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KARIN LIDÉN

– ny i LUS–styrelsen
Karin Lidén, Österforse, som är ny i styrelsen. Vad var det som gjorde att du tackade
ja till en styrelseplats i LUS?
– Jag har drivit frågor och förändring under
i stort sett hela mitt liv, både i jobbet och i
föreningslivet, lokalt och nationellt. Det är fantastiskt att se hur en idé så småningom kan bli
verklighet, även om det inte blir exakt som jag
tänkte från början. En fråga som jag är väldigt
stolt över att ha varit med och drivit är att det
ska skrivas in i skollagen att skolmaten ska vara
näringsriktig. Så blev det 2011.
Vad vill du helst av allt göra och vad ser
du är möjligt att göra för landsbygdens
utveckling?
– Vad är inte möjligt, undrar jag? Jag önskar
att på något sätt kunna förmedla hur oherrans
bra vi har det, vi som bor på landsbygden. Jag
har tillbringat många år i Stockholm, både förr
och nu, och jag tycker rent ut sagt synd om

dem som springer runt där och tror att det är
livet. Jag önskar att jag kunde ta med dem till
altanen på Båthuset i Österforse och låta dom
andas...
– Vi måste också inse att ingen gör nånting
för oss. Vi får själva ta tag i det vi vill ha gjort
om det ska bli nånting.
Vad betyder din hembygd för dig?
– Min hembygd Österforse är min stora kärlek.
Idag bor sjätte generationen av min släkt på
den gård där jag är född. Jag tycker det är
mäktigt. Jag går och filar på många saker,
bland annat på att skriva fortsättningen på min
farmors Elna Lidén bok ”Forsse Bruk genom tiderna” , där historien slutar någon gång under
1960-talet. Det har hänt mycket här i byn sen
dess och det borde dokumenteras. Jag ser ju
hur mycket farmors bok har betytt för mig så
jag önskar att jag skulle komma till ro och börja
med fortsättningen.

– Vi planerar för en hemvändarträff till sommaren med allt vad det innebär och så håller jag
på att försöka få till stånd en upprustning av
den fina björkallén i byn.
– I övrigt brinner jag just för byn och den
fantastiska platsen vid Båthuset på Kullaborg.
Tänk, vad man skulle kunna utveckla det! Om
man hade pengar, förstås… Österforse Idrottsförening/Byalag ligger mig också varmt om
hjärtat, där har jag varit med i över 35 år.

NOMINERA TILL ÅRETS BY/BYGD
SENAST DEN 15 MARS 2019
Landsbygdspriset på 30 000 kr kommer att delas ut till Årets by/Bygd under 2019 för
verksamhetsåret 2018. Mer information om hur du nominerar hittar du på vår på hemsidan
och här finner du även de kriterier som gäller för att nominera:
www.lokalutvecklingsollefteåbygden.se

STYRELSEN FÖR VERKSAMHETSÅRET 2018
ORDFÖRANDE
Roger Johansson JUNSELE
VICE ORDFÖRANDE Johan Andersson RESELEBYGDEN
ÖVRIGA LEDAMÖTER Karin Sellgren UNDROM
Karin Lidén ÖSTERFORSE
Carina Modén GRANINGE
Lillemor Edholm GIDEÅBERG
Marianne Hansson EDSELE

Helgum och Boteå har kommit igång med sina utvecklingsplaner och jobbar vidare utifrån
sina förutsättningar. Österforse, Graninge och Edsele har visat intresse och kommer att ha
möten tillsammans med Hans–Erik Näslund.

BLI MEDLEM
Företag eller föreningar är alla välkomna. Medlemskap kostar 200kr/år och betalas
via Bg 445-0482 Lokal Utveckling Sollefteåbygden Ideell förening.
Var noga med att skriva förening/företag och kontaktuppgifter i meddelandefältet.

