
Verksamhetsberättelse för Byalaget Näsåkers Samverkan 2019

Styrelsen har bestått av Desirée Barroso, Jonathan Lange, Jimmy Hofsö, Anders Näsström, 
Daniel Rutschman, Elna Melin, Elisabet Humlesjö och Kathrin Nilsson.
Årsmötet hölls på Hotel Nämforsen 26 mars 2019. 
Utöver årsmötet har det hållits 7 styrelsemöten under verksamhetsåret (från den 28 mars 
2019 till den 24 februari 2019). Styrelsemötena har hållits i Byadragets lokal i 
Centrumhuset.

Allmänt
Styrelsen har i huvudsak fungerat som ett paraply för de fyra undergrupperna i BNS. 
Näsåkers Nipor, Byabladet, Integrationsgruppen/ Byadraget samt Blomlådegruppen 
som nu är en egen grupp.
Föreningen utsåg med hjälp av insamlade förslag från allmänheten Lars ”Brasse” Kantén till 
Årets Näsåkersbo vilket firades på hembygdsgården på nationaldagen den 6 juni.
En ny hemsida har påbörjats under Jonathan Langes ledning som ska lanseras under 2020.
Byalaget deltar tillsammans med Resele IF i ett projekt för att restaurera vandringsleder och 
s. k. smultronställen i kommundelen. Jonathan Lange representerar byn i projektet.
Jimmy Hofsö har under verksamhetsåret representerat Byalaget vid Stiftelsen Nämforsens 
möten på Hällristningsmuseet.
Föreningens ekonomi har fortsättningsvis varit välordnad och en del av överskottet har 
använts för olika insatser på byn.
Niporna
Under året har dom två sista ladorna nere vid älven renoverats genom Florian Bohns försorg 
samt efterstädning av styrelsen. Projektet har kunnat genomföras genom  bygdemedel. 
Bastun har fått nytt rökrör  det gamla var alldeles upprostat. 
Under Urkult var det camping nere vid bastun ,som Florian Bohn och Daniel Berlin 
ansvarade för.
Årets camping slog nytt rekord i antalet gäster.
Som vanligt blev badflotten sjösatt i Dortes lagun.
Vägen ner till bastun har under  vintertid snöröjts till glädje för vinterbastarna.
Under Urkultfestivalen  har Hotell- och ZackrisPersfållan arrenderats ut som camping till 
Urkults volontärer.
Skötseln av betena och stängselarbetena har som vanligt skötts av Nämforsens Nipkor som 
har haft ett 25 tal djur på bete där.
Tillsammans med kommunens representanter har en syn har företagits av träspången mellan 
ängsladorna och hällristningsområdet. Då bestämdes att vi i byn ska röja sly och kommunen 
åtgärda den lutande spången i vår.  Röjningsarbetet har påbörjats tillsammans med ett antal 
frivilliga.



Byabladet

Byabladet har kommit ut med planenliga fyra nummer under året.
Birgit Lidström i Östra Karup/Skåne har varit huvudansvarig för det redaktionella arbetet 
tillsammans med Christer Borg. Birgit har också redigerat och layoutat tidningen. Birgit har 
även sålt och utformat annonser samt handhaft fakturering för dessa.
Lisbeth Olsson har skött prenumerationerna. Lisbeth har även sett till att det finns 
lösnummer att köpa på Ingelas Café samt en del andra ställen sommartid.
Byabladet har närmare 80 prenumeranter, varav en i USA.  
Byadraget 
Byadragets försäljning har gett inkomster på ca 41.000:- och överskott på ca 5000:-  sen 
hyran är betalad. Vi har haft öppet fredagar 13-17 och dessutom hela Urkultveckan. Ibland 
extraöppet andra dagar. Vi får kontinuerligt in kläder och annat från Näsåkersbor men också 
från ex Sundsvall och Stockholm.

 Vi är f.n. 12 kvinnor engagerade i Byadraget. Vi arbetar med försäljning men också 
uppackning, sortering, skyltning, adm. /ekonomi, packning för att skicka vidare till 
Erikshjälpen alt/till textilåtervinning.

Vi har efter inbjudan haft försäljning på Lissgårdens äldreboende, inkl. julmarknad och då 
handplockat kläder till äldre. Vi har deltagit i Näsåkers Byaloppis.

Vi samarbetar också med PRO:s vävstuga som får tyger av oss för att väva trasmattor. Vi 
hjälper sen PRO med försäljning av deras vackra trasmattor.

Vi har en uppskattad fikahörna för både vuxna och barn där vi bjuder på enklare fika.

Vi uppvaktar nya företagare med välkomstblomma. Vi sponsrar en av de blomlådor som 
pryder Storgatan på sommaren. Vi vill att Näsåker skall blomstra! 

Vi har fortsatt med och planerar nya donationer till verksamheter på Byn. Vi har i år 
förmedlat böcker till förskolan samt spel och soffa till Ungdomsgården. Vi har samlat in 
gosedjur till Urkults barnaktiviteter. 
 
Vi har fortfarande integrationsverksamhet i liten skala. Vi håller kontakt med tidigare 
asylsökande som förflyttats från Näsåker av Migrationsverket.

Sammanfattningsvis känns det fantastiskt att vi i arbetsgruppen tillsammans kan fixa allt det 
här. Byadraget är ett miljövänligt projekt. Vi förlänger klädernas livslängd genom 
återanvändning och det spar energi. På Byadraget hittar många  bybor bra grejer som passar 
precis. Barnfamiljer och  alla andra kan leva billigare. Pengarna stannar  och skapar glädje i 
Näsåker. Vi har skapat en avspänd mötesplats som också ger nyinflyttade kontakter med 
byn.
 
Blomlådegruppen/Smyckningslaget
Målade alla blomlådorna på vintervistet innan Anders körde ut dom till sina platser. Nytt för 
i år, Markusgården. Eftersom vi handlade väldigt snålt i fjol fick vi pengar över. Denna 
våren ska vi spendera mer på varje låda,och eller utöka smyckningen.


