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Redaktionen...
Sista numret för i år… Lucia, jul och nyår, sedan 
vänder det igen, ja tiden går verkligen fort och 
fortare och fortare går det tycker jag. I det här 
numret tittar vi lite på de kommunala planerna 
för det nya badhuset i Sollefteå; kul med nya sats-
ningar, men till vilket pris?
I förra numret vad vi om lite älgjaktsfoton, men 
inga har dykt upp. Däremot har redaktionen öron 
i skogen som uppfattade några jägare som kom i 
närkontakt med björn, läs om de mötena!
Musik har det varit på hotellet, roligt att det hän-
der grejer i byn mellan Urkultsomgångarna.
Tills vi ses igen, för det gör vi enligt planerna även 
nästa år, får ni ha en God Jul och ett Gott Nytt År!

En ny rubrik, god som någon 
annan. Den ger frihet från den 
tryckta tankens spelregler och 
möjlighet att hoppa från ämne till 
ämne. Som att jag just nu ser den 
välnärda katten vid mina fötter, 
vilket föranleder mig att konsta-
tera att husdjur och människor 
liknar varandra på något förunder-
ligt sätt. Sumo, vars namn förplik-
tigar, är en sur herre som gärna 
sitter och starrbligar på familjen, 
då matskålen är tom. I huset råder 
strikt matransonering när det 
gäller honom. Detta medför att 
han äter ett ohyggligt dyrt special-
foder, som i sin tur ransonerar bar-
nens fickpengar. Allt för att hans 
pälsklädda kurvor ska bli mindre 
påtagliga.

Själv skulle jag gärna gå klädd 
i päls vid denna årstid. Vart tog 

vintern vägen? Ifjol vid denna tid 
hade vi snö! Kommer ni ihåg? 
Den låg kvar till våren. Plus att det 
blev enorma mängder efter års-
skiftet. Har det på något konstigt 
sätt blivit varannanårs vinter? 

Sumo struntar i vilket väder det 
är, bara han får gå från den tomma 
matskålen, ut och lägga sig vid 
husknutens fågelbord för att se 
vad som vankas till efterrätt.

Det är så fiffigt ordnat för honom, 
att de svaga fåglar som inte kan 
undkomma, tar han snabbt. Är 
fåglarna spänstiga och flygkun-

niga, sprätter de frön runt ikring 
som gör att mössen kommer fram 
och då blir det kalas på dem. En 
slags cirkelgång för katten, som 
för mig leder tanken till godisau-
tomater för oss människor. Förres-
ten finns sådana kvar nuförtiden? 
Automater med olika innehåll? 
Eller är det bara på sjukhus jag 
sett dessa tingestar? 

Ibland funderar jag på om det finns 
olika tidszoner i vår kommun. 
Typ Junseletid, Näsåkerstid och 
Sollefteåtid? Definitivt finns det 
en Boteå tid, upptäckte jag förra 
veckan då jag besökte Sunnersta 
Folkets Hus. Där fick jag förklara 
för mina pojkar att de sett sin första 
spelfilm vid 2 års ålder, vilket de 
inte kom ihåg. Tyvärr kom jag 
själv inte ihåg vilken film det var 
men det skyllde jag på åldern. I 
dagens läge har pojkarna sett fler 
filmer än jag gjort under hela min 
livstid. Däremot kom de mycket 
väl ihåg dagmammans gård och 
hus som vi passerade. Förmodli-
gen för att de fick så god mat där?  

Det är sådant vi människor minns 
av resor, kurser och fester. Maten! 
Om den var dålig eller delikat och 
om sängen var skön att sova i. 
Hur sedan innehållet i kursen var, 
eller sevärdheterna på platser såg 
ut, faller liksom i glömska när vi 
berättar om det fantastiska maten 
vi åt. Vad säger det om oss män-
niskor egentligen? Finns det inte 
vissa djurliknande drag?

Fast det var längesedan jag kände 
mig djurisk. Det skulle i så fall vara 
när jag blir arg och blodsockret är 
lågt. Fast å andra sidan vet jag hur 
man undviker det. Det är ju bara att 
se till att inte glömma bort att äta. 
När maten väl är uppäten är det så 
skönt att få krypa ihop och lägga 
sig en stund i soffan. Kommer det 
sedan en vänlig själ och klappar 
en på huvudet så händer det väl att 
man börjar spinna.

Gunilla Fluur

”Sumo, vars namn förpliktigar, 
är en sur herre som gärna sitter 
och starrbligar på familjen, då 
matskålen är tom.”
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Badhus eller Brandkår 
            – kan man säga så?

Ska vi ha ett nytt badhus 
eller en deltidsbrandkår värd 
namnet? Ja, frågan är om man 
kan jämföra det ena med det 
andra i en kommunal budget? 
Vi synar korten och försöker 
komma fram till ett svar…

Badhuset
I flera år har det talats om ett 
nytt badhus i centralorten Sol-
lefteå. Det nuvarande är i dåligt 
skick och behöver enligt många 
åtminstone renoveras ordentligt. 
Trots det är det runt 4000 män-
niskor som besöker badhuset 
varje månad enligt personal. Så 
mögelskadorna är inte så svåra 
att dessa drar sig från att gå dit… 

Det nya badhuset skulle enligt 
de första planerna byggas och 

bekostas av en enskild entrepre-
nör, men nu är det ändrat igen, 
kommunen får bättre lånevillkor, 
så kommunen ska låna upp peng-
arna. 146 miljoner. Däremot ska 
entreprenören driva det hela, men 

driftskostnaderna för kommunen 
ökar med nära 15 miljoner per år. 
Det är en väsentlig ökning jäm-

fört med det gamla och frågan 
är var dessa pengar ska tas ifrån. 
”Från forsen”, säger de som vill 
bygga, det vill säga från vinsten 
från Sollefteå kraftverk som kom-
munen är delägare i. Kraftverket 
har sedan förra året sålt sin el på 
en spotmarknad och därmed fått 
ett bättre pris, vilket är något som 
alltså inte ingått tidigare i budge-
ten för kommunen. Dessa pengar 
måste dock öronmärkas om vi ska 
kunna garanteras att driften av 
det nya badhuset inte ska påverka 
andra områden i kommunen. 

Badhuset ligger under kultur- och 
fritidsnämnden och det är natur-
ligt att tro att det är de som måste 
skära ned sina utgifter om det går 
dåligt för kraftverket något år. 
Och var kan man skära ned? Ja, 

för några år sedan fick jag titta i ett 
”arbetsdokument”, det vill säga 
det är inte diariefört och därmed 
inte tillgängligt för offentlighe-
ten. Där stod det i klartext som 
kreativ idé att man kan lägga ned 
eller skänka bort anläggningar 
i ytterområdena. Bland de som 
nämndes fanns Näsåkers badhus 
med… Och varför ska man tro 
att den synen har ändrats nu hos 
den som kläckte idén? 

I förslaget till avtalstext för 
entreprenören till det nya badhu-
set står det: Kommunen åtar sig 
att… inte ingå avtal, förnya avtal 
eller annars medverka till (t.ex. 
genom att… uppmuntra eller 
verka för) att… befintlig 
badanläggning för inom-
husbad… moderniseras. 
Det innebär att Näsåkers 
badhus, oavsett reno-
veringsbehov, inte ska få 
några pengar. 

Drifts- och byggkostna-
der brukar med naturbun-
den trogenhet alltid skena 
iväg, finns det extra medel 
om fallet blir så denna 
gång? När det gäller 
driften kan man lägga 
till ytterligare en aspekt, 
ingenstans i dokumenten 
nämns det något om ener-
gieffektiviseringar. De som kan 
ämnet vet att energipriser aldrig 
någonsin kommer att minska 
över tid; tvärtom är alla överens 
om att dessa kommer att stiga, 
ingen vet bara hur mycket eller 
vart de landar, om de någonsin 
landar. Att i ett sådant läge bygga 
ett badhus utan att energieffekti-
visera det är närmast att betrakta 
som självmål. Driftskostnaderna 
med uppvärmning är det som 
kommer att vara den stora stöte-
stenen om detta badhus byggs. 

Brandkåren
Deltidsbrandkåren ska skära 
ned sin verksamhet väsentligt. 
Röster har höjts som menar att 
det i princip betyder att där de 
idag kan göra en ordentlig och 
bra insats för att rädda liv vid 
trafikolyckor och bränder sna-
rare i vissa fall får hålla handen 
tills resurser kommer från annat 
håll… Besparingen för denna 
väsentliga nedskärning i din och 
min säkerhet vid olyckor är på 
någon ynka miljon per år. Rädd-
ningstjänsten i Sollefteå ingår 
i ett förbund tillsammans med 
Härnösand och Kramfors kom-
muner. Till vår kommuns försvar 
ska sägas att man fick igenom 

att deltidsstyrkorna inte behöver 
lägga ned helt och hållet. Tyvärr 
fick våra politiker inte med sig 
de andra kommunerna på att inte 
skära i deltidsstyrkornas beman-
ning. 

Slutsats
Även om budgeten för rädd-
ningstjänsten och badhuset 
ligger i olika nämnder och att 
vi dessutom har ett förbund när 
det gäller räddningstjänsten, 
där vi ska komma överens med 

andra kommuner är det kom-
munen och kommunfullmäktige 
som tar beslut om de övergri-
pande prioriteringarna. Med den 
insikten måste man fråga sig om 
satsningen på ett nytt badhus 
verkligen är nödvändigt just nu. 
Inte bara räddningstjänsten måste 
spara, individ- och omsorgs-
nämnden har det otroligt svårt att 
få pengarna att räcka och inte blir 
det bättre med fler och fler som 
blir utförsäkrade från a-kassor 
och försäkringskassor. Med den 
typen av problem ökar dessutom 
behovet av andra insatser på det 
sociala området… Kanske kan 
man vänta med en satsning på 
nytt badhus tills konjunkturen 

vänt, tills man löst rädd-
ningstjänstens uppgifter 
på ett säkert sätt för oss 
alla, tills arbetslösheten 
börjat sjunka igen… 

Jag tror inte någon i Näs-
åker eller andra ytterom-
råden har något emot i 
princip att man bygger 
ett nytt badhus, men jag 
är å andra sidan rätt över-
tygad om att de flesta 
har något emot att vårt 
eget läggs ned, eller ens 
hotas med nedläggning 
på grund av nybygget. 

Om du håller med om detta 
tycker jag att du ska prata med 
ditt partis politiker i kommun-
fullmäktige och förklara hur du 
ser på det hela. Kanske denna 
fråga bör bli en valfråga att profi-
lera sig med… Och tycker du inte 
det så hoppas jag du får en skön 
stund i badhuset i Näsåker… 

Text och foto: Christer Borg 

”Jag tror inte någon i Näsåker 
eller andra ytterområden har 
något emot i princip att man 
bygger ett nytt badhus, men jag 
är å andra sidan rätt övertygad 
om att de flesta har något emot 
att vårt eget läggs ned, eller 
ens hotas med nedläggning på 
grund av nybygget. ”
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Lördagen den 31 oktober gäs-
tades Näsåker av folkrock-
gruppen Dôrgva från Delsbo. 

Det här liknar ingenting jag 
någonsin har hört, men musiken 
fungerar som en kopp extra-extra 
starkt, uppiggande kaffe. Min 
första tanke gick till bulldozers 
och maskingevär – volymen var 
så hög att trumhinnorna nästan, 
men bara nästan, sprängdes, men 
ändå vansinnigt härligt hög, om 
ni förstår hur jag menar.

Från början var det inte tänkt att 
jag skulle recensera, men när jag 
frågade runt om någon skulle 
skriva och det visade sig att ingen 
hade tänkt på det så var det bara att 
hämta papper och penna. Av ovan 
nämnd anledning är jag varken 
påläst eller förberedd, så några 
djuplodande detaljer går vi inte 
in på här, utan bara vilket intryck 
musikernas uttryck gjorde på mig. 

En låt hette ”Kultändar´n” och 

alluderar på någon sorts båtmo-
tor. (Som nybliven båt-vinna-
rinna hakade jag naturligtvis på 
den titeln och dansade utav bara 
Hell-skotta.) Tjo, andfådd men 
lycklig vilar jag en låt tills bandet 

drar igång med en ”Polska från 
Knaggälva”. Johanna Anders-
sons vita el-fiol, som ser ut som 
en åtta, kör på med riktigt tung-
ös. Nu jäsingen rockar det FETT! 
Vi är så långt ifrån Gnesta-Kalle 
det går att komma, men ändå 
känns det som om nämnde spe-
leman har ett finger med i spelet.

Efter pausen fick vi höra ”Delsbo 
gamla brudmarsch” och jag vill 
påstå att den versionen var elek-
triskt orkestrerad Kärlek. Göta-

petter, jag trodde jag hade hört 
o sett det mesta, men den här 
sättningen går milsvitt utöver 
vad min vildaste fantasi kunde 
föreställa sig. För er som aldrig 
har upplevt det här bandet kan 
jag bara försöka beskriva deras 
framträdande på följande sätt: 
Tänk er en ardennerhäst som 
kommer dragandes med ett 
timmersläp. Hästen frustar av 
arbetslust. Efter den kommer en 
traktor, ytterligare två traktorer, 
samt ett överljudsflygplan som 
fått fel på ljuddämparen. Däref-
ter blir det jordbävning en stund. 
Så tror man att det ska lugna ner 
sig, men det gör det inte alls! Då 
exploderar hela världsalltet 
– utan att någon blir skadad.

Jag säger bara: Big Bang, tag dig 
i aktern, för här har du fått en 
konkurrent som heter Dôrgva!

Text: Annika Gustafson
Foto: Marcus Timmerman

Folkrock med fart och fjong

Musikerna från vänster till höger: Jerker Sundin, Johanna Andersson, Hasse Spjutsvik och Tord Andersson

Vi bad om älgjaktsbilder men 
det har inte dykt upp några 
sådana till redaktionen. Däre-
mot hörde vi talas om att det 
skjutits björn i området, så 
vi tog kontakt med de stolta 
jägarna…

Den 13 oktober, under andra 
halvan av älgjakten, sköt Tommy 
Olsson i Selsjöns jaktlag en 
björnhanne på 124 kilo urtagen. 
De hade hittat björnspår på mor-
gonen och ringde då till en bekant 
i Vilhelmina, Robert Salomons-
son, som skulle dyka upp med 
hundar tränade för björnjakt. Det 
tog några timmar att köra från 
Vilhelmina, så laget beslöt sig 
för att jaga älg så länge. De hann 
inte mer än släppa hunden förrän 
den fick upp björnen och sedan 
vidtog en lång jakt. Många turer 
vart det innan slutet kom, men 
nämnas kan att Tommy sprang 
parallellt med björnen i skogen 
innan de båda kom upp på en 

grusväg där jakten tog slut med 
några skott. 

Men före dess hade redan Hans 
Nordqvist i Norrmoflo skjutit 
en björn, dock inte i Moflosko-

garna utan vid Omsjö stormyra 
eftersom Hans jagar i Tallnäsets 
jaktlag. De hade denna dag den 
18 september bestämt att inte 
skjuta älgko, utan rikta in sig på 
oxar. Hans släppte av en av kil-
larna i laget på pass och kom 
fram till sitt eget pass. Efter att 
ha suttit en halvtimme fick Hans 
se att det rörde sig i tallskogen 
på 150 meters håll. ”Inga horn”, 
tänkte Hans, ”då får den gå”, i 
tron att det var en älgko han såg. 

Men plötsligt insåg han att det 
var en björn som han tittade på. 
Hans avvaktade en liten stund 
för att den skulle komma ut i en 
lucka där den strosade fram helt 
oberörd. När Hans väl sköt på 
ungefär 45 meters håll reste sig 
björnen på bakbenen och vrålade, 
men lade sig sedan ned och efter 
ett skott till var det hela över. Det 
gick så fort att Hans inte han får 
någon björnfrossa menar han. 
Björnen var en hona på 80 kilo 
urtagen.

Ja, att det finns gott om björn i 
våra skogar kan de flesta som 
vistas i skogen vittna om. Tack 
och lov är det ett djur som oftast 
skyr människan och därför kan 
vi trots antalet lugnt nyttja sko-
garna för bär- och svamplock-
ning likväl som jakt. Grattis till 
jägarna som lyckades!

Björnjakt i Näsåker 
                         med omnejd

”Tack och lov är det ett djur 
som oftast skyr människan 
och därför kan vi trots antalet 
lugnt nyttja skogarna för bär- 
och svamplockning likväl som 
jakt.”

Text: Christer Borg 
Foton : Tommy Olsson och Erik Nolén.

”Tänk er en ardennerhäst som 
kommer dragandes med ett 
timmersläp. Hästen frustar av 
arbetslust. Efter den kommer 
en traktor ...”
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På ett föräldramöte tidigt i höstas 
på förskolan Älgen pratade perso-
nal och lärare om möjligheterna 
att tillbringa någon dag ibland i 
skidbacken. Barnen tycker det är 
härligt att vara där men tyvärr är 
det lite långt för små ben att gå 
både fram och tillbaka ända från 
skolan och dit. 
Man tog då kontakt med Kjell-
Ivar Molén på Moléns Buss & 

Taxi som utan tvekan ställde upp 
med buss.  Tack vare det hade för-
skolan Älgen en disig men härlig 
dag i backen den 21 oktober, då 
man åkte stjärtlapp och byggde 
sig en snöborg.
Föräldrar, barn och personal 
tackar för hjälpen!

Text: Christer Borg
Foto: Saidy Nilsson

Utflykt med dagis

Himmelskt vacker musik
                                

Ännu en gång har Lena Wil-
lemark hedrat Näsåker med sin 
närvaro. Senast var det i kyrkan 
den 11 oktober, då hon hade med 
sig den eminente keyboardspela-
ren Mats Öberg.
Denna duo lyckades med konst-
stycket att trollbinda hela för-
samlingen. Inte en hostning eller 
harkling kunde anas under det 

nästan 90 minuter långa framträ-
dandet.
Lena W är en kombination av 
vänaste älva och stentuff amason. 
Hennes register går långt utöver 
alla normala marginaler, det är 
för mig helt obegripligt hur hon 
bär sig åt.  Men åt bär hon sig 
med den äran!
Mats Öberg går heller inte av för 

hackor. Blind sedan födseln har 
han istället lärt sina fingrar att 
”se” hur man skapar de ljuvaste 
toner, både på keyboard, mun-
spel och med sång. När han sjöng 
duett med Lena hade jag gåshud 
över hela kroppen. Sjung mer, 
Mats, ville jag ropa, men man 
har väl någon sorts anständighet 
kvar i kroppen. (Jaså, inte det?) 
Jo, åtminstone i kyrkan. 
Alla ni som missade det här upp-
trädandet: nästa gång de kommer 
tillbaka – för det lovade Lena – 
tycker undertecknad att ni ska 
boka plats i god tid. Det lär bli 
fullsatt.

Text: Annika Gustafson
Foto: Ken Day

Hej alla läsare!
Tänkte helt kort presentera bya-
lagets nya styrelse och lite av hur 
vi tänker fortsätta med arbetet i 
Byalaget Näsåkers Samverkan 
(BNS).
BNS är en paraply organisation 
under vilken alla i Näsåker med 
omnejd ska kunna få möjlighet 
och hjälp till att förverkliga idéer 
som de skulle vilja genomföra 
för att vår härliga plats att bo på 
ska kunna bli bättre för alla att 
bo och leva på. Vi har ju idag 

flera undergrupper som bedriver 
sin verksamhet och berikar vårt 
leverne här. Jag tänker på Digit 
vårt digitala tryckeri, Näsåkers 
Nipor som sköter och utvecklar 
området kring älven, Bastugrup-
pen och Järnvägens vänner. 
Det finns plats för mycket här och 
jag tycker att det är viktigt för oss 
alla att vi har den möjligheten att 
kunna förverkliga våra ideer och 

driva projekt i gemenskapen inom 
BNS. Det finns ju så mycket erfa-
renhet här i alla våra föreningar 
på byn att det mesta går att få 
hjälp med om det dyker upp en 
ide som ni skulle vilja hålla på 
med. Kanske en gångs bara eller 
så på permanent basis.

Jag tycker att vi har otroliga för-
utsättningar här som kan få vem 
som helst att börja drömma! Så 
tveka inte utan har ni idéer så tala 
om dem så att de kan få kraft att 
växa till…
Vi har ju bra exempel att lära av 
på möjliga idéer som har genom-
förts både i stora format som fes-
tivalen och i lite mindre.
Jag heter Kim Jensen och är bya-
lagets nya ordförande. Bor på 
byn och hoppas kunna bidra med 
det jag kan för att vårt samhälle 
här ska kunna förbli varmt och 
välkomnande för alla att leva i, 
nya som gamla, vuxna och unga, 
ledsna och glada.
Resten av styrelsen är: Max 
Nyman, vice ordförande. Annika 
Gustavsson, sekreterare. Styrel-
seledamöterna i BNS är: Camilla 
XXXXXXXXXX, Minna Sal-
mela, Karin Annersten, Pekka 
Frisk, Max Nyman, Marie Lundin 
och Marthin Jönsson.
Våra kontaktuppgifter hittar du 
på sidan två.

Kim Jenssen
ordförande Byalaget Näsåkers Samverkan

”Jag tycker att vi har otro-
liga förutsättningar här som 
kan få vem som helst att börja 
drömma! Så tveka inte utan har 
ni idéer så tala om dem så att de 
kan få kraft att växa till…”

Telefon: 0620 - 175 75
Centrumplan 7 • Sollefteå

www.nipoptik.se

Hos oss får
du kompetens,

valfrihet
och omtanke

Välkommen!

Tin
Fo tin å gå?
Du språke som du ha 
förstånne tell,
dä höre ja’ dä.
Sanna mina ol,
dä sling å bär å.
Tin ä en spärkar.

Hennen va såga.
Därdennan låg fabriken.
Ja’ hördde ’n Angur
blåste sistganga.
Båta for å.
Kajen smûla ihop.
Addra väx över alltihop.

Nä, gosse, lean täla om,
gråstråna sägne’:
tin stå allrin still.

Tin ä en spärkar.
I utförsbacken.
På blåhalka.

Löne int å rabbe.
Birger Norman ur Utanikring
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Adress Våning  Storlek  Yta  Hyra 

Pelle Molinsväg 3 1 2 rum & kök 55 4.044

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

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

God Jul & Gott Nytt År!

Luciafirande i Näsåker!
–    S ö n d a g  6  d e ce m b e r  2 0 0 9    –

Luciasmyckena tillverkade av Helen Blästa och sponsrade av Vattenfall Services Nordic AB. 
Tack till Bilisten, Konsum, Ritzéns, Salong Liss och Moléns Taxi för medverkan i arrangemanget. 

Intäkterna från Luciaröstning och kröning tillfaller ungdomsgården Näsåker.

Lucia besöker:
- Lissgården 16.30
- Kröning kyrkan 18.00
- Markusgården ca: 19.30

Tomten delar ut godis kl. 17 vid 
Lions brasa med försäljning av kaffe 
och lotter på Markusgårdens parkering.

Varmt
välkommna!

Näsåkers
 Hem & Skolaförening

&
Ungdomsgården

tackar för det gångna 
läsåret och önskar alla en 

Trevlig sommar!

Näsåkers Hem och Skola förening önskar alla barn,
ungdomar ,föräldrar samt skolpersonal

En God Jul och ett Gott Nytt År!
Välkommen till U-gården under julskyltningen, 
vi bjuder på glögg och kaka mellan 15:30-18:00.

U-gården stänger den 14:e dec, öppnar fre 15:e jan.

Upprop till alla som tycker att det 
vore roligt med en festival på våren:

Vi har en idé om att starta 
URBALLT - när saven stiger 
och alla som vill vara med att 
planera, hjärnstorma och bolla 
idéer är hjärtligt välkomna att 
delta.
Inom närmsta tiden kommer 
listor att sättas upp på anslags-
tavlor runt om i byn där ni kan 
anmäla deltagarintresse. Sen 
hör vi av oss och meddelar när, 
var och hur möten kommer att 
hållas.
Välkomna önskar festivalkom-
mitén!

Annika Gustafson

Jag är nyfiken ...
Jag bryr mig inte om hur gammal
du är eller hur du ser ut.
Jag är nyfiken på om du är
medveten om din själ och
ditt hjärtas innersta drömmar.

Jag bryr mig inte om vilka kläder
du bär eller om du arbetar.
Jag är nyfiken på om du kan leva
i nuet utan det förflutna
och utan framtiden.

Jag bryr mig inte om vilket namn
du bär och inte heller vilka erfarenheter
du har eller vad du har upplevt.
Jag är nyfiken på om du är
sann emot dig själv och om du
kan överlämna dig till kärleken.

Jag bryr mig inte om vilka tankar
du tänker eller vilka känslor du känner.
Jag är nyfiken på om du kan
möta mig och alla andra här på jorden 
med vakna ögon.
                                            CHARIND

Pelle Molin- 
sällskapet

Vi i Pelle Molin-sällskapet har i 
dagarna sjösatt en ny hemsida/
blogg om Pelle Molin. Vi som 
kommer att skriva vill försöka 
medverka till att Pelle Molins 
kulturarv lever vidare, och ett 
sätt att göra det, tror vi, är att 
via en blogg berätta om Pelle 
Molin och hans liv och verk.
Välkommen till vår hemsida: 
www.pellemolin.se

Anita Berglund
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Holafors DÅ och Nu
             – en by i förvandling

DÅ.
När jag år 1953 för första 
gången kom till Holafors, 
kom jag till en kraftfull jord 
bruksbygd. Jag var 16 år, 
förälskad i Kjell, en 19 årig 
Holaforsgrabb.
Vattenfall hade just etablerat 
sig i bygden. Kilforsens 
kraftverksbygge var i full gång 
och Lasele hade påbörjats. Kjell 
arbetade i Kilforsen. Jag blev 
Holaforsbo  år1955.
Det fanns då 36 familjer i byn. Av 
dessa var 21 familjer småbrukare, 
dom flesta på Per Albinstorp med 
några kor och småboskap i sina 
ladugårdar

Självförsörjande när det gällde 
mat. Levde på vad djuren gav.                                                                   
3 st. större skogs och 
jordbruksfastigheter gav arbete till 
gårdens folk och några anställda.                                           
Arbetshästar fanns på 6 gårdar. 
Ett välfungerande sågverk fanns 
på en av fastigheterna,
Som även det gav arbete till 
några anställda.
Holafors är till ytan en stor by, 
med gårdar utspridda på ca 6 km 
utefter riks90.men
även med gårdar efter älven.  
Några av dessa, då med en 
underbar utsikt över den ännu 
inte utbyggda Holaforsen
Så många bilburna fanns heller 

inte, speciellt inte bland dom 
äldre. Däremot hade dom yngre  
männen börjat skaffat sig körkort 
på bil och motorcykel.
Det var cykel och så kallade 
Lättviktare som gällde bland dom 
äldre. Senare kom mopeden.
Det gick också bra att gå, för 
servicen fanns i byn.
En välsorterad diversehandel, 
med bensinpump på gården. 
Poststation, telegrafstation med 
talhytt, många hade inte egen 
telefon. Kiosk fanns på Kjells 
föräldragård.
Vi som inte hade jordbruk köpte 
mjölk av bönderna. En hönsgård 
fanns där vi kunde få köpa ägg. 

Många av oss höll gris själva, 
fick på så vis julfläsket och 
skinkan räddad.                      
Om vi behövde åka längre bort 
, fanns taxiverksamhet i byn 
eller också tog vi ”landsvägs 
bussen” som gick mellan Junsele 
och Sollefteå. Eller 
mjölkbussen.
En åkerifirma med 
last bil och traktor 
hade nyligen etablerat 
sig i byn.
Skolan hade just lagts 
ner, barnen fick åka 
med ordinarie buss 
till Näsåker..
Samlingspunkter som 
gav socialt umgänge 
blev affären – posten 
– kiosken.
I Skolan samlade 
kyrkan oss till olika 
sammankomster. Det fanns 
även en fungerande dansbana 
”Tallbacken” i några år. Den 
lades sedan ner.
Kraftverksepoken blommade, 
det fanns gott om arbete, för både 
äldre och yngre män i byn.
Kvinnorna arbetade hemma med 
inne och utesysslor. Männen blev 
dubbelarbetande.
Så småningom fösvann småbruk 
efter småbruk. Dom äldre orkade 
inte fortsätta och dom yngre 
flyttade när kraftverksepoken var 
över.
Affären, posten, telegrafen, taxi, 
kiosken mm lades ner. En ny 
riks 90 hade byggds som fick 

en annan sträckning, utanför 
byn. Helt plötsligt delades 
byvägen i 4 sektioner. Byn blev 
inte sammanhängande längre. 
Samhällen i stort utvecklades 
under åren. Storkommuner 
bildades.

 Det blev stilla i Holafors.En 
ny tjänst infördes. Äldre vård i 
hemmet. Dom gamla kunde få 
stanna kvar i sina hem, få den 
vård som behövdes.

NU
Lever Holafors ett annat liv.
Av vår familj som bestått av 6 
personer plus en massa djur. 
Barnens kompisar . Det var liv 
och glädje från morron till kväll, 
blev det plötsligt bara vi två kvar 
Visst har nya yngre bosatt sig i 
byn. Gårdarna har fått nya ägare. 
Men av oss som fanns här för 
60år sedan finns nu bara 6 gårdar 
med 7 genuina  Holaforspersoner  
kvar idag. Övriga är nyinflyttde, 

ett namn, men för oss okända. 
Alla har sitt. Dom yngre arbetar 
borta på dagarna, vi umgås 
sällan
Holafors har blivit en ”sovstad”. 
Vi gamlingar sitter i våra hus och 
väntar.

På vad då? Det 
oundvikliga, att allt har 
ett slut även vårt liv i 
Holafors.

Men ridskolan som vi 
startade för 30 år sedan 
lever vidare och gör 
livet på vår lilla bit av 
byn både rikare och 
gladare med alla barn 
och hästar som passerar 
förbi.
Utvecklingen har på 
dom här 60 åren gått 

framåt , sägs det. Från vår lilla 
by Holafors till Näsåker-till 
Sollefteå eller som nu när EU 
med sitt säte i Europa bestämmer 
över oss,
Jag tycker det gått bakåt som i så 
många andra byar. Tack och lov 
finns det eldsjälar som orkar gå 
vidare.
Holafors är NU en prick på kartan 
vid sidan av riks 90. En by som 
dom flesta passerar föbi.

Text: Annagreta Eriksson. H
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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

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

Vackra och prisvärda

Smycken
En uppskattad julklapp

Beställ och du har dina 
smycken inom en vecka!

www.123minsida.se
/Kort-smycken-med-mera

Jag önskar alla mina 
kunder en riktigt 

God Jul och ett Gott Nytt År!

Anita Rahn 0705 87 84 58

Välkommen till
advents- och 

julgudstjänsterna 
i våra församlingar

För predikoturer, se
annonser i TÅ torsdagar.

Pastorsexp tfn 0622-100 21

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 30 januari
invigs KliMATtugget

I Handelsbanken har det lokala
Kontoret det samlade ansvaret för sina 

kunder. Vi bygger allt på närhet till 
kunderna. Du kanske redan vet var ditt 
närmaste Kontor finns? Välkommen in!

Handelsbanken
Näsåker  0622-10013

Handelsbanken
Näsåker  0622-10013

Jag bjuder mina nya och gamla 
kunder på 10% rabatt 
Vid en klippning tom 11/12

Gör er fina så här inför jul! 
Nu även Matrix Biolage serie i Salongen

Tack ALLA för detta år som gått!

Välkomna! 
Helen på Råklippet, 076-778 00 58 

31/1 Motionsdans
 – med Orritons 

26/2  Nick Borgen 
 Nu med ny show!

27/ 3  Janne Önnerud
      ...och mycket, mycket mer!

Full fart även 2010!

Se mer på hemsidan www.asmon.se

Stämningsfullt fika 
med Näsåkers Lucia

13 december, kl: 18.00

Unna dig själv eller någon annan 
en avslappnande spa-behandling!
Till exempel:
En varm inpackning i lera / alger 
inklusive ansiktsbehandling: 450/500 kr
Kroppspeeling: 250 kr ca 40 min
Ansiktsbehandling med ansikts-
massage: 300 ca 40 min
Spa massage: 350 kr (avslappnings)
Hot stone massage: 350 / 600 kr 
ca 40 min / 80 min

Boka en tid i simhallen med Helen.

I vårt Dropp-in-solarie kan du sola 
måndag – fredag 7 –21
Lördag– söndag 9 –21. 
Myntautomat för 1, 5-och 10 kr. 
Minsta avgift 25 kr = 10 min

Nya badpriser från 1 januari!
Vuxen: 40 kr 
Ungdom:  20 kr
2 tom 17 år
Stor grupp: 120 kr
Max 2 vux + 4 barn
Liten grupp: 60 kr
Max 1 vux + 2 barn

Månadskort:
Vuxen 135 kr
Ungdom 65 kr

Årskort:
Vuxen: 540 kr
Ungdom: 275 kr
Stor grupp: 1800 kr 
Max 2 vuxna + 4 barn
Liten grupp: 900 kr
Max 1 vuxen + 2 barn

Öppettider:
Måndag 16 – 21
Onsdag 13 – 16
Fredag 16 – 21
Kom senast 1 timme före stängning!

Motionssim:
måndag och fredag från kl 19

I simhallen säljer vi glass, pan 
pizza, läsk , kaffe mm. Du får 
också ta med dig eget fika, men 
inget i glas eller porslin!

Vi säljer också simglasögon, 
armkuddar , badblöjor, en del 
badkläder, öronproppar, Föllinge 
produkter, presentkort mm. 

Till sist vill jag tacka alla badgäster för det här året och önska er alla 
en God Jul och Ett Gott Nytt År.
Ett extra tack till alla er som överraskade mig med en skön present, det värmde! 

Näsåkers Badhus
Telefon: 0622-10441

1-års 
jubileum...
...tiden går!

Lördagen den 30 janu-
ari invigs KliMATtug-
get, en utställning på 
temat mat och klimat. 

Det ingår som en del 
i ett projekt vid namn 

EnergYZer, som är ett 
energisparprojekt. Det 

ägs av Efokus och drivs av 
Västernorrlands energikon-
tor och Jämtlands läns ener-

gikontor. Utställningen 
produceras tillsam-
mans med Technichus 
i Härnösand.  

Invigningsdagen kom-
mer att innehålla bl a 

klimatföreläsning med kände TV-
meterologen Pär Holmgren eller 
Andreas Gyllenhammar, före-
drag om Klimatsmart lantbruk 
av Birgitta och Calle Höglund, 
underhållning med trubaduren 
Stefan Sundström. Landstings-
råden Eva Söderberg och Hans 
Hedlund lagar mat under ledning 
av kocken Carina Brydling mm. 

Text: René Mortensen
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Massage
Healing

Ljusrummet öppet
Tidsbeställning

Nyhet!
Energimassage på bänk,

1,5 timme
0622-101 34, 

070-212 42 25

Försäljning av Shakti spik-
mattor, bevingade ord mm.

Varmt välkomna
hälsar Nina Pudja

www.pudja.se

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

Åter igen hade Urkult nöjet 
att presentera Celso Machado!  Vill tacka er alla för mitt första 

år som företagare och frisör i 
Näsåker, det har varit toppen! 
Samt önska er en riktigt...

Storgatan 12, Näsåker • 0622 - 102 02

Studio 33 i Näsåker
 – mitt i byn

Storgatan 33, Näsåker
0622-67 58 00 • 0730-94 97 33

www.blastacreations.com

3 timmar till 3-dagars kurser 
är tillgängliga. Full utrustning.
Njut av kreativiten och ha roligt! 
För alla åldrar och kunskaps-
nivåer!
Kontakta 
Helen Blästa

Tyvärr har salongen inte öppet för 
tillfället eftersom jag fått barn. Så fort 
jag kan börja jobba igen kommer jag 
göra det lite ”pö om pö”. Det kommer 
annonser och telefonsvararen fung-
erar bra som informationskälla. 
Du kan skicka ett mail till:

salongenforharsjal@hotmail.com 

så registreras din adress och du får 
utskick med vad som händer på sa-
longen framöver.

God Jul och Gott Nytt År!
Marie Lundin

H Julmarknad på Markusgården 15.00
       hemslöjd, servering, lotteri, musik

H Luciatåget besöker Lissgården 16.30

H Tomten kommer till Markusgårdens    
       parkering 17.00, brasa, kaffe, lotteri 
       med Lions

H Luciakröning 18.00 i kyrkan
H Luciatåget kommer till Markusgården
       klockan 19.30

H Markusgården visar filmen Bröllops-
       fotografen 20.00, en komedi för alla  
       åldrar. Medborgarkontoret

Skyltsöndag i Näsåker

Varmt välkommen!

6 dec

Vi har alla tillbehör för en mysig hemmakväll
– hyrfilm, snacks, godis och läsk

Vintertider: vardagar: 7 - 20  •  lördag: 9 - 19 • söndag: 10 - 19

Den 23 oktober spelade han 
en underbar konsert på Hotell 
Nämforsen. Vi var en ganska 
stor publik som kom och lyss-
nade på en 2 timmar lång kon-
sert med Celso Machado.
Celso är en världsmusikvete-
ranen som är bosatt i Kanada. 
Det är tredje gången Celso har 
besökt Näsåker. Han har varit 
på 2 tidigare Urkult festivaler. 
Han började sin musikaliska 
bana redan som sjuåring då 
han uppträdde med olika gatu-
band i sin brasilianska hemstad 
Ribeiro Preto. Han har släppt 
flera skivor med sin egen och 
andras musik.

Under konserten i Näsåker 
spelade han allt från sin egna 
komponerat klassiska stycken 
till traditionella och välkända 
samba låter från Brasilien. Det 
är inte bara gitarr han är mäs-
tare på. Han spelar alla slags 
flöjt, slagverk, sin egen kropp 
och så sjunger och dansar han 
också!
Han fick även lite sång hjälp 
under ett par låtar av vår egen 
”brasse”…Dan Kjellin!

Text: Annika Gustafson
Foto: Ken Day
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Tel: 301 43

IngaMari Solders 
Rosenterapeut och Beröringspedagog

Mottagning i Tannflo, 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

Välkommen in till oss på Storgatan 23, Näsåker 

Produkter för både hår och fötter
Presentkort – alltid lika uppskattat

Vi önskar alla våra kunder samt vänner 
en härlig adventstid och en riktigt god jul!

Linda, René och Marie

Paul Lundins
Minnesfond

Stöd din hembygd
med ett bidrag till

Insamlade pengar används 
till verksamheter som på 
olika sätt anknyter till 
dokumentation och infor-
mation om Ådalslidens 
historia. Minnes-
fonden förvaltas
av Ådalslidens 
hembygdsförening.
Bankgiro: 

5508-1350

Fixa julkappen hos oss!

Salong Liss 0622-106 40               ME Fotvård 0622-106 70

Näsåkers skola i Kvinnominne!

Under vecka 46 fick elever 
och deras lärare möjlighet att 
besöka Kvinnominne, gudin-
neutställningen av Birgitta 
Onsell. Vi har haft äran att ha 
den här utställningen med alla 
de arrangemang som ordnats 
kring den här i Näsåker i tre 
års tid. Lo Högberg och Sigrid 
Senström tog emot grupperna 
som kom i omgångar under 
ett par dagar. De guidade runt 
grupperna i utställningen och 
inspirerade barnen till måleri 
som presenterades i Urhuset 
på lördagen samma vecka. Jag 
vill härmed även uppmana er 
som av olika anledningar inte 
besökt utställningen än att 
passa på och ta kontakt med 
Lo Högberg för en visning, då 
utställningen eventuellt bar 
pågår fram till årsskiftet.

Foto & text Karin Jansson Borg

Christer, har du logotyperna? Not me
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    0622                                   0738
  100 60                   161675
        

   Inför december har jag komponerat  
   en avsmakningsmeny inspirerad av  
       julen. Välkommen att beställa, 
           till små som stora sällskap.

          Vi utökar vårt sortiment av 
   mathantverk. Komponera gärna din  
                 egen presentlåda.
  
    Tack alla kunder för året som gått!  
                         

GOD HELG! 
                       Alvaro och Karin           

    catering
      konst
     events
mathantverk

www.a lva ro i k lapp .com

Nya Begravningsbyrån
Sollefteå

Roger Söderström

Ombesörjer allt vid dödsfall.
Bouppteckningar, testamenten, etc.

Jour dygnet runt.

Storgatan 74 • Sollefteå
Tel: 0620-510 14

Varmt välkommen! Vi håller 
till på Näsåkersmacken.
Når oss gör du enklast på 
telefon 070-60 28 376

God Jul & Gott Nytt År!

Välkommen till Fäbodammen! 
Vintertider: 11-18. Helger stängt.

God Jul & Gott Nytt År!
Sture och Marianne Persson

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

Ingelas Café
Vi säljer julkakor från

1:a advent till jul!

Öppet skyltsöndagen: 13-18
Välkommen!

Storgatan 23, Näsåker • 0622-10510

4:-styck

God Jul och 
Gott Nytt År! 

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

En bok?
Presentkort på kurs?

10 % rabatt!
Fri leverans inom 

Näsåkersområdet!

Önskar alla en 

fridfull jul & allt det 

bästa inför 2010!

Julklapp till
hundvännen?

önskar Markus och Ulrike

3 års
garanti på reservdelar

levererade av
Mekonomen

från 250:-
Julpris på släckning 
varningslampor

Vi har bra priser på vinterdäck!

Tack från Tur-käringen!

Hemskt mycket tack till alla er 
som kramat och gratulerat mig 
till vinsten av båt, motor och 
trailer. 
Många hade köpt både fem och 
tio lotter, för de ville så hjärtans 
gärna ha en båt, medans jag köpte 
EN lott och vann! Först tänkte jag 
sälja tillbaka vinsten till lotteriet, 
men när Peo föreslog en tur till 

Norge ändrade jag mig snabbt.
Inte nog med båten! Veckan därpå 
fick jag en postavi om paket att 
hämta på Ritzéns. I tron att det 
var en högtalartelefon jag beställt 
från Sollefteå hämtade jag pake-
tet och blev lätt brydd när jag fick 
upp det. Vilken konstig telefon, 
tänkte jag, den är alldeles platt! 
Men det var ingen telefon – det 
var en liten bärbar dator som jag 
vunnit på en korsordstävling i 
tidningen Lycko-Kryss.  
Samma vecka ringde Karl-Oskar 
och frågade om jag ville följa med 
till Sundsvall över helgen. Han 
och aktieklubben skulle fara och 
bo på hotell samt äta och kanske 
spela på Kasinot. Två gentlemän 
fick lov att hoppa av resan, så nu 
stod man där med ett hotellrum 
för mycket. Hade jag möjligtvis 

en trevlig väninna att bjuda med, 
så skulle vi få lite rabatt på priset. 
Visst hade jag väl det! Iväg for vi, 
fjorton glada individer. I baksätet 
på vår bil skrattades det något så 
hejdlöst att K-O i framsätet und-
rade om vi hade en fickplunta 
med oss. Det hade vi icke, man 
KAN ha kul även utan alkohol…
För att göra en lång historia något 
kortare så vann jag till slut 4500 
kronor i pokerspel den kvällen. 
Hej och hå!
Det är Rolf Frisk som har döpt 
mig till Tur-käring.
Båten ska döpas till Pokerina, 
eftersom jag köpte lotten på en 
pokerturnering på Fäbodammen 
och datorn heter Miss Piggy, 
eftersom hon är så smal.

Text: Annika Gustafson

Den 5-6 oktober besökte vår 
kulturminister Lena Adelsohn 
Liljeroth vårt län och Ken 
Day var en av de inbjudna till 
landshövdingsresidenset i Här-
nösand. Där bjöds alla på buffé 
och en stunds samtal. Ken var 
inbjuden som mångårig med-
arbetare i Urkult och som 
arrangör i företaget D Tours.

Text: Christer Borg

2 ägg
3 dl farinsocker, 225 g
4 dl vetemjöl, 240 g
2 tsk kanel, malen
1 tsk kardemumma, malen
1/2 tsk ingefära, malen
2 tsk bakpulver
1 dl lingonsylt
1 dl mjölk
1 dl flytande smör/margarin
Topping och garnering:
1 1/2 dl vaniljvisp
100 g fäskost, typ Philadelphia
1/2 dl djupfrysta lingon till 
garnering
1/2 dl lingonsylt till garnering 
(passerad)

Julmuffins
                                                                 ca 12–15 st

1. Värm ugnen till 175 °C. 
2. Vispa ägg och socker pösigt. 
3. Blanda mjöl, kryddor och bakpulver.
Tillsätt flytande smör/margarin, lingon-
sylt och mjölk och rör till en slät smet.
4. Häll smeten i muffinsformar och 
grädda mitt i ugnen 10–12 min. 
Låt svalna.

Topping och garnering:

1. Vispa vaniljvispen till ett fluffigt skum.
2. Mjuka upp färskosten med hjälp 
av en gaffel. 
Vispa sedan ner osten i vaniljvispen 
och blanda till en slät smet. Fördela 
topping ovanpå varje muffins. Passera 
lingonsylten i en finmaskig sil och 
fyll en sprits. Avsluta med att spritsa 
mönster på toppen och garnera med 
hela lingon.
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VÅGRÄTT:
 5.  Korsinskription
 9. Rättelse
11.  Utah
12  För övrigt
14. Där rinner det
15. Gallium
16. Försöker curlingsspelaren nå
17. Hacka
18. Sydväst om Kabul
21. Satirisk version av figuren på bilden
22. Munljud
23. Grov fil
24. Los Angeles
25. Inuti kobarn
27. För kalibrering och justering

29. Singular
30 Klibbig remsa
32. Barrväxter
33. Fransk kung
34. Början på skratt
35. På Kairo-bil
36. En av TÅ:s föregångare
37. I mängd under sommaren
40. Församling i Ockelbo kommun
42. Negationsbekräftelse
44. Kylt ner
45. Hävdar existensen av en personlig Gud
47. Lärosats
48. Nickel
49. Förnimmelse utan hjälp av sinnesorgan
51. Musiktecken

53. Samverkansgrupp för miljö-
  anpassad avfallshantering
55. Ansikte
56. Bedriver transportverksamhet
58. Platt metalltråd
59. Blått färgämne
60. Liten planet
63. Giftig gas
65. Innehåller antikroppar
68. Bodde för länge sedan på Lesbos
70. Som inte kunde beräknas
72. Matväg
74. Lägga till
77. Svarar för underhållstjänst
79. Kan vara helig
80. Polonius son
81. Glänsande tyg

LODRÄTT:
 1. Godtar inte minsta avvikelse
 2. Segerspring
 3. Glaciär
 4. Kopplas gärna ihop med Fantomen
 5. ”…. missa est”
 6. Tilltalsord
 7. Vällusting
 8. Översättning
10. För dansk bilist
12. Jean Louis, fransk skämttecknare
  och målare
13. På månget adelsvapen
16. Ibland på påvens huvud
19. Engelsk sjöhjälte
20. Dvärgväxt
26. Vanlig pluraländelse
28. Gert Fredriksson
31. Stad på Sumatra
34. Så är allt kött som, enligt psalmtext
38. Flera vid stor middag
39. Avskydd organisation
41. Dialektalt för till
43. Avse
46. Åminnelse
50. Pronomen
52. Prata vitt och brett
54. Lövträd
57 Godisvariant
61 De som inte upptäckts
62 Beskåda
64. Indianfolk
66. Fransk gata
67. En viss Martinsson
69. I tidiga morgonen
71. Schottis
73. Roder
75. En av Stephen Kings storsäljare
76. Erfarenhet
78. Så slutar Lasse
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9 10
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27 28 29 30 31

32 33 34 35

36 37 38 39

40 41 42 43 44

45 46 47 48

49 50 51 52 53 54

55 56 57 BOSSE 58

59 60 61 62

63 64 65 66 67

68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79

80 81

Skicka lösningen senast den 22/2 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 4 / 2009

Namn:________________________________________________   Adress:_______________________________________________________________

Inga rätta lösningar var inskickade till Byakrysset 
nr 3. Men, visst det var lite knepigt. 

3 st insända lösningar.

Nästa nummer kommer ut vecka 12
Skicka artiklar och annonser före den 8 mars

P R E S I D E N T

T R O I N F R I A

O B A M A K E F F

S P E T S E N A R

S A T E O F J A N T A

L E G A L I S E R A E T T

U L A L P K Ö O J E

O A T T E S T E R A D A R

S N A R E A A L Ö N N

O D E N N O R D L I G I

N E T T O R Ö N A F S

R A R Ö M K L I G L E

E N A R N I A N M E R

S K O Y N R Å V A R A

T O L V S L A G E T O T

E R E K A L A V E R A

T A S S A K E L A I L A

I L T A N D N E U

S Ö A R N A O D Ö R E R

K O L L E N K Y M D T A

Lösning på Byakrysset 3 / 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.

mars / april  •  påsk

Glada Byarutan

På Sollefteå lasarett hade de 
lagt in gamle Persson för pro-
statabesvär. Persson skulle 
opereras, och när doktorn gick 
ronden ville han muntra upp 
Persson lite.
– Hur står det till med rörled-
ningen i dag då?
– Tack rätt bra, svarade Pers-
son. Hur står det till med rör-
mokarn själv?

4-rums lägenhet uthyres på Storgatan 8 i Näs-
åker. Bottenvåning med öppen spis, altan och del 
i trädgård. Kontakta Bettan på 070 261 58 63.

Kyrkvaktmästaren håller på att strö ut salt på den 
hala kyrktrappan på julmorgonen innan julotte-
besökarna ska komma. Sven som just går förbi ser 
detta och säger lite spjuveraktigt:
– Jaså, det är du som är Psaltaren?

Radannons



Först i kommunen med EU-certifierad utbildning inom värmepumpinstallation

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

Välkommen Lars Zackrisson, ny på Stures Rör sedan några veckor tillbaka.
Vi önskar våra nya och gamla kunder en God Jul & Gott Nytt År!


