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Sommaren är här! Vi har haft en underbart härlig pingst med varmt väder 
(nästan för varmt, får man säga så?) och har vi tur så blir sommaren varm 
och fi n även den. Även om olika yrkesgruppers önskemål inte alltid är de-
samma, för mycket värme och torka vill givetvis de som lever av jorden inte 
ha, medan ”vanliga” semesterfi rare gärna har sol hela vägen…
I det här numret blir det en blandning av artiklar som vi hoppas ni gillar, 
lite från förr i tiden, lite som är aktuellt just nu. I förra numret utlovade 
vi en artikel om våra frisörer av den lite äldre stammen, men tiden har 
inte räckt till för att göra de vederbörliga intervjuerna, så det får vänta 
till nästa nummer, men den som väntar på något gott…
Ett par artiklar handlar om det viktiga i att vi som bor så här i glesbygd mer 
än andra är beroende av varandra, eller om det kanske bara är så att det blir 
tydligare här…
Hursom, sköt om er och de andra i er omgivning i sommar och ha det så 
bra som ni bara kan!
Redaktionen

Redaktionen...

Detta är alltså den sista spal-
ten som jag som ordförande i 
Byalaget Näsåkers samverkan 
kommer att klämma ur mig.

En del kommer att jubla, en del att 
sörja, för att jag nu lämnar Bya-
laget och ordförandeskapet. Men 
man vet aldrig... jag kanske dyker 
upp igen... på någon annan sida.

Det har varit 5,5 intensiva år i sty-
relsen för Byalaget. Mycket har 
hänt, mycket är glömt och mycket 
ser vi frukterna av, efter vårt arbete. 
När du håller detta Byablad i din 
hand har årsmötet varit och nya 
friska krafter har trätt in på banan. 
Ny ordförande är vald och jag är 
övertygad om att han kommer att 
lyfta Byalaget, tillsammans med 
de andra, till oanade höjder! Med 
ert stöd, gott folk, kan Byalaget 
utvecklas till en kraft att räkna 
med i kommunen.

Annars så, ja inte ska man klaga 
på sommaren inte. När solen 
sken, så blev det alltför varmt, 
vilket ledde till att vi drabbades 
av skogsbrand i fl era dagar. Detta 
skedde strax efter att man från 
högre ort börjat tala om att dra in 
på våra lokala räddningstjänster. 
Dvs plocka bort de killar och tjejer 
som känner till våra områden och 
som vet var grusvägar och småstu-
gor fi nns i terrängen när det gäller 
att komma fram snabbt och rädda 
liv och egendom. När så regnet 
kom efter någon vecka fl ödade 
det över åt alla håll. Västanbäcken 
som jag har utanför husknuten, 
vilken brukar vara torr och tyst 
under sommaren, porlade friskt 
hela denna säsong. Extrem-väder 
åt båda håll, kan tyckas. 

Annat som är på ”tapeten” just 
nu är den uppskruvade ”grisfe-
bern”. Tänk vilket frosseri media 
har haft kring detta! Jag är inte 
direkt ensam om att tycka att det 
är dags för det berömda ”locket 
på”. Är det så konstigt med tanke 
på klimatförändringarna, att det 
blir förändringar även inom andra 
områden? Inget är isolerat från 
något annat. Allt hänger ihop, 
djur, natur, hälsa, sjukdomar, med 
oss människor. Frågan är varför 
hela Sveriges befolkning ska vac-
cineras? Varför inte hela världen 

också, då? Vi lever inte åtskilda 
på något vis.

Nä, nu kommer Glaxosmithkline, 
läkemedelsbolaget som säljer vac-
cinet, att tjäna storkovan!

De och media har verkligen fått ett 
uppsving! Förresten, alla läkeme-
delsföretag vill ju att folk ska vara 
sjuka, för att ha sitt existensberät-
tigande, och helst öka sin profi t 
därigenom.

Jag läste en intressant artikel nyli-
gen, om våra kära bär som vi har 
i skogen.

Hjortron ska vara duktiga på att 
ta död på salmonella bakterier, 
lingon är bakteriedödande och 
blåbär, de är rika på antioxidanter! 
Då handlar det om bären utan till-
satt socker. Sockret i sig är ju inget 
vidare för oss människor. Alltså, 
skulle vi kunna ha tillsatser i våra 

livsmedel som innehöll dessa bär 
istället för alla konstgjorda, som 
tillsatsindustrin tjänar pengar på. 
(Om detta skrev jag i ett nummer 
av Byabladet, förra året).

Tänk att våra vilda blåbär som 
grannarna i öst bilar hit för, och 
som thailändarna kommer hit-
fl ygandes för att plocka, dessa 
extraheras och förs över till Japan 
som i sin tur tillverkar hälsokost-
preparat som ska vara särskilt bra 
för ögonen. De här tillskotten i 
pillerform kommer sedan tillbaka 
till bl a Sverige, vilka vi sedan 
köper för dyra pengar! Kan man 
snacka om blåögdhet i detta sam-
manhang?

Blåbären, som fi nns i en viss fi l-
mjölk, de är odlade och kommer 
från Polen! Och är alls inte lika 
nyttiga som våra vilda! Här har vi i 
Norrland en potentiell marknad för 
en egen förädlingstillverkning!

Ibland när jag skrivit denna spalt 
har jag kunnat känna mig både 
tjatig och ensam om intresset för 
olika miljökonsekvenser. Därför 
har det glatt mig storligen, när det 
i år visat sig att de solcellsbidrag 
om 60% från staten, (det handlade 
om paneler för solcellsenergi) 
som vi innevånare blivit lovade, 
gjorde att ansökningarna tredubb-
lades! Nu räcker inte bidragen, 
tyvärr, utan man kommer att gå 
efter datumen i ansökningarna, 
men ändå!!! Svenska folket är på 
G. Vi gräsrötter är mer medvetna, 
än vad makthavarna räknar med, 
annars skulle de ha avsatt tre 
gånger så mycket pengar. Fantas-
tiskt, att det är tillsammans, vi kan 
rädda vår värld!

Gunilla Fluur,
fd ordförande Byalaget

” Vi gräsrötter är mer medvetna, 
än vad makthavarna räknar 
med, annars skulle de ha avsatt 
3 gånger så mycket pengar. 
Fantastiskt, att det är tillsam-
mans, vi kan rädda vår värld!”

Annat som är på ”tapeten” just 
nu är den uppskruvade ”grisfe-

livsmedel som innehöll dessa bär 
istället för alla konstgjorda, som 

Sista spalten

DigiT
Nu har det skapats en ny grupp runt DigiT bestående av Karin Annersten, 
Mika Moretti, Joel Staaf och Bernt Ove Viklund. Ta kontakt med dem om ni 
vill ta körkort för att skriva ut visitkort, vykort eller andra trycksaker i små 
men billiga upplagor! Något för din förening kanske?

Karin: 073-08 56 673, Joel: 300 30, Mika: 0702- 19 90 75, BO: 0706-076 232
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Länge leve Rälsbussen!
I början på 1930-talet började det 
komma nya fordon till SJ, som mer 
eller mindre skulle ta över person-
trafi ken på de mindre och klenare 
bandelarna runt om i Sverige, fram-
förallt tvärbanorna. Jag talar natur-
ligtvis om rälsbussen. De första 
rälsbussarna på Forsmo-Hotingba-
nan var av littera Y, som hade en 
motoreffekt på 95 hkr, senare 110 
hkr. Dessa motorvagnar, eller räls-
bussar, var tillverkade av fi rman 
Hilding Carlsson i Umeå, och kalla-
des därav för HC-bussar. 1937 lan-
serade Hilding Carlsson den första 
boggierälsbussen av litt. Yo. Dessa 
levererades till SJ först år 1938. Yo 
hade från början en sexcylindrig 
motor på 130 hkr, men fi ck sedan 
åttacylindrig motor på 170 hkr. 
Samtidigt gjordes vagnskorgen 
lite längre och antalet sittplatser 
ökades, i samband med motorbytet 
och förlängningen av vagnskorgen 
fi ck Yo ett nytt littera, Yo1. Andra 
världskriget medför ransonering 
och brist på varor som bensin, kol 
och gummi. Detta medförde att 
man fi ck använda andra drivmedel 

till rälsbussarna. Gengas var svaret 
på järnvägens problem. Gengasen 
ersatte den diesel och bensin som 
inte var tillgänglig under kriget. 
Under slutet av 1940-talet arbetade 
man inom SJ fram en typ av räls-

buss helt i stål. HC-bussarna hade 
nämligen bara en ram av trä, och 
beklädnaden var av plåt. Den nya 
rälsbussen fi ck litt. YCo6 och kom 
till Forsmo-Hotingbanan 1953. 
Först efter den 1 april 1954 sköt-
tes all persontrafi k på Hotingbanan 
av rälsbussar. YCo6-bussarna hade 
en åttacylindrig dieselmotor på 200 
hkr av Scania-Vabis tillverkning. 
Dessa fl esta rälsbussar tillverkades 
av Hägglund & Söner i Örnskölds-
vik, AB Svenska Järnvägsverkstä-
derna och Kalmar Verkstad. 

Motorvagnarna visade sig snart ha 

en hel del barnsjukdomar som orsa-
kade SJ mycket huvudvärk. Moto-
rer havererade sedan grus trängt in 
genom luftintagen, brott uppstod i 
boggierna och även växellådorna 
krånglade. De först byggda fordo-
nen fi ck byggas om medan de som 
ännu inte levererats kunde ändras 
med en gång. Efter dessa föränd-
ringar fungerade motorvagnarna 
som man tänkt sig. 1956 skedde 
en omlittrering av de fl esta av SJ’s 
fordon. YCo6-bussarna fi ck den 
nya benämningen YBo6 i samband 
med detta. 

1970 genomförde man ytterligare 
en omlittrering. Rälsbussar av litt. 
YBo6 fi ck ett mycket kortare lit-
tera, som är lätt att komma ihåg, 
nämligen kort å gott Y6. De fl esta 
av dessa motorvagnar modernise-
rades och fi ck annan inredning och 
kallades Y7, en del fi ck bekväma 
fåtöljer och högtalaranläggning och 
kallades Y8. I mitten på 1970-talet 
stod det klart att man måste ta fram 
en ny typ av motorvagn. SJ prov-
körde under en tid och under olika 

förhållanden en italiensk och en 
tysk motorvagn. Efter provkör-
ningarna valde SJ den italienska 
FIAT-tillverkade motorvagnen. 
Kalmar Verkstad började att till-
verka den nya motorvagnen på 
licens hos FIAT. Den nya motor-
vagnen fi ck littera Y1 och fi ck 
två sexcylindriga motorer med 
vardera 200 hkr. Dessa motorvag-
nar var utrustade med vakuum-
toalett och högtalaranläggning. 
De nya Y1:orna gjorde premiärtur 
på Forsmo-Hotingbanan i tågen 
3484/3483 den 26 januari 1980. 
Tyvärr blev Y1 ingen riktig succé. 
Varken bland resenärerna, eller 
personalen. Det var klagomål på 
att det inte fanns tillräckligt med 
plats för bena, att det var dragit, 
o.s.v. Y1 drabbades i början av 
en del problem vintertid eftersom 
delar av utrustningen satt ganska 
oskyddat. Bland annat täpptes kyl-
luftsintagen i underredet igen. Inta-
gen byggdes därför senare om och 
förlängdes upp på vagnssidan. 

Efter att Y1:orna ’’tagit över’’ per-
sontrafi ken på de fl esta tvärbanorna 
i Norrland, så förfl yttades de fl esta 
Y7 och Y8:orna söderut. Många 
blev tjänste- och arbetsfordon. En 
del såldes till utlandet, bland annat 
till Danmark. Ibland kunde det 
hända att ’’gambussa’’ fi ck rycka 
in och köra på Hotingbanan när 
det behövdes. Bland annat den 
9 mars 1981 ’’gatt’’ två stycken 
Y8:or hoppa in och köra tåg 3482 
mellan Långsele och Hoting. De 
två Y8:orna hade nummer 1067 
och 1133. Den huvudsakliga per-
sontrafi ken på banan utgjordes av 
morgon- och eftermiddagståg som 
utgick från Långsele med rälsbuss. 
I regel brukade det oftast fi nnas 
anslutningar i Hoting med rälsbus-
sen som gick mot Storuman och 
rälsbussen mot Långsele. I Lång-
sele hade samtliga tåg anslutning 

till och från Sollefteå. Y1:orna 
hade, precis som på Forsmo-
Hotingbanan, mer eller mindre 
tagit över Y7 och Y8:orna’s upp-
gifter på Inlandsbanan, och dessa 
har sedan dess stått för huvudde-
len av persontrafi ken på Inlands-
banan. I början hade vissa tåg en 
tvåaxlig resgodsvagn kopplad till 
tåget, en udda lösning som pågick 
fram till det att en variant av Y1 
med godsutrymme (YF1) levere-

rats. Y1:orna var den rälsbuss som 
persontrafi kepoken på Forsmo-
Hotingbanan gick i graven med 
den 1 juni 1985. 

Den dagen - den 1 juni 1985 - var 
sista trafi kdagen för personfö-
rande tåg på Hotingbanan. Sista 
trafi kdagen var tåg 3482/81 och 
3484/83 förstärkta med 5 stycken 
Y1-motorvagnar totalt 6 stycken 
Y1:or och för en gångs skull var 
tåget fullsatt, omkring 400 resenä-
rer. Y1:orna som användes var nr: 

1349, 1358, 1351, 1293, 1323 och 
1324. I Rossön hade det ordnats 
aktiviteter under dagen. På sista 
tåget från Hoting hängde en krans 
som Hotings köpmän hade skänkt 
med texten ’’VARFÖR’’. Efter 
avgång från Hoting delades gravöl 
ut till samtliga resenärer. Sollefteå 
bryggeri hade skänkt ölet. En spe-
ciell etikett var framtagen. Tåget 
stannade bland annat i Ådalsliden 
och där gjorde man en symbolisk 
gravsättning, det som ’’begrav-
des’’ var den sista tidtabellen för 
Forsmo-Hotingbanan, och därav 
begravde också persontrafi ken. 
1985 var ett år då fl era linjer runt 
om i landet berövades rätten att 
trafi keras med ordinarie person-
trafi k. Bland annat Svatåbanan, 
linjen Sjötofta - Landeryd, Åseda 
- Nybro, Bengtsfors - Arvika och 
Dellenbanan. 

Men… rälsbussarna lever ju fort-
farande kvar på fl era ställen i vårt 
avlånga land. Det fi nns massor 
med föreningar som inriktar sig på 
att bevara en utav Sveriges mest 
älskade järnvägsfordon, rälsbus-
sen. Och Forsmo-Hotingbanan’s 
persontrafi k har vi nog inte sett 
det sista av, kanske. Tackvare EU-
projektet ’’Projekt Fjällsjöbanan’’ 
och dess visioner om utökad gods-
trafi k och möjligen nyinvigning 
av någon sorts persontrafi k, eller 
turisttrafi k. Och med det vill jag 
bara säga - Rälsbussen lever, leve 
rälsbussen! 

Thorsten Laxvik. Edsel

* Littera kallas de typbeteckningar 
som ges olika typer av spårfordon och 
förkortas litt.

Källor:
Forsmo-Hotingbanan av Kenneth Land-
gren, TÅG 7/1985, eget arkiv.

På sista tåget från Hoting 
hängde en krans som Hotings 
köpmän hade skänkt med texten 
’’VARFÖR’’
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Den 15 september åkte ett gäng 
från Näsåker till Gävle och Järn-
vägsmuseet där. Vi som åkte var 
medlemmarna i Ådalslidens Järn-
vägsvänner och några andra som 
tyckte att vår på byn affi scherade 
resa verkade intressant. Klockan 
06.00 träffades vi vid Konsum och 
ganska snart var vi i Långsele där 
vi hämtade upp fyra personer till. 
Resan var trevlig och vi fi kade och 

åt frukost i Sundsvall. Väl framme 
vid museet i Gävle möttes vi upp 
av Erik Sundström som först gui-
dade oss i samlingarna på museet 
för att därefter ge oss en visning 
av verkstaden vid Nynäs där järn-
vägsmuseet har hundratals fordon 
både inom- och utomhus. Det blev 
en intressant dag för oss i klubben; 
en järnvägshistorisk bakgrund är 
bara bra att ha om man som vi vill 

dra igång åtminstone lite turisttra-
fi k på Forsmo-Hotingbanan. 

Stort tack till Göran Frisk 
som körde hela vägen och till 
Kjell-Ivar Molén för trans-
portmedlet!

Text och foto: Christer Borg

En dag på järnvägsmuseet
                                          i Gävle

Erik Sundström

Resan till Gävle

D 101 på museet

Alla gäster har farit hem. Cam-
pingarna och festplatsen är 
tömda och otroligt noggrant stä-
dade. 

Ingen som aldrig har sett det kan 
ana hur mycket jobb det är före, 
under och efter en festival av 
Urkults kaliber. Ändå fortsätter 
alla inblandade med detta herku-
lesarbete så troget, som om årtu-
senden av tidigare generationers 
festplatsbesökare bara förväntar 
sig att traditionen ska leva vidare. 
Hoppas att den gör det! Hoppas att 
vi orkar, vill och blir inspirerade 
till många, många fl er storverk. 

I år bodde bl a ett gäng ungdomar 
hos mig. En kväll hade de suttit 
och pratat med några artister från 
olika band, vilka samtliga hade 
uttryckt att Urkult var deras favo-
ritfestival - alla kategorier. (Den 
familjära stämningen, bristen på 
inblandning av multinationella 
företag, den vackra naturen och 
den kärleksfulla stämningen oav-
sett väderlek, var några av argu-
menten.) Tack och tack.

Min vana trogen blir jag alltid 
litet melankolisk veckan efteråt. 
Intensiteten av all mänsko-energi, 
dygnet-runt-musiken, alla möten, 
allt blir som ett jättelikt lyckotill-
stånd som plötsligt tar slut alldeles 
för snabbt. Men så kommer den 
dagen då det känns så befriande att 
byn åter tillhör 0622-orna.

En stor hjälp på traven får jag i år 
av tre stycken åtta veckor gamla 
kattungar och det var en av dem 
som inspirerade mig att börja 
skriva de här raderna. Hon heter 
Jill, är till stor del Norsk skogs-
katt och som ni säkert anar, mattes 
favorit, inte enbart för att hon var 
rumsren redan första gången hon 
såg kattlådan. Jag ska inte trötta 
er med fl er detaljer, men den hän-

delse som fi ck mig att lägga undan 
kvällens korsord och istället börja 
skriva för Byabladet förtjänar att 
berättas.

Jag hade just klurat ut lösningen på 
korsordsnyckeln ”Mål om man får 
önska”. Den ska vara ”Älsklings-
rätt” och jag hade just fyllt i ordet 
så långt som till älskling, när Jill 
började klättra uppför mitt ben, via 
frottémorgonrocken och ställde 
sig på köksbordet. Först lade hon 
sig platt på rygg över tidningen för 
att bli killad på magen. Sen, när 
hon fått sin uppmärksamhet, stro-
sade hon fram fruktfatet och stu-
derade två äpplen som ligger där i. 
Mycket målmedveten bet hon tag 
i det lilla skaftet som sitter i fruk-
tens mitt och försökte lyfta äpplet 
ur skålen.

Hon slet som en hund en stund, men 
när hon äntligen fått upp äpplet på 
kanten föll det tillbaka ner i skålen 
och Jill for med. Hon släppte inte 
taget, utan gjorde istället en döds-
föraktande saltomortal rakt över 
skålen och landade på andra sidan 
bordet. Så tittade hon på mig med 
sina tefatsstora ögon och liksom 
undrade: ”Varför kan du inte köpa 
körsbär istället, matte?”

Så är det någon som har körsbär 
till salu får ni gärna höra av er.

Jill och hennes syskon Trisse och 
Alice är också till salu. Alla är 
långhåriga, urvackra och garan-
terat Näsåkersälskare, precis som 
undertecknad.

En kväll efter Urkult -09

” Men så kommer den dagen då 
det känns så befriande att byn 
åter tillhör 0622-orna. ’’

Annika Gustafson

PS. Nja, långhårig är jag ju inte. Ur-
vacker kan man inte heller påstå, men 
byn älskar jag absolut! DS.
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Vintern 1898 högg min Far och jag timmer i Snålklippen i Finnsvedjan på Moflo skog. Det var en 

mils väg att gå varje dag för oss, vi låg nämligen hemma i byn. Platsen vi högg på, var så högt belä-

gen så vi såg Junsele kyrka. Och skogen vi högg var en bit av orörd skog, aldrig någon människohand 

hade varit där och huggit någon skog. Det var jättelika furor och granar som vi såga ner. Vi hade ett 

ovanligt långt stocksågblad, men allt behövdes, att få det att räcka, när vi såga ner torrfuror som 

var 35 tum. 

Vid stubben av en sådan fura hade vi middagselden hela vintern och elden gnagde sig djupare å 

djupare för var dag och blev hål där rötterna var uppbrunna. Där skaffade vi oss en lite snyltgäst 

som levde gott hela den tid vi var där. Det var nämligen en näbbmus, som blivit så tam, så den tog 

maten ur händerna på oss. Med förkärlek ville den ha fläsksvålarne och allt han fick drog han under 

stubben, där vi hade elden och var borta en stund, men så kom han igen och gjorde så varje dag – 

och att han inte brände upp sig var en gåta för oss – för elden gick efter alla rötter under stubben, 

men varmt och behagligt hade den, både dag och natt och levde gjorde den, hela tiden vi högg där.

Det var i detta berg Snårmyrberget eller Finnmyrberget som min broder August höll på att köra 

ihjäl sig en dag. Pappa å jag hade stannat hemma en dag, det var nå arbete som vi skulle utföra i 

hemmet, men August skulle köra en fora ändå. Vägen var lång, 2 ½ mil, körde närpå omkring hela 

Mofloskogen. Vi körde upp efter Gårdsmyra, Långmyrået, Långmyra, Klocksvedja och Klocksved-

jerået, Genmyra, Holmenmyra, Filtjernrået och över Gamfebovallen och förbi Svarttjärnberget och 

till Finnsvedjan och Klippen där vi hade vårt hogste. När han hade lässat där, var det att köra ner 

för Klippberget, Fågelhällbäcken och Fågelhällberget, ner genom Stormobäcken, där kom vägen ner 

vi Stormobäcksviken. 

När man hade lagt timret där, kör vi ut ut efter ån och förbi Granforsen till Åkvisslasågen, där vi 

tog ett litet brädlass varje dag och körde upp för de branta Granforsbackarna och efter Slätmon 

och Näset upp för Klimpbackarna och förbi Kvarnsvedja över Görhöret och upp genom berget där 

vi kom fram vid Hans Anderssons sommarföjs och äntligen var vi hemma. Det var som sagt en för-

färlig lång väg att köra varje dag och inte kunde vi få ner mer för dagen än 7-8 stockar. Stöttingen 

och kjälken var så smal i lässbänken, så det gick ej mer än tre stockar i bredd. 

Ja det var det, om när August höll på köra ihjäl sig, jag skulle skriva om. 

Han hade lassat och satt framom och styrde lasset, då plötsligt skakelbrädet gick ifrån, så stöt-

tingen sköt över skakelaxan och åt benen på hästen, som hoppade upp och kom med båda bakbenen 

upp i stöttingen och benen på August, samt hoppade med framfötterna fram om axan och som 

rakt August var fastklämd mellan stockändarne och hästen som hoppade och slog för att bli fri 

– men kunde ej komma lös – på så sätt gick det ner om berget och stannade av sig själv mot en 

stubbe. Att lösgöra sig från hästen var inte godt, ensammen och trampad på benen och magen och 

bröstkorgen. Klämd av hästens bakkropp. Men kom dock lös och innan han stelna till lyckades han 

få upp kedjorna och ramla av lasset, så han fick stöttingen ledig och fick fram skacklarne som med 

axan var bak om fjättret och ovanpå medarne. August var som sakt genast innan han blev stel av 

de sår och blesyrer han fått, go till att finna en pinne och sätta i skakeltågen och stöttingen och 

satt på tomstöttingen och körde den över en mil långa vägen hem. Men då var det inte mycket kvar 

av August, stel och frusen samt sjuk. Låg till sängs i tre veckor innan han hade grött ihop så pass, 

att han kunde börja igen. 

Det var e�  under, när vi kom och såg vad tillställning han gå�  igenom, a�  han kom undan med livet.

P. J Kallin gn. Linda Svedin f. Kallin

Hogste= Lässat= Sommarföjs= Lässbänken= Axan= Fjättret= Blesyrer=

Mer ur min farbror P.J. Kallins dagbok...
Hälsningar Linda Svedin

Lördagen den 5 september 
ordnades ett samarrangemang 
mellan teaterföreningen och 
Alvaro i Kläpp. 

En mycket lyckad kväll i ett full-
satt galleri med 55 gäster som 
lyssnade på italienska sånger 
framförda av Cissi Jakobsson och 
Per-Åke Stockberg. Vi var många 
som rördes till både igenkännande 
skratt och tårar. Som en smakrik 
avslutning på en i övrigt fantastisk 
kväll, serverades en italiensk tall-
rik med pastrami, lite italienska 
ostar, hembakat bröd och sallad.

Vi gör gärna om det varje höst!
AG

Italiensk afton

En söderböna – på Galleri Kläpp!
Onsdagen den 1 juli uppträdde 
Sofi a Karlsson kl 19.30 på Gal-
leri Kläpp!

Sofi a Karlsson utvidgar den 
svenska folkmusiken/vistradi-
tionen, på samma sätt som hon 
tar Dan Andersson in i nuet. Den 
musikaliska myllan fanns där från 
första början. Sofi a föddes året 
1975 på Södersjukhuset invid 
Årstaviken i landets huvudstad 
– en söderböna. I en familj där 
mamma ofta sjöng därhemma, 
farmor spelade tramporgel och 
farfar durspel, en vinylspelare 
snurrade fram Fred Åkerström, 
Cornelis Vreeswijk och Thorstein 
Bergman, där satte visan och tru-
badurmusiken sina frön.

NN
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Nya Begravningsbyrån
Sollefteå

Roger Söderström

Ombesörjer allt vid dödsfall.
Bouppteckningar, testamenten, etc.

Jour dygnet runt.

Storgatan 74 • Sollefteå
Tel: 0620-510 14

Adress Våning  Storlek  Yta  Hyra 

Orrvägen 6 A 2 1 rum & kök 37 2.761

Orrvägen 6 B 2 2 rum & kök 65 4.577

Orrvägen 3 E 2 2 rum & kök 70 5.055

Storgatan 21 1 2 rum & kök 68 4.653 

Storgatan 21 2 2 rum & kök 68 4.653

Storgatan 21 2 3 rum & kök 75 5.113

 
Intresserad? Kontakta: Helen Bystedt 0620-68 28 60

Ewa Norèn Svensson: 0620-68 28 63

Lediga lägenheter i Näsåker!

Mer information om lediga lägenheter finns på:

www.solatum.se

Husvärd för Näsåker / Junsele:
Lars ”Bubben” Lundgren
Du når honom lättast mellan 10–11 
på telefon: 0622-100 76

  Vi önskar er alla en

Glad sommar!

Missa inte
festivalen!

www.urkult.se

Fo
to

: J
en

ny
 S

ta
af

30 juli – 1 augusti

www.urkult.se

15-års jubileum!

Centrumförnyelse
Kommunens planerade cen-
trumförnyelse i Långsele, Jun-
sele, Ramsele och Näsåker är nu 
på framåtskridande och när tid-
ningen har kommit ut så har det 

redan varit ett stormöte om det i 
Näsåker den 22 september. Mer 
information och en utställning 
om det kan ni se på medborgar-
kontoret inom kort.

Smaklustmässan om Sveriges 
mathantverk blev även i år en 
riktig succé. Under tre dagar, 
21–23 augusti 2009, tog 350 före-
tagare plats i Drakenbergsparken 
på söder i Stockholm.
Det var 15 företag från Väster-
norrland där varav 7 från Sollef-
teå Kommun och ett av dem var 
Alvaro i Kläpp!

AG

Smaklust blev en succé!

Ska fi xas!

Ska fi xas!
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Christer Borg (Fråga): 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit?
Ken Day (Svar):
Årets festival var väldigt lugn och 
trevlig och det var lika mycket 
folk som väntat. Allting fungerade 
mycket bra både från artisternas 
sida och från publikens sida. Sam-
arbetet i organisationen blir allt 
bättre och i år var även camping-
arna bättre organiserade.
Christer Borg (Fråga): 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit?
Ken Day (Svar): Helhetsintrycket 
som är så positivt är höjdpunkten 
som Ken ser det.
Artisterna är verkligen väl-
digt nöjda med bemötandet och 
omhändertagandet på Urkult. 
Vädret var lite si och sådär, men 
ställde inte till något större pro-
blem.
Christer Borg (Fråga): 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit? 
Ken Day (Svar): Ekonomiskt 
sett har det sett bra ut hittills och 
mer tydliga rapporter kommer att 
klarna senare under hösten. Entre-
prenörerna i byn verkar också 
nöjda med besökarnas inköp och 
banken hade nytt rekord för uttag 
i år. Vi ser fram emot att göra en 
festival även nästa år mellan den 5 
till 7 augusti avslutar Ken med.

Urkult fi rade
15-års jubileum!
Ken Day, hur gick det?

E X T R A  •  E X T R A  •  E X T R A  •  E X T R A  •  E X T R A  •  E X T R A  •  E X T R A  •  E X T R A  •  E X T R A  •  E X T R A  •  E X T R A  •  E X T R A  •  E X T R A  •  E X T R A  •  E X T R A  •

Urkult nominerat till stora turismpriset! 

Hotell Borga� äll, Pite Havsbad och Urkultfestivalen har 

nominerats som kandidater till Stora Turismprisets region-

fi nal i Härnösand. Vinnaren, som kommer a�  koras den 10 

september, går vidare som fi nalist till Stora Turismprisets 

riksfi nal i Stockholm.

Stora Turismpriset delas årligen ut av Stiftelsen för kun-

skapsfrämjande inom turism, med Tillväxtverket som huvud-

man. Prissumman är 100 000 kr. Priset lyfter fram exempel 

på ”väl förrä� at värv” i nya djärva projekt, men också lång-

varigt och framgångsrikt arbete inom turistnäringen. 

Eldnatten

Urkultveckan inleddes på 
måndagen med förfest på 
hotellet, där bland annat det 
lokala bandet Åsmon Brot-
hers uppträdde, förstärkta 
av Anneli Björklund. 

Fredagskvällen avslutades 
med en intensiv spelning av 
Hoffmaestro & Chraa.

Text: Christer Borg. Foto: Namn Namn

E X T R A  •  E X T R A  •  E X T R A  •  E X T R A  •  E X T R A  •  E X T R A  •  E X T R A  •  E X T R A  •  E X T R A  •  E X T R A  •  E X T R A  •  E X T R A  •  E X T R A  •  E X T R A  •  E X T R A  •E X T R A  •  E X T R A  •  E X T R A  •  E X T R A  •  E X T R A  •  E X T R A  •  E X T R A  •  E X T R A  •  E X T R A  •  E X T R A  •  E X T R A  •  E X T R A  •  E X T R A  •  E X T R A  •  E X T R A  •

Ken Day
Urkultsfestivlsdirektör

Endast
i Byabladet!
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Utför alla sorters arbeten inom
Mark & Anläggning, Lastning, 
Snöröjning, Buskröjning
Även försäljning av vägtrummor mm

0622-400 22, 070-525 19 10
Norrtannflo 203, 880 30 NÄSÅKER
e-post: lennart@stromboms.com

 

Strömboms 

Entreprenad
Utför alla sorters arbeten inom

Mark och anläggning
Lastning • Snöröjning • Buskröjning
Även försäljning av vägtrummor m.m.

0622-400 22 • 070-525 19 10

Norrtannfl o 203, 880 30 Näsåker
e-post: lennart@stromboms.com

Vackra och prisvärda

Smycken
i Åsmon, gå in på hemsidan

www.tulpano.se
Välj ut vad du vill ha och 

beställ av mig.

Anita Rahn 0705 87 84 58

Du kan också boka smyckeparty
där du får ett smycke och
5% av försäljningspriset!

Välkommen till
sommarens gudstjänster 
i Ådals-Liden, Junsele,
Resele och Eds kyrkor! 

För info, se predikoturerna
i Tidningen varje torsdag

Pastorsexp tfn 0622-100 21

Handelsbanken
Näsåker  0622-10013

Med en buffert har du pengar
lättillgängliga för oförutsedda utgifter

eller ett lite större inköp.
Genom ett månadssparande bygger du

upp din buffert på ett bekvämt sätt.Trygghet är
en sparad slant

på banken Trevlig sommar!

Ändrade öppettider under  8/6 – 28/8
mån, ons och fre  kl. 10.00 – 15.00 

Tidsbokningar tis och tors.

Byggnadssnickerier
i specialutförande
efter ditt önskemål

• Portar
• Fönster
• Trappor m.m.

Industrivägen 4, 880 30 Näsåker
Tel: 0622-103 04
Fax: 0622-101 20

Lördagen den 27 juni var det ver-
nissage på Galleri Kläpp med en 
spännande samlingsutställning 
med ett 10-tal medlemmar från 
familjen Andersson-Theselius. En 
utställning med måleri, teckning 
och design. Till detta erbjöds möj-
lighet att fi ka och äta en bit mat.
Pär Andersson och Astrid These-
lius, Konstnärsparet från Stock-
holm, har bott många år i Lidgatu, 
Sollefteå, och hunnit etablera sig 
som erkända konstnärer framförallt 
kanske inom kyrkokonsten. Ett av 
barnen, Mats Theselius, är en av 
våra främsta möbeldesigners. Han 
har bl a gjort stolar i älgskinn och 
näver, en gul specialbokhylla för 
tidskriften National Geographic 
och en mycket genomtänkt eremit-
koja för den som vill vara i fred.

NN

Vernissage Galleri Kläpp
        Tre generationer Andersson - Theselius

Möte om vindkraft för alla
på Markusgården 1 oktober 

klockan 18.30.
Skolbarnen har utställning

om vindkraften. 

Välkommen!

Medborgarkontoret
Nipvägen 7, Näsåker • 0622-68 30 00

Ska fi xas!

Har inte fått material
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Certifi erad massage, bioenergiterapeut och Inspirations pedagog 
Klassisk massage

Tjejtips!
En födelsedags present, till möhippa, en annorlunda träff.

En danskurs med dina tjejkompisar hemma hos dig
Jag tar med mig sjalar och min musikanläggning och kommer till er. 

Vi dansar loss i glädje och skratt. 
En trevlig hemmakurs i goda vänners lag. 

tidsbeställning
0622-10134, 070-212 42 25

www.pudja.se

Studio 33 i 
Näsåker 
– mitt i byn!

Öppettider
Måndagar – Fredagar:

07.00-16.00
Lördagar – Söndagar:

(samt övriga helgdagar)
Stängt

Beställning av sjukresor och
färdtjänst görs via Samtrans
beställningscentral, telefon
0620-439 00 (Dygnet runt)

Bussresor samt övriga resor
bokas: mån-fre 07.00-16.00
på vår telefon 0622-101 01

MOTORELEKTRISKA I NÄSÅKER AB
Omlindning, service och försäljning av:   

 – Elmotorer
 – Dränkbara pumpar
 – Generatorer
 – Startmotorer
 – Bilelektriska tillbehör

Tfn: 0622-301 45
Lennart: 070-342 57 40, Folke  070-223 83 51

Klassisk massage
&

Bindvävsmassage
Medicinsk Qi-Gong

Biyunmetoden

Hatha Yoga

Välkommen till

Jeanette Flodin
Diplomerad massageterapeut
Diplomerad bindvävsmassör

0622-103 55

Den här söndagen är det till-
fälle att påverka vårt försam-
lingsarbete genom att gå och 
rösta.

Rösta får alla kyrkotillhöriga 
från och med 16 års ålder göra. 
Det innebär att 5,5 miljoner 
svenskar är röstberättigade i år.

Varför ska jag då gå och rösta i 
kyrkovalet? Jo, för att vid några 
av de viktigaste tillfällena i livet 
är Svenska kyrkan en naturlig 
medvandrare: när ett barn föds, 
vid tonåringens brottande med 
livsfrågorna, vid den vuxnes 
existentiella samtalsbehov, när 
man säger ja till sin partner eller 
när man tar avsked av en anhörig 
eller vän.

Dessutom har själva kyrkorum-

met en särskild plats i många 
människors hjärtan! Viktigt för 
konserter, andakter eller avskild 
kontemplation. 

Kyrkan kan också liknas vid ett 
akutsjukhus. Den ska bara fi nnas 
där när behovet uppstår!

Förutom att många sjunger i 
körer för unga och vuxna, har 
kyrkan även omfattande verk-
samhet för sina församlingsbor 
i åldersrelaterade samt utsatta 
lägen. Även ett internationellt 
engagemang fi nns.

I kyrkovalet kallas de grupper 
som ställer upp för ”nomine-
ringsgrupper” inte partier. Detta 
för att man lättare ska kunna se 
att det fi nns helt andra grupper 
än de partipolitiska.

Det viktigaste för en nomine-
ringsgrupp är att nå ut till väl-
jarna med information, både 
med att gruppen ställer upp i 
valet och vad man står för och 
vill åstadkomma. Vilka frågor 
är viktiga, vilka visioner fi nns 
och vilka vägar att gå för ett 
genomförande? Att sprida sådan 
information är nominerings-
gruppens eget ansvar. Så se dig 
om i församlingen. Vad fi nns det 
för grupper att rösta på i valet? 
Vilka mål arbetar de för?

Du kanske rent av behöver starta 
en egen grupp till valet 2013?

Karin Jansson Borg

Gå och rösta
       i Kyrkovalet 20 september 2009

Årets Näsåkersbo!
Grattis till
Torbjörn Sundvall!
Juryns motivering: 

Med sitt goda värdskap, 

sin värme och sin humor 

är Torbjörn en suverän 

förstakontakt med Näs-

åker för gästande besö-

kare.

Grattis till
Torbjörn Sundvall!
Juryns motivering: 

Med sitt goda värdskap, 

sin värme och sin humor 

är Torbjörn en suverän 

förstakontakt med Näs-

åker för gästande besö-

kare.

Ska fi xas

Ska fi xas

?
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Tel: 301 43

IngaMari Solders 
Rosenterapeut och Beröringspedagog

Mottagning i Tannfl o, Resele
ingamari@vildros.com

Tel 0622 103 99, 0703 47 50 97

www.vi ldros .com

Rosenmetoden:
www.rosenmetoden.se
TaktilStimulering:

www.beroring.se
Välkommen!

Kropps- och själavård

Entreprenadmaskiner
Snöröjning mm. 

Markarbeten
Vägarbeten

Tenglunds Taxi & Maskin KB

Erik Tenglund          0622-105 45       070-577 16 66  Fax 0622-105 70
Erik Tenglund 0622-105 45 070-577 16 66 Fax 0622-10570

Vilka är personerna på bilden?
Bilden är tagen i Näsåkers 
skola 1920. Är det någon som 
kan upplysa oss om perso-
ner eller andra detaljer eller 
minnen kopplade till denna 
bild, hör av er till oss är ni 
snälla! 

Text: Christer Borg, Birgitta Björklund, 
lån av foto.

Våra fantastiska Näsåkersponnyer!
Vid sommarpremieringarna på 
Wången den 29 augusti höjdes 
Mofl os Zamira till avelsvärdes-
klass Elit - det är den högsta avels-
värdesklassen en häst kan få, och 
Zamira fi ck detta tack vare hennes 
avkommors enastående meriter. 
Zamira är uppfödd och ägs av 
Jenny Staaf och Lars Englund på 
Mofl os stuteri i Kläpp. 

Treåriga Rossmons Valborg, 
uppfödd och ägd av Katarina 

Andersson i Österrå, gick etta i 
treårsringen och fi ck avelsdiplom 
med 41 poäng.

Vi var fl era stycken som åkte från 
Näsåker till Wången den dagen, 
vi hade 8 ponnyer med oss totalt 
och dessutom kom det två till Näs-
åkersfödda ponnyer dit. 

Premieringsförättaren Jan Lock-
wall verkade överlag tycka om 
våra Näsåkersponnyer och pratade 

mycket varmt om hingsten Bostorp 
Bravad RW 73 som fi nns på Mofl o 
stuteri och har lämnat så bra gener 
efter sig till bland annat några 
av dessa ponnyer. Jan benämnde 
honom som näst intill legendarisk.

Text: Karin Jansson Borg
Foto: NN

18 • Byabladet

Ska fi xas!
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Valp, nosarbete, agility, 
bollvallning, freestyle, 

spår & livräddning mm.

HUNDraelvan har
Norrlands bredaste

kursutbud!

www.egetbevag.se
0622-30012, 070-6259567

Prickig? Randig?
Rutig?

Här är ALLA jyckar 

välkomna! 

Salong Liss

Välkommen in till oss på Storgatan 23, Näsåker. Tel: 0622-106 40 

Vi vill önskar alla en
trevlig sommar!
Öppet hela sommaren!
Kom till oss om du vill ha lite fräsch färg 
i sommarens nyanser, kanske är du sugen
på en ny frisyr?

Leter du efter present?
Här hittar du fi na smycken för dom yngre!

Öppet mån-fre, kvällsöppet varje vecka. Linda & René

Sommaröppet 
from 1 juni: 10 – 22 alla dagar

Glad sommar!
Sture och Marianne Persson

tfn: 0622-101 00, 101 86 • 070-649 39 81 • 070-656 49 06

Först i kommunen med EU-certifi erad utbildning 
inom värmepumpinstallation

Sture: 070-64 93 981  •  Jesper: 070-692 23 98  •  Illern: 070-284 91 11

www.ivt.se 

• Bergvärmepumpen som är perfekt 
 för nästan alla svenska hus 

• Nyutvecklad varvtalsstyrning ger 
 alltid rätt värme 

• Extra eltillskott behövs inte. 

• Besparingen blir maximal

IVT PremiumLine X11

Här är värmepumpen 
du väntat på

PREMIÄR

Ska fi xas!

Ska fi xas!
Ska fi xas!

Ska fi xas!

Ska fi xas!

Boka biljetter:

Ulla 0622-301 69 / Helena 0622-300 66

Se mer på hemsidan www.asmon.se

Sollefteå Swing’n’Sweet

Nostalgikväll
Dansa till de kära gamla låtarna!

Tidsenlig middag.
Hemvändare extra varmt välkomna!

10 juli

Ska fi xas!

Mekonomen

Ska fi xas!
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VÅGRÄTT:
 9. Behöver inte stå i strid med vetande
10. Kan man ett löfte
12. Dålig
14. Det högsta
15. Juniperus communis
16. Vanlig ändelse
17. Stackare
19. Larva sig
21. Göra allmänt acceptabelt
24. Det numret tar guld
25. Böla, dialektalt
26. Vinylklassiker
27.  Behövs för carambole
28. Orkesterjournalen
29. Ej undertecknad

32. Argon
33. I åsna
34. Yta
35. Acervariant
37. Ägde Sleipner
39. Den vinden är ofta kylig
41. Efter alla avdrag
42. Kan vaja för vinden
43. I ett sådant händer allt snabbt
45. Sällsynt
46. Kanske någon att tycka synd om
48. Sjö
50. Ett magiskt land
52. Kan man kanske inte begära
53. Kan man sig på andra
55. Obearbetat naturmaterial

56. För många viktigt vid nyår
60. I skrot
61. Tilltalsord
62. Återklinga
63. Övermåla med vattenfärg
64. Gå försiktigt
65. Gosa
66. Skynda
68. Pust
69. I bland
70. Ger japanernas hela livsrum
72. Stanker
75. Stödjevävnad hos växter
76. I detta

LODRÄTT:
 1. Skruvformad maskindel
 2. Utstyrsel för fest
 3. Hyvel
 4. Kan myggor
 5. I fl ärdfull
 6. Fyr utanför Ålesund
 7. Så kan också 9 skrivas
 8. Fumlig lek
11. En av musketörerna
13. Bli förtrolig
14. Åstad
15. Ack
17. Skrev ”Vår Herres Hage”
18. Kan användas till kaméer
19. För den trädgårdsintresserade
20. Avslag
22. Dansk skådespelerska och regissör
23. Ekvirke
28. Kultur
30. Magiska formler
31. På Sicilien
32. Kan det gå
36. För syns skull
38. Jäsningsprodukt
40. Bolma
44. Två eller mer
46. I mitten av Höör
47. Vänjd inåt
49. Smakfull
51. Kollontaj
52. Polynesier i Nya Zeeland
54. Förr gudstjänstens körsång
55. Saklig
57. Jungfru i det forna Rom
58. Placerade
59. Gick mjukt och lätt
65. Knaster
67. Fläkt
69. Flicknamn
70. Dricker vi, men smörjer tyskar med
71. Andra tonen
72. Ifrågasättande ord
73. Var kunglig jord
74. Rymdfi gur

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10

11 12 13

14 15 16

17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28

29 30 31 32

33 34 35 36

37 38 39 40

41 42 BOSSE 43 44

45 46 47 48

49 50 51 52

53 54 55

56 57 58 59 60

61 62 63

64 65 66 67

68 69

70 71 72 73 74

75 76

Skicka lösningen senast den 26/10 till Bo Lundgren, Lärkvägen 13, 88030 Näsåker. Först rätta lösningen vinner en 
”Dubbel Triss” skänkt av Konsum Nära, Näsåker. Märk kuvertet ”Byakrysset”. OBS! Vinsten hämtas ut av vinnaren! 
Glöm inte namn och adress. Lycka till!

Byakrysset 3 / 2009

Namn:________________________________________________   Adress:_______________________________________________________________

Vinnare var Anna-Karin Mellin, Näsåker, som 
vann ”hemlig vinst” skänkt av Ritzéns Livs i Näs-
åker. Grattis!

8 st insända lösningar.

Nästa nummer kommer ut vecka 48
Skicka artiklar och annonser före den 9 november

G R A T Ä N G S

G R A V A R BOSSE S Y

R A D L A T R I N

F O R M R U N D

S K E D O M I S Ä T T A

M I L O L L M I B

I O N K O L O G I N I E

D N A O G A K I V E C K

D I K T A G A S T A R Ä

A N D E L A R T Y R A N N

G A J A N A D E A D E N

S U R N A O N A N V E

M O R A P I P E Ö L

A V G E V R Å N G S

T E N N E S S E E A L E

T I A T A R V L I G A

T A T R A U S A N G U

R N Ö S E L L I G I S T

E D I K T U T D E G I G

E D A S S U R E R A E

Lösning på Byakrysset 2 / 2009

Har du någon rolig historia som du vill bidra med? Maila
in den till Redaktiongruppen: byabladet@nasaker.com.

Prenumeration
Alla hushåll i Näsåker får
Byabladet. Övriga i Sverige
kan prenumerera, den kostar 150 kr/år. 

Sätt in pengarna på PG 16 90 33-8 så skickar 
vi tidningen!
Glöm ej namn och adress på den som Byabladet 
ska skickas till.

Har du nåt att berätta
                      – skriv till Byabladet!
                                        adress hittar du på sidan 2.

Nästa nummer kommer ut vecka 48

Sätt in pengarna på 
vi tidningen!
Glöm ej namn och adress på den som Bya
ska skickas till.

Har du nåt att berätta

september •  höst
kan prenumerera, den kostar 150 kr/år. 

Glada Byarutan
Läraren:
– Om eleverna längst bak kunde vara lika tysta som de 
som läser serietidningar i de mellersta bänkarna, då 
kunde kanske eleverna längst fram få sova i fred!

Meddelande
Personalen på Konsum i Näsåker vill passa på  
och tacka Hampus Sjödin och Oskar Lago för 
hjälpen att fi xa i ordning blomkrukan utanför 
som någon roat sig med att välta samma kväll 
som Popklubb hade ett arrangemang på byn. 
Trots att Hampus och Oskar inte personligen 
var inblandade i detta ställde de alltså upp och 
städade undan! Tack! 

En Junselebo hade blivit inlagd på Sollefteå lasarett. 
Han tyckte att han kände sig ensam och gick därför 
runt i de andra salarna och frågade:
– Finns det möjligen nån Junselebo här?
Då hörs en röst från bortersta sängen:
– Du, dä’ räck’ väl att man har magsår.



Fiskeprylar inför sommaren!

Måla om i sommar?
Vi har Beckers färgsortiment!

Sommaröppet: 
(1/6-31/8) vardagar: 7 - 21  •  lördag, söndag: 9 - 21

Välkommen!

Markus & Ulrike öppnar from 1 juni en ny bilverkstad och maskinservice på Näsåkersmacken:

Ska fi xas

Vill passa på att informera 
er om, att det växer en liten 
krabat i min mage, som be-
räknas komma i november.

Varmt välkomna!
Storgatan 12, Näsåker • 0622 - 102 02

Öppettiderna fortsätter att vara 
flexibla så länge jag jobbar.  


