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Annonspriser
Köp fem annonser, betala för fyra!

Föreningar får dela på en helsida,  varför vi är 
tvungna redigera material om utrymmet är be-
gränsat. De föreningar som vill ha sitt material 
ograverat är välkomna att köpa en annonsplats. 

Ring för kostnadskalkyl.
 Baksida i färg kostar      1870:- 
 1/9 sida 43 x 59 mm stående      218:-
 2/9 sida 86 x 59 mm stående      436:-
 1/3 sida 130 x 59 mm liggande   545:-
 1/2 sida 130 x 91 mm liggande   763:-
 1/1 sida 130 x 184 mm stående  1520:-
 Köp och Sälj ca 20 ord  40:-

Alla priser exkl moms

Vill du prenumerera? 
Kostnad 150:-/år.  PG 15 89 07-6 

Adress till tidningen Lidens Tidning   0692 - 10 123
   Bodacke 143, 860 41 Liden  070 - 277 36  40
Besöksadress:  Husåsvägen 9A  (Gamla Posten)  Vardagar 13-17
E-postadress:  tidning@telia.com   
Ansvarig utgivare / artiklar :Tore Löfvenius   0692 - 101 23
Historiska artiklar: Arne Johansson   0692 - 210 75
E-post   arne.jarkvissle@telia.com   
Annonser:      0692 - 10 123
       070 - 63 102 77 
Tryckeri:   Prinfo Accidenstryckeriet i Sundsvall

Omslagsbild: En bäck i 
närheten av Oxsjö.

Fotograf: Cecilia Persson

Nästa Lidentidning
utkommer

29/8
Manusstoppdatum 1/8

Lidens Tidning utkommer 5 ggr / år.

Du kan posta eller maila  ditt bidrag, 
tänk bara på att faxade original 

ger ett sämre slutresultat

Många skickar mail till tidningen och skriver då 
tidningen men så här skall mailadressen se ut:

tidning@telia.com

Välkommen till Lidens båtklubb !
Lidens båtklubb är en ideell förening som hälsar gamla och nya medlemmar välkomna.
Båten är nyrustad och finns vid klubbens brygga på piren nedanför Lidenbron 
Medlemskap i klubben kostar 75 kr året för Lidenbor och 100 kr för övriga. Om du inte är 
medlem kan du lösa medlemsavgiften när du betalar båthyran. 
Klubbåten kostar 200 kr per dag att hyra plus kostnaden för det bränsle du använder.
Du bokar och hyr båten på Macken i Liden. När du betalat hyran får du full tank och nyck-
lar till båt och flytvästförråd. När du lämnar tillbaka nycklar och tank hjälper personalen på 
Macken vid behov till att fylla tanken igen med rätt bränsle – blyfri 95 med inblandning av 2%  
tvåtaktsolja.
I båten finns övrig utrustning du behöver och instruktioner.
Vid eventuella frågor eller problem med båten är du välkommen att ringa Leif Åmansson 
070/693 9769 eller Jens Åmansson 070/ 274 3615
Ha en skön tur på älven!
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Föreningsnytt     (mer på sidan 10)

Indals PRO
 19 aug Utflykt 
 16 sept Surströmming i Sunnåslokalen
 21 okt Månadsmöte. Dr Åhsgren underh. 

Västanå-Korsåmons Bygdegårdsförening 
10 juli 13.00 Gudstjänst  Grillplatsen
14 aug 15.00 Kamsen  Bygdegården

Danserna på Åsen:
24/6 Midsommarafton Micke Ahlgrens
23/7 Svänzons

Indals Hembygdsförening
Juli 27 19.00 Besök av 
Sundsvalls motorveteran-
klubb. Servering, under-
hållning. Info: 060-92106.

KÄVSTA CAMPING 2 OCH 9 JULI

HäreSalonger har gett blodad tand och nu satsar vi vidare med SommarSalonger på Käv-
stabrons camping den 2 och 9 juli. Flera nya glada amatörer har anslutit till showgänget i 
Vaduvill och föreställningen sker i samarbete med Indals Kyrkokör. Detta kommer att bidra 
till två härliga föreställningar för hela familjen. Det blir sång, dans, sketcher och allsång i 
en skön mix. 

Datum: 2 och 9 juli.
Tid: 14.00.
Plats: Kävsta Camping, utomhusscenen.
Pris: Fri entré.

Juli 30  16.00  Spelmansstämma. Info: 060-
97157 alt 060-92046.

Juli 31  13.00 Spelmansstämman fortsätter.

Holms PRO
16 aug 10.00 Boulemästerskap, 
           Holmvallen
25 aug 13.00 Medlemsmöte, Anundgård

Joel Böhlen-spelstämma 
27/7 kl 15 i Ängom, mellan
Järkvissle och Boda väg 86.Skylt.
Bertil Westerlund och Susan R mfl.
Sören Nilsson kåserar.
Soppa och fika säljes. Fri entre.
Välkomna! Pia och Örjan 070-5349383.

Hembygdsdag 
Storstensjöbodarna

Söndagen den 3 juli kl. 10.30

Catharina Larsson inleder med att kula melo-
dier från Medelpad. Hon framför även sånger 

under och efter gudstjänsten.

Efter gudstjänst och sång serveras kaffe 
varmkorv. Lotteri och medlemsskrift

Överfart med flotten från lockan 10.00

Gökotta på Vättaberget. 
Foto Arne Johansson
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Bystugan
Lokalt servicecenter

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

Tel. 0692 - 101 23

Din lokala bank 

Just nu bjuder vi på uppläggningsavgiften på dina lån samt 
gratis betalkort första året om du byter bank till oss.

Du vet väl att vi alltid har gratis bastjänster såsom:
-Internet
-Telefonbanken
-Mobiltjänsten
-Privatgiro
-Frikort

Kontakta oss för att höra mer.

Tobias Wiklund / Maria Nilsson
Tel 0692-60960.
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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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På väg så långt bort man kan komma, till 
Djupröra, på gränsen mellan Ånge, Sunds-
vall och Jämtland med 4 bofasta familjer 
och utan fast telefoni till hösten. Där hade 
man för avsikt att hålla marknad. Hade ald-
rig besökt detta evenemang trots att det var 
tolfte gången marknaden hölls enligt en av 
skaparna, Ulla Löfstedt. Hon menade att 

Djupröra Marknad- vid världens ände!

marknaden fungerade som en slags hem-
vändardag och det kunde ju vara en förkla-
ring till att det var så mycket folk lördagen 
den 28 maj 2011. Ett tjugotal knallar som 
främst sålde hantverk eller sådant som gick 
att äta fanns på plats. Själv inhandlade jag 
en salami av handlaren från Hällesjö chark 
som även visade sin prisbelönta basturökta 

rulle. Mina kompisar Arne och Magnus 
inhandlade dukar och ost samt ”de världs-
berömda äppelskruttarna” som träsnida-
ren Ulf Palo från Söråker sålde. Han har 
till dags dato tillverkat 17 000 st. Vi som 
gillar kolbullar måste ju naturligtvis också 

Ulla Löfstedt

Sivert Rosenholm  från 
Hällesjö Chark
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testa Djupröramodellen. De fi ck godkänt av 
smakpanelen. Träff ade också på en hel del 
bekanta människor som letat sig hit. Totalt 
sett blev detta en lyckad dag och ett besök 
nästa år är inte uteslutet. Bilderna som fi nns 
här representerar en liten del av marknaden. 
För att se mer gå in på www.lidenstidning.se

Tore Löfvenius
Text & Foto
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                                           Lördag 9 Juli 

                                          

                                                  Trollnatta 
                                 i Järkvissle Trollby                           
 

Insläpp från kl.16.00 
 

17.00  Tobbes Ukulele orkester 
                    drar igång Trollnatta 

18.00  Tobias Larsson & Anders Skoglund 
                    ”Skrattanfall och galenskaper” 

19.00  Blomsterkungen Rolf  
                    Peter Högström sjunger och berättar om 
                     botanisten Rolf Lidberg 

20.00  Timotej 
21.00  Janne Önnerud   

”Gamla godingar” 

22.00  Berit Svenningson Blues Band 
                    avslutar med hårdsvängande blues 

23.00  Trollnatta avlutas 
 

Kom och trivs i vacker miljö med mycket musik! 
Trollcaféet är öppet. Fika, njut av goda grilltallrikar, 

hamburgare, varmkorv, glass, läsk, lättöl mm. 
 

Info Trollbyn 0692-21121 
Inträde: 100 kr. 

Ungdomar under 15 år gratis 
 

www.trollbyn.se 
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Det ombyggda naturrummet i Järkvissle Troll-
by är nu färdigställt. Helt i konstnären och 
botanikern Rolf Lidbergs anda har älven lyfts 
fram som den centrala livsnerven i bygden. 
Det gäller både i biologiskt och historiskt/
kulturellt avseende. På midsommardagen lör-
dagen den 25 juni kl.11.00 öppnar det ”nya” 
naturrummet och därmed öppnar Järkvissle 
Trollby för säsongen. 

Men vad är det för stora och djupa gropar 
framför tre av husen i Trollbyn? En tidigt be-
sökande bussresenär gissade på nedgångar till 
Trollens undre värld. Se svaret på gåtan på si-
dan 29.

NATURRUMMET KLART

Kring temat älven har fyra avdelningar 
bildats i naturrummet: Fiske, Flottning, 
Båttrafik och Elkraft. Flera av Rolf Lid-

bergs spännande faktarutor ur 1950-ta-
lets SCA-tidning kan också beskådas och 
mycket mer. Och den mycket uppskat-

tade bikupan finns kvar.

Arne Johansson
Text & Foto
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Öppettider
Mån - Fre  10 - 19
Lör   10 - 16
Sön   12 - 16

0692 - 100 26

LIDEN      

Vi är ombud för

Paket
utlämning

Pelle, Carola, 
Gun och Jannice

Järkvissle 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

Lions 
Indal-Liden-Holm
”Hjälp oss Hjälpa”

0692 - 103 87
  060 - 92 352

LIDENS
BLOMSTERFOND

0692—100 27
Din gåva

ger glädje i Liden
Plusgiro 11 455–3

Gatuköket 
Route 86

 i Indal 

Öppet hela 
sommaren

www.stefansmaskiner.se

Vi öppnar den 11 juni 
i samband med

Big Tractor Meet

Danserna på Åsen:
24/6

Midsommarafton 
Micke Ahlgrens

23/7
Svänzons

Friidrottslek Måndagar med start 13 juni 18.30 alla åldrar. ILSK
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I Skogskojan väcktes intresset
I den ensligt belägna och halvskumma skogsko-
jan hörs radioutsändning från någon av engel-
ska BBC:s radiokanaler. Men mest uppskattat 
är den moderna musiken ännu senare på kväl-
len från Radio Luxemburg. Ljudet kommer 
från en liten batteridriven reseradiomottagare 
av märket Luxor.  En hård arbetsdag i skogen 
är över i slutet av 1940-talet. Järkvissleborna 
Arne Höglund och kompisen Nils Näsman, 
båda i tonåren, steker fläsk, kokar potatis och 
lyssnar till en hägrande omvärld. Tekniken har 
dock sina begränsningar och batteribyte var en 
nödvändighet varje vecka.

FÖRÄLSKAD I RADIOVÅGOR

Arne Höglund 
en sann Radioamatör.

Det var så här ett livslångt radiointresse väck-
tes hos Arne Höglund på Högland i Järkvissle. 
Arne fyller i år 79 år och bevis på radiointres-
set fick jag vid ett hembesök. Ett rum i villan 
är helt belamrat med en obegriplig men fung-
erande radioutrustning. Det är lätt att tro att 
Arne har en yrkesmässig relation till radiovärl-
den. Men så är inte fallet. Yrkesbanan har gått 
från jordbruksarbete på hemgården (nedlagt 
1971), nattvakt i omgångar hos säkerhetsföre-
taget Securitas, målare i Jämtland och arbete 
vid täljstensfabriken i Handöl.

Rolf Lidberg undervisade i språk
Arne har alltid varit en bokmal, och det var 
via tekniktidningar som radiointresset började 
hitta sina former.  En granne, Johan Persson, 
lagade bl.a. grammofonverk och Arne tog in-
tresserat del av tekniken. Från början handlade 
radioaktiviteten uteslutande om DX (kontakt 
med kortvågsstationer runt jordklotet). DX-
are lyssnade in stationer, skickade lyssnar-
rapporter och fick som tack för besväret s.k. 
QSL-kort med posten. Några sökte bara öar, 
andra valde olika typer av länder osv. Arne har 
gått i 7-årig folkskola. Utländska språk fanns 
inte på schemat överhuvudtaget. Skulle man 
via radio ha kontakt med världen krävdes i 
alla fall något språk utöver svenskan. Under 
1940-talet startade Rolf Lidberg (Trollmåla-
ren och även språkgeniet) kurser i engelska 
och tyska i Järkvissle. Det blev ca 10 lektioner 
i vardera språket och sedan lockade Sundsvall 
och en framgångsrik konstnärskarriär. Men 
dessa korta lektioner har hjälpt Arne med sina 
kontakter världen om.

Arne Höglunds hem med radiomast 
på Högland i Järkvissle.
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150 ”radioländer”
Den person som handgripligen ledde 
in Arne i radiorymden var vännen 
Arne Eriksson. Redan för 40 år sedan 
blev Arne radioamatör enligt defini-
tionen, dvs. han klarade av ett s.k. B-
certifikatet. På den tiden krävdes god-
kända prov i morsealfabetet. Arne har 
haft kontakt med 150 av totalt 300 
”radioländer” eller kommersiella ra-
diostationer, som till exempel Radio 
Peking. Det är som synes skillnad på 
länder och ”radioländer”! 

Idag pratar radioamatörer med varandra jorden runt. Utrustningarna har förfinats med åren. 
Det är inte mycket en radioamatör kan göra tekniskt idag, men den sociala gemenskapen går 
inte att rationalisera bort. En standardutrustning (både radio och trådantenn) för en nybliven 
radioamatör kostar ca 5 000:- kronor. På Föreningen Sveriges Sändareamatörers (SSA) hemsida: 
www.ssa.se finns mycket information att hämta för den intresserade.

Del av radiorummet hos Arne Höglund 

SI9AM

Medlems-PIN, 
kraftigt förstorad.

Den kryptiska rubriken står för King Chulalongkorn Memorial Ama-
teur Radio Society in Ragunda, Sweden. Föreningens syfte är att erbjuda 
sändaramatörer som besöker den Thailändska Paviljongen att köra ama-
törradio med hela världen med specialsignalen SI9AM. I ett hyrt rum 
på Holmstagården i Utanede nära den Thailänska Paviljongen finns av-
ancerad radioutrustning och samtidigt två övernattningssängar. Utanför 
tronar en stor antennanläggning.

Kommunstyrelsens ord-
förande i Ragunda kom-
mun Terése Bengard och 
Ordföranden i föreningen 
SI9AM Lars Aronsson i 

radiorummet på Holmsta-
gården i Utanede.
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Medlemsträff i Föreningen SI9AM på Holmstagården lördagen den 9 april 2011.
Bakre raden fr.vä.: Lars Aronsson, Östersund, Jan-Bertil Karlsson, Östersund, Göran Ing-
emar Backman, Torshälla, Ingvar Bergström, Aspås, Ulla Norrmén, Njurunda, Nils Berg-
lund, Sollefteå, Kommunalrådet i Ragunda kommun Terése Bengard, Rolf  Bredin, Hel-
gum, Lennart Lind, Kvissleby, Sven-Henrik Östborg, Stugun och Erik Edblad, Sundsvall.  
Främre raden fr.vä.: Kent Forss, Sollefteå, Jörgen Norrmén, Njurunda, Christer Byström, 

Kvissleby och Arne Höglund, Liden

Radioveteranen Arne Höglund tog en lördag 
i april undertecknad till en medlemsträff på 
Holmstagården med deltagare från skilda håll. 
Dagen till ära hade Kommunstyrelsens ordfö-
rande i Ragunda kommun Terése Bengard in-
bjudits och fick verksamheten presenterad för 
sig. Hon fick även lyssna till samtal från skilda 
länder i Europa. Föreningen går i år in på sitt 
andra decennium. Radiostationen tilldrar sig 
internationellt intresse. Senast besöktes den 
under flera dagar av två radiofantaster från 
Holland.  Webbplatsen heter: www.si9am.se 
med info och bilder.

Text & Foto:
Arne Johansson, Järkvissle

Antenn för kommunikation med 
radioamatörer uti världen
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Vättaberget
Vi serverar:
Pajer, soppor,
våfflor, toaster, 
smörgåsar och
Kaffe o hembakat
Kristihim. (gökotta) 08-16
Nationaldagen 6 juni 11-18
Midsommarafton STÄNGT
www.lidenshembygdsforening.com
Öppet sex dagar i veckan. (måndagar stängt). 
Tider 11-16 hela sommaren från den 5 Juni.
För info och bokning ring 070-297 25 32, 070-2720184

 i Liden
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Äventyr för familjen, kompisarna eller företaget.









Boende

Bad och bastu

Kanoter

Klättring Fiske
God mat
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Info
CG       070/5895507
Tobbe  070/5312500
Sture    070/2384429







Traktorcruising 
start cirka 17.00



Området öppnar 10.00 
första start 11.00
Severing båda dagarna

Lördag
Underhållning i pubtältet, 
Kvällens underhållare: 
Christer Halvarsson.
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Grilldax     
till ca: 6-8 pers    
Rostat vitlökssmör   
300g riktigt smör, mjukt   
4-5 vitlöksklyftor    
salt      
pepparkvarn    
citronsaft ca 1 tsk    

Istället för vanligt vitlökssmör så rosta 
vitlöken först, antingen hela klyftor 
i ugn eller skurna i en het panna med 
olja, akta så du inte bränner vitlöken. 
Låt kallna och blanda alla ingredienser. 
Kyl i önskat format. Klart.

God sås
Ca: 1dl (typ Heinz chilisås)   
Ca: 1dl Dijonsenap   
ca: 1dl kall olivolja   
hackad gräslök    
ev. lite salt    
 

Häll senap + chilisås i mixerglas alt vis-
pa med elvisp. Häll pö om pö olivolja 
under ständig visp/mixning tills såsen 
tjocknar något. Vänd ner hackad gräs-
lök    
Obs! Denna sås bör hållas kall in i det 
sista. Passar både grillat kött och fisk. 

Dom gånger jag grillar och har en riktigt fin bit kött skippar jag ofta smör coh såser. Istället 
satsar jag allt på salladen, den ska vara smakrik och matig. Använd gärna smakrika ostar, nötter 
eller fröer, frukt eller bär och lök i någon form.
Glöm inte att krydda salladen , dock inte för långt i förväg, salt drar ur vätska i grönsaker.

Smaklig måltid! / Anders Stenström

Anders och Eva-Sofie Stenström
TFN 0692-10340

www.wardshusetliden.se

Sommar öppet                    
27/6 tom 7/8 varje dag!
Sommarmeny

För mer info, ring eller 
besök vår hemsida.

Välkommen till
goda upplevelser.

Välkommen!

Tips från Kocken!
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Emmelies Fotoutställning

Emmelie Åslin är en 22 årig fotograf från In-
dal som tidigare bidragit med en del omslags-
bilder till Lidens tidning. Just nu pågår hen-
nes första utställning på Galleri C i Sörberge 
som har förmånen att visa bilderna. Vernissa-
gen var den 2/6 och Lidens tidning var såklart 
på plats.
I utställningen ”If it was 1956” har 7 kvinnor 
blivit porträtterade utifrån deras yrke, hobby 
eller sysselsättning som om de gjorde det på 
femtiotalet. Alla bilderna är fotade inom 8 da-
gar utan omfotograferingar. 

Emmelie och stolta mamma Cecilia

Detta var 
Arnes favo-
ritbild som 

enligt honom 
skulle vara 
omslag på 
en interna-
tionell base-
bolltidning.

Själv hade jag denna som favoritbild.
Tore Löfvenius
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En helt vanlig fredag på Rutsgården i Liden, 
men kanske ändå inte helt vanlig? Denna dag 
serverades det ”kalasmat” eller vad sägs om en 
tre rätters middag med vin. Först lite mingel-
dryck av cider. Som förrätt bjöds kavring med 
pepparotsvisp. Huvudrätten bestod av lax med 
potatisrosor och till detta fanns varm eller kall 
sås. Dessutom bjöds på rött eller vitt vin för de 
som så önskade. Som dessert serverades Buda-
pestrulle med Baileys till kaffet. Pengarna till 
detta extraordinära hade man erhållit ur den 
sociala fonden. Den nya chefen Linda Morin 
Hedström var mycket nöjd med arrangemang-
et men lovade inget bestämt om en upprep-
ning. Personalen var dagen till ära klädda som 
servitriser och serverade som om de aldrig 
gjort något annat. Naturligtvis så fanns det 
också underhållning. Det var Allan & Gösta, 
d.v.s. Allan Norberg och Gösta Malmrot som 

Livskvalitet på ”hemmet”

Linda Morin Hedström

skötte underhållningen med dragspel och fiol. 
De glada herrarna har jobbat på olika ädre-
boenden sedan 2000 och förgyllt tillvaron för 
många gamla människor. För dom som kunde 
äta och dricka allt det goda så var detta en väl-
digt trevlig upplevelse. Om tjugo år hoppas 
jag att detta är standard på alla äldreboenden, 
för om man lever då så kanske man finns på 
plats som s.k. ”brukare”.

Tore Löfvenius

Allan Norberg och Gösta Malmrot Lotta servitris

Aage Elving låter sig väl 
smaka

Sören 
verkar 

inte helt 
nöjd med 
menyn
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Ballastmaterial 
i Liden, Indal, Holm och Bredsjöområdet

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

behov utav ballastmaterial till 

Upprustning av grusvägar, Garageinfarter
Utfyllnadsmaterial, Med mera

Kontakta NCM angående leverans och pris:
Mats Norberg:  070 - 534 00 04

Andreas Norberg: 073 - 036 74 75
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Har din skog 
utsatts för Gran-
barkborre angrepp?
Bekämpningen av Granbarkborren är en 
angelägenhet för alla skogsägare i de 
områden de slagit till. För att hejda 
angreppen är det viktigt att söka 
upp och avverka skog som är 
angripen så fort som möjligt. 

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



Lidens Tidning 23

tel 0696-10069
www.stooks.se

Våra öppettider

Mån-Fre 0930-1730

Lördag 0930-1400
Centralgatan 16

HAMMARSTRAND

Urban Andersson

Liden och Holm
    Färdtjänst och sjukresor

Telefon : 070 - 257 50 25

TAXI

”Sommaren står för dörren och i hagen en ko. 
Förse din fot med ny och fin sko!”

 Gör en stöökresa till Hammarstrand ......
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Besöksadress :  
Lidenvägen 89 

Boda Grävtjänst
0692 - 400 84

Modins Byggservice

Jan Backlund 
Rör & Svets

070 - 326 07 74

0692 - 104 28
070 - 685 43 97
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Lidenfoten flyttar till Husåsvägen 14 
(bredvid Secondhandbutiken).

Medicinsk fotvård
Försäljning av fotvårdsprodukter.

Hör av dig till mig!
Helena 070 - 610 64 37

Kom och besök vår
uppfräschade restaurang 
på samma välkända plats 
i ny regi med nya visioner!

Kävsta Campings nya ägare 
hälsar nya och gamla kunder 
välkomna!

Välkomnande hälsningar Nicole, 
Susan, Jonny & Kävsta Teamet.

���������������������������������������������

Vi hyr ut båt, kanoter och trampbåtar
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F.D.Posthuset Liden

1:a ledig
1 juli

Följ med oss på en guidad skogspromenad

Körkst igen

20/8
Samling kl 08.00 vid kyrkan. Sträcka Ropnäsvägen - Liden (ca 15 km)

Transport ordnas. Ta med egen matsäck
Ytterligare information:

Lasse Lindh (200 75) eller Mona Öberg (103 84)

A
rr: Indalslidens Sportklubb

Vinsterna har skänkts av:
ABF Västernorrland, Gradin,Örjan, PEMA, Ambulansen Liden, Guns Keramik, 
Pettersson, Gunnel, Apoteket Hjärtat Liden, Handelsbanken Liden, Raitio, Mar-
gareta, Backberg & Son Entreprenad, ICA Liden, Rp Fordonsservice, Backlund 
Märta, Industrirör i Liden AB, SCA Skog, Bergh Lennart, Ingers Klippstuga, 
Sehlberg Malou, Bergqvist, Mats, Jonsson, Gunvor och Lennart, Servicecentra-
len, Brima Hantverk, Järkvissle Film & Media, Sjölund, Anders och Ann-Marie, 
Byberg&Nordin, Källman,Elsie Sundsvalls Tidning, Bylund Gun, Lejon Siv, 
Thuydien Silk, Byström-Grain, Jeanette, Lidenfoten, Trollska Galleriet, Böhlmark 
Kerstin, Lidens Båtklubb, Uhlin, Gudrun, Carlsson Lars och Eivor, Lillians 
Taxi, Uhlin, Yvonne, Olsson Claes, Lind Karl-Gunnar, Utsiktens Turistgård, 
Dagbladet, LRF Konsult, Vettern AB, Dahlgren, Gudrun, Mellberg, Marianne, 
Wärdshuset Liden, Dina Försäkringar, NCM Systemservice, Västanå lantbruk, 
Engman Margareta, Nilsson Jan, Vättabergets servering, Eternellboden, Nordin 
Britt-Marie, XYZ-Transport, Fresks, Norrporten, Åhström Kerstin, Företagarhu-
set, Norrskog, Österlund Carina, Gradin Yngve, Näsman Gerd.

 
Ett stort TACK  till alla som skänkt 
priser till Hembygdsföreningens lotteri.
Inkomsterna av lotteriet gör det möjligt 
för oss att fortsätta reparationer och 
förbättringar på Vättaberget – i första 
hand en insats för att göra logen an-
vändbar som utställningslokal.

Styrelsen

 Lidens Hembygdsförenings lotteri
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0692 - 104 08
070 - 262 59 53

klippstugan@wastfelt.net 

Husåsvägen 2, 86041 Liden

Hårvård
Hudvård

Kosttillskott

Inger Wästfelt

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

Däckförsäljning - Däckhotell
Verkstadsservice

Försäkringsskador
Gasol - Fiskekort

Släpvagnsuthyrning

0692- 100 16
rpfordonsservice.se

Liden
Macken mitt i byn

Vi köper, säljer och byter bilar

Automatstation

Vi önskar våra kunder en 
riktigt Glad sommar!
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Det var folkfest den 2 juni vid invigningen av 
nya Tempo i Indal. Förväntansfulla indalsbor 
var där för att premiärhandla samt visa den nya 
ägaren sitt stöd och sin glädje över att åter ha 
en livsmedelsbutik och den service det innebär 
på orten.

Folkfest i Indal när nya Tempo slog upp portarna.

Viktoria Melin som driver butiken slog upp 
portarna klockan tolv. Diskret och blygsamt. 
Stora ceremonier och att hålla tal är inte hen-
nes grej har jag lärt mig under den korta tid 
jag känt henne. 

Det första jag möttes av inne i butiken var 
ett torg med frukt och grönt. Ovanför fruk-
ten hängde en kristallkrona som fick mig att 
tänka på mitt första möte med Tempos nya 
ägare. Hon målade upp en bild av hur hon 
vill driva butiken och hur hon vill inreda den. 
Hon har ett driv och ett jäklaranamma som 
gör att jag känner att hon kommer att bidra 
till ökad attraktionskraft i Indal med en rik-
tigt bra livsmedelsbutik. Med färskvaror och 
en riktigt bra manuell chark i fokus vill Vikto-
ria bygga en levande butik, alltid med högsta 
fräschör och kvalitet.

Butiken blev snabbt fullsatt. Ett glatt minglande kombine-
rat med handel fyllde butiken med liv. Man passade på att 
prata med bekanta, umgicks och diskuterade köpvanor. Och 
handlade. Kön till charken var lång, det doftade grillad kyck-
ling och nybakat bröd. Köerna till kassorna  var ännu längre. 
Under mina tolv år som indalsbo har jag aldrig upplevt nå-
got liknande. Så mycket folk i affären, så mycket glädje.
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Från sidan 9.
Svar på gåtan om groparna i Trollbyn.

I groparna skall gjutas betongfundament som skall bära 
upp stora trollfigurer uthuggna i trä. Det är träbildhugga-
ren Lotta Boholm Wall från Kvissleby som utformat och 

tillverkat figurerna. /AJ.

När fotot togs förvarades trollen ännu 
i garagebyggnaden för slutlig målning. 

Detta troll som håller upp en fet lax skall 
placeras framför naturrummet. 

Foto: Arne Johansson.

Folk strömmade in och många dröjde sig kvar 
utomhus för att lyssna på musikframträdandet 
från Indals Finest (Stige skolas elever). 

- Det är skördetid i Indal nu, sade en man 
glatt. En mycket bra summering av allt som 
pågår i bygden. Det sjuder av liv och aktivitet. 
Indal är på gång på bred front, det känns.

Shop until you drop allihop!

Maria Åman
Foto: Karolina Sjöström och Tore Löfvenius
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Den 26:e Sommarsäsongen är igång!
Representationsmiddagar

Högtidsmidddagar
Bröllop

Konferenser
Trädgårdsfester

Övernattning mm

Fredagen 29 juli ”No Comments” i trädgården
                 

Boka taxibuss med plats för 22 personer, Sjöströms Buss-
trafik, tel 070-325 76 90

Bokning Värdshuset Idyllen, Åstön, tel 060-480 20

Välkomna önskar Hjördis Brandt med personal   
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070 - 318 65 67

Det var i alla fall Petter Johan Hampusson Friberg i Västanå för 85 år sedan, närmare bestämt 
år 1926. Barnen hjälpte sin morfar med veden inför vintern. Flickan med hatten är Gerda Öst-
man, senare Bergström och nu boende i Liden, och pojken på hennes högra sida var brodern 
Ferdinand Östman. Foto: Forsberg från Sundsvall. /AJ.

ÄR NI KLARA MED VEDEN?
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Funderar du på att avverka eller har du behov av gall-
ring eller röjning? Är det dags att plantera eller behö-
ver du en genomgång av din ekonomiska planering? 
Norrskogs uppgift är att ge dig service och rådgivning, 
så att du kan utveckla ditt skogsbruk på lång sikt. Vilka 
behoven än är, finns Norrskog där för din skull.

Kontakta mig gärna på 060-16 72 82!

Hej! Jag heter Johan Dammström och är ny 
skogsinspektor i Indalens sbo.


