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Ur innehållet Pionjärer och trotjänare
Poppis med loppis
Skribenten från Fors
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Hösten...

Jodå, vi har blandade känslor även på 
redaktionen, som flera andra. Några 
månader kvar till jul och många till 
nästa sommar. Men trösten på hösten 
är  det fantastiska färgspel som vi som 
bor här kring Indalsälven får ta del av 
varje år. Även resande längs 86:an 
kan  under färden betrakta skådespelet 
men vi som bor här är priviligierade. Vi 
kan stanna upp en stund varje dag och 
njuta.

Njuter hoppas vi att ni gör även av 
det våra duktiga skribenter delar med 
sig av . Som det brukar vara får vi 
en blandad kompott som nog ska ha 
något att ge till er alla!
Om allt har fungerat är detta första 
gången som tidningen distribueras 
som gratistidning, vilket vi hoppas skall 
betyda att ni får den i brevlådan. Men 
man vet ju aldrig. Hör gärna av er om 
ni blivit utan så ordnar vi det.

Med en önskan om en riktigt färgrann 
höst hoppas vi att även Lidentidningen 
kan bidra till prakten!

Hälsningar från redaktionen.

NÅGRA ORD FRÅN FRÅN REDAKTIONEN...
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Västanå Bygdegård 

11 november klockan 12.00-15.00

Vi serverar skinkmackor
och saffransbröd

Ute serveras hamburgare 
och korv

Välkomna!

Västanå-Korsåmons 
Bygdegårdsförening

Info: Lillian 070-690 93 95 

JULMARKNAD
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söker industriarbetare till Bispgården
Vi expanderar och söker därför personal. Vi ser gärna att du har erfarenhet från till-
verkande verkstadsindustri samt att du kan läsa ritningar. Meriterande är om du har 
truckkort. Som person ser vi att du är pålitlig, engagerad, noggrann i ditt arbete och 
har känsla för kvalité. Du ska ha god social förmåga, ska kunna arbeta i grupp samt 
självständigt. Stor vikt kommer att läggas på Dina personliga egenskaper. Vi söker:

MONTÖR: Vi ser gärna att du har erfarenhet av montering inom någon eller några av områdena hy-
draulik, mekanik, pneumatik och elektronik. Meriterande är om Du har erfarenhet som mekaniker eller 
montör inom lastbil och/eller personbil. Trivs du med att skruva och meka är detta tjänsten för dig.

ROBOTSVETSARE: Du ska ha god erfarenhet av svetsning inom MIG/MAG och gärna erfarenhet 
av robotsvetsning. Du ska kunna läsa ritningar och meriterande är om du kan behärska programme-
ring av de CNC styrda maskinerna.

DETALJSVETSARE: Du ska ha goda kunskaper som detaljsvetsare inom MIG/MAG och gärna 
flerårig erfarenhet inom det.  Meriterande är om du har licenser för svetsning med MIG/MAG.

KANTPRESSARE: Du ska ha erfarenhet som operatör av kantpress. Du ska kunna läsa ritningar 
och behärska programmering av de CNC styrda maskinerna. Du ska gilla att arbeta med metall som 
materiell och hanterar Dina arbetsuppgifter med precision. Du är pålitlig, engagerad, noggrann i ditt 
arbete och har känsla för kvalité.

LASERSKÄRARE: Du ska ha god erfarenhet som operatör av laserskärare. Du ska kunna läsa rit-
ningar och behärska programmering av de CNC styrda maskinerna. Du ska gilla att arbeta med metall 
som materiell och hanterar Dina arbetsuppgifter med precision.

PULVERLACKERARE: Vi söker i första hand Dig som har erfarenhet av pulverlackering och i andra 
hand övrig lackeringserfarenhet.

Anställningsform: Visstid. Sysselsättningsgrad: Heltid. Arbetstid och lön: Dagtid, skiftgång. Lön enl Kol-
lektivavtal Bemanningsföretagen/IF Metall.

Maila CV och personligt brev till Joakim Nordkvist, joakim.nordkvist@hiab.com.

Intervjuer sker löpande så ansök redan idag!
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www.scaskog.com

Har du granbarkborrar  
i din skog?
Nu är det dags att kontrollera din fastighet. Vi hjälper dig gärna att bedöma 
om du har angripen skog och vad som behöver göras.

Hör av dig till oss så hittar vi den bästa lösningen för dig och din skog. Du är alltid 
välkommen in på vårt kontor på Husåsvägen 7-9 i Liden eller till vårt röda kontor  
vid Tunadals sågverk i Sundsvall.

Sandra Westin
tel 060-19 34 89
sandra.westin@sca.com

Mikael Kullström
tel 060-19 34 83
mikael.kullstrom@sca.com
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Dat Arrangemang Tid Plats Arrangör
2/10 Medlemsmöte 19.00 Liden Sillre M O Hem o Samhälle*

20/10 Seniorshoppen 13.00 Häreborg Indals PRO
6/11 Medlemsmöte 19.00 Liden Sillre M O Hem o Samhälle*

11/11 Julmarknad 12.00 Västanå Bygdegård Västanå-Korsåmons 
Bygdegårdsförening

17/11 Sture Nordslund 
underhåller

13.00 Häreborg Indals PRO

4/12 Lilla julafton 19.00 Liden Sillre M O Hem o Samhälle*
10/12 Julgröt 17.00 Västanå Bygdegård Västanå-Korsåmons 

Bygdegårdsförening

* Kontakt: Lillian Ulander 070-690 93 95,  www.sillremohs.se

  KalendariumKalendarium

Här har varje förening möjllighet att publicera högst fem rader. Texterna ska vara oss tillhanda vid 
manusstoppet för respektive nummer. I övrigt hänvisar vi till annonser enligt priserna i tariffen på om-
slagets insida. 
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Riitta Rennerhag är 54 år och bor i Djupröra med sin man och de har två 
vuxna söner tillsammans.
Riitta har jobbat som barnskötare i 20 år och som lärare i matematik och 
No i 14 år. Hennes bra egenskaper är att hon tycker om sitt arbete, de min-
dre bra egenskaperna är att hon lätt glömmer bort tiden. Med sitt nya jobb 
vill hon skapa förutsättningar så att eleverna får en bra utbildning. 
På sin fritid gillar hon att gå långa promenader med sina hundar i naturen.
Välkommen och hoppas att du skall trivas i Liden.

Text och bild:Agnes Norberg, Stella Kvillefors och Maya Westlund
(Elever i årskurs 5)

RIITTA RENNERHAG ÄR NY REKTOR PÅ LIDENS SKOLA 

AGNES WOOTTON ÄR NY REKTOR PÅ STIGE SKOLA

Stige skola har fått en ny rektor. Hon heter Agnes Wootton och är 37 år. 
Två elever i årskurs 6 gick ner till Agnes på rektorsexpeditionen och ställ-
de några frågor till henne.

Vad heter du?  Jag heter Agnes Wootton.
Var är du född och uppvuxen? Jag föddes i Afrika i landet Uganda, men 
jag växte upp i Ånge.
Var bor du? Jag bor i Sundsvall.
Har du någon familj? Ja, det har jag. Jag är gift och har två barn samt en 
hund.
Var jobbade du senast? Jag jobbade på Mikael Elias gymnasiet i Sundsvall. 
Jag både undervisade och var biträdande rektor.
Till sist, välkommen till Stige skola. Hoppas du kommer att trivas hos oss. 

Text: Daniella Lindberg Vainiokangas. Bild: Kevin Mackin (Elever i årskurs 6)

Västernorrland

Fiber för framtiden
Vi bygger ett öppet och neutralt fibernät genom hela Sverige. 
Hos oss får du tillgång till marknadens bredaste utbud av  bredband, 
tv, telefoni och andra digitala tjänster. Du väljer själv operatör  
och innehåll. Med en fiberanslutning får du en framtidssäker 
 kommunikation som ökar värdet på ditt boende. 
vasternorrland.ip-only.se

Riitta Rennerhag 
– ny rektor på 
Lidens skola.

Agnes Wootton 
– ny rektor på 
Stige skola.
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Anledningen till att det grävs så mycket på 
landsbygden är regeringens vision att Sverige 
ska vara helt uppkopplat med snabba bred-
band år 2025 eftersom detta ”…skapar förut-
sättningar för att bo och verka i hela landet, 
driva tillväxt och innovativ produktion”. Då 
allt fler väljer att inte längre ha någon fast 
telefoni kommer Telias fasta kopparnät att 
försvinna och med det också möjligheten att 
koppla upp sig till nätet via telefonjacket. Via 
fiberoptiken kan vi sedan välja vilka tjänste-
leverantörer som vi vill ha för TV, bredband, 
telefoni och streaming. 

IP-Only bygger nu ut fibernätet längs 86:an 
mellan Indal och Bispgården. Till de 8 mil 
som berörs måste man lägga ner ungefär 20 
mil kabel. Sundsvalls kommun har lagt ner 
fiberkabel längs 86:an men IP-Only gräver 
ner egen eftersom kommunens anslutnings-
avgift skulle bli högre än om man gräver själv. 
IP-Only hade räknat med att kunna ansluta 

sig till kommunens nät men har nu fått göra 
om projekteringen som i nuläget är ”en skriv-
bordsprodukt”. Grävslingorna kommer där-
för inte att följa riksvägen utan dras genom 
byarna. Med anledning av detta kommer IP-
Only att kontakta alla markägare som berörs 
för att så enkelt som möjligt kunna göra nya 
dragningar med så små ingrepp som möjligt 
på de berörda fastigheterna. Önskvärt är att 
kunna lägga fiberkablarna längs åkerkanter. 
Inverkan kommer att bli liten då man oftast 
plöjer en djup fåra (≈ 60 – 70 cm). Från ka-
belskåp dras sedan nätet i en grundare fåra 
(≈ 30 – 40 cm) fram till byggnaden inne på 
tomten.

Allt arbete måste göras innan marken fryser, 
men IP-Only räknar ändå med att de flesta 
ska ha blivit uppkopplade före årsskiftet. Den 
som inte anmält intresse innan grävningarna 
påbörjats har möjlighet att ansluta sig senare, 
men till en betydligt högre avgift.

Projektledare:
Annifrid Granberg, 079-075 34 98 
annifrid.granberg@ip-only.se.
Martin Skantze, 070-735 71 07
martin.skantze@ip-only.se.

För frågor om IP-Only tas kontakt i första 
hand med kundservice, tel 0200-43 00 00 el-
ler kundservice@ip-only.se

HUR GÅR DET MED IP-ONLYS 
FIBERUTBYGGNAD?

Det undrade förstås vi markägare som blev inbjudna till möten i slutet av juli. 
På plats var IP-Onlys Klas Strandberg, Joacim Lindqvist och Annefrid Granberg 
för att informera och svara på frågor. Det finns flera företag som bygger fiber-
nätsvägar men i Indal-Liden har det stora flertalet hushåll valt just IP-Only som 
kommunikationsoperatör.

Text: Eva-Rut Lindberg
Bild: IP-Only, Jalle Torbjörnsson

Fibergrävning utförs i möjligaste mån längs 
åkerkanter.
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Stipendiejuryn bestod av två medlemmar ur 
Indals Hembygdsförening – Eva Fahlberg och 
Stig Bergqvist - , och två medlemmar ur Kul-
turföreningen Vaduvill – Leif Högberg och 
Christer Ölén - .

Indals Kulturstipendiat 2017 blev Gabriel 
Landin. Han hyllades med ett fint diplom 
och 2.000:- kronor (1.000:- kronor från resp. 
förening). Juryns motivering: För sitt stora 
engagemang i bygdens kulturföreningar. En 
positiv ledare som visat att ingenting är omöj-
ligt. Han har dessutom representerat Med-
elpads ungdomar på Riksantikvarieämbetets 
höstmöte.

Gabriel Landin är 15 år och har varit engage-
rad i Indals Spelmansstämma i 5 år och Häre-
salonger i 1 år. Han är numer ledamot av In-
dals Hembygdsförening. I höst börjar Gabriel 
årskurs 9 i Lidens skola och har funderingar 
på polisyrket i framtiden. 

Text och bild: Arne Johansson, Järkvissle. 

INDALS KULTURSTIPENDIUM
I ett underbart högsommarväder utdelades för fjärde gången Indals kulturstipen-
dium i samband med den årligt återkommande Indalsstämman (tidigare Indals 
Spelmansstämma) på Indals Hembygdsgård söndagen den 30 juli 2017. Stipen-
dieutgivare var Indals Hembygdsförening tillsammans med Kulturföreningen Va-
duvill.Stipendiet instiftades för kulturella gärningar i Indal med omnejd till fördel 
för ungdomar. Även kulturellt arbete som sång, musik, dans, skrivna ordet mm. 
Tidigare stipendiater har varit Janne Öhrlund med Indals finest, Jennifer Karlsson 
och Elin Lindberg.

Husmålning, snickeriarbeten 
altanbyggen, trädgårdstjänster

samt
snöskottning och takskottning

Vi fixar rot/rut

Vi köper in dödsbon, flyttbon samt 
även hela fastigheter med eller utan 

innehåll

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

facebook / Tessan i Sillre

Indals Kulturstipendiemottagare 2017 Gab-
riel Landin omgiven t. vä. av den nyvalde 
ordföranden i Indals Hembygdsförening 
Ove Johansson och t. hö. den avgående 
ordföranden Gudrun Fogelqvist Brännberg.
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Elever i årskurs 5 i Stige och 
Lidens skolor erbjöds att delta. 
Årets tema var Sommarblom-
mor. I Stige skola valdes 6 bilder 
ut och i Lidens skola 3 bilder. 
Antalet bilder var i proportion 
till antalet elever i varje klass på 
respektive skola.

En jury bestående av bildläraren 
Eva Fahlberg, konstnären Lars 
A Gustavsson och handlaren 
Charlotte J Norberg enades om 
en vinnare på varje skola. Samt-
liga 9 bilder ställdes ut på Troll-
byns Café under sommaren. 

Vinnaren från Stige skola blev 
Liv Sundin och vinnaren från 
Lidens skola blev Maj Arsasuek. 
Förutom vackert diplom fick de 
1.000:- kronor vardera.

ROLF LIDBERG STIPENDIUM
I strålande solsken utdelades för första gången Stipendium i bild till Rolf Lidbergs 
minne, under ”Sommarkvällen” i Järkvissle Trollby lördagen den 8 juli 2017. Det är 
Föreningen Järkvissle Trollby som är stipendieutdelare.

Text: Arne Johansson, Järkvissle.
Bild: Arne Andersson, Enviken

Juryns motivering: Pristagarna har i Rolf Lidbergs anda ska-
pat målningar som visar på växtens karaktär, uppbyggnad och 
struktur.

Våra öppettider

Mån-Fre 10.00-17.00

Lördag 10.00-13.00

Tel 0696-100 69
www.stooks.se

Centralgatan 16
HAMMARSTRAND

Jurymedlemmen och stipendieutdelaren Lars A Gustavs-
son flankerad t. vä. av vinnaren från Stige skola Liv Sundin 
och t. hö. vinnaren från Lidens skola Maj Arsasuek. De 
vinnande bilderna har fällts in i gruppfotot.
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Guckuskon blommar i juni - juli och i år 
blommade 174 st. i Höglands naturreservat 
i Järkvissle, Liden.  Guckusko (Cypripedium 
calceolus) betyder ”liten sko” på latin och är 
en orkidé som växter vilt. Den är fridlyst och 
är sällsynt i stora delar av Sverige. 

Guckusko  växer företrädesvis i fuktiga och 
ört rika skogar på kalkrik mark. Konstnären 
och orkidékännaren Rolf Lidberg tecknade 
många vackra bilder med guckusko. 

Text och bild
Lovisa Kilander, 15 år, Järkvissle

GUCKUSKO 
en fridlyst juvel

Din lokala
lammleverantör

Besök gärna vår 
gårdsbutik i Åsen

Jeanette & Thomas
Eriksson

070-551 67 52

Tel 0692 - 100 26

Öppettider
Må - Fr  10 - 19
Lö  10 - 16
Sö 12 - 16

Vi är ombud för

LIDENLIDEN

 
Vi har lammkött 

från  
Hälla Gård!
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Välkommen till
Granngården / Team Östlin Bygg AB  i Hammarstrand

Vi har det mesta för de flesta!

Öppet: måndag - fredag 7.00 - 17.30
Tel: 0696-161 90

Vi säljer bland annat byggvaror, 
trädgård, tvätt & rengöringsmedel, 
papper, hund & kattmat, jord, skor 
& stövlar, färg, vägtrummor, mark 
& dräneringsrör med tillbehör, 
gasol, arbetskläder, djurfoder ...

 ¤ Nybyggnationer
 ¤ Ombyggnationer
 ¤ Tillbyggnationer

Använd gärna rotavdraget

Pär Hansson, Fullblodsvägen 25, 857 52 Sundsvall, 070-3439750
par@hanssonbygg.se, www.hanssonbygg.se
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SVT Nyheter Jämtland bevakade invigningen 
som besöktes av anställda från den thailänd-
ska ambassaden och Ragundas politiker samt 
representanter från den nybildade stiftelsen 
”Sweden loves Thailand”. Arrangör var ”Ra-
gunda red granit” ett bolag som bildades 
2016 och som bland annat arrangerar och 
nöjes- och kulturevent. SVT uppger att  festi-
valen hade mellan 2 500 och 3 000 besökare.

SWEDEN LOVES THAILAND

Under fem dagar i juli hölls thaifestivalen i Ragunda till minne av uppförandet av 
den thailändska paviljongen därstädes. Paviljongen, som är den enda som upp-
förts med en kunglig spira utanförThailand, byggdes 1997, hundra år efter att kung 
Chulalongkorn besökte trakten. 

Under festivaldagarna kunde man besöka 
Thaipaviljongen. Här finns en staty av kung 
Chulalongkorn Rama V. Konstnären har 
valt att låta kungen bära sådana väster-
ländska kläder som han hade vid besöket i 
Sverige 1897.

Kung Chulalongkorn var mycket uppskattad 
och hans dödsdag, 23 oktober, är helgdag 
i Thailand.
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Lidentidningens redaktion besök-
te marknaden med ett 30-tal en-
treprenörer som sålde thailändska 
produkter och mat, men här fanns 
också en del vanliga ”knallar”.

Redaktionen hade sedan, efter 
att ha inmundigat en minst sagt 
riklig måltid i en av marknads-
severingarna möjlighet att avnjuta 
fredagskvällens artister som var ett 
axplock av kända yngre rockmu-
siker från Thailand väl att, vad vi 
förstod, jämföra med de främsta i 
den svenska rockeliten.

Och visst var det bra, även om vi inte förstod 
mycket av texterna så svängde det verkligen. 
Ska saniningen fram är det ju inte alltid man 
kan uppfatta texterna även under svenska 
konserter. Publiken bestod under denna sis-
ta konsertkväll mest av thailändare för vilka 
dessa musiker var bland de bästa. Och som 
sagt: det förstår redaktionen!

Kvällarna innan hade arrangörerna bjudit på 
flera toppnamn inom svensk musik, bland 
annat Tommy Körberg och Roger Pontare så 
blandningen kändes lyckad. Alla fick en del 
av kakan.

Men vi hoppas nu bara att det inte dröjer 
ytterliggare 20 år innan det sker ett sådant 
kulturutbyte igen. Under tiden kommer här 
ett axplock av bilderna från den thailändska 
festivalen!

Text och bild: Eva-Rut Lindberg
och Anders Högström
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Upprinnelsen
Historiskt sett har det ordnats julbord på 
Häreborg, men utan scenuppträdande. Efter 
många år utan jultradition väcktes intres-
set för att skapa något nytt. 
Nävsta salonger i Bergsåker 
gav inspiration. Och det är 
nu Maria Åman gör entré 
som en av initiativtagarna till 
nuvarande helaftonsarrang-
emanget Häresalonger. Med 
papperslappar i brevlådorna 
i Indal eftersöktes lokala förmågor som ville 
vara med och skapa en julshow.  Det blev fina 
napp som lade grunden till goda vänskaper. 
En av dem som hörde av sig var regissören 
och dåvarande Micksäterbon Jens Nilsson. 
Allt härefter är som det heter historia.

Producent och manusskrivare

Maria lovade att ställa upp som producent, 
dvs. ansvara för budget, genomförande, 
marknadsföring, biljettförsäljning och kon-
takter med anlitad krögare. Och så har det 
varit i alla år. Maria ville absolut inte stå på 
scen. Scenskräck. Men efter viss övertalning 
blev det scendebut 2009, bland annat som 
älg!!! De första fem åren stod Maria på sce-
nen, men att vara både aktör och producent 
är en omöjlig ekvation i längden. Så i dag 
ägnar hon hellre sin konstnärliga ådra åt att 
skriva sketcher och sångtexter. Flera i ensem-
blen har skrivit för Häresalonger genom åren 
och alla medverkande har bidragit med idéer. 
Idag är det huvudsakligen Eva Fahlberg och 
Maria som sätter våra skratt på pränt. Eva är 
slutligt ansvarig för manuset.

Marias historia
Vem är då Indalsbon Maria Åman, 45? Ef-
ter Härnösands Gymnasium 1990 blev det 
Torsbergsskolan i Bollnäs (kommunikation 

och media) och senare Berghs 
School of Communication 
(copywriting). Allt varvat med 
studier i franska vid Ecole Lé-
mania i Schweiz och Mittuni-
versitetet. Yrkesvalet var givet. 
Grafisk formgivare (Kaltes 
Grafiska), dito och juniorcopy 

(Fritz Reklambyrå), dito och marknadsas-

sistent (Dagbladet i Sundsvall), copywriter, 
kommunikationsstrateg och projektledare 
(Frosting Kommunikationsbyrå, 10 år). Idag 
är Maria Head of Communications hos Her-
nö Gin i Dala utanför Härnösand.

MARIA ÅMAN OCH HÄRESALONGER
Häresalonger har alltid premiär i adventstider. Även i år. Det blir det nionde året 
i rad. Sedan starten 2009 är formatet en helaftonskväll på Häreborg i Indal med 
underhållning, spex och sång samt julbord. Arrangör är kulturföreningen Vaduvill.

Maria Åman, producent och manusförfat-
tare för Häresalonger.
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Biljetter

Biljetter till Häresalonger 2017 börjar säljas i 
slutet av september hos Entré Sundsvall. Det 
kommer även att gå att boka hos Tempo Indal. 
Biljetterna får då hämtas ut efterföljande lör-
dag på Tempo Indal. Vill du läsa mer om Häre-
salonger 2017 så gå in på: www.vaduvill.eu.

Text och bild: Arne Johansson, Järkvissle

Häreborg - Indal, 2,5 mil från Sundsvall, www.hareborg.se

Söndagsdanser
Hösten 2017

17/9 Mickes
1/10 Sandins
15/10 Thor-Görans   
 med Agneta
29/10 Micke Ahlgrens
12/11 Junix
26/11 Donnez

Alltid kl 18.00-21.30
Reservation för ändringar

Torsdag 2/11 kl 19.00

This is 
Västernorrland

Teater Västernorrland

En histsorisk dykning i den 
Västerorrländska myllan 
och en kärleksfull berät-
telse om vårt län. Före-

ställlningen blandar humor 
och allvar med statistik 

och prat om vädret, soam 
bjuder på sånger och 

sketcher.

Mer info kommer på vår hemsida!

Onsdag 11/10 kl 19.00

Ronny Eriksson
& 

Leo Holmberg

Entré 250:- (inkl fika)

Köp av biljetter
Eskil: 070-658 14 98
Ulf: 070-350 35 88

Vänster: Tunnbrödsbakning 
under Indals Spelmansstäm-
ma 2017. Fr.vä. Marianne 
Antonsson, Maria Åman och 
Camilla Ölén.

Nedan: Spex vid Indals 
Spelmansstämma 2017. Ett 
av få scenframträdanden av 
Maria Åman numera. Det 
gamla paret: Eva Fahlberg 
och Jesper Eliasson.
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Sören är en av de många återvändarna till den 
bygd där han en gång föddes. Han såg dagens 
ljus för 78 år sedan i Sönneråsen men bor nu 
i Bispgården, på andra sidan älven.

För att efter folkskolan kunna fortsätta i real-
skolan, vilket idag ungefär motsvaras av hög-
stadiet, fick han vid 14 års ålder flytta till Öst-
ersund där han var inneboende hos släktingar. 
För detta betalade familjen 75 kr per månad, 
vilket i dagens penningvärde motsvaras av 
1 000 kr – således en billig penning för 
kost och logi även då. Även ”rekryten”, där 
Sören placerades som sjukvårdare, genom-
fördes till viss del i Östersund men också 
i Sollefteå. Denna inriktning var ingen 
han fortsatte med i det civila, inrikt-
ningen blev mer åt det administrativa 
hållet som kamrer och försäljare.

Jobbet som försäljare innebar att Sö-
ren fick resa mycket i Mälardalen och i 
Norrland. Detta höll han på med i över 
30 år och kom därför att bli bekant med 
många av kunderna vilket paradoxalt 
nog ledde till en hel del stress. Många bjöd 
på kaffe vilket resulterade i att det kunde bli 
kort om tid att ta sig till nästa kund. Resan-
delivet innebar dock många ensamma kväl-
lar på hotell och Sören säger – Man måste ha 
en hobby! Nu hade Sören inte bara en, utan 
flera. Skrivandet var och är fortfarande en och 
musicerande ett annat.

Faster Britta

Faster Britta, som blev 103 år, var en stor 
inspiratör och källa till Sörens alla artiklar. – 

Hon var en fantastisk berättare och hade varit 
i kontakt med personer som levde så långt till-
baka i tiden som mot slutet av 1700-talet, sä-
ger Sören. Och mycket har han skrivit genom 
åren, bland annat krönikor i olika publikatio-
ner under mer än 40 år. För hembygden har 
han varje år skrivit och kopierat upp ett häfte 
som sålts vid den årliga brunnsdrickningen 
vid trefaldighetshelgen (8 veckor efter påsk) 

vid ett torp i Sönneråsen. Behållningen 
har gått till olika föreningar i bygden. 
Häftena, som hunnit bli 47 stycken, 
har illustrerats av Sörens bror Ingvar, för 
många i släkten har ett stort behov av att 
uttrycka sig på kreativa sätt.

SKRIBENTEN FRÅN FORS
I detta nummer presenterar vi Sören Nilsson som bland annat skriver i Ragunda-
bladet, vilket inte når oss som bor i Indal-Liden-Holm. Sören har lång erfarenhet 
som skribent och vi är glada över att han vill medverka med sina minnen och krö-
nikor i Lidentidningen.

Musikern Nilsson
Sören visar sig vara en multimusikant, men 
det har inte blivit så mycket spelat på senare 
år. Han spelar på flera instrument som bruka-
de trakteras på gamla tiders dansbanor, det vill 
säga durspel, gitarr och trummor. För knappt 
tio år sedan turnerade han tillsammans med 
några andra spelmän i ”Jularbogänget”. De 
reste runt till äldreboenden och framförde 
låtar som dragspelaren Calle Jularbo (1893 
– 1966), känd för låtar som ”Avestaforstens 
brus” och ”Drömmen om Elin”, komponerat 
och spelat. Musiken varvades med Sörens be-
rättelser om Jularbos liv och leverne.

Sörens släktingar har visat 
upp sina kreativa sidor på 
många olika sätt. Denna 
docka är ett kärt minne av 
spelmannen Adolf Persson.
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Född i Sönneråsen (rätt sida om älven!) 1939.

Folkskola i Sönneråsen 1945 – 1952.

Realskola i Östersund 1952 – 1956.

Lumpen i Östersund och Sollefteå  
1958 – 1959.

Banktjänsteman i Sveriges Kreditbank,  
1960 – 1961.

Kamrer i Dals-Ed och Sundsvall 1961 – 1967.

Försäljare för Broson AB 1967 – 2003.

Text och foto:
Eva-Rut Lindberg

Huset i Fors, som Sören och hans fru bor i se-
dan 2009, uppfördes av Sörens svärfar. Denne 
var kyrkvaktmästare och byggde sitt hus på 
andra sidan landsvägen från kyrkan. Och 
Sörens hembygdsintresse behöver verkligen 
stora ytor, för under årens lopp har han sam-
lat på sig en ansenlig mängd referensmaterial 
om både hembygden och musik. Om Sören 
kommer att uppnå samma aktningsvärda ål-
der som sin faster Britta har vi många trevliga 
artiklar att se fram emot!

www.lvn.se	
	

	

	

	
Vi	hälsar	familjeläkare	Andreé	Wennstig	välkommen.	Han	
börjar	i	september	och	kommer	att	jobba	tillsammans	med	

Ann-Sofie.	
Du	kan	nu	avboka	dina	tider	på	hälsocentralen	via	1177.se	med	

hjälp	av	E-legitimation.	
Vi	ökar	nu	tillgängligheten	till	sjukgymnast/fysioterapeut	med	
möjlighet	att	boka	tider	via	1177.se.	Gå	gärna	in	och	prova.	
Är	du	sugen	på	att	komma	igång	med	träningen?	Boka	gärna	

tid	för	råd	och	handledning	hos	vår	sjukgymnast.	
Välkomna!	

	
	

	

	
	
	

Hälsocentralen	Liden	
	

Sören visar upp sitt gamla enradiga hand-
klaver som under åren glatt många perso-
ner. Här sittandes i sitt arbetsrum där även 
ett stort antal artiklar tillkommit.
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I januari förra året började programmet Lopp-
markandsarkeologerna sändas i radions P1 
där programledarna pratar om folkliv, kon-
sumtionshistoria och design. Ett program 
som sänts i repris på TV under sommaren är 
Inred med loppis där gamla föremål ibland 
transformeras till helt nya saker, exempelvis 
en rostig utegrill som blir en väggbelysning. 
En likande programserie är den repriserade 
Gammalt, nytt och bytt från Danmark, som 
handlar om människor som arbetar med åter-
vinning, återbruk och re-design.

Det har alltid funnits en marknad för begag-
nat, eller second hand, där det gått att göra 
fynd hos välgörenhetsorganisationer som 
Frälsningsarmén och Röda Korset. Vad som är 
ett fynd är förstås diskutabelt. För den som 
inte har det så väl ställt kan en begagnad kast-
rull för några tior vara ett klipp, för den som 
samlar på äggkoppar kan en modell som inte 
finns i samlingen vara till belåtenhet. Sanno-
likt har programmet Svenska Antikrundan, 
som började sändas 1989 med förebild från 

England, ökat 
intresset för 
prylar hos ge-
mene man. Nu 
finns en uppsjö 
av möjligheter 
till såväl inköp 
som försäljning 
såsom på avise-
rade loppiskalen-
drar på facebook 
med exempelvis 
bakluckeloppis.

Men det gäller att vara tidigt ute om de 
verkliga fynden ska göras. Den som samlar 
på skandinaviskt glas kan hitta en värdefull 
Orreforsvas som ägaren inte uppskattar eller 
tycker är ful, men är konkurrensen stor gäller 
det att vara först på plan. Vid loppisrundan 
som de fem bygdeföreningarna anordnade 
runt Indalsälvens dalgång i mitten av juli, 
från Järkvissle i söder till Sönneråsen och Ut-
anede i norr, kom första kunden till Västanå 

Sommaren har blivit loppisjägarnas årliga höjdpunkt då det 
numera anordnas loppisar i snart sagt varenda liten by, men 
också på privata gårdar längs vägarna i vårt avlånga land. 
Loppis har blivit en folkrörelse vilket många populära pro-
gram i både TV och radio vittnar om. 

POPPIS MED LOPPIS!

Vid bygdegården i Västanå kunde man 
fynda både ute och inne.

Bodas nedlagda men upprustade skola. 
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bygdegård redan en halv timme innan dörrar-
na skulle slås upp. Det var folk från Stugun, 
nio mil bort, som hade noterat evenemanget 
på nätet. Även Lidentidningens redaktion 
började sin loppisrunda med besök i Västanå 
bygdegård, färden gick sedan vidare till Sön-
neråsen och fortsatte till Utanede. Efter detta 
blev det Bodas gamla nedlagda skola och slut-
ligen Skansborg, Järkvissle folkets hus. Vi var-
je ställe fanns det fika och något annat tilltugg 
för en billig peng. Av de fem lokalerna som 
användes bestod tre av nedlagda skolor och 
två av föreningslokaler. Alla uppförda under 
en tid då trakten expanderade och det fanns 
underlag för såväl skolor som stora förenings-
lokaler och annan service i de små byarna. 
Och mycket kunde fyndas.

Forts nästa uppslag 

I gamla byskolan i Utanede hålls loppis varje lördag och söndag under sommarmåna-
derna. Det är också en samlingsplats för damerna i bygden som väver, syr och stickar till 
försäljningen i samband med det årliga valborgsmässofirandet. Artikelförfattaren i sam-
språk med Lillian Hammarström.

Fyra fyndande damer från Liden inväntar 
sina våfflor vid byskolan i Utanede. Från 
vänster Kjerstin Kvillefors, Elsie Källman, 
Hjördis Åström och Siv Bergholm. Fynd har 
gjort på alla ställen och nu återstår Boda 
och Järkvissle.
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Vi finns nära 
dig i Liden
Under hösten ser vi framemot att få träffa dig. 
Vi hjälper dig att räta ut dina frågetecken kring din ekonomi.
Kontakta oss gärna via mejl eller telefon. 

Varmt välkommen!

Lidenvägen 96, Liden
liden@handelsbanken.se
Telefon  0692- 60960
handelsbanken.se/liden

Amanda Eriksson, Annette Reinikainen, Erika Åström och Jeanette Forslund.
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Varför heter det då loppis? Loppis är förkort-
ning av ordet loppmarkand som sägs härröra 
från att de kläder som bytte ägare vid de första 
loppmarknaderna påstods innehålla loppor 
och annan ohyra. Risken finns även idag att 
oknytt kan följa med stoppade möbler som 
säljs begagnade men denna ohyra är inte en 
erinran från fattigsverige. Den härrör istället 
från våra svenska turisters utflykter till fjärr-
ran länder och som har liftat med bagaget på 
hemresan. I mitt bagage från loppisrundan 
följde bara ”läslusen” med då mitt fynd blev 
en handfull deckare i pocketupplaga för 2 kr 
styck att läsa på mina pendlingsresor till och 
från mitt ordinarie arbete i Stockholm.

Text: Eva-Rut Lindberg
Bild: Anders Högström

& Eva-Rut Lindberg

www.ncm-ss.se
070 - 534 00 04

Gott fika, här på Sönnergården som på alla 
andra ställen i loppisrunden. Pirkko Näse-
lius och Nettan Linden bakom disken.
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Sjuktransporter till Sundsvall

Ja, den transporten fick ske på olika sätt, be-
rättar han. Vintertid skedde det mestadels 
med häst och släde och det var minsann inte 
någon trevlig resa. Utan lass kunde man göra 
färden fram och åter på två dagar och en natt, 
men hade man lass tog det minst tre dygn. 
Sommartid kunde man använda sig av ång-
fartyget Indal på sina resor och det gick ju 
betydligt fortare.

Det kunde emellertid inträffa stundom att 
Indal strejkade av en eller annan orsak och 
då blev det genast krångligare. Var det då nå-
gon som var sjuk som absolut måste ner till 
Sundsvall, så hade man inget annat att göra 
än att använda sig av en flotte. Det var min-
sann en färd som skilde sig väsentligt från se-
nare tiders komfortabla sjuktransporter. Och 
sannerligen gällde det för flottaren att hålla 
tungan rätt i mun. 

SJUKLINGAR FORSLADES PÅ
FLOTTAR FRÅN LIDEN

På vilket sätt forslade man ner sjuklingar från sådana avlägsna platser som Liden 
till Sundsvall och läkare? Frågan dök upp när vi satt och pratade med en gammal 
flottare. Han har varit med hela tiden under Glimå epoken, från början till slutet 
gick han med flottar traden Glimån-havet. Han heter Andreas Elfström och är 
numera bosatt en kilometer från Lidens kyrka åt Bodackehållet till. 

Bäst att sitta still i mitten om man är sjuk. Bild: Lars Gustavsson.
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Smeden Anders Elfström 
från Älvdalen

Elfström har mycket smått och gott att 
berätta från gamla tider. Bl.a talar han 
om att hans far var dalmas och kom 
vandrande hit upp och slog sig ned som 
smed i byn. Det var mycket vanligt att 
yrkesfolk på det sättet flyttade på sig till 
sådana platser där de ansåg sig ha större 
utsikter till en god utkomst. Han var en 
god smed och smidde bl.a. grindar till 
den nya kyrkan i Liden, liksom även de-
taljer i de ståtliga ljuskronor som pryda 
upp valvet i densamma.

Även det vilda kroglivet i Liden minns Elfström. 
Priset för ett halvstop hos den bekante Grüche 
var 1 krona. I denna krog lade flottarna ner 
mycket pengar och för landsvägsvandrare var 
den ett kärt tillhåll. ”Att komma dit nykter 
var nära på farligt”, berättar Elfström och 
otaliga vilda slagsmål utkämpades där, men 
märkligt nog var det inget som var livsfarligt. 
Kroglivet var närmast vad man skulle kunna 
kalla för en ”officiell hemlighet” och i allmän-
het gick det inte utan ”mycket starka skäl” att 
få köpa med sig en flaska. Nöden har, som 
bekant, ingen lag (Sveriges rikes lag, som 
Jonasson sa) och uppfinningsrikedomen var 
stor hos dem som törstade. En gång kom det 
en gubbe in och sade: ”Kan ja få lite brännvin 
efter gumma min?” – ”Jaså, är hon dö nu hon 
då?” – ”Nej inte precis inte, men inte lär det 
dröja länge inte”. (M`lock.) 

Krogen Grüches i Liden.

I boken Lidenhistorier av Sven Söderkvist 
kan man läsa följande: I Liden, kanske också 
på andra ställen, fanns en period i slutet av 
1800-talet då alkoholkonsumtionen var så 
hög att den blev ett socialt problem. I Li-
dens centrum fanns en krog som kallades 
för Grüches som blev en samlingsplats för 

många likasinnade. Krogen fanns i Märrgård 
där Mehlins har sin vedbod. Rester av humle-
gården finns kvar, strax nedanför elljusspåret. 
I stället för att driva jordbruken, satt folk på 
krogen. 

Det berättas om ett jordbrukarpar, som skör-
dade korn på en åker i Märrgård. Husfrun var 
missnöjd med sin man, som hon tyckte skötte 
lien dåligt. Det var svårt att ”ta opp” eftersom 
det blev så struligt. ”Ta opp” (samla ihop hal-
men och göra kärvar). De kom överens om att 
byta. Hon skulle skära och mannen ”ta opp”. 
Hon kunde sitt jobb och slog hela slaget fram. 
När hon vände sig om för att se hur det gick 
för upptagaren, fick hon se sin man uppe i 
backen på väg till Grüches. Han hade inte ta-
git upp ett enda strå. Nu fick hon både skära 
och ”ta opp”.

Källor
Tidningsartikel från Nya samhället troligen under 
1940 talet. Reporter M´lock.
Lidenhistorier berättad av Sven Söderkvist.

Text: Håkan Backlund

På krogen... Bild: Lars Gustavsson.
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Skogsägare, 
sälj ditt virke till oss!
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Välkommen att kontakta oss!

Peter Zwahlen

Tel 0696-68 11 50

peter.zwahlen@ 

rundvirkeskog.se

Stefan Maina

Tel 0696-68 11 49

stefan.maina@ 

rundvirkeskog.se

www.rundvirkeskog.se

Vår industri i Kälarne, Octowood

förädlar ditt virke lokalt.

• Gallra din skog nu! Vi 

kvalitetsgallrar och förädlar  

din massaved till Octo-

stolpar.

• Funderar du på att avverka? 

Vi har stort behov av 

lednings-stolpar samt 

stamblock.
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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

070 – 534 93 83
jarkvissle.ekogardar.se

F d Posthuset Liden

070-310 55 12

P L B Bygg AB
Kontakta oss för 

information om lediga 
lägenhet eller lokaler



26 Lidentidningen 2017-3

Vem minns väl inte alla som stod och tittade 
upp mot himlen och höll på att ramla bakläng-
es vid halvfem-tiden på hösteftermiddagarna.

Min mor var i Sillre och bakade tunnbröd hos 
Fridolf Sillerströms, som vanligt på hösten 
några dagar, nån` brist på arbete för min mor 
fanns inte. Hon hade som devis ”ju mer man 
ger, desto mer får man”, och nog fick hon 
jobba alltid. Hon bakade tunnbröd på hösten 
hos bönderna, för hon var mycket känd och 
anlitad för att göra gott tunnbröd.

Denna onsdag en novemberkväll har jag i gott 
minne, jag hade alltid ledigt från småskolan 
på onsdagar, och fick följa med min mor den-
na dag och baka tunnbröd. På aftonen skulle 
min bror komma och hämta mig med sin Tra-
fikbil som han körde åt Gustav Trååh i Liden. 
Jag fick följa med min bror och skjutsa hem 
skolbarn från Sillre skola till Oxsjö, Norrnäs, 
Remma, Skäldammet och Anderberget, en 
tur som tog några timmar.

Väl hemkommen igen till Sillre skulle vi 
hämta vår mor som då avslutat sitt dagsverke, 
klockan var i femsnåret på eftermiddagen och 
vad får vi se!! Jo hela familjen Sillerström, Ivar, 
Ines, Karin, Anna-Greta, Gunda, Fridolf och 
mamma stå och titta mot den halvsvarta him-
len. Där uppe kom Sputnik II som en lysande 

LAJKA 1957
stjärna, med den lilla hunden Lajka, farande 
på några mils avstånd i den oändliga himlen i 
riktning mot nordväst. Alla förundrades och 
samtalade om att nu var steget inte långt bort 
att åka till månen. Men det tog några år till.

Anders Backlund, Dacke / Frösön

Varför har många så svårt 
att förstå konst?

Kort svar: För att det sällan finns något att 
förstå.
Långt svar: Många blandar ihop förstå 
med att inte tycka om något, de säger att 
de inte förstår när de menar att de inte gil-
lar det...

Läs mer i Ernst Billgrens bok: ”Vad är konst?”

Husåsvägen 14Husåsvägen 14

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

Medicinsk  fotvård
Fotvårdsprodukter

Jag finns också i
Bispgården, Indal och Kälarne

Hunden Lajka på rumänskt frimärke från 
1957. Bild från Wikimedia Commons
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Blixtnedslag i Hallsta – Indal
Den 2 augusti härjades södra Norrland av 
åskväder. Blixten slog ner på flera platser och 
i Indal larmades två bränder in, den ena på 
Hallstaberget norr om älven och den andra 
på Orrberget på älvens södra sida. Dagen ef-
ter gick Fredrik Edlund från Indal upp på 
Hallstaberget och konstaterade att blixten 
slagit ner 75 meter norr om det vindskydd 
som vätter mot älven. Tack vare att åskan 
följdes av regn släcktes den eld som hade 
uppstått. Naturkrafterna är inget att leka 
med vilket framgår av Fredriks bild!

Red.

Oljeutsläpp från Järkvissle 
kraftverk

Den 27 juli upptäcktes att vattenkraftver-
ket i Järkvissle hade ett oljeläckage. Rädd-
ningstjänsten lade ut länsar vid broarna 
i Liden och Kävsta samt vid Stordalen i 
Bergeforsen. Två kubikmeter hydraulolja 
hade läckt ut och lagt sig som en tunn 
hinna på älven. Enligt Sundsvalls Tidning 
togs länsarna bort den 18 augusti och båt-
trafiken öppnades igen.

Red.

NOTISER

ORTENS 
KONSTNÄRER

Mera om konsten

Under kommande nummer är vår ambition 
att med en serie reportage precentera  konst-
närer kring Indalsälven. Mest känd för all-
mänheten är Rolf Lidberg men det finns så 
mycket mer att upptäcka i denna rika flora.. 
Här bredvid repersenteras de med en tavla 
av  en av dem, nämligen Kalle Hedberg som 
hade sin atelje i närheten av Liden. Han är 
också den förste vi kommer att få lära käna 
lite närmare i kommande tidning.

Red.

Blixtnedaslaget på Hallstaberget
Foto: Fredrik Edlund.

Tavla av Kalle Hedberg i privat ägo.
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Märit & Birger Jonsson
Boda/Bispgården

Birger (i år 
88 år) hade 
till uppgift 
att skaffa folk 
till växeln i 
Boda, sätta 
ut skyltar 
på sträckan 
till Järkvissle 
m.m. Märit 
(i år 85 år) 

delade ut vatten och sportdryck. Enligt Birger 
var den jobbigaste uppgiften att beställa rätt 
storlek på T-shirtarna till alla funktionärer!!!!! 
Första året deltog ca 80 lag. Intresset har sval-
nat något, och nu är det ca 50 lag. Men noter-
bart är att varje lag kan bestå av 10 deltagare, 

så loppet berör ca 500 löpare. Birger har varit 
Skogrättare hos SCA och Märit skött familjen 
och jordbruket. Efter 25 gånger med Indals-
ledenLoppet kändes det rätt att lämna över 
ansvaret till yngre generationer.

Johnny Johansson
Järkvissle

Johnny (i år 78 år) har i alla 
år kämpat för att få ihop 
ca 30 personer till växeln 
i Järkvissle. Han ansvarade 
för den längsta sträckan 
till Liden, inklusive extra 
växeln i Sillre. Förutom 
vägvisarutsättning har in-
låning av högtalare m.m. 
ingått i åtagandet. Johnny 

var Teletekniker hos Telia 
(tidigare Televerket) i 35 

PIONJÄRER OCH TROTJÄNARE
IndalsledenLoppet arrangerades för första gången lördagen den 27 juni 1992. 
Förra året blev det således för 25:e gången i en följd. Och i år är det därför 25 års 
jubileum. Berndt Norberg, Sundsvall, och framlidne Sven Söderqvist, Sunnås, hör 
till de ursprungliga initiativtagarna.

Från början startade loppet 
i Hammarstrand, med mål i 
Bergeforsen. En sträcka på ca 
11 mil! Så småningom korta-
des tävlingen och starten gick 
i Bispgården, men ändå nästan 
9 mil. Ett år (1996) sprang de 
tävlande i motsatt riktning, 
Bergeforsen till Hammarstrand. 
Orsaken var jubileet av 200 års-
minnet av Vildhussens framfart 
med tömningen av Ragunda-
sjön år 1796.

Tävlingen består av åtta del-
sträckor. Vid varje växel krävs 
många medhjälpare. Totalt är 
några hundratal engagerade. 
Idealitet är ledordet. Tacket till 
funktionärerna är den klassiska 
T-shirten, i år i orange färg. 
Många funktionärer har varit 
med samtliga 25 gånger som 
loppet har arrangerats. Här 
presenterar Lidentidningen 
några sanna pionjärer och tro-
tjänare bland alla som möjlig-
gjort loppets existens. 

Johnny 
Johansson.

Märit & Birger Jonsson.

Frontblad till det första 
IndalsledenLoppet 1992.
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år. Som medlem i Indalslidens Sport Klubb 
var det naturligt att ställa upp för Indalsle-
denLoppet. Johnny var tidigare mycket aktiv 
i ordnandet av den nu insomnade skidtäv-
lingen Storskälarännet (Skälgården till Lidens 
skola). Det idrottsliga engagemanget finns 
fortfarande kvar. Johnny var aktiv även i årets 
genomförande av IndalsledenLoppet.

Lars (Lasse) Lind
Sillre

Lars (i år 80 år) arbetade tillsammans med 
Sven Söderqvist att ordna växeln i Liden samt 
uppsättning av kilometerskyltar på sträckan 
till Sunnås. Lars var anställd vid Vägverket i 

nästan 30 år. Därefter blev 
det tillfällig busskörning åt 
Anna Norbergs Buss AB. 
Solidaritet med Indalsli-
dens Sport Klubb bidrog 
till ett ideellt engagemang 
för IndalsledenLoppet. I år 

satt Lars på köksbron i Sillre och tittade på 
alla imponerande löpare som kämpade mot 
Liden.

Text och bild
Arne Johansson

Järkvissle

”Man motionerar inte för 
att bli yngre, utan för att bli 

äldre.”

Källa: okänd

Vill du prenumerera på
Lidentidningen? 

Sätt då in årskostnaden 200 kr på 
plusgiro 195 35 99-6. Uppge namn 
och adress så kommer tidningen 

med posten.
Lars (Lasse) Lind.

En välförtjänt kaffepaus efter avslutat värv för funktionärerna vid Lidenväxeln i 2017 års 
IndalsledenLopp.
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”Musik i Liden” 2017 slog för 4:e året följd 
ännu ett publikrekord, med över 750 besö-
kande. Jag är övertygad om att det med lite 
bättre marknadsföringsplanering och några 
nyare färskare förbättringsidéer, finns en stor 
utvecklingspotential för flera kommande 
publikrekord.

”Lidenleden” är ju en vidsträckt avfolknings-
bygd, förbi Lidensboda och Långliden och 
nästan ända upp till Norge. Möjligheten att 
motverka avfolkningen är stor, genom att 
göra ”Lidenleden” känd på ett adekvat sätt. 
Trollen i Järkvissle och Våstanå / Korsåmon 
och Lidens hembygdsföreningar, Irene på 
Åsás café, Åsens ”dansbanekartell” och kyr-
kans män och kvinnor i pastoratet förtjänar 
all beröm för sina insatser i detta arbete.

Vad ”Musik i Liden” och ”Lidenleden” be-
höver är en föryngring i arbetet och därmed 
kanske även en breddning av musikutbudet. 
Flera behöver hjälpa till och samarbetet bred-
das. Lokaler finnes för ett stort utbud av mu-
sik. Alla behövs.

Om jag får tro en känd f d handelsminister, 
så är musiken numera en av Sveriges största 
”näringsgrenar” och ”exportartiklar” I Liden 
med omnejd finns en mycket stor ospelad, 
men nedtecknad musikskatt att ta till vara. 
Det syns mig kanske som om det nu, i den 
totala befolkningsökningens tidevarv, är som 
”Musik i Liden” och ”Lidenleden” har sin 
stora chans! 

Väl mött i Musik i Liden 2018

Anders Lindblom

MUSIK I LIDEN
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PER NYBERG
VIRKESKÖP HAMMARSTRAND

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

SATSA EN TIMME
OCH FÅ FYRA TILLBAKA!
Vi ger dig chansen att testa Gällö Skog genom att bjuda på fyra timmars 
skogliga tjänster (värde 3000 kr) på plats i din skog. Enda motprestationen är 
ett timslångt möte där vi resonerar kring din fastighet och dina skogliga behov!

www.galloskog.se

4 FÖR1
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25Lidentidningen

Niclas 073-044 79 42 
Lasse 070-647 15 07

• Grävning för grunder
• Vatten och avlopp
• Dränering
• Snöröjning och sandning
• Klippning vägar

22 Lidentidningen

Niclas 073-044 79 42 

Lasse 070-647 15 07
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