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NÅGRA ORD FRÅN FRÅN REDAKTIONEN...

att vi kan göra det inför varje nummer. 
Vår skörd består då av text, bilder och 
berättelser.

Det är spännande att se hur de nya 
upplagorna produceras, resultatet av 
våra skribenters möda och vår egen, 
då blandningen av de skriva orden, 
bilderna och annonserna växer fram. 
Det gäller att få allt på en lämplig plats 
i tidningen. En rolig och inspirerande 
sysselsättning. 

Det är också väldigt trevligt att få ta del 
av läsarnas reaktioner. Vi är alltid öpp-
na för kritik, både negativ och positiv för 
det kan bara göra tidningen bättre. Så 
hör gärna av er med åsikter och med 
uppslag till nya artiklar.

I övrigt får vi som vanligt tacka alla som 
bidragit till att tidningen kan fortsätta att 
läsas!

Nu minskar ljuset och hösten kommer. 
Solens uppvärmning börjar minska i 
samma takt som den hamnar längre 
och längre ner på himlen. Lågtrycken 
radar därför upp sig och väntar på sin 
tur. När tidningen kommer ut har vi pre-
cis passerat höstdagjämningen.

Växterna har slutat producera klorofyll 
och förbereder sig för vintern.

Det är fascinerande att våra gröna vän-
ner klarar att omvandla solens strålar 
till energi som de kan tillgodogöra sig.  
Vi människor är som bekant inte så 
väl konstruerade utan är tvungna att 
gå långa omvägar för samma sak, då 
i form av tekniska lösningar. Nu gulnar 
dock bladen och beroende på vilka äm-
nen olika växter producerar kan vi se 
höstens alla färger representeras. Väx-
terna behöver all sin energi för att klara 
vintern och det gröna avtar.

Höst betyder skördetid då vi kan njuta 
av vad som såtts tidigare under året. 
På redaktionen är vi så lyckligt lottade 

Hälsningar Redaktionen!

Lidentidningen
Järkvissle 204
855 99  Liden
tel 0692-211 01 
e-post: lidentidningen@telia.com
Utgivningsbevis: 31 116
Ansvarig utgivare & redaktör:
Anders Högström
Layout: Anders Högström och Eva-Rut Lindberg
Annonser: Eva-Rut Lindberg
Tryckeri: Print 24, EU
Omslagsbild och illustrationer: Lars Gustafsson
Utgivningsområde: Indal, Liden, Holm,
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Annonsering
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Utgivnigsplan för 2020 publiceras i nästa 
nummer av Lidentidningen.
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  KalendariumKalendarium

Dat Arrangemang Tid Plats Arrangör

7/10 Månadsmöte 19.00 Liden Sillre M O Hem och samhälle*

4/11 Månadsmöte 19.00 Klärke Sillre M O Hem och samhälle*

2/12 Månadsmöte 19.00 Västanå Sillre M O Hem och samhälle*

*Info Lillian 070-690 93 95

29/9  Martinez
 13/10 Matz Bladhs
 27/10 Tommys
 10/11 Micke Algrens
 24/11 Donez

Höstens danser 2019

18.00 - 21.30, entré 120 kr

Tag med din egen fikakorg 
eller köp ditt fika i pausen av 

Pizzerian
facebook / Häreborg

www.hareborg.se

Vi ser fram emot en 
fantastisk danshöst med de 

här gängen!

Dragspelsmusik med 
Klint-Olles trio

Torsdagen den 
10 oktober kl 19.00

Inträde 150 kr, 
fika ingår

Har du frågor? 
Ring Eskil

tel 070-658 14 98

VÄLKOMNA!

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.

Tisdag 8 oktober 
Medlemsmöte på Oxsjögården kl 13.00. 

Vidar Vikström eller Yngve Gradin berättar.

Fredag 18 oktober 
Auktion på Oxsjögården kl 18.00.

Fredag 6 december 
Lilla Julafton på Oxsjögården kl 15.00. 

Medtag juklapp för 50 kr.

Från och med nästa år, 2020, kommer 
vi inte längre att erbjuda utrymme för 
föreningsinformation i kalendariet.
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INDALENS PASTORAT

Axplock ur Lidens församlings akti-
viteter. Se mer info på pastoratets 

hemsida 
svenskakyrkan.se/indalenspastorat

Torsdag 26 september 
Kl 19:00 Församlingsafton med 

”Indalspojkarna” 
Lidens sockenstuga

Söndag 29 september 
Kl 11:00 Mässa med kyrkokören 

Lidens kyrka

Söndag 6 oktober 
Kl 11:00 Installationsmässa 

Lidens kyrka.  
Välkomna vår nya kyrkoherde 

Eva From. 
Medverkar gör biskopen, kontrakts-

prosten, pastoratets präster, kantorer 
och kyrkokör. Efteråt mottagning med 

lunch i sockenstugan. 
Anmälan: Fyll i på hemsidan eller 

ring tfn 060-910 09.

Söndag 13 oktober 
Kl 11:00 Familjegudstjänst i med 
barnbibelutdelning i Lidens kyrka. 

Varmkorv och kyrkkaffe efteråt 
i sockenstugan.

Kl 18:00 kommer TONICAKÖREN till 
Lidens kyrka och håller konsert.

Fredag 1 november 
Kl 14.00 -17.00. Öppen kyrka med 

kaffeservering i Lidens kyrka

Lördag 2 november 
 Alla helgons dag 

Kl 18:00 Minnesgudstjänst med kyr-
kokören. Vi tänder ljus i Lidens kyrka 
och läser upp namnen på dem som 

avlidit under året i församlingen.

VÄLKOMNA!

Hammarstrands
Begravningsbyrå

Vi finns bara några mil bort och  
utför alla tjänster i samband 

med dödsfallet

All service inför kyrklig 
begravning

Borgerlig begravningsofficiant
Transporter

Minnesstunder 
Bouppteckningar

Auktioner

Vi har jour dygnet runt 
0696-105 08

MIDDAGSBERGET
massage och 

livsenergiMassage 
Healing 
Städservice
Johanna Breitkreuz 
072-200 88 59
Sillre 154, Liden 
dinlivsenergi@gmail.com

Ring 070 – 655 94 93
för information

LIDENS BLOMSTERFOND

Din gåva ger glädje i Liden

Insamlingsstiftelsen

Handelsbanken Liden
Clearingnr 6344

Kontonr 372 621 791
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ROLF LIDBERGSTIPENDIET 2019

I en ljuvlig sommarkväll utdelades för tredje gången STIPENDIUM I BILD TILL 
ROLF LIDBERGS MINNE  i pausen av teaterföreställningen ”Säg Algots det räck-
er” i Järkvissle Trollby tisdagen den 16 juli 2019.

Det är Föreningen Järkvissle Trollby som är 
stipendieutdelare. 
Elever i årskurs 5 i Stige och Lidens skolor er-
bjöds att delta. Årets tema var: Svampar. 
En jury bestående av Konstnären Lars A 
Gustafsson och Dokumentärfilmaren Arne 
Johansson enades om en vinnare på varje sko-
la.  Tävlingsbilderna ställdes ut på Trollbyns 
Café under sommaren. 
Vinnaren från Stige skola blev David Åström 
och vinnaren från Lidens skola blev Albin Me-
lin. Förutom vackert diplom fick de 1.000:- 
kronor vardera.
Juryns motivering: ”Pristagarna har med 
skaparglädje tagit fasta på svampens 
form, som därigenom präglar bildernas 
grundkomposition”. 
Föreningen Järkvissle Trollby riktar ett stort 
tack till alla deltagare i årets stipendietävling!

Text och bild: Arne Johansson, Järkvissle.

Västanå Bygdegård 

Lördagen den 9 november

klockan 12.00-15.00

Skinkmackor och saffransbröd 
severas inomhus, ute serveras 

hamburgare och korv.

Vi söker även nya hantverksknallar, 
anmälan senast vecka 41.

Välkomna!

Västanå-Korsåmons 
Bygdegårdsförening

Info: Lillian 070-690 93 95 

JULMARKNAD

Vinnarna i 2019 års tävling i STIPENDIUM I BILD TILL ROLF LIDBERGS MINNE blev från 
vänster Albin Melin från Lidens skola och David Åström från Stige skola. 

Foto: Eva-Rut Lindberg
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Jag minns att vi skulle bo i Brukstugan på 
gården som då blev vår bostad över somma-
ren. Väl inflyttade och allt i ordning skulle 
det ju finnas sängplats till oss. Pappa Olle 
gick till ladugården och fyllde en flanellpåse 
med halm och gjorde en sovmadrass och lade 
i utdragssoffan vid västra fönstret där skulle 
jag tillbringa nattimmarna. Oj, vad man sov 
skönt och man kände lukten av halm som en 
stärkande ingrediens för nattsömnen.

Vi hade handlat mat och vi hade med oss 
mjölk för veckan. En och annan fisketur på 
kvällarna bidrog till att vi hade fiskmiddag 
någon gång i veckan eller så rökte vi abborre 
och hade som kvällsmys. Vid sådana tillfällen 
fick min mor Greta några veckor ledigt utan 
mig då hon kunde ägna sig åt det hon älskade 
mest, bärplockning. Hon plockade hallon på 
Lundgrens i Dacke. Jag kan fortfarande tycka 
mig se hennes röda huckle bland hallonbus-
karna. Mor plockade även smultron på platser 

som idag inte finns kvar då kossorna på den 
tiden var på skogen och där blev det fantastis-
ka smultronplatser. Jag minns att hon ibland 
kom hem efter en halv dag i skogen och hade 
en fem liters sillhink full med smultron och 
att man då tog en sked och öste smultron på 
en tallrik och åt med socker och mjölk.

Dagarna då pappa Olle arbetade hade jag ofta 
aktiviteter med Erik Sälsteds och hans fru Si-
ris sommarbarn, en pojke något år äldre än 
jag och hemmahörande i Stockholm. Han 
var, som man då sa, förståndshandikappad, 
lite eljest eller, som det heter i dag,  hade en 
funktionsvariation. Den visade sig genom att 
han hade svårigheter att prata och var vissa 
stunder introvert och då fick man göra något 
annat. Vi plockade blodiglar nere vid stran-
den och om vädret var bra badade man. Vi 
satt i en gammal sportbåt som var uppdragen 
på land men med ratt och säten och kapell. 
Där surrade vi och körde båt på torra land.

 MED MIN FAR PÅ JOBBET
Att få vara med pappa Olle på jobbet var spännande. Jag var ofta med honom. Han 
var träarbetare eller bygnadssnickare som man säger idag och en styv sådan. Det-
ta gjorde att han hade jobb med att renovera och ha visst servicearbete på SCA:s 
fastigheter på Oxsjöfjället. Själgården var en långkörare där både mangårdsbygna-
den och ladugård skulle moderniseras.

Kontakta Jonas Jerrefalk 0692-211 33, 076-828 19 31

Behöver du hjälp
med fastigheten eller  trädgården?

JELA ALLSERVICE
hjälper dig med trädgårdsskötsel, snöskottning, 

däckbyte och småreparationer.

SPAR ANNONSEN!
Du kan behöva vår hjälp förr än du tror!

Vi har F-skattsedel och ordnar med ROT och RUT
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På mornarna följde jag ofta Siri då hon gick 
med fåren på skogsbete och när hon hämtade 
dem på kvällskvisten efter mjölkningen av 
korna.

Jag minns att min far gjorde en pilbössa till 
mig för att skjuta prick med. Den var så 
grann och fin, han betsade den och lackade. 
Längst fram på pipan fäste han en konserv-
gummiring, den drog man bak till ett fäste. I 
pilskåran la man sedan en fint täljd pil med en 
spik fram i pilen för balansens skull så att den 
skulle gå rakt mot piltavlan. Själva avfyrning-
en gjordes med tummen som man då flippade 
upp den spända gummiringen med och pilen 
fick en grym fart.

Så tänker jag på min fars arbetsutrustning. 
Då fanns inga elsågar eller spikpistoler eller 
elhyvlar. Nej, det var ryggsåg som användes 

till att, i en hemgjord gerlåda, såga rätt vinklar 
vid sågande av lister. Sedan en fogsvans som 
han filade på för att den skulle såga bra. En 
hammare och en yxa och så lod, vattenpass, 
stämjärn, sticksåg, tumstock och kniv. Ja det 
var väl de verktyg som pappa Olle hade i sin 
egentillverkade verktygslåda. Den var grå till 
färgen med flera lager lådor inuti för att få 
plats med verktyg och spik och skruv. Min far 
hade också en kniv som han var synnerligen 
rädd om. Det var en specialslipad morakniv 
så vass att han snedskar alla plattor för inner-
taken för hand.

Ja så tillbringade jag ofta sommarloven innan 
höannan, då min pappa Olle hade semester 
och var hemma i Dacke och jobbade med 
slåttern i fjorton dagar. Det var hans semester!

Anders Backlund, Ytterån

 ¤ 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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Den 1:a juni var det fest 
vid Tempobutikerna i In-
dal och Liden. Då invig-

des de nya servicepunkterna i Sundsvalls 
kommun genom att politikerna Bodil Hans-
son, Hans Forsberg och Christiane Rüdiger 
klippte banden och invigningstalade. Detta 
skedde klockan 13 i Indal och en timme se-
nare i Liden. 

I Indal uppträdde Indals Finest, barn från Stige 
skola, med sång. En hoppborg fanns på plats 
liksom Trygghetsrådet och Polisen. Här kunde 
också Tempos ägare, Viktoria Melin Furberg, 
fira att hon drivit butiken i åtta år.

I Liden fanns bland andra Räddningstjäns-
ten på plats liksom skogsbolagen SCA och 
Norrskog. I SCA:s marknadstält kunde be-
sökarna testa sina kunskaper om de olika 
träslagen som finns i Sverige.

Red.

INDAL OCH LIDEN FÅR SERVICEPUNKTER
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Vi är ombud för
ATG

Svenska Spel
Systembolaget

Apoteket
DHL

Schenker
postnord

Fältvägen 3, tel 060-920 30
facebook/Tempo Indal, e-post: tempo.indal@telia.com

Öppet
Mån - fre 10 - 19
Lör 10 - 17
Sön 11 - 16

Indal

Kolla vår hemsida för 
catering av smörgåstårtor 

och festbrickor
www.cateringindal.se

Onsdagar
Pensionärsrabatt 

7 %. Vi bjuder 
också alla 

kunder på fika!

Rekordhögt pris på skogsmark 
Funderar ni på att sälja?  
Kontakta oss för att maximera förtjänsten.  
LRF Konsult erbjuder helhetslösning vid 
försäljning men även juridisk rådgivning vid t.ex. 
generationsskifte.  

Freddie Hamrin 
Fastighetsmäklare 

060-67 88 01 
freddie.hamrin@lrfkonsult.se 
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Butiken är öppen alla dagar och är ombud för:

Lidenvägen 94, tel 0692 –100 26, facebook/Tempo Liden

Liden
Missa inte invigningen av vår 

nybyggda förbutik och lastkaj!
Lördagen den 5:e oktober 

kl 12 - 14
bjuder vi på korv med bröd, 

kaffe och tårta.
En investering som vi gjort i samarbete 

med Länsstyrelsen Västernorrland 
och EU för att utveckla service på 

landsbygden.

Husåsvägen 14

Helena 070-610 64 37

Medicinsk  fotvård
Fotvårdsprodukter

Jag finns också i
Bispgården och Kälarne

Din lokala
lammleverantör

Besök gärna vår 
gårdsbutik i Åsen

Jeanette & Thomas
Eriksson

070-551 67 52
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Andra veckan i augusti var det full aktivitet vid Utsik-
tens turistgård i Sillre. Ett trettiotal föräldrar och barn 
från Norge och Sverige hade samlats för en veckas ak-
tiviteter kring tibetansk kultur. De som inte kunde in-
ackorderas i stugorna bodde i medhavda tält och som 
brukligt är hjälptes de åt med matlagning och disk 
mellan de olika aktiviteterna. Förutom traditionell mat 
kunde deltagarna tita på filmer från Tibet, dansa tibe-
tansk dans och sjunga tibetanska sånger. Thailändska 
paviljongen var ett givet besöksmål liksom hembygds-
gården på Vättaberget.

Detta var första gången som ett läger kunde ordnas av 
Tibetan Community in Sweden för barn och ungdo-
mar med tibetanskt ursprung i Skandinavien. Lägret 
möjliggjordes genom att Cecilia och Lhaksam Eskils-
son lånade ut turistgården och arrangörerna hoppas nu 
att fler läger kan anordnas för barn och ungdomar från 
flera länder.

Text Eva-Rut Lindberg, bild Anders Högström

SVERIGE MÖTER TIBET

KONTAKTA OSS SÅ SER VI ÖVER JUST DINA BEHOV!

LRF Konsult i Sundsvall, Härnösand och Sollefteå - 060-67 88 02

lrfkonsult.se

PÅVERKA DIN OCH DINA ANHÖRIGAS FRAMTID
Vi har inga standardiserade lösningar utan vi ger dig personlig rådgivning 
utifrån just din egen, din familjs, företaget eller fastighetens förutsättningar. 

Våra jurister arbetar med allt från skilsmässor och privaträttsliga avtal till 
komplicerade boutredningar och arvsskiften.

Lägerveckan avslutades med en 
fest där deltagarna bar traditionella 
tibetanska dräkter.
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Jag heter Anders Backlund och är född på 
Sundsvalls BB och uppvuxen på gränsen mel-
lan Dacke och Klärke. Min far Olle var bördig 
från Järkvissle, hans föräldrar hette Olov An-
ders Backlund och hustrun som hette Hulda 
Sundin från Paljakka som var mor till min far. 
Min mor heter Greta, Bredin som flicka, och 
hennes far var Lars Bredin. Modern var Helena 
född Nyberg från Åsen.

Jag gick på Lidens skola med ett avbrott för 
klass 6 då vi var förpassade till Dacke skola i 
ett år, eftersom Lidens skola byggdes om till 
centralskola. Efter nionde klass sökte jag till 
Industrikolan inom SCA som var integrerad 
med Timrå Gymnasium. Där lärde jag mig 
till instrumentmakare eller styr- och reglerme-
kaniker som det idag heter. Utbildningen gav 
jobbgaranti fram till min militärtjänst som var 
inom Flyget och bestod av befälsutbildning i 
Halmstad.

Väl åter arbetade jag två år inom SCA men 
flyttade sedan till Jämtland och fick nytt jobb 
inom högspänningsel på företaget Norrmon-
tage AB. Där blev jag kvar till 1988 och ar-
betade som montör och som verkmästare med 
utvecklingsarbete i samarbete med Chalmers 
vad gäller säkerhet i arbetet. Sedan övergick jag 
till den fackliga sidan och jobbade för Metall 
inom länet angående skyddsfrågor, Vägen mot 
ombudsmannajobbet var utstakat efter utbild-
ningar runtom i landet.

I ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen 
och Metall 1987 åtog jag mig att jobba ett 
halvår med långtidsarbetslösa metallare vilket 

ledde till att jag fick permanent jobb på Ar-
betsförmedlingen i Järpen. Där jobbade jag 
fram till 1996 efter att då ha gått utbildningar 
på Umeå universitet ett år och läst national-
ekonomi, sociologi samt psykologi. Samtidigt 
jobbade jag halvtid på mitt ordinarie arbete, 
vilket mina kollegor från andra delar av landet 
var befriade från. Under samma tid var jag på 
Jämtland Radio och ledde ett program varje 
onsdag som hette ”Jobb i dag” där arbetsgivare 
och sökande fick para ihop sig till en bra deal 
för anställning.

1996 blev jag headhuntad av Arbetsmarknads-
institutet i Östersund för att bli chef över ut-
redningsavdelning för funktionsnedsatta, eller 
personer med funktionsvariationer som det he-
ter idag. Det kunde gälla sjukdomar, arbetsska-
dor eller annat där jag, på uppdrag av social-
konsulenter och psykologer och andra, gjorde 
utredningar beträffande arbete eller sjukpen-
sion. Denna tjänst hade jag fram till 2005, för 
att sedan, fram till min pension, jobba på fältet 
och utredde samma frågor men då i en reell 
arbetsmiljö.

Jag har två numera vuxna barn, varav en idag 
jobbar på Yrkesakademien som lärare och 
den yngre inom Fortifikationsverket som 
energiingenjör.

Mina hobbys har varit motion, fjällvandringar, 
fiske och så konst. Där har jag varit ledare för 
målarkurser i olja. Ett annat stort intresse har 
varit veteranbilar.

Något jag njuter mycket av är att köra mc, vil-

DET HÄR ÄR ANDERS BACKLUND
I vår serie av presentationer av de skribenter som Lidentidniens läsare får njuta av 
har turen kommit till Anders Backlund. Här följer hans egna ord. ”En del av er som 
läser mina kåserier undrar nog vem det är som sitter uppe i Jämtland och skriver 
historier som handlar om Liden med omnejd, så jag har av lovat redaktionen att råda 
bot på detta med en presentation av mig själv.”
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ket jag gjort sedan trettonårs-
åldern. Många av mina resor 
har gått till Norge vilket bara 
är att rekommendera. Nu-
mera har jag sålt min sista 
klenod som var en Triumph 
Sprint ST. Det var ingen 
gubbhoj men jag kände att 
nu hade den växt ifrån mig 
och en yngre förmåga bör få 
tämja detta kraftpaket.

Nu bor jag på en halvö ute i 
Ytterån i Storsjön i Jämtland 
med min fru Anna. Stället 
har en historia som kurort från 1875 fram 
till 1920 bestående av varm och kallbad. Åtta 
olika sorters kurbad fanns här på tomten. Vad 
som nu är kvar är vårt hus som då var läkarvil-
lan. Vår kontakt med fastlandet är en bro över 
en kanal och läget är helt perfekt för ljuva som-
markvällar och bistra vinterdagar.

Ja, kära läsare, detta var lite om mig. uRedak-
tionen vill att jag fortsätter med mina berättel-
ser och kåserier, viket jag gör med nöje.

 Anders Backlund Ytterån

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

Välkommen till
Granngården/Team Östlin Bygg AB i Hammarstrand

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

Facebook: Granngården/Team Östlin Bygg AB

Vi har det mesta för de flesta!

Anders Backlund framför ett av sina intressen. En veteran-
volvo Amazon från 60 talet.  

Bild: Eva-Rut Lindberg
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Fråga mig om ditt 
gallringsbehov

Ingen känner din skog som du. Men om  
du vill få tips på vilka åtgärder som kan öka  

lönsamheten så finns vi här för dig. 

En av virkesköparna i området är Jonas Eriksson.  
Ring honom för att höra mer om skogliga tjänster som kan  
öka värdet på din skogsfastighet. Din lokala virkesköpare  

hittar du alltid på sca.com/skog eller i Skogsvinge.

Jonas, virkesköpare
Kovland/Indal/Liden
tel 060-19 34 86

sca.com/skog
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För många svenskar är nog 
kyrkan, enligt tradition, det 
första valet för ett romantiskt 
bröllop medan andra väljer 
borglig vigsel på någon annan 
lämplig plats – ibland i hem-
liget. Den plats som Johanna 
Breitkreuz och Mathias Sjö-
ström valde för sin stora dag 
var vid Indalsälvens strand 
nedanför Utsikten i Sillre, ett 
ställe som betytt mycket för 
Johanna som vistats mycket 
där ända sedan barnsben. Jo-
hanna säger ”Vi valde platsen 
för att vi älskar naturen, vatt-
net och skogen och vi tyckte 
platsen var så vacker och av-
skild. Som en dold liten pärla 
i all sin enkelhet. Plus att den 
ligger i anslutning till Sillre, 
vår älskade by.” … och en 
vackrare fond än älven med 
de skogsbeklädda bergen i 
bakgrunden är nog svår att 
hitta.

Gammalt går igen
Johannas brudklänning var 
sydd av ett över 100 år gam-
malt bomullstyg som kom 
från Mathias farfars mor vilket 
får mig att minnas berättelsen om min egen 
farmors brudklänning. Hon gifte sig i början 
av 1920-talet och av klänningen syddes sena-
re en dopdräkt som min pappa och hans två 
syskon döptes i. Sedan har alla barnbarnen 
haft den samt några av barnbarnsbarnen. Al-
las namn finns broderade i det tyll som finns 

utanpå dopdräkten. Resten 
av brudklänningen syddes 
om till min fasters konfirma-
tionsdräkt. Slöjan tog farmor 
fram till bröllopsdagen varje 
år och med den prydde hon 
spegeln, pigtittaren, i sov-
rummet för att högtidlighålla 
en av milstolparna i sitt liv.

Återbruk
En annan person som åter-
brukade sin bröllopsklän-
ning var kemisten och 
fysikern Marie Sklodowska 
som år 1895 gifte sig med 
den franske kemisten Pierre 
Curie. Paret är känt för att 
år 1903, tillsammans med 
fysikern Henri Becquerel, ha 
erhållit Nobelpriset i fysik 
för forskningen om radioak-
tivitet. När Marie och maken 
vigdes var hon en fattig stu-
dent som valde att bära en 
mörkblå klänning som hon 
sedan, under flera års tid, 
använde när hon arbetade 
i labbet tillsammans med 
maken.

Johanna kommer förstås inte 
att arbeta i sin bröllopsklänning, som syddes 
av Marianne Ohlsson från Starslätt Oxsjö. De 
ärvda vävda och broderade dukarna, som an-
vändes vid den efterföljande festen, kommer 
dock att leva vidare vid flera festliga tillfällen.

Text och bild: Eva-Rut Lindberg

NÄR DE TU BLIR ETT
För en del är en av livets störta händelser att vigas samman. Detta kan ske på 
många olika sätt beroende på vilken tro man har. Var bröllopet äger rum är också 
en fråga av stor betydelse. 
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Vigsel i juli mellan Johanna 
Breitkreuz och Mathias Sjö-
ström vid Indalsälvens strand.
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Á LA CARTE
MÅN-LÖR 16-20

SÖN STÄNGT
(SÖN FINNS MÖJLIGHET TILL FÖRBOKNING

VID STÖRRE SÄLLSKAP)

 

Med reservation för ändringar

B O K A  D I T T

F Ö D E L S E K A L A S
H O S  O S S !

Du umgås med dina gäster och vi tar
hand om allt annat! 2-rätters på buffé
inkl. en öl/vin/cider/alkoholfri dryck

P R I S  F R Å N  2 2 5  K R / P E R S O N

Dagens Lunch 95 kr

Måndag-Fredag0696-10780
www.hotellhammarstrand.se
info@hotellhammarstrand.se

restaurangen@hotellhammarstrand.se

Frukost 85 kr

Vardagar 06.30-09.00 helger 08.00-10.00

Kvällsmöte med lokal ca 2-3 timmar
samt kaffe/the med smörgås

B O K A  E R A

K O N F E R E N S E R
H O S  O S S !

P R I S  F R Å N  1 0 0  K R / P E R S O N

Siktar man inte framåt, kommer
man inte framåt!

 

Efter en tuff vår och sommar fylld med
renoveringar, catering, konferenser, turister
och andra gäster och förnyelser så siktar
vi in oss på hösten och framtiden.
 
Vi har uppgraderat vårt lilla hotell med nya
golv, väggar och pendeldörrar i köket. 
Fasaden/vindskivor på innergården har fått
sig en uppfräschning. Receptionen och
buffén är på gång att få sig en makeover.
 

Och vi har tusen idéer till om
vad vi vill göra...

Vi önskar er hjärtligt
välkomna till oss!

Carola & Ulf med Personal

CATERING
HEM TILL ER MEN VI

TAR HAND OM
DISKEN

HOS OSS
 

B O K A  E R A

G R Ä D D T Å R T O R
S M Ö R G Å S T Å R T O R

H O S  O S S !

O C H  S J Ä L V K L A R T  H A R  V I
H O T E L L R U M  F Ö R  H E L A

F A M I L J E R  T I L L  D E N
E N S A M M A  R E S E N Ä R E N
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När jag blev pensionär började jag intressera 
mig för släktforskning och upptäckte att Jo-
han Backlund i Krokmyran tillhör vår släkt 
på min pappas sida. Johan var född 1850 i 
Norrnäs och hans föräldrar heter Jonas Back-
lund och Kajsa-Lisa Nilsdotter. Fadern arbe-
tade vid Oxsjösågen , var nybyggare i Viksjö 
och kom senare att bli landbonde vid Norrnäs 
och Krokmyran.

Arrendet på Krokmyran
Johan övertog arrendet efter sin far vid Krok-
myran 1870 och under slutet av 1870-talet 
bildade han familj med Kajsa-Greta Nilsdot-
ter född i Graninge. Kajsa-Greta kallades för 
Krokmyr-Kari och det finns många historier 
berättade om henne. Paret fick tre barn, Adolf 
f. 1880, Vilhelm f.1884 och Anny f.1888. 
Tyvärr så avlider Anny 1889 nyss fyllda ett 
år. Familjen sköter om jordbruket vid Krok-

myran och arbetade åt Skönviks AB med 
skogsbruk (huggning, transporter med häst, 
flottning, dikning av myrmark mm). Virket 
avverkades i skogarna mellan Krokmyran och 
Hällsjön och fraktades med häst ner mot sjö-
arna i anslutning till Oxsjösågen för vidare 
förädling. 

Vem var ”Lillpigan”
Flickan på familjefotot kallades för ”Lillpigan 
i Krokmyran”. Men vem var hon? 
”Lillpigan” heter Hulda Jönsson född1900 i 
Dacke by. Hennes föräldrarna heter Helena 
Backlund från Norrnäs och Oskar Jönsson 
från Dacke. (Oskar var son till Båtsman Jöns 
Knapp). Paret gifter sig under slutet av 1800 
talet och bosätter sig på fd. Båtsmanstorpet 
vid Brudsjön, Dacke. Barnens mamma He-
lena avlider 1903 i lungsot vid 27 års ålder 
och hon efterlämnar tre barn, sonen Villiam 

”LILLPIGAN” VID KROKMYRAN
Under början av 2000-talet observerade jag en välpolerad och vacker gravsten 
som hade flyttats till stenmuren i närheten av mina föräldrars gravplats vid Lidens 
kyrka. Men vem var Johan Backlund på Krokmyran?

Familjen Johan Backlund Krokmyran
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7 år, samt döttrarna Hulda 3 år och 
Ingrid 1 år. Deras pappa Oskar hade 
säkert svårt med att ta hand om bar-
nen på egen hand då han arbetade 
i skogen och som dräng i Norrnäs. 
Barnen kommer att växa upp på 
olika platser efter sin mammas död. 
William växer upp hos sin morfar 
Jonas Backlund på Norrnäs. Yngsta 
barnet Ingrid kommer att bo kvar 
med sin pappa Oscar och hans hus-
hållerska. ”Lillpigan” Hulda flyttade 
till sin morfars bror Johan Backlund 
med familj på Krokmyran och hon blev en i 
familjen under sin tidiga uppväxt. Barnen fick 
börja arbeta i tidig ålder, både med att sköta 
djuren och hjälpa till med hushållsarbete. 
Hulda har berättat att hon fick i uppdrag att 
vandra till Boda by och hämta en griskulting 
hos en bonde i byn. Hon hade en näverkont 
på ryggen som skulle användas för att under-
lätta transporten hem till Krokmyran. Gris-
kultingen lades i konten och Hulda började 
vandra hemåt. Botten på konten brast efter 

någon km och Hulda lyckades fånga in ”kul-
tingen” och sedan det var bara att återvända 
till Boda och få hjälp med lagning av konten. 
Promenad hem till Krokmyran blev både 
lång och krävande, c:a 10 km lång vandring 
på stigar uppför berget. 

Hulda gifter sig
Hulda gifter sig 1922 med Handlare Lars 
Åslin i Sunnås. Han startade sin Lanthandel 
1919 och paret driver affären på egen hand. 
När Lars var bortrest i virkesaffärer sköter 
Hulda om Lanthandeln. Lars hade många 
intressen, han målade tavlor, fotograferade 
och var mycket intresserad av travsport. Han 
ägde själv en travhäst som hette Forell. Hulda 
och Lars får inga egna barn. Lars omkom un-
der början av 1960 talet genom en trafiko-
lycka utanför sin handelsbod. Hulda flyttade 
till Liden efter sin makes bortgång och hon 
avlider 1985 i en ålder av 85 år. 

Gravstenen
Hur var det nu med den vackra gravstenen? 
Under 1970 talet berättade Hulda Åslin för 
Anna och Folke Backlund från Bispfors att 
det var hon som hade bekostat renoveringen 
av gravstenen över Johan Backlund vilket vi-
sar på att ”Lillpigan” Hulda hade en långva-
rig ”familjekänsla” för Johan och hans familj.

Hulda och Lars Åslin

Krokmyran
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Tjuvskjutet kött?
Anna Backlund berättade följande historia ef-
ter Krokmyr-Kari.

Det hände ibland att Skogsbolagens tjänste-
män besökte Krokmyran när de var ute och 
inspekterade skogen och fastigheten. De kun-
de då få köpa en måltid av Krokmyr-Kari. och 
den här gången så bjöd hon på en gryta som 
var gjord på kött från en tjäder. Bolagsgub-
barna var hungriga och åt med god aptit.  Till 
slut undrade någon vad det var för slags kött 
som de åt. ”Ät och tig” sa Kari med glimten i 
ögat. Troligen misstänkte gubbarna att det var 
något ”tjuvskjutet kött” i maten. 

Håkan Backlund

Källor: Jag vill tacka Inger Brus för person-
uppgifter och lån av foton på familjen Johan 
Backlund. Ingers farfar är den äldre sonen 
Adolf på fotot. Ingers mamma Anna har 
berättat många minnen om Krokmyran för 
mig. Anna var född 1919 blev 97 år. 

Bed & Breakfast 
 

och flera typer av boende för  
turister och företag i 

Bispgården, Holmstagården i Utanede, 
Boda, Järkvissle och Lagfors 

Vi köper in dödsbon 
flyttbon samt hela fastigheter 

med eller utan innehåll

Vi fixar rot/rut

Tel: 070 - 214 49 52, www.tessanisillre.se, facebook/Tessan i Sillre

Dagens lunch 
Måndag - fredag

Minst två rätter inklusive
kaffe och pajbuffé

SB Mark & Byggservice AB är ett komplett bygg- 
och anläggningsföretag som varit verksam i 20 år. 
Med branschmässigt utbildade hantverkare  som 
besitter bred och lång erfarenhet, hjälper vi gärna 
er med det ni vill ha utfört.

Exempel på våra tjänster:
• Nybyggnationer
• Renoveringar
• VA-arbeten
• Betongarbeten, stora & små

SBMark & 
Byggservice

Stefan: 070-684 96 45 | stefan@sbmark.se och Johan: 070-367 54 56
Följ oss på Instagram och se våra arbeten: Sbmarkbygg

BYGG- OCH  
ANLÄGGNING

• Shakter, transport & markanläggning
• Industriservice
• Butiksservice & butiksinredningar
• Bygglov & konstruktionsritningar
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Använder du oss och vår kompetens kan du få ut mer av din skog. Med 
planering, med gallring och aktivt skogsbruk får du bäst avkastning över tid. Att vara 
en aktiv skogsägare och sköta sin skog lönar sig på alla sätt och skapar oanade 
möjligheter. 

Vårt hållbarhetsavtal Träkronan är bara ett exempel på hur vi hjälper dig till 
framgångsrikt skogsbruk, vi har också andra tjänster att erbjuda som underlättar när 
du inte har möjlighet att jobba i skogen själv.
 
Kontakta din skogsrådgivare idag så berättar vi allt du behöver veta för att höja 
värdet på skogen. 

traktonan.norrskog.se

Johan Dammström 
Rådgivare Indalen
Tel: 010-150 25 45

Samuel Lind 
Rådgivare Indalen
Tel: 010-150 27 35

Tillsammans ökar 
vi värdet på 

din skog
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Vi besökte Bondens marknad vid Gudmund-
stjärn nära Indal. Här hittade vi, förutom ho-
nung och diverse inläggningar, mycket annat 
för den som är intresserad av slöjd och hant-
verk i olika former. Ett lite udda hantverk är 
bindningen av fiskeflugor där Christer Nord-
ström visade och sålde från sin stora produk-

BONDENS MARKNAD VID GUDMUNDSTJÄRN
Höst = skördetid och de som producerar frukt och grönt får nu avsättning för sina 
produkter, som råvaror eller i förädlat skick. 

tion. Dessa är små hantverk av flu-
gor som imiterar det byte som den 
fisk man vill få upp för tillfället äter. 
Christer har ägnat sig åt hantverket 
sedan 1960-talet och kunde berätta 
bakomliggande historier om de flu-
gor han visad upp. En av flugorna 
kallar han ”Röda faran” och den har 
han tillägnat ett ode:

Jag längtar vindens tjut i 
mitt öga,
känna forsen sila i fjäder 
och hår.
Röda faran är mitt sär-
egna namn,
ty jag lockar fiskar i håv-
garnets famn.

Besöket vid Gudmundstjärn fick sedan ett 
raskt slut när himlen ovanför oss öppnade sin 
väldiga dusch på full styrka.

Text och bild
Eva-Rut Lindberg

Använder du oss och vår kompetens kan du få ut mer av din skog. Med 
planering, med gallring och aktivt skogsbruk får du bäst avkastning över tid. Att vara 
en aktiv skogsägare och sköta sin skog lönar sig på alla sätt och skapar oanade 
möjligheter. 

Vårt hållbarhetsavtal Träkronan är bara ett exempel på hur vi hjälper dig till 
framgångsrikt skogsbruk, vi har också andra tjänster att erbjuda som underlättar när 
du inte har möjlighet att jobba i skogen själv.
 
Kontakta din skogsrådgivare idag så berättar vi allt du behöver veta för att höja 
värdet på skogen. 

traktonan.norrskog.se

Johan Dammström 
Rådgivare Indalen
Tel: 010-150 25 45

Samuel Lind 
Rådgivare Indalen
Tel: 010-150 27 35

Tillsammans ökar 
vi värdet på 

din skog

Christer Nordström visar och säljer fiskeflugor på 
Bondens marknad vid Gudmundstjärn.
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Erik Olsson från Västerstugan i Västerede till-
bringade vintern 1919 i Östersund. I slutet på 
november skriver Erik hem till sin Anna och 
berättar han beslutat sig för att ta en kurs i au-
tomobilkörning och att han har varit ute och 
kört bil men att det gick ganska ”knaggligt”.
Till sin hjälp hade Erik Chaufför-Boken, 
skriven av Ingenjör Erland Bratt, som var en 
’populär framställning av automobilen och 
dess verkningssätt samt några synpunkter vid 
inköp’. 

Av bokens 148 
sidor ägnades en-
dast 18 sidor åt 
bilkörning och 
trafikregler. In-
genjör Bratt an-
såg att ’utan att 
vi känna det 
inre samman-
hanget mel-
lan arbetande 
delar kunna 

vi ej tala om någon 
körskicklighet. Det är icke till fyllest att 

i rätt tid kunna vrida på ratten, att bromsa 
och växla eller, mer generellt, att utföra de 
handgrepp som äro förbundna med körning-
en. Allt beror på hur det sker. En automobil 
kan jämföras med ett musikaliskt instrument, 
som först ger sin fulla ton sedan det råkat i 
konstförfarna händer.’

Resterande sidor i Chaufför-Boken innehål-
ler noggranna beskrivningar av motorns olika 
delar och funktioner med tillhörande foton 
och sprängskisser. Fördelningen av bokens 
innehåll var nog rimlig eftersom de första bi-
larnas bristfälliga konstruktioner i kombina-

tion med våra dåliga vägar gjorde att de ofta 
gick sönder. Det var ett stort plus om förarna 
själva kunde meka med bilen och även till-
verka egna reservdelar.

I boken kan man bland annat läsa att lands-
vägskörning består av flera olika moment, 
varav den vanligaste är ’kontinuerlig körning 
på rak vägbana’. Då ska man rulla fram med 
jämn hastighet och lyssna till motorns oav-
brutna spinnande. Dessutom bör man vara 
glad så länge inget avbrott gör sig gällande. 
Kurvtagning jämställs med konståkning och 
där en kurva kan tas på många sätt men en-
dast en i regel är riktigt. Vid körning uppför 
backe bör man ta lämplig sats för att utnyttja 
’vagnens levande kraft’ för att på bekvämaste 
sätt nå backens krön. När man kör utför en 
lång backe kan man med fördel slå av tänd-
ningen och på så sätt används motorn som 
broms samtidigt som den kyls och man sparar 
bensin. Eftersom det finns så många typer av 
’vagnar’ är det svårt att ge någon generell regel 
när det gäller växling men det finns två alter-
nativ: växling uppåt och växling nedåt. Att 
bromsa var en hel vetenskap och fyra sidor 
ägnades åt detta. Exempelvis framgår att ’en 
brutal bromsning är en välsignelse för ringfir-

ATT LÄRA SIG AUTOMOBILKÖRNING
I början på 1900-talet började intresset för bilkörning vakna i Jämtland men det var 
först under 1920-talet som bilismen fick sitt egentliga genombrott.
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mor och reparationsverkstäder’ som beror på 
bristande förutseende och att en frikopplad 
motor ej räknas som bromsning men ändå ger 
en minskad hastighet. Det viktigaste rådet är 
att undvika bromsning där den kan undvikas.

Efter två veckor blev Erik godkänd att köra 
bil och han skriver hem till Anna:

”Jag har nu tenterat i min bilkörning, skjutsat en 
Ingenjör J. Jag har haft förhör för samma man 
om bilens konstruktion och jag blev godkänd även 
där. Det gick ganska bra, för vi var tio stycken 
som examinerades på samma gång. Vi fick först 
skjutsa Ingenjör J en stund var här i stan (cirka 
15 min), sedan hade vi förhöret på ett i förväg 
tingat rum på Stadskällaren. Efter förhöret bjöd 
vi lärlingar våra läromästare samt Ingenjör J på 
en finare supé som räckte till kl ½ 2 på lördagnat-
ten och sedan så vara vi Chaufförer.”

Text: Maud Herkules, bilder ur Chaufför-Boken

Den 17 augusti var det öppet hus hos Maud Herkules. 
Av flera anledningar. Dels att hon har bott på släktgår-
den i Västerede i tio år och dels att hon flyttat hem kon-
toret från lokalerna i Bispgården. I förbifarten nämnde 
hon också något om en födelsedag...

Nu behöver Maud inte längre oroa sig för att snöa inne 
när hon ska till jobbet eftersom kontoret har inretts i 
det gamla köket i ”Gammelbyggninga” på gården. Huset 
stod färdigt kring 1780 och byggdes av Olof. Han var en 
av de fem byamän i Västerede som gjorde allt de kunde 
för att stoppa utgrävningen av Ragundasjön, men med 
facit i hand vet vi att de inte lyckades.

Maud kan nu lugnt arbeta vidare med historieprojektet 
”Story of Ede” som genomförs med projektstöd via EU. 
En del av detta publicerar hon här i Lidentidningen och 
annat finns att läsa på hennes blogg storyofede.se.

Text: Eva-Rut Lindberg
Bild: Maud Herkules

MAUD FLYTTAR HEM

Maud säger att hon lyssnat på 
vad huset, som stått oanvänt i 
100 år, ville vid inredningen av 
konstorsrummet. 
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Vi tror att goda
affärer bygger på
goda relationer.

handelsbanken.se/liden
handelsbanken.se/timrå

Amanda Eriksson, Erik Martinsson, Annette Reinikainen, Viktor Stenström, 
Jeanette Forslund, Patrik Olofsson, Erika Åström
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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

060-15 90 40, Peter@plb.se

P L B Bygg AB

Kontakta oss för 
information om lediga 
lägenhet eller lokaler

Våra öppettider

Mån-Fre 10.00-17.00

Lördag 10.00-13.00

Tel 0696-100 69
www.stooks.se

Centralgatan 16
HAMMARSTRAND

Vi tror att goda
affärer bygger på
goda relationer.

handelsbanken.se/liden
handelsbanken.se/timrå

Amanda Eriksson, Erik Martinsson, Annette Reinikainen, Viktor Stenström, 
Jeanette Forslund, Patrik Olofsson, Erika Åström
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010-199 88 00 | info@eolusvind.com  
www.eolusvind.com

Eolus erbjuder möjlighet 
att investera i såväl 
vindkraftsandelar som hela verk. 

Ny möjlighet att söka vindpeng 
till våren!
Ny ansökningsperiod kommer nästa år och då har 
föreningar i bygden möjlighet att på nytt söka 
vindpeng. Under 2020 kommer det att vara full 
vindpeng för Jenåsen och en delvis vindpeng 
från vindparkerna Kråktorpet och 
Nylandsbergen.

Vid frågor vänligen kontakta 
Eolus driftchef Johan Larsson 
på telefon 010-199 88 24 eller 
e-post: johan.larsson@eolusvind.com
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Välkommen in till oss
LHS Maskiner AB, Arbetsledarvägen 2, Sundsvall (Birsta)

Tel vxl 060-57 72 20 – info@lhsmaskiner.se – www.lhsmaskiner.se

Riktigt bra erbjudande på nya traktorer! 
Vi har nu möjlighet att göra en specialkampanj på ett begränsat antal nya Case IH. 

I kampanjen erbjuder vi bra utrustade maskiner till kraftigt reducerade priser 
Antalet kampanjmaskiner är begränsade. 

Case IH Farmall 65A
Varför köpa begagnat? Med denna kampanj 
får du en ny Case IH som är lämplig som 
gårdstraktor på den mindre gården. 
Bra utrustad för att klara allt från snöskottning 
till balhantering + mycket mer. Ålö lastare, AC, 
kopplingsfri fram & back, 4wd, luftstol med mera. 
Kampanjpris: 375.000:- 
Månadskostnad: 3.570:-* 
*20% kontant alt inbyte, 84 månader, kampanj-
ränta 1,1% första 3 åren som följer Stibor

Case IH Farmall 85C
En 90hk traktor med extra allt. Vi har utrustat en 
”LHS Edition” som erbjuder mycket utrustning till 
ett riktigt fint kampanjpris. 
Ålö Q3 lastare, kopplingsfri fram & back, 24x24, 
HD framaxel, 4wd, extra hydraulik, hitch, hydr.
släpvagnsbroms, luftstol, AC, passagerarstol, 
extra arbetsbelysning fram och bak, takfönster 
med mera. 
Kampanjpris: 529.000:- 
Kampanjpris inkl Fransgård snöslunga monterat & 
klart, bakmonterad: 557.000:- 
Månadskostnad: 5.040:-* 
*20% kontant alt inbyte, 84 månader, 
kampanjränta 1,1% första 3 åren som följer Stibor

Just nu har vi dessa Caser IH till snabbare leverans
Farmall 65A, Farmall 85A, Farmall 85C, Maxxum 145, Puma 240, Optum 300, 

Farmlift 742, Balpress RB545 
Priser är exkl moms

010-199 88 00 | info@eolusvind.com  
www.eolusvind.com

Eolus erbjuder möjlighet 
att investera i såväl 
vindkraftsandelar som hela verk. 

Ny möjlighet att söka vindpeng 
till våren!
Ny ansökningsperiod kommer nästa år och då har 
föreningar i bygden möjlighet att på nytt söka 
vindpeng. Under 2020 kommer det att vara full 
vindpeng för Jenåsen och en delvis vindpeng 
från vindparkerna Kråktorpet och 
Nylandsbergen.

Vid frågor vänligen kontakta 
Eolus driftchef Johan Larsson 
på telefon 010-199 88 24 eller 
e-post: johan.larsson@eolusvind.com



30 Lidentidningen 2019-03

Några fördelar med att sälja till oss:

Kontant betalt till marknadspris
Inget mäklararvode

Fastigheten fortsätter ägas lokalt
Full diskretion utlovas

Vi ordnar kostnadsfritt all administration i samband med köpet så som 
köpekontrakt och köpebrev etc.

Vi är certifierade enligt FSC och PEFCTM för bästa möjliga  
miljö- och hållbarhetsarbete.

Kontakta oss på info@3jskog.se eller 070-600 99 68 för mer information.

Följ oss gärna på Facebook!

Vi vill fortsätta att förvärva och förvalta 
skogsfastigheter för en levande landsbygd och köper 

därför gärna hela eller delar av din skogsfastighet

3J Skog 
i Sunnås
köper din 

skogsfastighet

Foto: Wikimedia Commons
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Korv
Bakeoff kaffebröd
Gasol
Däckservice
Självtvätt

Sundsvallsvägen 1, Bispgården
bispgardens.trafikbutik@telia.com

Öppettider

Vardagar 07.00 – 20.00
Lördag 08.00 – 20.00
Söndag 09.00 – 20.00

Närlivs med brett sortiment 
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Niclas 073-044 79 42 
Lasse 070-647 15 07

• Grävning för grunder

• Vatten och avlopp
• Dränering

• Snöröjning och sandning
• Klippning vägar
• Matjordsförsäljning

22 Lidentidningen

Niclas 073-044 79 42 

Lasse 070-647 15 07


