I hjärtat av Sorsele
finns allt du behöver

Ett sekel av dedikation till bygg, hem och fritid
Rob. Lidéns Järnhandel har snart funnits i 100 år. Robert
Lidén från Norsjö öppnade butiken 1927 och han drev
den ända fram till 1963.
Under 60- och 70-talen fick butiken ett allt större sortiment och byggdes ut i omgångar utefter Strandvägen.
1997 utökades butiken ännu en gång, och sedan dess
har försäljningsytan varit ca 2 500 kvadratmeter som
inrymmer byggvaror, maskiner, hushållsvaror, vitvaror,
jakt-, fiske- och sportutrustning, leksaker, snöskotrar
och mycket mer.
Sedan 2018 ägs företaget av Pierre Sjöberg och BertOlof Jonsson, som är söner till två av ägarna som tog

över efter Robert Lidén, och totalt har vi omkring ett
tiotal medarbetare.
Våra kunder kommer i första hand från Sorsele och dess
kranskommuner, men tack vare vårt stora utbud och
dedikerade medarbetare har butiken också blivit ett
turistmål för kunder från hela Sverige.
Välkommen hit!
Vi sponsrar lokala ungdoms- och
idrottsföreningar och gör det vi kan
för att bekämpa klimatförändringarna i
enlighet med FN:s globala mål.

www.browning.eu

Något för alla
Hos oss hittar ni allt ni behöver för bygg, hem och
fritid.
Vi är en del av både Järnia och Sportringen och
har produkter från Electrolux Shop, Ski-doo, Interjakt och Interfiske plus en massa annat för hela
familjen.

Bygg

För de händiga har vi allt som behövs för nästa
projekt! Virke, skivor, fönster, dörrar, takplåt, färg,
verktyg – ända ner till minsta skruv och spik.
Våra kunniga medarbetare hjälper gärna till med
råd och tips!

Hem

För hemmet har vi också det mesta ni behöver.
Från stora saker som vitvaror, fläktar och element
till köksutrustning, leksaker och kläder.

Fritid

Äventyret startar här! Vi har produkter för de
flesta typer av uteliv: jakt, fiske, sport, vandring,
och förstås snöskotrar. Våra medarbetare har alla
olika intressen, och det finns alltid någon som kan
hjälpa er med just det ni behöver. Vi hjälper också
till med licensansökan för jaktvapen.
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Hos oss får du alltid 5 års
garanti på dina vitvaror!

