Ljustorpsprofil nr 3
Erik Westin född 240106
Har flyttat ner i ”sockna” och
hamnat i Sanna hos Erik Westin.
Erik är född och uppvuxen på
gården i Sanna. Föräldrarna Sofia
och Anders Westin var jordbrukare. I den miljön är Erik uppväxt
med sina två systrar Greta och
Ingegerd och åldersmässigt ligger
han emellan dem. Skolgång i 6 år
vid Åsängs skola och därefter
fortsättningsskola i Mellberg i sex
veckor (tre veckor före och efter
jul). Det Erik påminner sig från 78 års åldern var guldruschen i
Sanna på 30-talet. Man borrade
och sökte guld vid Guldnäsbäckens utlopp i Mjällån. Projektet
rann så småningom ut i sanden,
utan nämnvärt resultat. Erik nämner att den diamantborr som användes hamnade via Holms socken till sin nuvarande museiplats
på Norra Berget i Sundsvall.
Westins jordbruk inrymde 12 kor,
2 hästar och ungdjur så någon ar-

Ta väg 705 från Ljustorp eller
från Liden.skyltar visar vägen i
Bredsjön.
Välkommen till Bortom Bråttom

betsbrist i hemmet rådde ej. Vintertid var det dessutom vedanskaffning och skogsavverkning
som gällde, och yxa och fogsvans
var dåtidens redskap. Farbrodern
Gottfrid Bredin blev Eriks läromästare i snickeribranschen. Såväl fin– som grovsnickeri. Han
har varit anställd vid flera firmor
under årens lopp bl a Nordlander
& Höglund i 25 år, ABV, SIAB,
Skåningarna m fl och avslutningsvis hos Timrå kommun i 5
år.
Vid en bekants bröllop träffande
hans sin blivande hustru Inga-Lill
som han gifte sig med 1960. Tillsammans fick de dottern Eva som
tyvärr fick leva endast 1 år pg a
sjukdom. Sedan föddes dottern
Marianne och hon finns sedan
1996 i intilliggande fastighet. Där
hon bor med 3 barn och det uppskattar Erik som kan umgås med
dem mest dagligen. Vilket bl a
märks i hans kök där barnbarnen
prytt väggarna med sin teckningar.
Erik är en stor djurvän och pratar
gärna om sin ardennerhäst som
blev 25 år gammal. En kompis

som han omhuldade varmt. Nu är
det motoriserat som gäller i form
av traktor.
Inga-Lill gick bort för några år
sedan, således bor Erik kvar ensam i fädernegården. De tillbringade tidigare tiden tillsammans vid
Västra Laxsjön i sitt fritidshus så
ofta de kunde, under somrarna.
Trots problem med hjärtat är Erik
pigg och vital. Åter frukt och
grönsaker, gör egenkomponerade
sallader och lever sunt. En mysig
kille, SANNA mina ord!

DAGS FÖR BREDSJÖANGELN
Välkommen till Bredsjöangeln en tävling för hela familjen!
Startskottet går Lördagen den 1 april klockan 09.00 Samling senast kl 8.30 på
badstranden Bredsjön Tävlingen genomförs lagvis (minst två och max 6 personer
per lag) Prispengartill vinnande lag, prisbord till övriga placerade lag Varmkorv,
kaffe samt te mm kommer att säljas på plats
Anmälningsavgift 150 kr/lag betalas in på pg 632411-5 senast den 27 mars
Efteranmälan vid start 200:-/lag (angelfisk kommer ej att säljas på plats)
För mer info. Ring Lars Karlstrand 070-322 37 99 eller besök vår hemsida
www.bredsjon-slattmon.nu Välkommen till en härlig dag i Bredsjön
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