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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)  
 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: Ishockeygrabbar i Kov-
land.Foto: Tore Löfvenius

Montage: Marc Grein
Se mer inne i tidningen

Nästa Lidentidning
utkommer

23/4
Manusstoppdatum 28/3

Lidens Tidning utkommer 5 ggr / år.

Du kan posta eller maila  ditt bidrag 

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

tidning@telia.com

Hej!
Nu går Lidens tidning in på sin 15:e årgång 
och vem hade kunnat tro det 1998?

Varit på ett välbesökt ”ta inte bort vår väg-
belysning” möte i Järkvissle där det verkade 
som om alla var nöjde enligt ST, men väg-
föreningen får nog ta över driften om det 
skall lysa även i fortsättningen är min per-
sonliga bedömning.

Lidengruppen jobbar vidare tillsammans 
med Vårdcentralen för att rekrytera läkare 
och säkerställa driften för oss Lidenbor.

Tore Löfvenius

Till salu!
Lediga lägenheter i BRF Liden 

(ICA-huset)
1 r.o.k. + sovalkov
boarea 41.5 kvm
insats 15.000:- 
månavgift 1.850:-

Hushållsel samt e.v. parkeringsplats med 
motorvärmare tillkommer.

Lägeheterna belägna i övre planet. 
Tillträde omgående.

Kontakta Olle Olsson 
0692-10441

1 r.o.k. 
boarea 27 kvm
insats 10.000:-
mån.avg 1.205:-
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Föreningsnytt     
Indals PRO

  16 mar Årsmöte. 
 Lars-Åke Melin underhåller.
  20 apr Medlemsmöte. 
 Seniorshop medverkar.
  18 maj Utflykt till Gudmundtjärn

Holms PRO
17 mars 17.00 Årsmöte     
            Gimåfors Bygdegård
12 april 13.00  Medlemsmöte
             Förs.hem. Anundgård

Vårens söndagsdanser i Indal
4 mars Janders • 18 mars Samzons
1 april Fernandoz • 8 april Leijons
15 april Sandins • 29 april Mats Bladhs

Tid: Kl. 18.00 – 21.30. Pris: 100 kr.
Läs mer: www.hareborg.se.
Arr: Härelokalens Byggnadsförening

Vi har rum för fest, möten, 
rörelse och evenemang

Info: www.hareborg.se. Boka: 060-922 55.

Rotundan Ljus, högt i tak. Nu med nya gardiner.
Stora salen med scen och grymt bra dansgolv. 
Gymnastiksal med pingis, bastu och dusch. 
Gillestuga med långbord, biljard och kök.
På Häreborg är det lätt att trivas. Välkommen.













Trollnatta 7 juli

Sillre m.o Hem & Samhälle
Tackar för kollekten vid advent-

skaffet.  1300:- gick till Childhood.

Pimpeltävling Dacksjötjärn
Lördagen den 17:e Mars anordnar Drakabergets SK och Lidens Nedre F.V.O 

pimpeltävling på Dacksjötjärn, Liden. 
Tävlings�d: 10.00-13.00 Barnpimpel 10.00 -12.00
Fint prisbord samt penningpriser på märkta fiskar.

Fångad fisk behålles av fiskaren e�er invägning/tävlingens slut.
Skoterled finns fram �ll Dacksjötjärn samt bilväg.

Försäljning av hamburgare, fika samt lo�erier.
Pris vuxen: 100:- Barn/ungdom upp �ll 13 år: 50:-

Kontakt: Börje Albertsson 070-3476607
                Mikael Broman   070-6684641

Välkommen!
Skördemarknad i Liden

1 september

Vad betyder 
uttrycket 

… magahov 
…

Se svar på 

sidan 10.

Bygdegården Gimåfors
7 mars 19.00 Blomskottsauktion

All uppvaktning i samband med min 
födelsedag undanbedes.

Lena Vågberg, Vike.
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Bystugan
Lokalt servicecenter

Öppettider : 
Mån,Tis,ons, fre   11 - 15

Torsdagar   14 - 18

Tel. 0692 - 101 23

Lär dig mer om internet-tjänsten.

Torsdagen den 8e mars – kl 16.30–18.00
Torsdagen den 15e mars – kl 18.00-19.30

Föranmälan på telefon 
0692-609 60 eller via 
mail: mani71@handelsbanken.se

Välkommen!
Maria Jakobsson/Tobias Wiklund
Tel 0692-609 60
www.handelsbanken.se/liden 

Hos oss kan du köpa fi ka m.m.
Glöm inte att kolla in Sven Söderqvists fantastiska klippböcker! 

Hyr lokalen för en billig penning till era möten.
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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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Primaskog är 
fullserviceföretaget 
för dig och din skog.
Funderar ni på någon aktivitet 
i er skog, kontakta oss!

LENNART MAGNUSSON
Tel 0690-220 40
Mobil 070-349 51 06

ELSA JÄRVHOLM
Tel 0690-220 42
Mobil 070-349 51 50

ROBERT NILSSON
Tel 0652-204 32
Mobil 070-191 90 92
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Susanne Elfström heter författaren till boken 
- Skogens drottning och jakten på den ovär-
derliga skatten - . Susanne är, som hon själv 
uttrycker det, uppvuxen ”baka storsten” i 
Bodacke, Liden. Susanne har bl a ett förflu-
tet som journalist på de båda lokaltidningarna 
i Sundsvall. Att skriva en bok har Susanne 
drömt om sedan hon var liten. Boken tog fem 
år att skriva och är en skönlitterär barnbok 
som väver in Medelpads kulturgeografiska 
historia i ett fartfyllt äventyr.

B A R N B O K  A V  L I D E N B O

Syftet med boken är att skapa nyfikenhet om vår närmiljö och stolthet över vilket fantastiskt 
landskap vi bor i. Bokens huvudrollsinnehavare är två barn i tio-årsåldern som dras in i skolans 
geografibok. De söker efter Skogens drottnings lillebror eftersom han har lovat sin syster att 
hon ska få en ovärderlig skatt. Men så är lillebror försvunnen och sökandet och skattjakten är i 
full gång. Barnen färdas till olika platser och olika tider i Medelpads historia.
Och var den ovärderliga skatten är? Ja, den som läser får se!

Boken har redan sålts i 300 exemplar. Susanne 
har vid två tillfällen varit inbjuden till Bokia 
Vängåvan och signerat böcker. Precis som 
väletablerade författare. Hon har inget förlag 
bakom sig. Susanne startade ett eget företag 
och tryckte boken på lokalt tryckeri i Sunds-
vall.

Vill du ha mer information om boken så är 
du välkommen att kontakta 
Susanne på 073-800 30 88.

Lidens Tidning gratulerar till framgången!

Arne Johansson

Boken finns även att köpa på 
Bystugan i Liden. Pris: 120: - kronor.

Susanne Elfström. 
Foto: Tore Löfvenius
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Det är tyst och stämningsfullt uppe på berget 
väster om Järkvissle. Snöflingorna ser ut som 
dunbolster. Träden böjer sig för all snö. Snö-
djupet är omkring en halv meter. Vackrare än 
så här kan det inte bli vintertid. Men skoterle-
den mot Mussjön är totalt blockerad av ned-
fallna träd i parti och minut. Tystnaden bryts 
av ljudet från en motorsåg en tidig söndagsför-
middag. Snön yr runt och bildar snödimma. 
I denna oreda träffar Lidens Tidning en snö-
täckt eldsjäl i skotersammanhang - Jan-Erik 
Nilsson, mångårig skoterledsskötare och ny 
ordförande i Drakabergets skoterklubb.

- Jag har i många år tillsammans med flera 
klubbmedlemmar försökt hålla uppe sko-ter-
lederna. Totalt är det ca 20 mil inom Nyland-
Holm-Järkvissle-Liden. Men stormen natten 
till annandag jul 2011 stängde av hela ledsys-
temet. Nu ligger det träd överallt och det är ett 
mäktigt jobb att röja upp lederna 

Det varnas i medierna om riskerna att röja upp 
i stormfälld skog. Jan-Erik är dock van och ru-
tinerad. Han arbetar till vardags hos Vattenfall 
med liknande arbetsuppgifter och har varit 
utkallad till flera platser för uppröjning efter 
”Dagmar”.

DRAKABERGETS SKOTERKLUBB 30 ÅR

Jan-Erik Nilsson, ny ordförande i 
Drakabergets skoterklubb. 

Foto: Arne Johansson.

Drakabergets skoterklubb har redan blivit 30 
år. Klubben är kanske en av de äldsta skoter-
klubbarna i landet. Under julhelgen 1980 fick 
Egon Norling i Krånge idén till en skoterklubb. 
Tillsammans med fem släktingar Hultman 
– Jan, Yngve, Ove, Roland och Benny - beslöt 
de att skapa en egen klubb. Främsta skälet till 
bildandet var att få slut på all buskörning och 
reda ut oklarheter om skotersporten.
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Den första styrelsen fick följande sammansätt-
ning: Ordförande Egon Norling från Krånge, 
sekreterare Roland Hultman från Hällingen 
och kassör Benny Hultman från Hällingen. 
Första åtgärden var att skapa en dekal för 
klubben! På nyåret 1981 inbjöds intresserade 
till ett allmänt och välbesökt möte på Öst-
erström. Namnfrågan stod högt på dagord-
ningen. Skogvaktare Sundin föreslog namnet 
Drakaberget. Sundin var anställd hos SCA 
och bidrog till den positiva klubbstarten med 
många goda idéer om trafik på SCA:s mark 
och vägar. Drakaberget är ett högt brant berg 
och ligger vid Holmsjöns nedre ände.

Navarnrundan (med provkörning och fråge-
slinga) föddes och levde kvar i många år. Se-
gervalds motor i Sundsvall var en viktig sam-
arbetspartner de första åren, sedan vidgades 
företagskretsen. Efter några år kom Håkan 
Staaf in i klubben som kassör och ankare. 
Sundsvalls kommun backade upp verksamhe-
ten. 

Pimpeltävlingar blev mycket populära. Gus-
sjöpimpeln startades år 1992 tillsammans 
med Fors Snöskoterklubb. Drakabergets sko-
terklubb deltog som arrangör t.o.m. 2001. 

Pionjärer i skoterklubben. Fr. vä. Yngve Hultman, Roland Hultman, Ove Hultman och 
Egon Norling. Saknas på bilden: Jan Hultman, Benny Hultman och Lage Hultman. 

Foto (2011): Tore Löfvenius

Uppskattad skoterträff i Enhörningsstugan 
vid Mussjön. Fr. vä.: Kenneth Bergström 

och Lovisa, Elias och pappa 
Tomas Kilander. Foto: Jan-Erik Nilsson.

Dragracingtävlingar (Norrsjödraget, Sulåopen 
mfl) arrangerades på vårvintern under åren 
1995-2001. År 1998 var det t.o.m. två vinter-
tävlingar! Även sommartävlingar anordnades. 
Svenskacupen Sulåopen var två tävlingsdagar 
1998. Med vinterarrangemanget blev det hela 
fyra tävlingsdagar år 1998! Nästa stora eve-
nemang blev backtävlingar på Södra Berget 
i Sundsvall åren 2002-2003. Det senare året 
därtill SM-kval i backe.



10 Lidens Tidning

Förarbevisutbildning ordnades. Filmkvällar, 
dansträffar och maskerader arrangerades och 
otaliga evenemang såg dagens ljus. Vintern 
1999-2000 blev Drakabergets skoterklubb ut-
nämnd till Sveriges bästa skoterklubb av tid-
ningarna Skoter och Snowmobile samt Loxkel 
AB (ge-neralagent för Polaris).

Första klubbstugan var en liten koja på medar 
(!). Sedan 20 år har utflykter och trivsamma 
sammankomster skett i Enhörningsstugan vid 
Mussjön. Här övernattade både huggare och 
hästkörare under de stora drivningarna i Mus-
sjödalen de första decennierna av 1900-talet. 
Sedan 2008 har skoterklubben ansvaret för 
denna historiska raritet.

Närmaste evenemang i tiden är Pimpeltävling-
en på Dacksjötjärn i Liden lördagen den 17 
mars 2012. Ett arrangemang tillsammans med 
LIDENS NEDRE FVO. Mycket information 
om Drakabergets skoterklubb och kommande 
programaktiviteter finns att läsa på deras hem-
sida: www.drakaberget.se
Lidens Tidning instämmer med övriga gratu-
lanter i 30-årsjubileet!

Arne Johansson

Styrelsen 2012 i Drakabergets skoterklubb:

Jan-Erik Nilsson, Järkvissle (ordförande)
Katarina Sjölund, Åsen (kassör)
Marie-Helen Kjeller, Liden (sekreterare)
Mikael Broman, Dacke (ledamot)
Pär Hansson, Liden (ledamot)
Göran Fahlberg, Anundgård (ledamot)
Nicklas Malm, Liden (ledamot)
Kent Norling, Anundgård (suppleant)

Enhörningsstugan vid Mussjön är ”Drakabergets” klubbstuga. 
Foto: Jan-Erik Nilsson.

Svar till uttrycket på sidan 2.

… magahov …
Förklaring ur - Ordlista till Indalsmålet: ha 
du ingä magahov = känner du inte när 

du blir mätt eller ät inte för mycket.

Tack för ordtipset – Gun & Bengt Hammarberg 
Arne Johansson
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Öppettider
Mån - Fre  10 - 19
Lör   10 - 16
Sön   12 - 16

0692 - 100 26

LIDEN      

Vi är ombud för
POST

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

Medicinsk fotvård
Fotvårdsprodukter

Benvaxning

Helena 070 - 610 64 37

Husåsvägen 14 

Jag finns även i Bispgården och Indal

finns på 
Husåsvägen 14
öppet onsdagar 

13 - 18
Övriga tider: 

070 - 264 01 93
Kom och titta!

Massor av ”bra ha grejor”

LIDENS
BLOMSTERFOND

0692—100 27
Din gåva

ger glädje i Liden
Plusgiro 11 455–3
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tel 0696-10069
www.stooks.se

Våra öppettider

Mån-Fre 0930-1730

Lördag 0930-1400
Centralgatan 16

HAMMARSTRAND

”Långt till vår, mycket snö och is, 
för säker promenad och för att kylan utestänga, 

skaffa varm och stadig känga”

F.D.Posthuset Liden

2:a ledig 1/6

JAKT  & V I L DM A R K SM Ä S S A N
B I S P G Å RD EN6-7 JULI 2012
J A K T   F I S K E J O R D   S K O G

www.jaktochvildmark.se
Bokning av utställarplats: Daniel Natanaelsson 073-830 74 04
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Indals 10-årsjubilerande vävstuga har fått 
maka på sig för modern energiteknik. Där 
den tidigare byggnaden stod finns nu en 
toppmodern solkraftanläggning. Avsikten 
är att försörja Solgården och annex med 
värme och elenergi. 

I ljusa fräscha lokaler i närliggande bygg-
nad huserar nu den återinvigda vävstugan. 
Populariteten är inte att ta miste på. I den 
knökfulla lokalen ryms 13 vävstolar! Och 
antalet väverskor är 16 st! Verksamheten 
stöds till vissa delar av Nykterhetsrörelsens 
bildningsverksamhet (NBV MittSverige) 
och även Sundsvalls kommun har ett gott 
öga för verksamheten.

På onsdagar är det full aktivitet i tre tim-
mar. Det är bara att gå runt och njuta av alla 
vackra vävalster. Det är en febril aktivitet. 
Hela byggnaden ger intryck av ”energiverk-
stad”. I källar-våningen huserar nämligen 
”gubbarna” i sin välutrustade snickarverk-
stad. Här arbetas det hu-vudsakligen i trä-
material. Prydnadssaker och nyttoföremål 
står högst på aktivitetslistan.

RIVEN VÄVSTUGA ÅTERINVIGD

Flitiga väverskor. Fr. vä. i den främre solfjädern: 
Kerstin Hintala, Gun Hammarberg, Anna-Lisa 

Simonsson, Lilian Avoja, Anna-Britta Aronsson, 
Vilma Lundgren, Ulla Ruth Skoglöf och Ulla Ytter-
bom. Fr. vä. i den bakre solfjädern: Maj Englund, 
Marie-Anne Westerlund, Lena Andersson, Catarina 

Lindström och Kerstin Strand. På bilden saknas 
Margareta Johansson. Foto: K G Lindström.

De som ordnade flyttning och återinvigning. Fr. 
vä. sittande: Kerstin Hintala, Catarina Lind-ström, 

Gun Hammarberg och Lilian Avoja. Fr. vä. stå-
ende: Maj Englund, Alvar Simonsson, Marie-Anne 
Westerlund, Bengt Hammarberg, K G Lindström 

och Bengt Ivar ???. Foto: Arne Johansson.

Förvaltare Hans-Åke Oxelhöjd i Sundsvalls 
kommun berättar här i korthet om den nya 
sol-kraftanläggningen i Indal.

- Solkraftanläggningen i Indal är en provan-
läggning för produktion av både el och varm-

Förvaltare Hans-Åke Oxelhöjd vid 
Sundsvall Kommun är ansvarig 
för solkraftanläggningen i Indal.
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vatten. Företaget Absolicon i Härnösand är 
leverantör. Solfångarna följer solens rörelse 
under dagen. I stort sett all energi som till-
verkas kommer att användas i Sol-gården. 
Om det eventuellt blir ett överskott av 
varmvatten mitt under dagen på sommaren 
kommer det att säljas till Sundsvalls Energi.

Anläggningen beräknas leverera en topp-
effekt av 10 kW med en fördelning på ca 
30.000 kwh varmvatten och 7.000 kWh 
el. Det är ungefär 4 % av Solgårdens totala 
ener-gibehov. Den totala investeringen är ca 

2 mkr, där en stor del är rivningskostnad av 
den gamla vävstugan och återställning av mar-
ken. Projektet är en testanläggning för att se 
om solkraft är något för Sundsvalls kommun. 
Vi ser att projektet finansierar sig själv med den 
levererade energin, det minskade underhållet 
av det rivna huset och energibesparingen av 
rivningen. Dessutom tillkommer energibidra-
get om 500 tkr. Den stora vinnaren är miljön, 
vilket är en viktig drivkraft för oss. Avsikten är 
att den levererade energin skall kunna följas 
via kommunens hemsida.

Arne Johansson

Solkraftanläggningen med 
Indals vävstuga i bakgrunden. 

Solgården till höger. 
Nu är det bara solen som 

saknas innan solkraftanlägg-
ningen börjar producera 

varmvatten och el. 
Foto: Arne Johansson



16 Lidens Tidning

I Kovland, inte långt från Sättna kyrka och all-
deles bredvid Vallens miljöskola ligger ishock-
eyns tempel i Medelpads nordvästra del. Den 
imponerande ishallen (38 x 72 meter inkl. 
olika utrymmen) har fått namnet Ånäshallen. 
Inte Kovlandhallen som man skulle kunna tro.

Utomhusishockeyn har lång tradition i Kov-
land. Hit har ungdomar i decennier skjutsats 
av sina föräldrar för träning och matcher. Ota-
liga ideella arbetskraftstimmar har satsats un-
der årens lopp. Efter många år och långa dis-
kussioner började planerna på en inomhushall 
ta fart i slutet av 1990-talet. Efter invecklade 
och avancerade förhandlingar bestämdes att 
SKANSKA skulle bygga och äga hallen. Sunds-
valls kommun skulle sedan hyra dito. Kovland 

HOCKEYTEMPLET I KOVLAND

Hockey i sin tur skrev avtal med kommunen 
angående driften. Efter några år sålde byggfö-
retaget hallen till kommunen. Och nu är målet 
att Kovland, efter slutligt förvärv från kommu-
nen, skall försöka bli skuldfri och helt kunna 
kontrollera sina affärer. Invecklade turer för en 
utomstående, men resultatet ser ut att bli bra.

Hösten 1999 påbörjades markarbetena. För-
eningen införskaffade en egen grävmaskin, 
en hjullastare, en lastbil m.fl. maskiner. Flera 
föräldrar var proffs på dessa maskiner och 
kostnaden kunde hållas nere. Under år 2000 
restes den imponerande hallen, för att lörda-
gen den 1 december 2000 invigas och den 
första ishockeymatchen kunde blåsas igång.

Efter drygt 11 år har oräkneliga matcher spe-
lats. Hela 10 olika lag har hallens som trä-
ningsbas. Bokningsschemat under säsongen är 
knökfullt från morgon till kväll. Vallens skola 
använder hallen i princip halva vardagarna och 
hockeylagen övrig tid. Läktaren rymmer 600 
personer, varav 300 sittande. Det finns en ut-
märkt cafeteria, som t.o.m. serverar varm mat 
måndag – fredag kl. 16.00 – 22.00. Även om 
satsningen på den nya hallen tog oerhört med 
energi så har inte idealiteten avtagit. Just nu 
byggs omklädningsrummen ihop med ishal-
len. Tillbyggnaden är stor som en normal villa.

I ishallens cafeteria tilldrar sig en Timrå-
match allt intresse. I bakgrunden den im-
ponerande hallen med en av otaliga isträ-

ningstillfällen. Foto: Tore Löfvenius.

Foto: Arne Johansson
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För att föreningen och anläggningen skall fungera administrativt och servicemässigt 
krävs egen fast anställd personal. Fyra personer jobbar fullt ut kompletterad med sup-
port av ideella krafter i stort mått. Kovland Hockey har en utmärkt hemsida: www.kov-
landhockey.se. Här kan Du läsa mer om ishallsbygget och allt om lagen och matcherna.

Arne Johansson

Grabbarna som har startat sin ishockeykarriär i Liden Bears.
Bakre raden från vänster: Felix Gradin, Team 96/97, född 96, Robin Byström Grein, J20, 

A-lag, född 92, Jonas Staaf, Team 96/97, född 96, Robin Andersson, Team 96/97, född 96
Sebastian Grein, J18, född 96, Edvin Bystedt, Team 98/99, född 98, Rickard Persson, J18, 

född 94, Främre raden från vänster: Jonas Åslin, Team 98/99, född 98, Alfred Broman, 
Team 00/01, född 99, Tobias Devall, Team 98/99, född 98, Philip Lindblom, Team 00/01, 
född 99, Anton Backlund, Team 96/97, född 97, På bilden saknas: Oscar Jaktlund, J18, 

född 95. Foto: Tore Löfvenius
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Eldsjälen Göran Smedberg född 1938 är något 
av en legend när det handlar om Kovland och 
ishockey. Frågar man initierade personer om 
vem som mer än andra symboliserar idealitet 
och ishockey så är svaret givet. Redan i slutet 
av 1960-talet, för drygt 40 år sedan, började 
Göran arbeta för sitt älskade Kovland. Men 
märkligt nog har han aldrig spelat med ishock-
eylaget! Göran har hela sitt liv bott i Kovland, 
närmare bestämt i Sättna. Hans andra hem är 
utan tvekan Ånäshallen, dvs. ishallen i Kovland.

Under sin yrkesverksamma tid arbetade Göran 
med uthyrningsmaskiner av olika slag.  Numer 
är han på plats i ishallen varje dag från ca kl. 
08.30 till kl. 13.00. På helgerna kan det bli 
ännu längre pass. Han bistår den fast anställda 
personalen på mångahanda sätt. Det är alltid 
saker som måste göras och det gärna så fort 
som möjligt. Ideellt arbete och åter ideellt ar-
bete. Ja så har det varit i decennier för Göran.

I hela 23 år (1979-2002) var Göran ordförande 
för ishockeyn inom Kovlands Idrottsförening 
(IF). Han medverkade i bygget av Ånäshallen. 
När väl hallen uppfördes hade den föregåtts av 
flera års planering och förberedelser. Det var 
imponerande många som ställde upp ”gratis”. 

IDEALITET OCH ISHOCKEY

Lördagen den 1 december 2000 fick Göran 
glädjas åt invigningen och den första matchen 
in-omhus. Det måste ha varit en personlig 
triumf! Dessförinnan var villkoren mycket 
”tuffa” för hockeyfolket med utomhusrink 
och långt till omklädningslokaler. För att inte 
glömma den tålmodiga och frysande publiken.

Göran har förutom sin egen glädje att ställa 
upp för Kovland, fått se flera av sina söner 
och deras barn spela för hockeyföreningen. 
Göran var en tid ledare för tre av sina söner. 
Numer är flera av ättlingarna tränare för de 
olika lagen och även s.k. ”materialare”. På 
frågan om vad som fått honom att ägna så 
kollosalt mycken tid åt ishockeyn i Kovland 
blir svaret kort och lakoniskt: - Jag har trivts!

Tusentals ungdomar har spelat ishockey i Kov-
land och ömsom i förgrunden och ömsom i 
bakgrunden har det alltid funnits eldsjälar vars 
hjärta klappat och klappar extra för Kovlands 
ishockey – en av dem är Göran Smedberg.

Arne Johansson

Göran Smedberg – eldsjälen i Kovland 
hockey. Foto: Tore Löfvenius.

Göran Smedberg i sitt andra hem,  
ishallen. Foto: Tore Löfvenius
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Bo hos oss
Hyr bostäder av oss

Tel: 060-61 43 00
Fax: 060-61 43 45
Björneborgsgatan 27
Sundsvall
www.tvattbjornen.se

Indal
Nära naturskönt boende med kvalitet, nära matbutik 

pizzeria och allaktivitetshuset Häreborg.

Björkallén

Björkallén

Björkallén 26-28

Stigevägen
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Tips från Kocken!
En god Gulasch soppa i vinter
4-6 pers
 
600 g högrev, tärnat ca: 2*2 cm
2 st gula lökar, hackade
4 st vitlöksklyftor, hackade
2-3 msk paprikapulver
cayennepeppar eller 1-2 färska chilifrukter (skurna)
1 msk kumminfrön, lätt mortlade
några lagerblad
1 msk tomatpuré
2 st röda paprikor, urkärnade och grovt tärnade
vatten
salt och ev. lite socker
6 st potatisar, skalade och tärnade
gör så här:
bryn köttet i tjockbottnad gryta tills rejält med färg - tag ur köttet
bryn löken och tillsätt paprika pulver, kummin och tomatpuré, rör hela tiden
i med köttet igen tillsammans med vitlök, lagerblad, chili och paprika
salta & peppra
täck med vatten och låt koka upp, sen sjuda i 1-2 timmar till köttet är mört.
potatisen skall i sista 15-20 minuterna - smaka av med salt & peppar och ev. lite socker
bästa resultat blir om man kyler ner soppan över natten och kokar upp den vid 
servering 
 
servera gärna med gräddfi l och ett gott nybakat bröd

Smaklig måltid!
Anders Stenström

Krögare
Wärdshuset Liden 

Lions 
Indal-Liden-Holm
”Hjälp oss Hjälpa”

0692 - 103 87
  060 - 92 352
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Josefinas garn 
Välkomna till Lundströms  

ladugård i Bjärme! Vi har det mesta i garn och broderi.. 
 

280 olika garnsorter från Marks & katten, 
Sandnes,Coats Västgöta mm. 

Stor sortering av broderier ca 2400 olika 
motiv,ritade dukar mm.  

 
Öppentider. 

Tis-Fredag  10:00-19:00 
Lördag 11:00-16:00. 

 
Sön-Måndag stängt då laddar vi hyllorna. 

Tel: 060-97 042. 

                        
Club 64 - Sundsvalls 

underhållningsorkester med 
si� uppska�ade koncept.

Musik, allsång, musikfrågesport 
samt spontana ak�viteter under 

en 3- rä�ers middag.                         
Kvällen avslutas med dans.

Pris 250 kr                                  
       

Club 64
Skansborg 24 Mars kl.19.00

 Välkommen �ll en trevlig kväll !
Förköp: Ica Liden, Bystugan, Sune Fryklund Bispgården

www.club64.se
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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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070 - 318 65 67
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Välkommen att kontakta oss!

������������
�������������������������
Vår industri i Kälarne, Octowood 
och Rundvirke Poles förädlar 
ditt virke lokalt.

��Gallra din skog nu! Vi 
kvalitetsgallrar och förädlar  
din massaved till Octo stolpar.

��Tänker du slutavverka tall? 
Vi har stort behov av el- och  
telestolpar samt stamblock.

Peter Zwahlen
Tel 0696-68 11 50
peter.zwahlen@ 
rundvirkeskog.se

Stefan Maina
Tel 0696-68 11 49
stefan.maina@ 
rundvirkeskog.se
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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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0692 - 104 08
070 - 262 59 53

klippstugan@wastfelt.net 

Husåsvägen 2, 86041 Liden

Hårvård (Redken)

Hudvård (Rosenserien)

Kosttillskott Herbalife

Massage
Halvkroppsmassage

Rygg, nacke, 
axlar och ansikte

350:-

Boka tid:

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

 Kom till oss på 

 julskyltningen 

 så bjuder vi på 

 Glögg och 

 pepparkakor.

Vi önskar alla våra kunder en 
riktigt GOD JUL!
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Bilden ”Vättaberget” eller ”Vattaberget” på utrikiska, har varit uttagen till visning på internat-
ionella fotosalonger i Europa och USA. Juryer väljer och ca 25-30 % av deltagande bilder finner 
nåd inför kritiska ögon. Bildens fotograf är medarbetaren i Lidens Tidning Arne Andersson 
från Enviken i Dalarna.

Bilden ingår i samlings-CD:n TOPS IN PHOTOGRAPHY, 2011. Det är Photographic So-
ciety of America (PSA) som sammanställer denna CD-skiva varje år. Arne Andersson inbjöds 
att bidra med en bild som deltagit och visats i internationella tävlingar. Ca 100 fotografer från 
hela världen är representerade på skivan. Det är en CD för uthyrning till amerikanska klubbar. 
Bilden kommer förmodligen att visas i hundratals, kanske tusentals fotoklubbar i USA. Bild-
texten till ”Vattaberget” lyder: ”The Swedish most photographic view according to the people 
in the area” (Sveriges mest fotograferade utsikt enligt de boende i bygden).

Arne Andersson, född 1939 och med en livslång gärning inom verkstadsindustrin, har sysslat 
med amatörfoto sedan 1950-talet. Det är på sin plats att påpeka att inte någon fotograf får 
detta erbjudande utan att ha deltagit under lång tid (30 år) och fått många bilder uttagna till 
visning samt erhållit ett flertal utmärkelser av PSA. Grattis Arne Andersson till framgången och 
tack för att Du visar upp vår vackra bygd!

Arne Johansson

VÄTTABERGET I FOTOGRAFINS FINRUM

”Vattaberget” – den internationellt uppmärksammade bilden. Foto: Arne Andersson.
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Indalens SBO är dessbättre lindrigt drabbat av stormen 
Dagmar, men likväl finns det mindre brötar på sina ställen. 
Kontakta din inspektor för råd 
och stöd kring stormfrågor och 
annat. Våra inspektorer erbjuder 
ett heltäckande tjänsteutbud för 
skogsskötsel, avverkning och 
ekonomisk förvaltning. Det är 
själva syftet med Norrskog. Att 
finnas där, för din skull.
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Skogsinspektor Indalens SBO
David Sörman

060-16 72 76

Skogsinspektor Indalens SBO
David Sörman
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