NYA MACKÄGARE I LIDEN

Annica Rossander och Lars-Åke Svelander premiärdagen
den 1 september 2004 på macken i Liden.

Onsdagen den 1 september 2004 fick
bensinmacken (Bilisten) i Liden nya ägare. Annica
Rossander, 47, och Lars-Åke Svelander, 52, tog
då över efter Per Kvillefors och Robert Lindström.

företag. Lars-Åke har varit snickare med egen verksamhet och även anställd som lagbas.
Snickarkarriären avslutades som arbetsledare/platschef hos byggföretaget PEAB.

Annica och Lars-Åke kommer närmast från Stockholm. Ett fritidshus i några år i Bodacke gav mersmak. Nu har de köpt ett permanent hus i samma
by och flyttat från storstaden.

Det stora hobbyintresset är folkrace och rallycross.
Han har flera buckliga bilar i ”sitt stall”. Efter lite
lirkande med Lars-Åke erkänner han att det finns
40-50 vinstpokaler i hemmet. Det är inte så konstigt att det blev macken med reparations- och
servicemöjligheter i Liden när den blev till salu.
Det måste ju helt enkelt vara en perfekt bakgrund
att ”meka” med rallybilar och dessutom i unga år
ha ”skruvat” åt Stig Åslin och Fred Öqvist på dåvarande Shellmacken.

- Hög stress i Stockholm och framförallt ljudnivån – det blir aldrig tyst där nere – är de främsta
orsakerna till flytten. Som bonus får man de fina
markerna, fisket och möjligheten till skoteråkning.
Och kanske börjar rötterna att göra sig påminda.
säger Lars-Åke, som är uppväxt i Bodacke och nu
Verkstadsutrymmet för mer omfattande reparaflyttat ”hem” efter 36 år.
tioner på macken är begränsat så det blir i första
Annica härstammar från Snesudden i Harads, hand lättare bilreparationer som däckservice och
Jokkmokks kommun. Hon ”utvandrade” till liknande. Alla däcksmärken finns till salu. Det blir
Stockholm 1976, och har arbetat som barnskö- inte omedelbart några stora förändringar i samtare på daghem och som ekonomiassistent i privat band med övertagandet. Men på lite sikt kommer
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Lidens tidning

bl a sortimentet av förnödenheter för fiskare och
Kort historik över mackägare i Liden
skoteråkare att utökas, berättar Annica som är ansiktet bakom disken och med sin norrländska bryt1958
Anders Söderqvist (byggde nuv.
ning charmar kunder i parti och minut.
macken)
Till sist avslöjar Lars-Åke att han umgås med pla1970
ner på att starta försäljning av begagnade
(besiktade) bruksbilar och uthyrning av div. verk1975
tyg (skruvdragare, sticksågar m m ). Jo, man
tackar!! Det är inte varje dag det kommer en ny
verksamhet till Liden!!
1980
TACK! Per och Robban och LYCKA TILL!
Annica och Lars-Åke önskar Lidens Tidning.
1984
Text: Arne Johansson
Foto: Tore Löfvenius

Stig Swing
Anna-Lena Johansson och Matts
Lindbergsson
Evon och Bosse Abrahamsson
Dan och Hasse Jonsson

1987

Marlene och Staffan Jonsson

1996

Per Kvillefors och Robert Lindström

2004

Annica Rossander och Lars-Åke
Svelander

Vi vill gratulera Samuel
Granhammar, Indal för den
mycket uppskattade och
välbesökta utställningen på
Ljustadalens bibliotek.
Vi vill också gratulera till skolans
konstipendium på 3000 kr samt
den stundande 16-års dagen.
Magnus och Catherine
Granhammar
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