
1 4 Lidens tidning

Indalsborna Carola Tallqvist, 33. och Per
Nordlander, 34, är de nya innehavarna av ICA
LIDEN. Måndagen den 1 september 2003
överlämnade Viktoria Melin butiken efter fem års
verksamhet. Carola har tidigare arbetat som
städerska och sambon Per har många år inom
affärslivet bakom sig.

-  Det är ett stort steg att skaffa sig en egen butik
men samtidigt spännande att pröva vingarna som
egen, säger de tillsammans.

Viktoria som trivts mycket bra med affärslivet
känner att nu är det dags att anta nya utmaningar.
Nyfikenheten är stor, men svaret får anstå en tid.

Lidens Tidning drar sig till minnes en episod från
”fornstora dar”. Under ”Petterssons” tid höll
butiken lunchstängt. De flesta av oss har väl
någon gång kommit i sista minuten. Men på den
tiden gjorde en viss herre det jämt och ständigt.
En dag kom vederbörande precis när Pettersson
skulle låsa för den lockande lunchen. Efter att ha
fått handla ”för sent” som alltid yppa den
omtänksamme:

- Ja, nu har jag sumpat din lunch, men å andra
sidan – du äter ju fort!

Av förklarliga skäl är det länge sedan man
upphörde med lunchstängt i Liden!

Kort historik
1959 – 01 - 01 Karin och Sven Pettersson sålde

sin affär i Indal och öppnade ny
dito i Gustav Trååhs hus i Liden.
”Petterssons” i Liden hade
uppstått.

1960 Midsommar  Butikslokalen på Lidenvägen
94 var inflyttningsklar.

1984 – 04 – 01 Lars-Erik Johansson från Byn,
Liden köpte butiken.

1986 – 09 – 01       Ulla Melin från Bodacke blev ny
ägare och ICA Lidens Livs
uppstod.Söndagsöppet från
1987.

1998 – 09 – 01 Viktoria Melin, dotter till Ulla,
tog över rörelsen blott 26 år
gammal. Tillbyggnaden av
butiken var klar 2001.

2003 – 09 – 01 Carola Tallqvist och Per
Nordlander från Indal tog över
butiken.

            Lycka till önskar Lidens Tidning!
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