av 
riksspelmannen Erik Gerdin från Järkvissle, kl 14.15 (cirkatid).

M
el

od

ier vi minns — allsång m
ed

HÄSTSKOTEATERN
HÄSTSKOTEATERN



Program 2015
Arrangör / plats

26/6 kl 21.00 Musikkväll med 
Jonny Cutz orkester

Wärdshuset Liden

27/6 kl 13.00

kl 14.15, c:a

Melodier vi minns med 
Hästskoteatern
Spelmannen Erik Gerdins 
låtar

Hembygdsföreningen
Vättaberget

27/6 kl 21.00 Dans med Jive Dansbanan Åsen
Holms SK, Lidens SKF, 
ILSK, 

28/6 kl 18.00 Lidenmässan Pastoratets församlingar
Lidens nya kyrka

30/6 kl 18.00 Wexations Pastoratets församlingar
Lidens nya kyrka

2/7 kl 18.00 Vokalensemble 
Vox Ancore

Pastoratets församlingar
Lidens gamla kyrka

4/7 kl 18.30
kl 20.00

Ständut blakk Trollbyn
Järkvissle

5/7 kl 18.00 Psalm i jazzton Pastoratets församlingar
Lidens nya kyrka

Välkommen!



Åsen - Liden

Lördag 27 juni
kl 21 - 01

Servering

Buss t o r 
Navet 20.10 (150:-)
Kovland 20.30 (140:-)
Indal 20.40 (120:-)
Liden 21.00 (100:-)

Åter 01.10

Övrig dans
Midsommarafton 19/6

21-02
Thor Görans

Arrangörer: Lidens SKF, Indal Lidens SK, Holms SK - www.asendansen.se

106
år med
dans

SOMMARDANSSOMMARDANS



Sommarkväll 
i

Trollbyn
4 juli

Grillen öppnar kl 17.00
Servering av kaff e, 

korv, glass m m

Barntombola

På scenen
kl 18.30

och
kl 20.00

STÄNDUT BLAKK
Inträde 100:-
Under 15 år gratis

Arrangör: Föreningen Järkvissle Trollby, www.trollbyn.se



Stort tack till er som stöder
Musik i Liden!

Bröderna Nilsson
Industrirör

XJ Entreprenad
Wilia Konsult

Terra Husbyggnadsteknik AB

Ni som vill stödja vårt arbete är välkomna att kontakta
Monika Karlsson

Tel 070-692 28 53, e-post 0692-21059@telia.com

RV86

Sillre

Indal

SUNDSVALL

Bispgården

E4

E14

Nya
kyrkan

Gamla
kyrkan

Vätta-
berget

Åsen-
dansen RV86

LIDEN

RV86TROLLBYN

Liden

Jär-
kviss-

le
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Café
Bed & Breakfast 

Loppis

Vi kan även fixa dina
matlådor samt mat och 

dryck till ditt dop, bröllop 
eller begravning

Allservice

Vi gör det mesta och sköter 
ROT & RUT-avdrag!

In- & utvändiga 
renoveringar, t ex altaner, 
golvläggning, skrapnings- & 

målningsarbeten

Trädgårdsarbeten

Är ni trött på att städa - 
tveka inte - ring oss!

Köp av flytt- & dödsbon

Tel: 070 - 214 49 52
www. tessanisillre.se

Efter väg 86 c:a 7 km norr om Liden

Bra priser!

Försäljning av ved

Vi finns på facebook 

som Tessans i Sillre
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BallastmaterialBallastmaterial  
i Liden, Indal, Holm och Bredsjöområdeti 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



17 Lidentidningen 2015:1

 
 
 
 

 
 
 
 

K. NorliNg
MarK & TraNsporT aB
070-342 77 15

VÄGUNDERHÅLL                 
• hyvling                              
• dammbindning                      
• kantskärning                          
• dikning                                  
• trumbyten
• grusning

MARKARBETEN
• dränering
• planering
• vatten och avlopp
• trädgårdsunderhåll

Utnyttja ROT-avdraget!

www.norlingsmaskin.se

INDAL

ÖPPETTIDER: ÖPPETTIDER: 
MÅN-FRE 10-19 MÅN-FRE 10-19 

LÖRDAGAR 10-17 LÖRDAGAR 10-17 
SÖNDAGAR 11-17SÖNDAGAR 11-17

Pensionärsrabatt 7 % onsdagar
Gäller dagligvaror

Lösviktgodis - lördagar - 5,90/hg

VÄLKOMMEN!

Fältvägen 3, 860 40 Indal, Tfn 060-920 30, www.tempo.se 

Kolla in vår hemsida www.cateringindal.se
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– Vad jag inte visste om garner innan har jag 
fått lära mig för jag kunde ingenting om det. 
Det finns ju massor av tillverkare och kvalité-
er så man blir ju aldrig fullärd, och fortsätter; 
mitt intresse för stickat innan det här har ald-
rig varit stort, på sin höjd kan jag sätta på mig 
en extra t-tröja på vintern, men jag uppskattar 
verkligen hantverket, säger Lars och skrattar.

Bland kunderna finns flera stamkunder, 
bland andra en stickerska som fått ställa ut 
sina arbeten i butiken. 

I regnbågens alla färger tar butiken Josefinas 
garn emot oss! Nu har det gått fyra år sedan 
förra rapporten om garnbutiken som är in-
rymd i en gammal ladugård i Bjärme utanför 
Sundsvall. Lars Lundström, som äger butiken 
tillsammans med hustrun Ing-Britt Rödén, vi-
sar oss runt och berättar samtidigt:

– Hon varken ser eller hör men uppvisar ändå 
en otrolig hantverksskicklighet, säger Lars 
och ser lite rörd ut och fortsätter:
– Det känns bra när man kan bidra till ett 
sådant arbete.

Att butiken kom till är en följd av lyckliga 
omständigheter. En ladugård med renove-
ringsbehov sedan mjölkorna försvann, Ing-
Britts garnintresse och en verksamhet som 
de förvärvade från dåvarande ägaren Ruth 
Sjödin. 
– Hon hade bedrivit verksamheten sedan 
1990 vilket innebar att folk redan kände till 
den, säger Ing-Britt Rödén och fortsätter, se-
dan december 2009, efter renoveringen och 
att vi övertog namnet, har det bara rullat på. 
– Vår kända gubbhörna har blivit en succé, 
berättar Lars vidare; här kan gubbarna sitta 
och invänta att gummorna har handlat klart 
och kan samtidigt umgås med varandra. Efter 
en trög start kommer ofta samtal igång. 
– Det gör väntan mindre lång för en del, säger 
Lars.

Till Josefinas Garn kommer kunder från hela 
mellannorrland, ibland hela sällskap. 
– Hör man bara av sig lite innan brukar vi 
hålla med kaffe och smörgås men kaffe kan 
man alltid får ändå! säger Ing-Britt.

Framgången för Josefinas Garn går vidare 
och kanske kan vi köpa garn över internet i 
framtiden.

JOSEFINAS GARN

Garnkalas! Marie från Kovland är smakråd åt sin 
systersons sambo Sire, som kommer hela vägen 
från Kiruna för att köpa garn.
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– Vi får se, säger Lars och Ing-Britt, 
än så länge har vi inte haft tid!

Text: Anders Högström.
Foto: Eva-Rut Lindberg

Säsongens ordspråk:

Gör det roliga först. Det tråkiga 
blir mindre tråkigt, när inget roligt 
väntar.

Magnus von Platen

Vi har många garnsorter bl a Järbo, Marks
& Katten, Coats,Västgöta, Sandnäs m.m.

Stort urval av broderier, ritade dukar m.m.

Anpassat även för rörelsehindrade

Kom in så bjuder vi på en kopp kaffe 
under tiden du tittar i vårt mönsterbibliotek.

Öppet: Tis–Fre 10–19 
Lör 11–16

Åk väg 86 3,5 km 
ovanför Kovland

tag vänster vid skylt 
fortsätt ca 600 m.

bl a Järbo, Marks
t S d ä

Josefinas garn
Välkomna till Lundströms ladugård i Bjärme!

Stort urval av broderie

Anp

Kom in
under tiden du

Tel. 060-97 042
www.jose nasgarn.se

Monterskåpen med garn i alla regnbågens färger och mer därtill hämtades från en nedlagd dam-
konfektionsbutik Bollnäs.
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Erik Norman i Dacke var en sällsynt snäll 
person, lagom spjuveraktig och illmarig som 
barnkär och lekfull. Han ordnade aktiviteter 
av olika slag för oss ungdomar i byn. Han 
fixade till en skridskobana nedanför sitt bon-
ingshus. Banan anlades på ett gammalt vat-
tenfyllt lerschakt där fyllnadsmassor tagits vid 
bygget av Oxsjödammen på 30-talet. Han 
drog elektricitet till banan, ordnade radio, 
monterade upp belysning, tillverkade 
hockeymål, spolade isen och 
skottade den lilla rinken när 
det snöat.

Erik var inte någon stor 
skridskoåkare, inte någon 
Sigge Ericsson precis. Det 
va´ som att se Bambi på hal 
is, men han ville vara med 
och spela vilket gjorde att han 
alltid va´ i vägen på nått konstigt 
vis. Erik klädde sig alltid i Sportkostym 
(gråbrun melerad), med golfbyxor och skärm-
mössa med utanpåliggande öronlappar med 
stålfjäder. Erik var proper värre på isen, såg ut 
som Sjökvisten i Åsa Nisse filmerna och med 
en snordroppe på nästippen.

Här samlades alla ungdomar i byn under vin-
terkvällarna, både flickor och pojkar och även 
äldre personer prövade sina talanger på skrid-
sko. Jag hade strax före jul vunnit Köpman-
gatans Julpristävling och fick 300 kr att han-
dla för på Selånger Sport i Sundsvall. Det blev 
hockeyprylar för hela slanten, vilket gjorde en 
morsk på plan.

En helt vanlig kväll i februari. Det va´ hockey-
VM och jag hade varit på ”Lerschaktet” och 
spelat och va´ trött och frusen.  Skorna som 
stått i den 15 gradiga kylan va´ genomkäla 
och jag va´ hungrig och eländig. Och sent 
på kvällen var det. På hemvägen kom jag på 
den hemska tanken (numera preskriberat) att 
göra ett besök i vår skolmatsal på Hammar´n 
i Dacke. Min hemmanyckel verkade passa 

och jag smög in och fick syn på brickan 
med färdigbredda smörgåsar för 

morrondagen. Det va´ hård-
bröd med messmör och jag 
tog två stycken och åt dessa 
i skenet av det gatljus som 
spridde lite ljus i köket. Jag 
kände livslusten återkom-
ma samt värmen i kroppen 

så pass att jag kunde sparka 
den återstående kilometern hem.

Hade lite ångest dagen efter vid skolma-
trasten men smörgåsarna räckte! Jag tog inte 
några den dagen. Jag berättade detta för Vega 
Blomqvist, som var vår köksa, många år efter 
och vi skrattade gott åt tilltaget. Hon roades 
av mitt pojkstreck som egentligen va´ ganska 
snällt ändå med tanke på vad som händer i 
vissa fall i nutid. Nöden har ingen lag när det 
bär till!

Anders Backlund, Frösön

HUNGRIG ISHOCKEYSPELARE
i början på 60 talet

”Bild: Hockey puck 2” av Janothird - Eget 
arbete. Licensierad under CC BY-SA 3.0 via 
Wikimedia Commons 
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 ¤ Nybyggnationer
 ¤ Ombyggnationer
 ¤ Tillbyggnationer

Använd gärna rotavdraget

Pär Hansson, Lidenvägen 118, 070-3439750, par@hanssonbygg.se, www.hanssonbygg.se
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Omöjligt projekt
Det tar en liten stund innan man vänjer sig, 
när 250 får hälsar välkommen i fårhuset på 
Hälla Gård i Åsen, Liden. Den nyuppförda 
byggnaden på 15 m x 35 m (525 kvadratme-
ter) ger ett imponerande intryck. Här skall så 
småningom finnas 120 tackor, 250 lamm och 
några baggar. Jeanette och Thomas Eriksson 
har gjort det många trodde var omöjligt. Att 
göra en storinvestering i djurhållning i Åsen. 
Nu blev det inte får av en slump. Båda har 
sedan tidigare erfarenhet och intresse av djur.

Ekonomisk kalkyl
Myndigheternas kalkyl slutade på 1,4 mil-
joner kronor plus moms, när tankarna på 
en byggnad föddes för två år sedan. Fokus 
skulle vara kött och chark. Samhällsstödet 
uppgick till 300 000:-. Kontant har familjen 
bidragit med 550 000:- (lån m m) och resten 
550 000:- är uppskattat eget arbete. I grova 
drag har den kontanta kostnadsbilden sett 
ut så här; markarbeten 250 000:-, träbygg-
naden 400 000:- och el, inredning, övrigt 
200 000:-. Tanken är att lönsamheten skall 
kunna finansiera en egen halvtidstjänst. På 
den andra halva tjänsten skall Thomas livnära 
sig på entreprenadverksamhet. Han är även 
deltidsbrandman inom Räddningstjänsten. 
Jeanette arbetar heltid som säljledare för kött 
och chark hos Maxi ICA Stormarknad i Östra 
Birsta. Hon beslutar om allt inköp av kött, 
utom lammkött från Hälla Gård där överord-
nad chef har sista ordet!

Förädling
Fårklippningen görs av en försvenskad austra-
liensare Chris Wurst. Han klipper ofattbara 
20 får i timmen, dvs ett får var tredje minut. 
Man undrar hur hans rygg är byggd! Sommar-
ullen, som klipps i oktober, väljs omsorgsfullt 
ut av Elaine Lindkvist i Indal för vidarefö-
rädling av olika fårskinnsprodukter. Lamm-

FÅRFARMEN I ÅSEN

Hälla Gård i Åsen, Liden; med anor från 
1600-talet.

Det nya fårhuset på Hälla Gård.

Arvid Eriksson med sitt älsklingslamm.
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ningsperioderna är janu-
ari, april och september, 
dvs var fjärde månad. Vid 
transporten till slakteriet i 
Jämtlandsgården i Ham-
merdal följer Jeanette och 
Thomas med. Slakteriet 
slaktar, styckar och packar. 
Försäljningen sker via flera 
kanaler, bl a i Gårdsbuti-
ken på Hälla i Åsen (tors-
dagar 18-20, eller enligt 
överenskommelse).

Text & bild: Arne Johansson

Lammkött och skinn 
från Hälla Gård i Liden

Jeanette och Thomas Eriksson
070-551 67 52
www.hallagard.se

Interiören av nya fårhuset 
(15 m x 35 m) på Hälla Gård.

Familjen Eriksson på Hälla 
Gård. Från vänster: Moa, 
Thomas, Arvid, Alva och 
Jeanette.
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Sållad matjord Sållad matjord 
2000 kr/lass inkl frakt inom Indal/Lidenområdet2000 kr/lass inkl frakt inom Indal/Lidenområdet

Ring eller maila för mer info och beställningRing eller maila för mer info och beställning
Markus 070-340 89 66Markus 070-340 89 66
Andreas 073-181 43 07Andreas 073-181 43 07
jord@xjentreprenad.sejord@xjentreprenad.se

www.galloskog.se

GÄLLÖ SKOG VET HUR MAN RÖJER PÅ RÄTT SÄTT

DISKUTERA           
MED DIN LOKALA 
VIRKESKÖPARE:

RÖJNING

SKAPA UTRYMME FÖR 
NÄRING OCH SOLLJUS

Per Nyberg
VIRKESKÖP HAMMARSTRAND

per.nyberg@galloskog.se
Tfn: 0693-180 19

d
u

p
lic

e
ra
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u
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Det var i slutet av 60-talet vi bönder flyt-
tade till Storstan för att bo i höghusen. Jord-
bruken rationaliserades. Landsbygden ställdes 
mot storstan Men bönderna som stannade 
lånade mer och mer verktyg och maskiner från 
varandra.

Allt var bra. Än så länge var allt enkelt. Det var 
nära till jobbet på Sveriges Radio. Vi hade jobb 
och bra betalt. Framtiden stod för dörren. Bor-
gare bodde i villa. Socialister bodde i höghus. 
Men flera höghus fick det inte bli.

Allt var bra, utom på en punkt. Nyinflyttade 
ville inte bo i fågelholkar. ”Höghusen skall ha 
markkontakt” har någon sagt. Och vi som fått 
arbete i stan bodde trångt, kompisars vardag-
srum, i källarvåningar eller i vindsutrymmen 
på höghusen. 

Vi protesterade, ställde oss på barrikaderna 
och demonstrerade. Ministern Palme gjorde 
som Gustav III en gång gjort. Han kanalise-
rade missnöjet på utlandet. En del tyckte det 
var bra. Andra envisades med att vara reaktion-
ära och införde Du-reformen, som alls inte var 
någon riksdagsproposition. 

Men i mitten på -70-talet kom lösningen. Vi 
flyttade in i de nyaste husen - radhusen. Inte 
till sådana som fanns i Liden eller i Djursholm, 
utan till nya hus som byggts i Täby där man 
kunde dela på elkostnaderna. För nu blev min 
innervägg också min grannes innervägg. Och 
det blev bara 2 ytterväggar i varje hus, fast det 
var 8 hus. Säljare av lägenheter i höghus erbjöd 
köpare gratis resor till Mallorca om de tog över 
kontrakten. Vi reade lägenheter och köpte nya 
radhus i stället. Bostadskrisen var borta.

Och det var i radhuslängan 1975 som jag 

träffade Max från Österrike och Terttu från 
Finland, Jörgen från Norge och Gundi från 
Tyskland, och Göran, Inger, Marianne och 
Hans-Åke. Men de sistnämnda kom ju från 
Stockholm förstås. Plötsligt slapp vi både en-
samheten och lappsjukan. 

Och det var nu i radhuset i Täby Jörgen Al-
maas gjorde sitt mest kända radioprogram. Det 
hette ”Anders har skottkärra, jag har sekatör” 
och sändes direkt från hans nya radhus. I pro-
grammet pratade vi om gräsmattor, målarfärg, 
öppna spisar, häckar, väggar och vägar. Några 
lärde sig vad en sekatör vad för något.

Det blev 80-tal. Vi hade fester, bytte prylar, 
vänner, erfarenheter och politik. Några en-
visades med att vara borgare. Men det gjorde 
ingenting. Det var som på 20-talet, fast gladare 
och bättre Min bil kunde ju ändå trängas med 
Görans bil i det gemensamma garage. Ett geni-
drag att bygga på horisontalen. Alla förstod 
budskapet. Vi var alla entreprenörer.

Det är 2006 och midsommarafton i Flygge. 
Jag känner mig lite lappsjuk bland mina buskar 
när jag försöker klippa bort torra grenar utan 
sekatör. Så min granne är särskilt välkommen. 
Hon är också någon sorts lärare, lika lättpra-
tad. Hon är bara lite äldre än jag och har ”lik-
som gått före mig”, hon bor också i lägenhet, 
och har också kvar sitt hus i Flygge. Vi som 
arbetat lite på egen hand har skadat våra armar 
och ben, så jag undviker samtalsämnet sekatör. 
Lika bra att köpa en egen.

Bondsågen öster om mitt hus i Flygge är riven 
sedan länge. Verksamheten upphörde när den 
nya vägen byggdes. Men min andra granne 
och något yngre kamrat, har nästan flyttat hem 
– lite som oftast och ungefär som jag. Han har 

ANDERS HAR SKOTTKÄRRA  
- YVONNE HAR KANSKE SEKATÖR
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köpt en egen såg och renoverar sina hus med 
egna sågade bräder. Jag var baksågare innan jag 
flyttade till Storstan. Han är också lättpratad 
och kommer ihåg mycket sen förr i tiden. Från 
honom lånar jag idén hur man staplar ved på 
såna där lastpallar som inte fanns förut.

Den nyinflyttade grannen som köpt gamla 
Skolan i Flygge, ”Östra Real” i folkmun kallad, 
ska få grusa min gårdsfart och grannen som al-
drig flyttade, ska få byta ut ett gammalt fönster. 
Det börjar liksom om igen. 

Det är 30 år sen jag flyttade ifrån radhuset. Jör-
gen är död. De flesta radhusen har bytt ägare 
flera gånger. Men utanför mitt lägenhetsfön-
ster i Stora staden byggs två nya höga höghus. 
Tors torn ska de kallas. Man fick inte bygga 
högre än140 m. Politiker i Stadshuset sa ifrån. 
Nån måtta fick det lov att va. Så 120 m fick de 
bli. Nu gräver de först ned sig 20 m och sen 
bygger man uppåt 120 m till. Mitt i Storstan. 
Det är ju bostadsbrist igen i Sverige. 
 
Ett genidrag att bygga återigen. Och att bygga 
på vertikalen. Alla har förstått budskapet. Men 
alla är vi ju entreprenörer och 98 % av Sveriges 
yta fortfarande är obebodd. Och den gamla 
skottkärran från Flygge och Täby är åter till-
baka igen till Flygge.

Det är en spännande framtid.

Text & bild: Anders Lindblom

Fd Posthuset Liden

060-15 90 40

P L B Bygg AB
En 2:a blir ledig för 

uthyrning
Kontakta Peter Olsson 

070-310 55 12
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Vill du skriva en artikel 
eller annonsera i 
Lidentidningen?

Nästa nummer av Lidentidning-
en utkommer vecka 48. Annon-
ser och artiklar måste vara oss 
tillanda senast måndagen den 
26 oktober. Kontakta oss gärna 
angående material till tidningen 
före dess.
Lidentidningen, Järkvissle 204, 
860 41  Liden,
Tel 0692 - 211 01

Format, mått i mm Moms
exkl inkl 

Baksida, 148 x 210, stående 2 167 2 709
1/9 sida, 43 x 59, stående 262 327
2/9 sida, 86 x 59, stående 502 627
1/3 sida, 130 x 59, liggande 622 777
1/2 sida, 130 x 91, liggande 872 1 090
1/1 sida, 130 x 184, stående 1 705 2 131
Köp & sälj, c:a 20 ord 55 69

Annonspriser 2015

www.lvn.se	  
	  

	  

	  

Vi	  har	  öppet	  som	  vanligt	  under	  sommaren	  
Kl.	  08:00-‐16:30	  (lunch	  12:00-‐13:00)	  

Rådgivning/tidsbeställning	  Tfn:	  0692-‐439	  20	  
	  

Indals	  distriktssköterskemottagning	  har	  stängt	  	  
fr.o.m	  den	  18/6,	  öppnar	  åter	  mån	  24/8.	  

Kvällar	  och	  helgdagar	  ring	  
Sjukvårdsrådgivningen	  1177,	  (www.1177.se)	  

	  
Trevlig	  sommar!	  

	  

	  
	  
	  

Hälsocentralen	  Liden	  
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Alla våra växthus är öppna och fyllda med sommarblommor, amplar och köksväxter
- allt från egen odling!  Visningsträdgården är en källa till idéer och vi har ett stort sortiment av 

härdiga fruktträd, bär och barrväxter. Kom och bli inspirerad på Vårstigen i Bispgården! 
 

Följ oss på bispgardenstradgard.se  och facebook.com/bispgardenstradgard   
E-post: info@bispgardenstradgard.se   •  Tel: 0696-308 38   •  Mobil Stefan: 0730-64 22 22

Välkommen till den 
lilla trädgården 
med det stora 

växtsortimentet 
mitt i Bispgården!

Välkommen till den 
lilla trädgården 
med det stora 

växtsortimentet 
mitt i Bispgården!


