
Verksamhetsberättelse 2011 
          Lidens Hembygdsförening 

 
 

Lidens Hembygdsförening hade vid årsskiftet 330 medlemmar.    

Styrelsen har haft 6 protokollförda möten.                    

 

Styrelsen har under året bestått av: Yvonne Uhlin, ordförande 

   Monica Karlsson, kassör 

   Gudrun Uhlin, sekreterare 

   Yngve Gradin, vice ordförande 

   Helena Östman, vice sekreterare 

 

Övriga ledamöter:  Bibban Olsson 

   Elsie Källman 

   Eva-Sofie Stenström 

   Ann-Christin Norman 

 

Suppleanter:   Matts Lindbergsson 

   Anna-Lena Johansson 

   Torsten Källman 

   Mats Bergqvist 

 

Revisorer:   Gunvor Jonsson (sammankallande)  

   Gerd Näsman 

   Birgitta Söderqvist (ersättare) 

 

Byombud. Backen-Flygge Gunnel Pettersson 

 Boda-Långliden Rut Persson 

 Bodacke-Klärke Anna-Lena Johansson 

 Byn  Gudrun Uhlin 

 Dacke  Margareta Raitio 

 Dackebränna  Yngve Gradin 

 Högland-Västanå Lennart Bergh/Gerd Näsman 

 Järkvissle  Jan Wiklund 

 Kväcklingen  Ann-Britt Björklund 

 Märrgård  Kerstin Åhström 

 Nilsböle-Österflygge Märta Backlund 

 Sillre  Lennart Jonsson 

 Åsen  Bibban Olsson 

  

 

 

 

Valberedning:  Margareta Engman 

   Catharina Backlund 

   Ingrid Lindbergsson (sammankallande) 

 



Året inleddes med Julgransplundring i Sockenstugan den 12 januari. 

Helena Östman och Ivan Jonsson ledde dansen kring granen. 

  

Årsmöte hölls den 25 februari på Åsens skola. Arne Johansson ledde årsmötes-

förhandlingarna. Lennart Henriksson berättade om Åsens skola historia samt de reparationer 

som gjorts i den nya föreningens regi. 

Åsen-Kväcklinge Byaförening serverade kaffe och goda smörgåsar. 

Ingrid Lindbergsson och Britt-Marie Nilsson lämnade styrelsen och avtackades med en gåva 

samt blommor. 

 

Hembygdsträffen på Murberget den 26 februari hade temat Arbete med barn och ungdomar. 

Yvonne Uhlin deltog och berättade om satsningen på skolungdomar på Lidens skola. 

 

16 mars inbjöds till musikkväll med Ukuleleorkestern på Sockenstugan. 

 

9 april städades logen på Vättaberget för att förbereda byggandet av ett loft. 

 

13 april bjöds byombuden på middag på Utsikten, varefter styrelsen informerade om årets 

evenemang m.m. 

 

Flotten på Indalsälven passerar brofästet 14 april kl. 10.54. Johanna Breitkreutz hade lyckats 

pricka in tiden med endast 9 minuters felmarginal. Flotten hade byggts av Bengt-Olov 

Nordlund. 

 

Valborgsmässoafton.  Enligt den 53-åriga traditionen firades vårens ankomst på Vättaberget. 

Tages trio stod för musikunderhållningen. 

 

9 april städades logen på Vättaberget 

 

17 april Yvonne Uhlin deltar i Medelpads Hembygdsförbunds årsmöte i Borgsjö. 

 

25 maj vårstädades omgivningarna på berget. 

 

31 maj arrangerades för tredje året i rad Hembygdsdag på Vättaberget för årskurs 8 på  

Lidens skola. 

 

2 juni hölls Gökotta på Vättaberget. 

 

6 juni firades Nationaldagen på Vättaberget. Högtidstal hölls av Karin Söderqvist-Lindoff.  

Därefter uppträdde gospelkören Heavenly Voices, ”buggarna” Elin Lantz, Patrik Johansson, 

Malin Storm och Lasse Westerlund. Underhållningen avslutades av clownen Daff-Daff. 

Hembygdsföreningens standar, som tilldelas en person som gjort bestående insatser för 

Lidenbygden, gick till Ingrid Lindbergsson. 

 

7 juni hade vi anlitat Ann Michold från skogsvårdsstyrelsen för att ge råd angående en 

skogsstig i den gamla skogen nedanför berget. Projektet ligger på is till vidare. 

 

13 juni städades den lokal på sockenstugan upplåtits som arkiv till Hembygdsföreningen.  

 



Midsommarfirandet den 24 juni var välbesökt trots ihållande regn. Tages Trio med Arne 

Zander stod för musik och lekar. 

 

13 juli. Logen ”finstädas” efter att ha försetts med loft för förvaring.  

 

 

Hembygdsdagen 24 juli inleddes med gudstjänst, varefter Tuna Bygdegille underhöll oss 

med bygdespelet Bondbröllop.  

Liksom tidigare år var det full fart på hantverksförsäljningen liksom försäljning av tunnbröd 

och kolbullar. 

Premiärförsäljning av boken Oxsjöfjället i Liden. 

Dagen avslutades med prisutdelning i Företagarlotteriet. 

 

 2 september anordnades en Hembygdsdag för årskurs 4-5-6 på Lidens skola. 

 

1 oktober gjorde 3 styrelsemedlemmar studiebesök i Attmars och Tuna museer. 

Tanken är att vi ska få idéer om hur vår loge ska kunna utnyttjas. 

  

Den 26 november hölls den traditionella julmarknaden på Sockenstugan. 

  

  

Vättabergets servering har även i år arrenderats av Kristina Nordin och Lars-Olov Öberg.  

 

Reparationer m.m. 

- logen har försetts med loft (Modins Byggservice) 

- en städskrubb har inretts på herrtoaletten   (Modins Byggservice) 

- hålen som orsakats av hackspettar har lagats  (Modins Byggservice) 

- toaletterna samt källarutrymmet har försetts med nya mer energibesparande  

      radiatorer. Ett lysrör har satts upp i bagarstugan (Ivan Jonsson) 

- för att undvika att isbildningen av luftvärmepumpen skadar Hembygdsgårdens vägg 

har en öppning gjorts i verandagolvet  (Anders Sjölund) 

- dammsugare har inköpts till bagarstugan.  

- vägen upp till berget har dikats och fått ny beläggning (Backberg&Son entreprenad) 

 

 

Gåvor till föreningen 

- Lidens företagare och privatpersoner har även i år bistått med gåvor till ett för 

Hembygdsföreningens lotteri. Behållning: 25.730 kronor. 

- gamla vävredskap, leksaker m.m. har skänkts av Gudrun Uhlin, Liden 

- gamla jordbruksredskap har skänkts av Kennet Jonsson, Skälsjön 

- gamla skogsredskap har skänkts av Vidar Viksten, Indal 

- hemvävda gardiner samt ett 25-tal gamla handarbeten har skänkts av  

      Sonja Åström, Sundsvall 

- ett arkivskåp har skänkts av Sven Magnusson, Liden 

- behållningen av Oxsjöboken i Liden har skänkts av Vidar Viksten, Indal och  

      Ingemar Åslin Sundsvall. Behållningen blev 62.884 kronor. 

- återstoden av tidigare böcker samt ett antal nyproducerade böcker (Stafverman samt  

      Gammal läkekonst) har skänkts av Ingemar Åslin. 

 

 



Ingemar Åslin har utnämnts till Hedersmedlem i föreningen. 

 

 

Hembygdsföreningen har under året erhållit bidrag för arrangemang, nationaldagsfirande, 

väghållningsbidrag samt bygdemedel med 102.844 kronor. 

Av bygdemedel finns 22.664 kronor kvar. De ska användas till nytt spåntak på skogskojan. 

 

Hembygdsföreningen har i år sponsrat Indalsledenloppet och Lidenloppet på Bergsåkers 

travbana  

  

 

 

Hembygdsföreningens styrelse riktar ett stort tack till alla engagerade medlemmar för det 

gångna året och ser fram emot ett nytt givande år. 

 

 

 
_______________________________  ________________________________ 

Yvonne Uhlin   Yngve Gradin 

 

 

_______________________________  ________________________________ 

Monica Karlsson   Helena Östman 

 

 

_______________________________  ________________________________ 

Gudrun Uhlin   Bibban Olsson 

 

 

_______________________________  ________________________________ 

Elsie Källman   Eva-Sofie Stenström 

 

 

_______________________________ 

Ann-Christin Norman 

 
 

  

 

 

 

 


