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Upplev Liden!

Denna foldern är framtagen i samar-
bete mellan byar och människor inom 
det markerade området på kartan. 

Vi har i arbetet återupptäckt vår 
bygd genom att studera siffror och 
statistik om oss som bor här, var vi 
arbetar och hur vi bor och reser. Men 
siffror är ju bara… siffror. Vi har mer att 
dela med oss av om vår plats som vi är 
stolta över och vill berätta för andra. 
Sådana som skulle vilja komma hit 
och besöka vårt område eller flytta hit, 
kanske ge kärlek till ett fantastiskt hus 
som idag står öde som skulle kunna bli 
ett drömboende på världens vackraste 
plats. Styrkan att både vara landsbygd 
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Vättaberget.

i ett klimat som erbjuder alla fyra 
årstider med allt det innebär och bo 
nära stora städer i två län, gör vår 
plats på jorden till ett centrum som vi 
behöver berätta om. Älven och bergen 
som källa till glädje året om och så 
den oslagbara utsikten. Så samarbetet 
blev ett destinationsarbete för att lyfta 
byarna runt Lidenområdet. 



 När du kommer till Liden och de 
kringliggande byarna vid Indalsälven, 
kommer du till en av Sveriges äldsta 

vattenleder, en pulsåder som du har möjlig-
het att uppleva på flera olika spännande sätt.  
Älvdalarna var de första som befolkades i vårt 
land för här kunde man färdas. Längs stränder-
nas stigar gick en av de gamla pilgrimslederna 
till Trondheim, dåvarande Nidaros, en vandring 
som vallfärdare gjorde istället för till ”det heliga 
landet” efter Norrlands kristnande kring år 
1000. Här kanske ”Hälsinglands apostel” Sten-
finn färdades innan han jagades bort efter 1072 
och led martyrdöden. 

Förr kallades allt norr om Hälsingland, upp till 
och med Ångermanland, för Stor-Hälsingland.

 Riksväg 86 från Sundsvall till Bispgården är 
känd som en av Sveriges vackraste vägar, lätt 
och snabb att färdas på. Det är nära till vildmar-
ken men den ger ändå närhet till de kringlig-

gande städerna och byarna. Fyrtiofem minuter 
till Sundsvall eller Hammarstrand, en timme 
till Sollefteå och under 5 timmar till Stockholm 
med bil. Med tåg från Sundsvall kan du göra 
resan på under fyra timmar. Området är en 
gammal kulturbygd med bevarade hemman och 
storslagna utsikter från de höga berg som kring-
gärdar dalen.

LEA-gruppen
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Visste du att…
…konstnären  

och botanikern  
Rolf Lidberg växte  
upp i Järkvissle? 

Inledning

Välkommen till Liden!
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Skogsnycklar.

LEA-gruppen
Engagerade människor har ingått i en 
arbetsgrupp, det har varit nyinflyttade och 
infödda, äldre och yngre med anknytning 
till flera platser i området. Vi har sökt så 
många perspektiv som möjligt. Nu vill vi 
fokusera på vad vi som bor eller driver 
företag här, kan göra själva. Det är vi som 
äger vår framtid tillsammans. 
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Johan och Anna  
fann friden i Liden
Efter 10 år av studier och jobb i Uppsala och Stockholm hade  
längtan till världens finaste plats, Järkvissle blivit för stor, 
Johan och hans flickvän Anna beslutade att flytta hem.



 Johan som är biolog och specialiserad  
på ekosystem, har de senaste fem åren  
arbetat som projektledare för naturvårds-

projekt för en miljöorganisation i Stockholm. 
– Jag har älskat mitt jobb eftersom jag arbetat 

med något jag brinner för men boendesituatio-
nen passade mig aldrig. Tycker 
det är för stressig atmosfär i 
storstäderna och man är inte 
lika trevlig mot varandra. I 
Lidenområdet hälsar man och 
bjuder på ett leende! Där jag 
bor vill jag kunna vakna och 
titta ut över Indalsledens fantastiska utsikt, 
kunna gå ut i trädgårdslandet och hämta grön-
saker. Om jag blir sugen på att äta fisk ska jag 
kunna fånga en öring eller abborre på under en 
timme som sedan ligger i stekpannan. Helt en-
kelt leva nära naturen. Det tycker jag verkligen 
man gör här i Indalsleden. Nu är jag även på väg 
att ta över jordbruket som ytterligare kommer 
stärka vår självhushållning. Målet är att vara 
helt självförsörjande på kött, stapelgrönsakerna, 
ägg, bär och svamp. Då snackar vi livskvalitet! 
Här spelar märkeskläder och andra symbol-
prylar mindre roll, här ska allt vara praktiskt 
och bekvämt. Så ytligheten försvinner och man 
kan slappna av och vara sig själv på riktigt. 

Flickvännen Anna som är uppväxt i Stock-
holm träffade Johan när han bodde där. Anna 
stortrivs nu också i Järkvissle och har aldrig 
känt sig så avslappnad och kan verkligen få 

utlopp för sina djur- och friluftsintressen. 
Anna arbetar numera på den lokala livsmedels-
butiken, Tempo i Liden och på fritiden har 
hon skaffat höns, plockar bär och svamp, fiskar, 
stickar,  hjälper till på gården och massa annat 
som hon tycker om att göra. 

Johan trodde att flytten 
till Järkvissle skulle leda till 
problem när det gällde projekt-
ledandet inom naturvård. 

– Men det har aldrig gått 
bättre! Jag har kunnat fokusera 
mycket bättre än i storstans 

stress. Detta är ytterligare ett bevis att man inte 
behöver bo i storstäderna för att kunna göra en 
karriär. Vi behöver befolka landsbygden och 
utveckla den. Städerna är redan överbefolkade. 
Enklare kontor kan vara placerade i stan men 
där behöver man bara vara nån gång i veckan 
för att få lite lagkänsla. Resterande arbetstiden 
kan utföras från landsbygden. Är det något  
positivt som har kommit ut från Corona så 
är det att det nu är bevisat att hemarbete visst 
funkar bra. Och tänk vad mycket mindre fossila 
bränslen som gått åt av den minskade pend-
lingen. Nu tycker jag att vi bygger vidare på 
detta och rider på den vågen för att utveckla vår 
vackra landsbygd där livskvaliteten är högre!

Johan Rudin
Biolog, vd för naturvårdsföretag  

och blivande ekologisk bonde 

”Man behöver inte 
bo i storstan för  
att göra karriär”

Järkvissle ekogård har drivits i familjen i många år ??. 
Nu är det dags för sonen Johan att ta över efter pappa 
Örjan. 
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 Lokalekonomisk analys (LEA) är en 
metod där lokalbefolkningen, med 
hjälp av statistik från SCB, kartlägger 

resurserna i sin bygd – för att få fram bygdens 
handelsbalans med omvärlden. Det tydliggör 
vilken utvecklingspotential som finns vad gäller 
företagande och arbetstillfällen. Genom att göra 
en LEA så får bygden en faktabaserad analys som 
ger en mer objektiv bild av läget och grund för 
riktningen och insatser för den framtida utveck-
lingen av bygden. LEA är en metod som utveck-
lats av Coompanion och använts på många orter 
runt om i Sverige och som lett till att matbutiker 
har räddats och ökat sin omsättning, att bagerier 
och frisörsalonger startats, med mera.

Huvudsyftet för denna LEA är att lägga 

grunden, skapa kunskap om Lidens näring-och 
föreningsliv, kommersiell-och offentlig service, 
köpkraft och handelsbalans, befolkning och 
åldersstrukturer med mera. som 
underlag för en utveck-
lings- och handlingsplan 
för oss som bor och 
verkar här. 

Föreningsrepresen-
tanter, företagare 
och eldsjälar från 
området har 
bidragit med 
kunskap på fle-
ra träffar 2020 
och 2021.

 I rena pengar är vi rätt rika. I runda slängar 
har vi tillsammans nästan 150 miljoner 
kronor per år att spendera. Vi är 979 

personer som bor inom området, fördelade på 
460 hushåll. I dag handlar vi det mesta på nätet 
eller utanför bygden. Helt naturligt då vi inte 
har något Birsta. 

En affär har vi. En plats där vi köper mjölk 
och bröd, det är även en plats där vi kan träffas 
och ta en fika. Kanske få skvallra lite och min-
nas ihop med våra grannar. De värden mötes-
platser ger går inte att mäta i kronor och ören. 
Tänk på vad det betyder om vi handlar några 
gånger fler på affären eller macken, om vi anli-
tar en lokal hantverkare istället för en utifrån, 

då blir det mer pengar som stannar i bygden, 
folk kan få anställning på orten, fler företag kan 
starta och det blir mer attraktivt att bo här.

Med ett sådant sätt att tänka då vi gör våra 
inköp kan vi täppa till en del av det läckage av 
pengar som flödar ut genom att stötta allt det vi 
redan har. Ska vi säga så?

Men, vi behöver också tänka nytt. Utveckla 
lösningar för att få nya värden att strömma in 
– till exempel genom tjänster och service som 
lockar hit besökare och 
inflyttare som vill 
vara med och bygga 
vår gemensamma 
bygd.

Köpkraft på orten

150 miljoner kronor!
En del av vår studie handlar om hur mycket vi handlar för. Hur mycket 
spenderas och hur mycket flödar ut ur bygden? Enligt statistiken är det bara  
5 procent av vår disponibla inkomst som spenderas på orten. Hur kan vi 
ändra på detta?

Vi handlar det  
mesta utanför  

bydgen. Här finns 
stort utrymme för 

mer lokal handel och 
inflöde av pengar 

utifrån.

Ett verktyg  
för utveckling

LEA – Lokal ekonomisk analys

Visste du att…
…om alla i Liden skulle 

handla för 10 kr mer 
i veckan i den lokala 
butiken så skulle om-
sättningen öka med 

510 000?

Thomas Eriksson driver familjeföretaget ”Hälla gård” ett småskaligt jordbruk i Åsen.
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184

230

115
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Arbetspendling av förvärvsarbetende

Bor och arbetar i området

Pendlar ut från området

Pendlar in till området

Uppgi ft saknas, var  personen arbetar

 
BOENDEN 
Fastighetstyp Totalt antal Antal Boende Obebodda*
Lantbruksfastigheter 689 123 263 566
Småhusfastigheter 606 257 627 349
Hyreshusfastigheter 23 7 64 16
Övriga fastigheter 101 3 26 98
Totalt antal fastigheter 1419 607 980 1029

ARBETSPENDLING AV FÖRVÄRVSARBETANDE
50 Pendlar in i området

184 
Förvärvs- 
arbetande  
med bostad  
i området

115 
Pendlar ut 
från området
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BEBODDA

ÅLDERSFÖRDELNING  
Ålder Män Kvinnor Totalt 2018
0–6 25 23 48
7–15 42 37 79
16–24 43 39 82
25–44 88 82 170
45–64 160 135 295
65– 151 154 305

Totalt 509 470 979
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Täthet i området         2  inv/km2

Täthet Sundsvalls kommun 31 inv/km2

Medelålder i området                               48,6
Medelålder Sundsvalls kommun          41,8
Män                                                                  509
Kvinnor                                                            470
Totalt                                                                        979

Hushåll                                                           460

Födda                       9
Döda                        15 
Födelsenetto                        -6

Inflyttade                    87
Utflyttade                       78 
Befolkningsförändring                         9

Lidenområdet i siffror

LEA – Lokal ekonomisk analys

UTBILDNINGSNIVÅ
14%

62%

23%

2%

Liden

För-gym Gymnasial Efter gym Uppg saknas

2% Uppgit saknas

23% Eftergymnasial

62% Gymnasial

14%  
Förgymnasial

*  Här räknas även 
fritidshus in.

En Lokal ekonomisk analys är ett verktyg som går ut på att studera detaljerad statistik för ett  
visst område. Vår lokalekonomiska analys baseras på senast tillgänglig statistik från Statistiska 
Centralbyrån (SCB) per den 2 september 2019. 

Sundsvall
206

Ragunda
23

Timrå
18

PENDLAR UT FRÅN LIDENOMRÅDET

PENDLAR UT FRÅN  
LIDENOMRÅDET

Sundsvall 206

Ragunda 23 Timrå  
18

2009 20132010 20142011 2015 2017 20182012 2016

Anställda Arbetsställen
0 208
1–4 27
5–9 5
10–19 5
20– 2

ARBETSSTÄLLEN ANTAL
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Allt  som redan finns…

Service  
vi har idag
■ Skola F-9

■ Barnomsorg

■ Äldreomsorg

■ Livsmedelsbutik

■ Bensinstation

■  Räddningstjänst & 

ambulans

■ Hälsocentral & Apotek

■  Kommunala- och  

privata hyresrätter

■ Kyrka

■ Uthyrning av rum

■  Ombud av bla: Posten, 

Schenker, DHL, System-

bolaget, Bussgods

■  Kollektivtrafik till  

både Sundsvall och 

Hammarstrand

■ Bilverkstad

■ Bankomat

■ Fiber

■ Mobil tandläkarklinik

 

Kultur,  
fritid och  
föreningsliv
■ Slalombacke

■ Skridskoplan

■ All aktivitetplan

■ Fotbollsplan i gräs

■ Fiskemöjligheter

■  Flertal föreningar som 

hyr ut lokaler

■  Vättaberget och  

Hattberget

■  Österström kultur  

(Konjaksbespararen)

■ Glimårännan

■ Badstränder

■ Campingmöjligheter

■  Skjutbanor både  

långdistans och  

älgskjutbana

■ Isklättring

■ Kanoting

■ Längdskidåkning

■ Motionsspår

■ Mobibblan (Bokbussen)

■ Rolf Lidberg museet

■ Skoterleder

■ Indalsälven

■ Boulbana

■ Fritidsgård

■ Wärdshus

Företag och 
arbetsplatser 
i bygden
■ Sundvalls Kommun 

■ Skola och förskola

■ Äldreomsorg

■ Räddningstjänst

■ Region Västernorrland

■ Hälsocentral

■ Ambulans

■ Entreprenadsföretag

■ Livsmedelsföretag

■ Bygg El VVS

■ Svenska kyrkan

Liden och dess byar skulle man idag kunna se som en mindre stad när man får 
presenterat bygdens potential och utbud. Här går de kommunala och regionala 
verksamheterna hand i hand med företagare och föreningar. Om det är något 
som byborna tycker fattas i utbudet så brukar detta utvecklas av dem själva i 
samarbete med företag eller kommun. 

15
Blomstervandring i Järkvissle.
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1 2
Indalsälven i sig är fantastisk! Det går bra att 
åka båt eller paddla kanot. Längs hela dalen 
finns många leder där det går att vandra, rida, 
cykla eller springa.

Naturen är perfekt för vintersporter, här 
finner du slalombackar med liftar, skidspår, 
klättring och möjligheter att göra utfärder med 
snöskoter. Idrottsföreningarna är i högsta grad 
levande.

Här finns många sjöar och åar som erbjuder 
bra fiske samt även goda möjligheter till jakt 
längs vidsträckta skogsmarker. 

Lidenbygden har också övernattningsmöj-
ligheter av olika slag som i stugor och stugbyar 
samt Bed & Breakfast och på flera platser 
möjlighet att äta dagens rätt eller fika på ett 
sommarcafé.

Besöksnäring Service
I Liden finns all den service som de som bor, 
arbetar eller semestrar kan behöva i vardagen.

För barnen finns dagis och förskola samt 
grundskola, upp till årskurs nio, samt fritids-
hem. Skolan inriktar sig på hälsa! Från och 
med årskurs 7 arbetas det med hälsobegrepp 
såsom kost, ergonomi och motion. Lektionerna 
planeras först med gemensam teori som följs av 
praktiska övningar. På skolan serveras mat efter 
egen meny som delvis lagas av lokala råvaror 
efter recept från trakten. Kring skolan finns  
elljusspår, hockeyrink och allaktivitetsplan.

 Vid kyrkan finns en matvarubutik som 
är öppen veckans alla dagar med ombud för 
PostNord och Systembolaget. Vill du ta ut 
pengar kan du göra det i affärens uttagsautomat.

Behöver du sedan tanka finner du både 
bensinstation och ännu en bankomat, där det 
också går att sätta in pengar, alldeles i närheten. 
Båda nattöppna.

I byn hittar man vårdcentral, med ett eget 
gym och apotek och nära centrum finns en del-
tidsbrandkår som ingår i Medelpads räddnings-
tjänstförbund samt ambulans. En ny brandsta-

tion kommer att uppföras med 
byggstart 2022, centralt 

placerad nere vid 86:an 
för snabbast möjliga 

utryckning. När-
maste BB finns i 
Sundsvall dit du 
kommer inom 
trekvart.

Visste du att…
…längs Indalsälvens branta dal- 

gångar finns möjligheter till klättring 
både sommar och vintertid. Fram- 

förallt för isklättring är det riktigt fina 
förhållanden med en lång säsong och 
lättåtkomliga isfall. Turer kan göras på 

långfärdsskridskor i området.  
Dels på många mindre sjöar men 

 även på Holmsjön  
och Indalsälven.
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Prioriterade områden för utveckling

3 4
Att Liden och dess omgivande byar har hög 
potential råder det ingen tvekan om. Det är nöd-
vändigt med arbetsgivare av olika slag i ortens 
närområde för att fler ska kunna ha sin hemort 
och arbeta här. Och förutsättningarna finns, för 
här har redan många företag sin verksamhet.

De som bor eller bosätter sig i trakten, an-
vänder sig av tillgänglig service och nyttjar olika 
företag och naturtillgångar. Dessa innevånare 
sprider sedan goda erfarenheter vidare i sina 
kontaktnät och marknadsför på så sätt bygden. 
Detta inspirerar andra att åka hit, upptäcka vad 
som finns och se alla möjligheter. Ju fler som 
väljer att ha sin huvudsakliga hemvist här, desto 
fler arbetstillfällen, inom exempelvis sjukvård, 
olika servicenäringar och skola eller inom tjäns-
tesektorn. Här finns olika hantverksyrken, handel 
i butiker och gårdar med gårdsförsäljning samt 
många andra kategorier som kan växa. Arbets-
marknaden är på detta sätt självgenererande. 

De som har sin anställning på andra orter men 
som har möjlighet att arbeta på distans, och kan-
ske veckopendlar, är och kan bli motiverade att 
bo och arbeta inom Liden och dess närområde. 
Dessa kommer, med erfarenhet från den senaste 
pandemin, med säkerhet att bli fler. 

Arbets- 
marknad Bredband

I bygden finns möjlighet att ansluta sig till 
bredband av olika slag vilket är en bra förutsätt-
ning för att kunna driva företag. Det möjliggör 
också distansarbete för den som har adminis-
trativa uppgifter på sitt arbete. Många skolor 
och universitet bedriver numera delar av sin 
undervisning över bredbandsnätet, med goda 
erfarenheter. Internet är perfekt för de som i 
lugn och ro vill blanda forskning med undervis-
ning eller har kreativa yrken som exempelvis 
konstnärer, arkitekter eller författare. Kanske 
arbetar de med teknik. Allt detta i natursköna 
omgivningar! Möjligheterna är stora för många 
yrkesgrupper.

För arbetspendlare till Sundsvall och kanske 
vidare, går regelbundna bussturer från Liden-
byn och i anknytning till bussen finns pendlar-
parkering, både i Liden och i Sundsvall. Det är 
enkelt att sedan byta till tåg, buss eller flyg för 
andra resmål.

Jord- skogsbruk

Bygg

Handel, hotell

Transport

Juridik ekonomi

Info, finans

Uthyrning, utbildning

Vård omsorg annan service

Vård omsorg annan service

Kultur, nöje fritid

I Liden finns idag närmare  
250 arbetsställen
208 företag är enmansföretag 
27 företag har 1 till 4 anställda 
5 företag har 5 till 9 
5–9 företag har 10–19 anställda  
2 företag har 20 anställda

Arbetsställen fördelade 
på olika näringar.
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Prioriterade områden för utveckling

Det bästa med Liden är…

5
I Liden bor majoriteten av innevånarna i 
småhus, därefter kommer lantbruksfastigheter 
och en liten andel i flerfamiljshus, antingen i 
hyreshus eller bostadsrätt. Kommunalt ägda 
Mitthem äger knappt 20 lägenheter, resten av 
lägenheterna ägs av privata hyresvärdar.

I Lidenbyn finns obebyggd tomtmark som ägs 
av kommunen. Mark finns avsatt för såväl små-
husbebyggelse som flerfamiljshus, så här finns 
det möjligheter för den som vill uppföra något 
själv. Hus för flera familjer skulle exempelvis 
kunna uppförs i form av byggemenskap vilket 
medför att boendekostnaderna kan hålla låga.

Boende

Andelar bebodda fastigheter

Lantbruk 32

Småhus 66

Övriga 1Hyreshus 2

Förverkliga  
          din husdröm…

Max Eriksson,  
18 år, Liden
… att det finns så 
mycket att se i natu-
ren och allt trevligt 
och hjälpsamt folk 
som bor här.

Lovisa Kilander,  
18 år, Högland
… naturen och den 
lugna livsstilen. Jag 
gillar att ha stort 
utrymme samtidigt 
som jag är en del av 
ett trevligt samhälle.

Daniel Östman,  
50 år, Västanå
… naturen, lugnet 
och friheten. Jag 
tycker om att kunna 
jaga och fiska.

Anna Engman,  
48 år, Liden
… allt! Naturen och 
friheten. Servicen i 
den lokala butiken 
har och det breda 
föreningslivet. Det 
är en trygg plats att 
bo på där alla känner 
varandra.

Göran Åström,  
70+, Liden
… när jag går upp för 
backen här och ser 
allt det vackra runt 
omkring. Naturen 
och den friska luften, 
som är alldeles 
gratis. Trevligt folk är 
det här också.
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Kerstin Stickler, …  

Grafisk form: Kerstin Stickler, Coompanion Västernorrland

Foldern har tagits fram genom Näringslivs-

bolaget i Sundsvall, som en del i kommunens 

satsning på kommundelarna. Den Lokaleko-

nomiska analysen är gjord i process ledd av 

Coompanion Västernorrland.

Vill ni skapa  
något nytt tillsammans? 

Kanske starta bygdebolag, en digital affär, bygga hus,  
kanske en skola eller vårdcentral? Behövs en laddstation  
för elbilar, eller ett utspritt byhotell eller har ni en annan 

utvecklingsidé som ni vill skapa tillsammans? 
Coompanion har modellerna och verktygen som hjälper 

 er att gå i mål. Kontakta oss för avgiftsfri rådgivning.

www.coompanion.se



facebook.com/nordvastra


