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Efter flera års pusslande med temporära lös-
ningar av läkarbemanningen vid Lidens Vård-
central har äntligen vår distriktsläkare Bertil
Sjöberg fått en kollega som har för avsikt att
stanna.
Det är 56 årige Stefan Knollenburg som ur-
sprungligen kommer från byn Stråsjö,
Bjuråkers församling i norra Hälsingland.
Några planer på att flytta till Liden har han
emellertid inte då han nyligen, tillsammans
med sambon Anna och döttrarna Hilda och
Aina, flyttat in i ett hus i centrala Sundsvall.

Sin senaste anställning har Stefan haft vid
Medicinkliniken på Sundsvalls Sjukhus där han
arbetat som överläkare i dryga sex år. Trots att
han trivts bra på sitt jobb på sjukhuset byter
han nu ut det mot arbete i Liden, som han
tycker är ett trevligt ställe.

Förutom familj och arbete är Stefans intressen
kyrkorglar, gamla bilar och traktorer. Värt att
notera är att Stefan sedan ett par år tillbaka

Förstärkning på läkarsidan
i Liden…

sjunger i Lidens kyrkokör.
När vi ändå är inne på ämnen värda att notera
måste jag nämna Bertil Sjöbergs i stort sett
oslagbara rekord.
Tro det eller ej. Men han är nu inne på sitt 39:
nde år som distriktsläkare i Liden. När Bertil
1969 tackade ja till tjänsten var avsikten att
stanna något enstaka år, men har man väl kom-
mit till Liden är det lätt hänt att man blir kvar

Bertil Sjöberg Stefan Knollenburg

Stefans nya gamla bil som
han är väldigt stolt över
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Allt mer sällan lyser flitens lampa vid
Folktandvården i Liden. Snart släcks den
ner för vintern och tänds inte igen för-
rän i april eller maj månad nästa år. Or-
saken är att det saknas vårdresurser be-
rättar Birgitta Hamberg, verksamhets-
chef för Folktandvården i Liden,
Nacksta och Kvissleby.
Efter att den förre tandläkaren vid kli-
niken sagt upp sig och flyttat till Jämt-
land har det varit svårigheter att rekry-
tera en ny tandläkare till området.
Birgitta berättar att kliniken sköts efter
politiska direktiv och att det inte finns
något beslut på att lägga ner Folktand-
vården i Liden. Hon förtydligar att man
fortsätter jobba för att besätta
tandläkartjänsten och att det till våren
då verksamheten återupptas skall finnas
en ny modern behandlingsstol på plats.
I väntan på snösmältningen hänvisas vi
boende i Lidenområdet till Folktandvår-
den i Nacksta.
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 … men fritt fram för tandtrollen i vinter


