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Spalten

Så var det dags igen. Att lära sig skriva 07 
istället för 06. Ett år försvinner i ett nafs 
bara genom att byta en siffra. Paketerat och 
klart tycks det. Men stopp och belägg, hur 
var det egentligen med 06:s vinterhalva? 
Oktober, november och december? Någon 
så bedrövlig vintertid har jag aldrig varit 
med om. Halka, isbeläggningar, mörker 
och strömavbrott. En julafton utan snödri-
vor. Det påminde mig om min tid i Skåne i 
tidigt 80-tal. Och lite bekymrad blir jag när 
jag häromdagen läste i en kvällsblaska att 
om 50 år så är Västkusten den nya Rivieran 
i Europa. Å ena sidan ska man ju ta dem 
med en nypa salt. Å andra sidan skadar det 
nog inte om vi tittar på vårt enorma slöseri 
av jordens resurser. Hur länge tror vi som 
mänsklighet att vi kan hålla på?

I alla fall så tröstar jag mig med att som-
maren är på gång. Trots mörkret. Den 22 
december vände det ju med midvintersol-
ståndet. Detta firades enligt tradition (i alla 
fall tredje året, och har man gjort något 
två gånger så brukar man kalla det för tra-
dition?), på Markusgården och med Åsa 
Rockbergs Worlddance föreställning. Den 
var i år tillägnad konstnären Kjell Bohlin 
som dog strax före jul.

Ett nytt år och en ny sommar ligger 
framför oss. I Byalaget väntar vi med stor 
spänning vd den nya regeringens program 
ska innebära för oss. Näsåkers Nipor är 
stolta över sin nya fina bastu och det har 
bastats en hel del där nere. Röjning och 
arbeten ligger för tillfället på is till dess 
dimmorna skingrats kring arbetsmarknads-
åtgärder och eventuella bidrag. Vi får hålla 

tummarna för att vårt vackra landskap ska 
kunna vidgas ytterligare och få ett under-
hållsavtal. 

Annat intressant som står för dörren är 
Urkults förvärvande av det gamla kommu-
nalhuset. Det verkar vara ett vettigt steg att 
hålla ihop verksamhet, administration och 
material under ett och samma tak. Plus att 
Urkult blir stationerat i Näsåker. 

När du läser detta vill jag påminna dig 
om vårt ÅRSMÖTE den 24 februari. På 
Markusgården kl 13:00 vill jag gärna se 
dig. Du får inte glömma bort att det är DU 
lika väl som jag, som är och utgör Byalaget 
Näsåkers Samverkan.

Gunilla Fluur
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Från redaktionen…

Nu har det äntligen blivit som det ”ska” 
med väder och vind, i alla fall här uppe i 
norrlands inland – Älvarnas Rike. En av 
anledningarna till att vi flyttade hit upp är 
faktiskt dessa gnistrande helvita vinterda-
gar, det vi bävade lite för var kylan. Nu har 
även vi skaffat skoterstövlar och motorvär-
mare, dock ännu ingen skoter.

Som vanligt var det skönt med jul och 
några extra lediga dagar. Barnen tindrade 
med ögonen och ljusen lös upp i mörkret. 

Ett tag tänkte vi om det här numret av 
”bladet” att vi ger väl ut det, trots att det 
nog blir väldigt tunt…… men, nu visar det 
sig så här två dagar före tryck att det fak-
tiskt blir ganska tjockt.

Vi kan sedan även glatt meddela att vi 
nu fått tillökning. Kim Jensen har från och 
med nu tagit på sig ansvaret för att vara 
”bladets” länk till föreningslivet i byn. Läs 
hans uppmanande text längre fram i tid-
ningen. Välkommen Kim!

Vi vill också passa på att utbringa ett stort 
tack till er som skickat in bidrag i form av 
texter och bilder under det gångna året och 
ser fram emot att fler skickar in olika berät-
telser och bilder. Har du inte dator, skriv 
för hand och lämna foton så skannar vi.

God läsning
Karin Jansson Borg och Christer Borg

asketen 

du sökte 
smärtlindring i 

syrebrist 
 

bar tagelskjorta  
mot varbölderna 

 
men förnekade 

envist 
 

att du ville 
bli sedd

Efterlysning:
Paul Lundins Minnesfond efterlyser all 
former av filminspelningar från Ådals-
Liden.

8 mm film, 16 mm film, video, Tv-
inspelningar m.m. Allt är av intresse. 

Kontakta Karl-Oskar Lundegård tel. 
0622-100 50. 
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Mat, café, servering med fullständiga 
rättigheter i fäbodmiljö. 

Vi tar emot beställningar på 
smörgåstårtor och har utökat 
salladsbord.

Öppet i vinter
1/10-31/5 kl. 11-18

Tel. 0622-101 00, 101 86
070-649 39 81, 656 49 06

Fäbodammen i Lidgatu

 

FFFF medlemmar
(och även ni som vill bli medlemmar, ha kul för en bra sak!)

SE HIT!!
Nu är det dags för ett MASKERADPARTY!

Lördag 10 mars Kl.18.30 på Markusgården.
3-rätters middag – Claw finger spelar – 200kr

Sista anmälningsdag 26/2 = Bindande
Anmälan till:

Bubben, 070-354 81 18
Ulrika, 073-841 81 20

Millan, Konsum

Överskottet går till iordningställandet av badplatsen i Omsjö.
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Forts. på sid. 8

Först och främst så vill vi önska er alla ett 
gott nytt år. Vi hoppas att vi får hälsa er 
välkomna till vårt hotell i år. Flera av er har 
redan besökt oss och det vill vi verkligen 
tacka er för, men det är flera av invånarna i 
Näsåker som vi inte har fått stifta bekant-
skap med ännu och det tycker vi förstås är 
synd. När det kommer till kritan så är det 
ju faktiskt även ert hotell. Låt oss försöka få 
liv i hotellet igen tillsammans! Det ligger ju 
också i ert intresse att hotellet blir kvar.

Till en början gjorde vi nybörjarfel, men 
vi har lärt oss mycket av dem och de ska 
inte upprepas. Vi vill än en gång be om 
ursäkt för dessa.

Dessutom är det ett stort handikapp att 
vi inte lärt oss bra svenska ännu, men det 
är bara att välja: stänga hotellet och lära oss 
svenska eller hålla hotellet öppet och lära 
oss av er. Härmed vill vi också passa på att 
fråga om det är någon av er som skulle vilja 
ge oss privatlektioner i svenska.

Vi försöker att anordna musikkväl-
lar med jämna mellanrum, men även om 
det inte finns någon livemusik så är baren 
öppen för alla på fredagar och lördagar.

Tisdag till fredag serverar vi dagens 
lunch men det finns också fler rätter som 
baguette med ishavsröra eller räkröra och 
lunchpaj (quiche lorraine).

Torsdag till söndag serverar vi middag. 
Vi vill också anordna vin-, whisky- och 
ölprovning och vi vill introducera det hol-
ländska gourmetten (ett slags grillning vid 
bordet).

Förhoppningsvis ses vi snart i vår och er 

Bästa invånare i Näsåker! 

hotellrestaurang. Ni är hjärtligt välkomna 
hit, antingen för att fika, äta en komplett 
middag eller bara dricka något.

Hälsningar
Marco och Henja Timmerman

Boktips
Om du vill skratta dig igenom en bok så 
har du chansen med ”Yamal och Storäl-
gen”. Boken är skriven av Sven Simonsson 
och utgiven på Jengel – förlaget för jemt-
landica, år 2005.

Det var länge sedan jag läste en så rolig 
skröna. För att du ska få en uppfattning om 
boken citerar jag baksidestexten.

”I en trakt där inget kan vara mera för-
aktat än en EU-expert, utom möjligen en 
som jagar älg med pudel, landar en bråk-
stake från Palestina, som blivit utvisad till 
Aspvik, för att ge möjlighet till fred i mel-
lanöstern och ett fredspris till Göran Pers-
son.

Men det är ingen idyll han landar i. 
Mellan de två byarna Aspvik och Svarttjärn 
finns groll mellan jaktlagen. Man är osams 
om jämthund eller gråhund är bäst. Allvar-
liga saker alltså.

Med Yamal bryts jämvikten mellan jakt-
lagen och det hela spetsas till när en tret-
tiotaggare blir synlig på trakten. Det är 
den största älgen sedan Botelnäsälgen och 
alla vill skjuta den. Den forne jaktledaren 
Kari-Torsten ser sin chans att störta sin 
ovän och svåger Stor-Hans från posten som 
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Näsåker
0622 - 101 70
Vardagar 7 - 20 
Lör & Sön 9 - 20

Din Servicebutik!

Nyhet!

Sätt dig och ta 

en fika och 

gobit eller 

färskt wiener-

bröd  i vår 

fikahörna!

Drivmedel, godis, livs, 
biljetter, NYA FILMER 
VARJE ONSDAG, 
chips, korv, läsk, 
presenter, fiske 
ATG 
BiljettDirekt 
Svenska Spel
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Forts. från sid. 6

jaktledare med hjälp av den nye byinne-
vånaren Yamal. Men denne ser också det 
större spelet, kampen mot SCA-laget som 
använder alla tjuvknep för att komma åt 
älgen, inklusive saltsten! Det och rivalite-
ten om läkaren på hälsocentralen i Föllinge 
hotar störta bygden ut i ett kaos, som inte 
ens länsstyrelsens älgtilldelningskvoter kan 
lindra.” 

Ha en skön läsning, önskar jag dig!
Gunilla Fluur

omsluten av 
natten

jag kör genom 

nattens skog

förverkligar världen

i strålkastarnas

ljuskägla

bakom mig 

sluter sig mörkret

ingen vet

vad som finns

Ett år är snart till ända och det är återigen 
dags att utse årets Näsåkersbo. Kriteriet är 
att det ska vara en person som gjort en för-
tjänstfull insats för vår by och, enligt Bya-
lagets devis, verkat för att Näsåker i någon 
bemärkelse blivit en bättre plats att bo på 
eller besöka. 

År 2005 utsågs Jenny Staaf som driver 
Moflo Stuteri. Motiveringen till utnäm-
ningen löd ”För det brinnande intresset 
och oegennyttiga arbetet för att göra Näs-
åker känd i landet, genom att skapa mötes-
platser mellan människor i alla åldrar.” Året 
dessförinnan delades priset ut till Nils Erik 
Humlesjö för sin insats som projektledare 
för ”Näsåkers Nipor”.

Utnämningen går till så att vi i byalagets 
styrelse tar in förslag på kandidater från 
byns befolkning. Förslagen kan antingen 
läggas i byalagets brevlåda vid Centrum-
huset Storgatan 23 b eller också skriftligen 
meddelas någon i styrelsen via post, mail 
eller direkt. Bland de inkomna förslagen 
utser sedan styrelsen vem som ska bli årets 
Näsåkersbo 2005. Utnämningen sker på 
årsmötet. Eftersom det är styrelsen som 
utser årets Näsåkersbo kan styrelseledamö-
ter ej komma i fråga för att utnämnas. 

Vi uppmanar alla Näsåkersbor och till-
lika medlemmar i Byalaget att komma med 
förslag. Det är viktigt för byn att de som 
jobbar för utveckling och fortlevnad pre-
mieras. 

Byalaget Näsåkers Samverkan

Årets Näsåkersbo 2007
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Den nya tekniklösningen med varvtalsstyrning läser 
av husets värmebehov för att kunna styra värmen 
ännu effektivare än tidigare. Optimeringen minimerar 
energiåtgången, maximerar värmeproduktionen, sko-
nar miljön och ökar livslängden på värmepumpen.

 Enastående varmvattenproduktion
 Sex års kostnadsfri trygghetsförsäkring ingår 

 (med möjlighet till fyra års förlängning)
 Distansstyrning via Internet med 

 tillbehöret Thermia Online

www.thermia.se

Smarta Thermia Diplomat Optimum

Minimerar
energiåtgången. 
Sekund för sekund.

Första
varvtalsstyrda
bergvärme-

pumpen
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Forts. på sid. 12

Jag blev för snart ett år sedan utsedd 
till ”Årets Näsåkersbo 2005”. Det kom  
som en riktig överraskning, jag blev 
förstås väldigt glad och hedrad,  
samtidigt som jag blev förvånad och 
undrade hur jag kunnat väljas före dem  
som i mina ögon gör så mycket mer 
för vår lilla by. Nog är det några av er  
som känt min tveksamhet till att jag 
skulle vara värd utmärkelsen, för jag  
har fått mycket ”peppning” efteråt 
och nu har jag väl förlikat mig med  
titeln - och tavlan med motiveringen 
hänger på en hedersplats i hemmet. Tack  
alla ni som glatt er över det arbete jag lagt 
ned under åren!

Jag slutar aldrig förundras över hur 
fantastiskt det är att bo i Näsåker.  
Antagligen håller jag väl på att bli 
gammal, men mer och mer uppskattar jag  
lugnet och harmonin i vardagen. 
Många små detaljer gör allt så mycket  
lättare att leva här.. du kan hämta upp 
en kvarglömd cykel dagen efter och  
vara säker på att den ligger kvar där 
du lämnade den, du kan lämna bilen  
olåst utan att den blir stulen, du kan 
anpassa dina besök i affären så du i  
princip helt undviker köer, du kan få 
ut pengar utan legitimation osv osv.  
Många av dessa småsaker tar vi som 
självklara i vårt vardagslunk, men om vi  
emellanåt besöker en storstad blir man 
snart varse om att vi här i Näsåker  
nästan lever i en annan dimension.

Två huvudstäder har jag tidigare 
bott och arbetat i: Stockholm och  

I huvudet på ”Årets Näsåkersbo” - osorterade tankar

Reykjavík. Jag vill utöver dessa 
städer inte påstå att jag är speciellt  
välberest, men jag har i alla fall någor-
lunda grepp om större städer som  
London, Göteborg, Falun, Sundsvall 
och Umeå (om de här tre sistnämnda går  
under begreppet ”större städer” är väl 
kanske tveksamt, men de får hänga med  
som exempel ändå eftersom jag kan 
känna mig relativt hemma i dem). Alla  
städer har sin charm, ingen får tro att 
jag är emot storstäder! Jag behöver  
då och då en lagom dos av storstadsli-
vet, och jag uppskattar verkligen mina  
intensiva stadsbesök, men för varje 
gång jag kommer hem blir jag bara mer  
och mer tacksam över att det är här i Näs-
åker jag bor.

Samtidigt blir jag lite förvånad 
att vi trots allt inte är fler än vi är  
som upptäckt denna perfekta mix av 
boende: ett lugnt och harmoniskt liv på  
landsbygden vid en mindre central-
ort som trots lugnet sprudlar av liv och  
aktiviteter, samtidigt som det aldrig 
känns påtvingat eller i vägen. Detta  
kombinerat med välplanerade - eller 
spontana - stadsbesök där man så att  
säga verkligen kan ”plocka russinen 
ur kakan”. Faktiskt är det nog så, att  
jag trots avståndet till Stockholm idag 
besöker betydligt fler arrangemang  
och sevärdheter där än vad jag 
gjorde när jag bodde och arbetade i  
huvudstaden. Samtidigt är det lus-
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Ådalslidens Fiskevårdsförening

Årsmöte på Markusgården 
torsdag 1/3 19.00

Anmälan senast 26/2
Tel Ove 0622-50016

070-6172095
Göran 070-190 1450

Isabelle
070-233 56 69 (bara kvällstid)

Välkommen!
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Forts. på sid. 14

Forts. från sid. 10

tigt nog så att jag, här i Näsåker, till  
exempel går mer på bio än vad mina syskon 
bosatta utanför Stockholm gör.

Vad som däremot är riktigt tråkigt med 
Näsåker är den ”epidemi” som just nu  
verkar gå när det gäller anonyma anmäl-
ningar. Själv har jag tidigare en gång  
varit utsatt för en anmälan, men den 
senaste tiden har jag blivit utsatt för  

ytterligare en personlig anmälan och 
en mot min arbetsplats, det är även  
andra som drabbats av dessa anonyma 
anmälningar. Nu är det så, att jag vis  
av erfarenhet vet hur hårt dessa anmäl-
ningar drabbar en som person.  
Utredningarna som skall göras är en 

riktig plåga att genomgå, och även om  
man själv vet att anmälan är utan grund, 
blir man orolig för att myndigheten  
skall hitta något fel. Ni vet, på samma 
sätt som man kollar om bältet sitter  
där det skall, lyset är på och hur var 
det nu med skattemärket.. varje gång  
man möter en polisbil.

Anmälningarna mot mig och min 
arbetsplats har lämnats utan åtgärd, vilket  
betyder att anmälaren haft fel i sina upp-

gifter. Även om man kliver ur detta  
som ”segrare” eller vad man nu skall 
använda för ordval, så känner man sig  
sargad och kränkt efter en sådan här 
utredning. Det tar mycket musten ur en,  

Foto: Karin Jansson Borg
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Näsåkers
 Hem & Skolaförening

påminner om våra månads-
möten varje första torsdag i 

månaden.

Håll också utkik efter 
meddelanden på 

anslagstavlorna i byn.

Datakurser i Näsåker, våren -07
Kursstart vecka 8 eller 9.

Allmän data, grundkurs. 
Som nybörjare lär du dig grunderna om dator och program, använda datorn som skrivmaskin. Om du redan kan lite; 
lär dig mer om Word, göra tabeller, hitta på Internet, skicka e-mail.
För dig utan eller med små förkunskaper.
Kursen passar också bra för pensionärer.
Kostnad 350 kr för kursbok.

Digital fotoredigering, grundkurs.
Lär dig grunderna i fotoredigering. Vi går igenom programmet PhotoShop, beskära bilder, bättra på färgdjup, kontrast 
och skärpa. Ställ in bildstorlek och kvalitet. Allt övas med övningsuppgifter och tillämpningsövningar.
Grundkunskaper om dataprogram behövs.
Kostnad 390 kr för kursbok.

Desktop. 
Sätt ihop dina bilder och text och nå ut med ditt budskap.
Vi går igenom hela processen, från att förbereda text och bild, planera layout för broschyr, affisch eller annan trycksak, 
till val av papper och utskrift.
Grundkunskaper om dataprogram behövs.
Kostnad: 390 kr för material.

Kurserna är på 30 timmar och delas upp på 10 gånger.
För mer information och anmälan www.formjord.com
Eller ring Medborgarkontoret Vx. 0622-68 30 00
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Forts. från sid. 12

jag kan känna mig osäker på folk i 
min omgivning och är betydligt mer  
försiktig med vad jag säger och vad 
jag gör. Om man tittar på just mitt  
fall, så blir det tyvärr så att det som 
jag fick så mycket uppskattning för  
genom att bli vald till ”Årets Näs-
åkersbo”, det är just det jag först och  
främst kommer att välja bort - för 
att i framtiden störa avundsjuka  
människor så lite så möjligt. En seger för 
den anonyma anmälaren kanske man  
då kan tycka att det är, ok, då får 
det var så. Jag har ingen större lust  
att försätta mig i situationer där jag 
åter igen kan bli föremål för en ny  
anmälan.

Utöver de anonyma anmälningarna 
så har det tyvärr också varit en hel del  
”skitsnack” på Internet om flera näs-
åkersbor i offentliga forum och  
gästböcker, sådana ställen där vem som 
helst som är uppkopplad på nätet kan  
gå in och läsa diskussioner, åsikter, 
frågor och svar. Vi som blivit utsatta  
för de här negativa skriverierna har 
tagit mycket illa upp, och känslan av  
detta är minst lika kränkande som vid 
utredningarna.

Lyckligtvis är det antagligen bara 
en pytteliten del av Näsåkers härliga  
befolkning som lägger ner sin energi 
på att tycka och tänka negativt kring  
andra människors handlingar. Allt posi-
tivt som finns här överväger med råge  
det lilla negativa. Visst har jag, när 
det känts som värst, funderat på att  
ta mitt pick och pack och dra så långt 
härifrån som det bara går, men jag  

vet samtidigt att bara jag kan stå ut 
med detta lilla negativa har jag så  
mycket positivt tillbaka.

Vad jag önskar är att de som lämnar 
in anonyma anmälningar eller sprider  
skitsnack på nätet istället kunde ta 
upp ämnet med berörda personer, och  
fråga hur saker och ting egentligen 
står till. Man skall inte vara för rädd  
för att fråga, det är inte att klampa 
på, utan många gånger kanske det till  
och med kan vara riktigt roligt och 
intressant att få förklara för någon vad  
det är man gör.

Vi ses!
Jenny Staaf(som är väl medveten om att den här 

insändaren kan vara orsak till en ny  
anmälan eller nya skriverier på nätet, men jag tar den 

risken)
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IMNÄS
LACK & REP

RING 0623-600 60
Hem 0623-601 08
Gustav

Billackering, plastrep, stötfångare mm. 
Rostlagning & rostskyddsbehandling
Bilrep, t ex besiktningsanmärkningar, 
även mindre krockskador
Försäkringsskador, de flesta bolag

Sollefteå Naturskyddsförening
Kretsstämma onsdag 28/3 18.30 
på Hullsta Gård, FCO-salen.

Mikael Johansson visar bilder från 
resa i Mongoliet och fika
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När nöden är som...

Jag har skrivit om det förut, precis när vi 
var hitflyttade från Roslagen, och jag skri-
ver det nu igen. Det sitter inte fast här i 
Näsåker! Jag menar att det finns en hjälp-
samhet som går utöver det som man kan 
kalla för normal vänlighet. Tycker jag i alla 
fall, uppväxt som jag är i Storstockholms 
förorter. Visst fanns det hjälpsamma män-
niskor där med, men det är något speciellt 
här. Eller om det är så att det kanske är en 
egenskap som är vanligare på landsbygden 
bara. Fast jag tycker nog att det känns ännu 
mer just här i Näsåker jämfört med t ex 
Roslagen där vi bodde i fem år (trots att 
man inte kan kalla det vetenskapligt statis-
tiskt underbyggt med bara två referenser).

Förra gången jag beskrev detta var det i 
ett fall där jag tack vare stort övermod kört 
fast bland annat på åkern och en annan gång 
på en skogsväg där tjällossningen precis ägt 
rum. Klantigt av mig, och mycket snällt 
av den person som hjälpte mig. Och inget 
klander, inga putslustiga kommentarer, fast 
jag verkligen gjort skäl för sådana…

Den här situationen som jag strax ska 
beskriva äger sitt ursprung i samma över-
mod, eller ska vi säga felbedömning från 
min sida gällande egen kunskap och kapa-
citet, interfolierad med en mycket dålig 
uppskattning av tiden och dess flöde. 

Jag skulle besiktiga bilen och även 
släpet, och ungefär tre timmar före utsatt 
tid för denna besiktning började jag byta 
en av baklyktorna på släpet, som var tra-
sigt. Till mitt försvar ska jag väl säga att jag 
TRODDE att det glas som jag skulle sätta 
på plats var av samma modell som det som 

gått sönder, men det är väl en klen ursäkt, 
tro ska man som bekant göra på andra 
platser och vid andra tillfällen än strax före 
besiktningar…

Nåväl, för att göra en lång historia kort, 
och för att bespara er läsare en massa kraft-
uttryck (i det fall jag skulle beskriva hän-
delserna sanningsenligt), så insåg jag efter 
kanske en knapp timmes slit i alla möjliga 
och omöjliga kroppsställningar på den isiga 
gårdsplanen, att professionell hjälp erfor-
drades. 

Jag ska vara ärlig. Telefonsamtalet jag 
ringde var primärt inte för att försöka be 
om praktisk hjälp, utan hade mer karak-
tären av ”råd i nödsituation”. Vartefter de 
professionella råden kom mig till del, och 
vartefter jag hörde hur den person i andra 
ändan som jag hade hoppats skulle uttrycka 
positiva signaler typ ”gör bara så här”, eller 
” det är inga problem”, i stället lät mer och 
mer tvekande till projektets färdigställande 
på utsatt tid, insåg jag att jag måste ställa en 
sista fråga: -”Har du tid att hjälpa mig med 
detta? Nu.”

Och då får jag äntligen tillfälle att åter-
komma till inledningen på denna lilla text, 
den annorstädes så sällsynt förekommande 
hjälpsamhet som finns här.

Personen, Folke Lindgren i Åsmon med 
företaget Motorelektriska AB, MEAB i 
dagligt tal, övervägde i bara några få sek-
under, sedan sa han: -”Släng dig i bilen 
och kom hit!” Till saken hör att den från 
start knappa tiden som var avsatt till repa-
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KLÄDER TILL 
VÄSTSAHARA

Så fungerar biståndet 

Eva-Lotta visar bilder 
och berättar från sin 

resa till lägren

Gäster informerar 
Servering

Församlingshemmet
Söndag 11 feb. 12:00 

Lions Club i Näsåker 
vill på detta sätt framföra ett stort tack till alla ni som 

under det gångna året hjälpt och stöttat vår verksamhet.

Utlottningen av skinkan vid Lucia tillföll Sven Frisendahl. 
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Forts. från sid. 16

Forts. på sid. 20

rationer före besiktningen nu hade krympt, 
och tidpunkten för när jag som senast 
kunde lämna Näsåker med kurs Sollefteå 
och besiktning, kunde skattas till cirka 45 
minuter in i framtiden.

Folke utförde arbetet snabbt och elegant, 
och jag hann i tid (det fattades ungefär 25 
sekunder på klockan) till besiktningen. 
Både bil och släp gick dessutom igenom 
utan större bekymmer. Framförallt fanns 
det inga klagomål på belysningspunkterna. 
Allt löste sig till det bästa, helt och hållet 
beroende på Folkes hjälp, och jag tycker 
detta är ett gott exempel på min tes att det 
aldrig sitter fast här i Näsåker. 

Nu när jag ändå är i farten vid tangent-
bordet, tar jag chansen att skriva lite om 
just Folke och hans MEAB. Folke startade 
firman själv 1976, efter att ha gjort lumpen. 

Med en utbildning som installationselek-

triker i botten provade han lite, och det 
har ju gått bra. Från 1992 har pappa Len-
nart varit med och arbetat i företaget. Både 
Lennart och också farfar var vattenrallare, 
så Folke har bott både i Bispgården och 
Stalon innan han och föräldrarna ham-
nade i gamla lärarbostaden i Åsmon 1969. 
Ursprungligen kommer Lindgrens från 
Torpshammar utanför Sundsvall. 

MEAB hette fram till 1994 Näsåkers 
Laddningsservice, och sysslade som namnet 
kanske avslöjar framförallt med allt inom 
bilelektriska reparationer. 1989, när kata-
lysatorbilarna kom, uppstod ett behov av 
avancerade mät- och testutrustningar för 
att kunna utföra service, och eftersom dessa 
apparater betingade belopp med många 
och stora siffror, böt företaget inriktning. 
Idag är det framförallt kunder med behov 
av hjälp för sina elmotorer och dränkbara 
pumpar som står i kö hos Folke. Även om 
han då och då förstås hjälper bybor som 
försatt sig i brydsamma eltekniska situa-
tioner med sina bilar, ingen nämnd eller 
glömd…

Folke och Lennart lindar tråd i verksta-
den, och fru Ulla sköter om kontoret, så 
detta är verkligen ett familjeföretag. Folke 
har dock ingen som tänker ta över det hela 
efter honom, så vi får se till att han håller 
sig frisk och kry, det blir väl fler besikt-
ningar framöver…

Kunderna kommer från Strömsund och 
Ö-vik och in över landet. Man har även 
några kunder nedåt hälsingekusten, bland 
annat krossverk. På sjöfartssidan har man 
också gjort några arbeten, och svenska 
marinens ubåtar har elektriska oljefilter 
som MEAB har tagit fram!
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Handelsbanken
i Näsåker

Måndag  10-18
Tisdag   Stängt
Onsdag  10-15
Torsdag  Stängt
Fredag  10-15

Tidsbokningar tisdagar 
och torsdagar

www.handelsbanken.se/nasaker

Tel. 0622-10013

Entreprenadmaskiner
Snöröjning mm. 

Markarbeten
Vägarbeten

Tenglunds Taxi & Maskin KB

Erik Tenglund          0622-105 45       070-577 16 66  Fax 0622-105 70
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Forts. från sid. 18

Jag frågar Folke om det är något speciellt 
arbete som han minns. På väggen i lokalen 
hänger ett foto från 1997 på en generator 
som väger 10 ton. MEAB gjorde omlind-
ningen av den åt minikraftverket i Sollef-
teå, och hur man fick in den i lokalerna 
övergår mitt förstånd.

Sedan säger Folke med ett skratt att 
”gubbarna” som man gjorde lite parodi av i 
TV-serien Macken, de finns på riktigt. 

Folke är också aktiv i samhällsfören-
ingen i Åsmon, och sitter även i kommun-
fullmäktige och vård- och äldrenämnden i 
Sollefteå för moderaterna. 

Har du som jag någon gång dristat dig 
till att glänta på någon lucka eller något 
lock till elektriska komponenter i din bil, 
och insett att virrvarret av trådar och slad-
dar kors och tvärs för dig närmast påmin-
ner om en kastrull med nykokt och färgglad 
spagetti, så är man glad att det finns perso-
ner som kan tyda och förstå och framförallt 
reparera dessa ormbon. 

Och att de sedan också besitter den i 
inledningen beskrivna egenskapen av hjälp-
samhet gör inte saken sämre.

Tack och bock, Folke!
Text: Christer Borg

Som boende inom postnummerområde 
880 30 samt Ådals-Lidens församling är 
Du bjuden till Byalaget Näsåkers Samver-
kans årsmöte på Markusgården lördagen 
den 24 februari klockan 13.00. Om du vill 
påverka Byalagets arbete så skicka in motio-
ner (tydligt nedskrivet vad du vill påverka) 
och lämna det till någon i styrelsen, senast 
två veckor före årsmötet.

Välkommen!
Byalagets styrelse genom 

Karin Jansson Borg

Alla byns invånare 
kallas till årsmöte

Hej alla föreningar.
Vi på Byabladet ber att få hälsa er ett riktigt 
gott nytt år och en fortsättning med allt ni 
kan önska er.

Vi vill påminna er om möjligheterna 
som ni kan få av att använda byabladet till 
att nå ut med den information ni behöver 
dela med er av till era medlemmar, sponso-
rer; bidragsgivare m.m.

Kanske vill ni annonsera om kommande 
evenemang eller dylikt, så tveka inte, skriv 
ner och sänd in till oss era publikationer.

Vi uppskattar alla sorters rapporter, his-
torier eller varför inte en verksamhets rap-
port för det gångna året? Kanske har ni 
framtids planer som behöver uppmärksam-
mas?

Ta kontakt med oss för hjälp med redi-
gering el. annat.

Med vänlig hälsning 
Byabladet genom Kim Jensen
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Motorelektriska i Näsåker AB
Omlindning, service och försäljning av:

Elmotorer, dränkbara pumpar, 
generatorer, startmotorer, 
bilelektriska tillbehör
0622-301 45
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Denna skrivelse från 1959 finns bland 
Paul Lundins efterlämnade papper. Den 
handlar om tidigare kamp för att behålla 
Nämforsens naturvärden. Det var då Näm-
forskommittén som stod för engagemanget. 
Och undertecknarna till denna skrivelse 
är: Albert Lundin, Richard Lundberg, A. 
Malmberg, och Nils Petter Olsson.

Till Kungliga Vattenfallsstyrelsen

Den västernorrländska naturen äger många 
skönhetsvärden och före utbyggandet av 
Nämforsen måste den landskapsbild vari 
denna ingick otvivelaktigt räknas till de skö-
naste och mest storslagna vyer, som länet, 
ja landet i dess helhet hade att bjuda. Bland 
länets många forsar funnos de, som voro 
mera storslaget vilda, men trots det torde 
det vara berättigat, att räkna Nämforsen 
i en klass för sig, en klass framom andra, 
som utan gensägelse förnämsta och den 
som genom sitt läge mitt inne i gammal 
bygd gav denna mycket av dess speciella 
och storvulna karaktär. Nämforsen ligger 
därjämte lätt åtkomlig vid länsvägars skär-
ningspunkt.

Ur arkeologisk och kulturhistorisk syn-
punkt är Nämforsen utomordentligt märk-
lig. Hällristningsområdet i Nämforsen 
med sina närmare 1400 figurer är ett av 
de största i Europa och räknas som vårt 
lands märkligaste. Flertalet ristningar anses 
ha tillkommit i jaktmagiskt syfte och bära 
vittne om att hela forsen har använts ”som 
en enda stor jaktfälla”. Forsen och ristning-
arna höra intimt samman, forsen är rist-

ANDRA HAR KÄMPAT FÖRE OSS!!

ningskomplexets förutsättning och synes 
utan tvekan böra inräknas i det område, 
som tarvs för att bevara den fornlämning 
som ristningskomplexet utgör.

När beslut fattades av 1944 års riksdag 
om utbyggandet av Nämforsen var det i 
en tid, då vår kraftförsörjning i följd av det 
andra världskriget och med detta samman-
hängande avspärrningar var ytterst hårt 
pressad och det var angeläget att snabbt öka 
elproduktionen. Olyckligtvis ur kultur- och 
naturskyddssynpunkt hade utbyggnaden 
av Nämforsen bedömts såsom möjlig att 
utföra såväl snabbt och som förhållandevis 
billigt och under då för handen varande 
hårda press ansågs icke hänsyn kunna tagas 
till den underdåniga hemställan som gjor-
des av Ångermanlands hembygdsförbund 
att Nämforsen icke måtte utbyggas utan 
att den med dess närmaste område med 
de omgivande niporna måtte avsättas som 
nationalpark. Genom ingripande av riksan-
tikvarieämbetet omarbetade Kungl. Vatten-
fallstyrelsen emellertid de första planerna 
för kraftverket och dammens placering, 
varigenom så gott som alla hällristnings-
figurerna kunde bliva intakta. Damm och 
kraftverksbyggnad fingo härigenom även 
en placering i landskapet, som är påtagligt 
litet störande.

I Västernorrlands län ligger den över-
vägande delen av all bygd och bosättning 
utmed älvarna i ådalarna. Dessa ådalar ha 
under de senaste årtiondena i hög grad 
förändrats genom den konsekventa exploa-

Forts. på sid. 24
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Lediga lägenheter i Näsåker

Pelle Mohlinsväg 3, 1 t 3 RK  88 kvm 5912 kr

Ängsvägen 32B  2 RK  46 kvm 3354 kr

Orrvägen 4   4 RK  94 kvm 3515 kr

Orrvägen 1D   2 RK  66 kvm 4670 kr

Orrvägen 1B   2 RK  70 kvm 4881 kr

Storgatan 32 B  3 RK  75 kvm 4901 kr

Kontakta gärna vår uthyrning för mer information – 
Direktnummer till Helen Bystedt 0620-68 28 62 
Ewa Norén Svensson 0620-68 28 63. 
Mera information om lediga lägenheter och våra fastigheter 
finns på www.solatum.se

Vår husvärd för Näsåker /Junsele är 
Lars ”Bubben” Lundgren. Du når honom mellan 10:00-11:00 på 
0622-100 76. 
Kvällsöppet tisdagar till 19:00. Det går att boka en träff med 
honom på ”kvällstid”, om Du har svårt att komma ifrån på 
dagtid.



24

teringen av älvarnas forsar och fall med 
åtföljande års- och korttidsregleringar. 
Länets stora älvar äro snart helt utbyggda. 
Ljungan, Indalsälven och Ångermanälven 
med Faxälven, Fjällsjöälven, Saxälven och 
Sjougdälven äro eller blir inom kort tid 
exploaterade. De forsar, som ännu icke äro 
utnyttjade, planeras att inom snar fram-
tid utbyggas. Inom länets gränser återstå 
i Ångermanälven av icke utbyggda forsar 
Hällbyforsarna, Moforsarna och Sollef-
teåforsen. Hällbyforsarna och Moforsarna 
avses att börja utbyggas nästa år och Sollef-
teåforsen, som redan är så hårt påverkad av 
korttidsregleringarna i älven, att den icke 
annat än tidvis kan göra anspråk på namnet 
fors, planeras att utbyggas 1961-1965.

Icke något annat län har lämnat så stort 
bidrag till landets elkraftsförsörjning som 
Västernorrlands län. I följd av bebyggelsens 
koncentration till älvdalarna är och blir 
den insats som länet gjort så påtaglig, en 
så stor del av länets befolkning påminnes 
dagligen om att mycket av den praktfulla 
älvdalsnaturen, framför allt det som främst 
gett denna dess liv och karaktär, det ström-
mande och forsande vattnet, fått offras för 
landets elkraftsförsörjning.

Nämforsen kan som en följd av redan 
företagna och av planerade regleringar i 
älvarna uppströms återfå mycket av sin 
forna imponerande skönhet, därest icke 
Nämforskraftverket ytterligare utbyggs. 
Vattenföringen i forsen skulle då bliva så 
stor, och av sådan varaktighet, att man 
verkligen med fog skulle kunna anse, att 
man återvunnit det mesta av denna säll-
synta sköna och ur många synpunkter så 
intressanta och betydelsefulla fors förlorade 

värden.
Vi ha med intresse och förhoppningar 
iakttagit den positiva inställning till natur-
vårdens och bygdens synpunkter, som fram-
kommit på senaste tiden, och att det härvid 
även varit fråga om att från exploateringen 
undantaga vissa forsar och älvpartier. Det 
vore enligt vår mening ett utomordentligt 
tillfälle att i praktisk gärning taga hänsyn 
till sådana synpunkter, om vattenfalls-
styrelsen avstode från planerna på vidare 
utbyggnad av Nämforsen. Detta så mycket 
mera som strävandet att återge Nämforsen 
något av dess forna storhet icke bara är ett 
bygdens och länets intresse. Nämforsen är 
i alla avseenden av sådan karaktär, att det 
måste vara ett riksintresse att den skyddas 
mot nya åtgärder. Att det blir staten som 
får göra det offer som krävs kan väl anses 
vara rimligt, då staten är den största före-
tagaren på detta område i Ångermanälvens 
flodområde, och då staten även svarar för 
ersättning i de fall, där länsstyrelsen enligt 
gällande naturskyddslagstiftning utfärdar 
förbud mot exploatering av naturtillgång.

Då vi håller före att situationen i fråga 
om elkraftförsörjningen icke påkallar 
vidare utbyggnad av Nämforsen få vi all-
varligt hemställa, att planerna härpå icke 
fullföljas. I varje fall böra dessa planer vila 
intill dess landets elkraftförsörjning ound-
gängligen fordrar, att även Nämforsen helt 
tas i anspråk.

Härnösand och Näsåker den 18 april 
1959

För Nämforskommittén och Natur-
skyddsrådet i Västernorrlands län.

Avtecknare av dokument
Nils-Erik Humlesjö

Forts. från sid. 22
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Blir du trött på mörkret 
och känner att du behöver mer ljus och kraft som 

på sommaren? 
Då är du välkommen till Ljusrummet i gamla 

kommunhuset i Näsåker.
Ring och beställ tid 

Ljusrummet erbjuder även 
Klassisk massage 

Reiki
Bioenergi terapi 
Energimassage

Massage  dyslexi 
Försäljning av Herba Plus

Ring och beställ tid 

Kurs
Dans för kropp & själ i Åsele 10 februari 

från 10.00-17.00
Ring och anmäl dig 

Tele.0622-101 34 
Nina Pudja 
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Helgen den 9-12 december var Patric Kallin 
och Markus Sjödahl med på en bordten-
nistävling i Västerås, North european mini 
challenge, en lag- och singeltävling för 
pojkar födda 95 och senare.

De länder som var med var: Sverige med 
7 st lag, 1 elitlag och 6 regionslag, Dan-
mark, Estland, Finland, Litauen och Norge 

med var sitt lag, sammanlagt 12 lag.
Patric och Markus representerade lag 

nord tillsammans med Sebastian Hjärtberg 
från Pajala, lagledare och coach var Patrics 
pappa Michael.

En pingisresa

Resan startade på fredagen med flyg från 
Sundsvall till Arlanda, vidare transport till 
Västerås och Rocklundaområdet. Efter 
inkvartering på hotell IBIS var det dags 
för middag, rundvandring i hallen, kvällen 
avslutades med en bowlingmatch.

Lördagen började tidigt, redan kl 7.00 
var det dags för frukost. Pojkarna började 

spela sina lagmatcher kl 9.00. De fick spela 
mot Sveriges lag2 och Litauen. I slutspelet 
fick de möta både Sveriges lag7 och Fin-

Från vänster: Sebastian Hjärtberg, Pajala, Patric Kallin och Markus Sjodahl Ådalsliden och längst bak lagle-
dare Micke Kallin

Forts. på sid. 28
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Att tänka pånär du köpervärmepumpVälj Nordens ledande leverantör
Fler än 260.000 villaägare kan inte ha fel.Välj erfarenhetVälj en värmepump som utvecklats under mer än 30 år.

Rätt modell för ditt husVälj tillverkaren som har bredast sortiment.Mer varmt vattenVälj modell som ger 45 procent mer varmvatten och varmare element. Senaste teknikNy driftsäker scrollkompressor kan ge
70 procent sänkta värmekostnader.Certifierad installatörFör rätt värmepump och bästa besparing.Trygg försäkring10 års kompressorförsäkring bör ingå.

Endast IVT ger
dig alla dessa fördelar
Kontakta närmaste certifierade IVT-återförsäljare.
Du får kostnadsfri besparingskalkyl för ditt hus. www.ivt.se

C
.C

.J
.

Stures Rör
Utför allt inom VVS branschen

0622-101 86, 101 00, 070-649 39 81

Energidag 13/2 på Cabowalen 12.00 - 20.00

Välkommen!
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land, de lyckades besegra Finland och blev 
till slut 11 av 12 lag.

Under invigningen på eftermiddagen 
fick alla som deltog en minnesmedalj.

 Efter middagen spelades även denna 

kväll en match i bowling mellan barn och 
vuxna. 

Söndagen började lika tidigt som lör-
dagen. Denna dag bestod i singelmatcher. 
Det blev inte så många segrar men Markus 
lyckades knipa en 22:a plats och Patrik en 
30:e plats av 32 spelare.

Även fast de inte hade vunnit så många 
matcher var grabbarna väldigt nöjda med 
helgen. Man får tänka på att det var de 21 

Markus och Putte spelar dubbel

bästa spelarna i Sverige och de bästa från 
varje land som var med. Ett populärt stopp 
(även för oss vuxna) gjordes utanför Enkö-
ping, på väg till Arlanda, ett besök på en 
av Sveriges största godisbutik med över 500 
sorter att välja på! Mycket trötta men glada 

över spelet de åstadkommit och de få vin-
ster de lyckats med kom vi åter till Näsåker 
via Kramforsflyget 23.00 på söndagskväl-
len. 

Annika Sjödahl

Forts. från sid. 26
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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: l.strombom@telia.com

Strömboms 
Entreprenad

Hjälp oss att bli bättre!

Byabladet kommer även fortsätt-
ningsvis att vara en gratistidning 
för er som bor i Ådals-Lidens för-
samling och/eller inom postnum-
merområde 880 30 Näsåker.

Men vi skulle verkligen upp-
skatta om ni vill hjälpa oss med 
en stödprenumeration på 
50 kronor.

Vi har bland annat planer på att 
få ge er tidningen i FÄRG!

Sätt in 50 kronor på pg  
16 90 33-8, Byalaget 
Näsåkers Samverkan.  
Märk med Byabladet.
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Jag har alltid drömt om att få göra en kryss-
ning i Karibien sa min svägerska, Berit H., 
över en kopp kaffe på vårkanten 2006. 
Hustrun och jag hade väl åkt bilfärjor lite 
då och då men mer erfarenhet av båtfärder 
än så hade vi inte.

Tanken mognade ganska snabbt och 
broschyrer införskaffades. Det visade sig att 
sommaren inte är säsong för kryssningar i 
Karibien, detta beroende på orkansäsongen. 
Hösten skulle det bli.

Det är ju en lång bit att frakta rumpan 
innan man är i Florida där båtarna utgår 
från så vi drog till med två kryssningar när 
vi ändå var igång. 14 dagar lång skulle hela 
kryssningen bli, dessutom skulle vi stanna 
tre dagar i Miami och tre i New York.

Avresa från Fort Lauderdale i Florida 
söndag den 12 november. Nu skulle vi ju ta 
oss dit också så det blev bil från Näsåker till 
Sundsvall, X2000 till Arlanda och flyg till 
New York och Fort Lauderdale.

Att åka bil till Sundsvall och tåg till 
Arlanda är ju inte så komplicerat men de 
nya reglerna för flygpassagerare var ju lite 
luriga.

Man får ju inte längre ha mer än en deci-
liter vätska med sig per flaska och flaskorna 
måste få rum i en 1-liters plastpåse. Detta 
gäller alltså handbagaget. Smarta som vi var 
packade vi ner det mesta i resväskorna.

Kjell H., min svåger, och undertecknad 
hade tidigt bestämt att vi inte skulle ha mer 
med oss än som gick ner i en ICA respek-
tive Konsumkasse. Nu var det inte vi som 
bestämde, visade det sig, så det blev lika-
fullt varsin resväska.

Kryssning

Skapligt med säkerhetskontroller redan på 
Arlanda men det var ingenting mot vad 
som skulle komma senare.

I alla fall kom vi iväg. Det är ju en ganska 
seg resa över Atlanten men får man bara 
sova går det genast bättre. När vi närmade 
oss fastlandet på andra sidan Atlanten sa 
kaptenen att vi på grund av en hård mot-
vind hela vägen inte hade bränsle så att vi 
kunde flyga fram till New York. Det lät ju 
kul.

Vi behövde svänga in och tanka, närmare 
bestämt i Bangor som ligger i staten Maine. 
Under inflygningen började jag undra om 
det var något lurt, naturen såg ut precis 
som hemma i Norrland.

I alla fall kom vi ner på marken och en 
tankbil kom och spillde i lite soppa i ving-
tankarna. Vi var det enda civila flygplanet 
på hela flygplatsen, allt annat var militärt.

Jag såg inte att någon betalade soppan 
men eftersom inte något jaktflyg jagade 
ikapp oss hade väl flygbolaget kredit.

Vi kom så till Newark som flygplat-
sen heter utanför New York. Nya rutiner 
medförde att vi var tvungna att ta våra 
resväskor och flytta dem mellan två baga-
geband eftersom vi skulle byta flygplan. 
Ny säkerhetskontroll och nu var det noga! 
Av med skor, skärp, klocka och allt annat 
med metall, sedan igenom kontrollapparat. 
En hög uniformerade människor kollade 
handbagaget och givetvis pass innan vi fick 
gå vidare. Det var kul för dem som köpt 
tax-free på Arlanda, inte så lätt att få ner 
en eller ett par literflaskor i en liten löjlig 
plastpåse. Klirr ner i soporna…..
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Tre timmar senare var vi framme i Florida. 
Runt 25 grader varmt och 60 – 70 % luft-
fuktighet, det var ju i alla fall vinter. När 
vi åkte från Näsåker surrade snöskotrarna 
för fullt.

Efter övernattning i Fort Lauderdale var 
det dags att leta reda på båten. Till hamnen 
via säkerhetskontroller där givetvis passen 
skulle vädras. Det låg inte bara ett kryss-
ningsfartyg i hamnen visade det sig utan ett 
litet gäng.

Vår båt, som hette Jewel of the Seas, till-
hör inte de största båtarna utan tar bara ca 
2 100 passagerare och har runt 850 mans 
besättning. Det låg en båt inne som tog 
ytterligare 1 000 passagerare, den var rik-
tigt stor.

Föredömlig organisation gjorde att 
vi kom ombord och hittade våra hytter 
snabbt och smärtfritt. Våra hytter låg bred-
vid varandra på nionde våningen och hade 
balkong. Hytterna hade en standard som 
svenskt lyxhotell, samt hyttbetjänt som 
bäddade och städade på förmiddagen och 
gjorde iordning för natten på kvällskvis-
ten.

Båten, eller fartyget som man kanske 
skall säga, är byggd 2004 för den nätta 
summan av 3,5 miljarder kronor. För det 
fick rederiet en 293 meter lång, 32 meter 
bred plåtlåda som väger 90 000 ton. Inred-
ningen av en klass som få lyxhotell i Sve-
rige kan visa upp. 13 våningar hög med 9 
hissar.

Två gasturbiner som tillsammans ger 60 
000 hästkrafter klarar att fösa fram båten 
i 24 knop. 12 000 kvadratmeter glasytor 
osv. Kort sagt en mycket imponerande ska-
pelse.

Nåväl dags för lunch, en enklare sådan 
uppe i Windjammer som frukost/lunch-

stället heter.
Vi stegade fram mot tallrikar och bestick 

för att förse oss. Nu fanns det inte några 
tallrikar utan brickor som var ca 40x25 cm 
med höga kanter. Det visade sig vara tallri-
karna. Man kände sig som en lantis.

Av 2600 passagerare som vi var ombord, 
inklusive barn, var merparten från USA 
och dom kan äta!

I alla fall gav lunchen en föraning om 
vad som väntade. Det saknades inte någon-
ting i buffén, allt från grönt till pizza. 17 
grönsaker och 7 olika dressingar för att 
man skulle kunna göra sig en liten enkel 
sallad till maten. Varmrätter och efterrätter 
för alla smakriktningar. Massor med perso-
nal som hela tiden plockade bort och höll 
snyggt.

Med lite för mycket mat i magen drog 
vi oss tillbaka till balkongerna och tittade 
på lastningen av bagage och passagerare. 
Klockan 17.00 skulle vi avgå på resan till 
Västra Karibien, och det gjorde vi också. 
Befälet som till största delen var skandina-
ver höll hårt på punktlighet hela resan.

Första hamn som vi skulle angöra var 
Key West, som ligger längst nere i Florida, 
man kan även åka bil dit via milslånga 
broar. Vi anlände dit måndag morgon. 
Key West är väl internationellt mest känt 
som hemvist för Ernest Hemingway, den 
författare som fick Nobelpriset i litteratur 
1954. Hans hem är nu museum och man 
kan även gifta sig där. Vad som är mindre 
känt är att Key West en gång i tiden var 
den rikaste delen av USA, man hade mer 
än 100 fabriker som rullade cigarrer och 
en stor export. Från den perioden, som 
avbröts av eldsvådor och andra naturka-
tastrofer, blev man i stället den fattigaste 
delen av USA. Idag lever man till största 
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delen på turism. Ca 25 000 människor är 
bofasta i Key West som är en ö, 3 km bred 
och 8 km lång. Av utrymmesbrist bygger 
man nu ut ön genom att fylla ut i havet. 
Officiella språket är engelska men i prakti-
ken gäller spanska.

Under helgen hade det varit tävlingar 
med s.k. Cigarette-båtar, våldsamma ska-
pelser som gör runt 100 knop, det vore 
någonting att ha på Karvsjön. Båtarna låg 
lite här och där på land och i sjön.

Efter en rundtur i Key West, på gator 
som var av samma kvalité som Omsjövägen 
när den är ohyvlad, var det dags för oss att 
återvända ombord för vidare färd.

Rutinerna när vi gick iland och återvände 
till båten var omfattande och vi kontrolle-
rades mot de foton som togs i Fort Lauder-
dale innan vi gick ombord första gången. 
Passet var hela tiden en nödvändighet och 
röntgenapparaten på båten användes till 
allt som vi köpte i land. Efter terroristat-
tacken den11/9 2001 har säkerhetsåtgär-
derna skärpts ordentligt även i hamnarna i 
Karibien så man kan t.ex. inte längre hälsa 
på ombord en annan båt än sin egen.

Nu började även kryssandet på riktigt, 
middag i matsalen där vi hade en servitör 
och en assisterande servitör på 16 gäster, 
med andra ord förstklassig betjäning. Stiliga 
matsedlar med varierande rätter av mycket 
hög klass. Efter middagen var det show i 
teatern varje kväll med föreställningar av 
hög klass. 

Det var standard procedur varje kväll 
och vissa kvällar var det dessutom pool-
party vid midnatt med ytterligare massvis 
med mat som helstekt gris osv., som inte 
det räckte var det grillparty vid poolen vissa 
eftermiddagar. 

Tisdagens stopp var Cozumel i Mexico. 

Cozumel är en ö som ligger 15 km väster 
om Yucatanhalvön.

Ön är 5 mil lång och 1,5 mil bred, 
67 000 människor är bofasta och turis-
men är den enda inkomstkällan. I augusti 
2005 drabbades ön väldigt hårt av orkanen 
Katrina som bokstavligen tog med sig kajer, 
hus och vägar under de två dygn som orka-
nen parkerade vid Cozumel. Eftersom man 
under högsäsongen med början i september 
har bortåt 80 000 besökande turister per 
vecka blev avbräcket mycket påfrestande 
för befolkningen. I raketfart byggde man 
upp nya kajer och reparerade vägar och 
hus så att kryssningsfartygen redan efter 
ett avbrott på en månad började komma 
tillbaka. Imponerande. Vi åkte en rund-
tur med buss och det syntes fortfarande 
stora spår efter orkanens härjningar, forna 
sandstränder som såg ut som månlandskap 
numera. Vi överlevde bussutflykten trots 
att chauffören körde som en jagad biltjuv.

Vädret var vinterväder dvs. soligt och 30 
grader. Massor med butiker för turister fram 
för allt juvelerare och klockaffärer. Efter att 
ha ätit på en lokal restaurant för att få äkta 
mexikansk mat traskade vi ombord efter 
sedvanliga säkerhetskontroller.

Onsdagen stannade vi till i Costa Maya 
som ligger på Mexicos fastland. Det var en 
äkta turistfälla med massor med butiker 
som förutom juveler och klockor sålde det 
vanliga turistkrafset, vädret var soligt och 
30 grader, minst. Vår beställda utflykt blev 
inte av p.g.a. klantighet hos arrangören. 

Rent generellt var vi ju inte ensamma 
med vårt fartyg i de hamnar vi anlöpte, 
ytterligare 3 – 4 fartyg lade till vilket 
medförde att vi tillsammans var bortåt 8 
– 10 000 turister som invaderade. Det vore 
väl något för Näsåker.
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Varje kväll låg informationsblad på 
sängen när vi skulle gå till kojs. Där presen-
terades programmen för kommande dag 
samt den hamn som skulle angöras. Båten 
hade ett eget tryckeri som framställde allt 
material och det blev ju en hel del med 
2 100 hytter.

På onsdagskvällen var vi inbjudna till 
middag vid kaptenens bord. Det blev en 
trevlig kväll med gruppfotografering, ypper-
lig mat och utsökt vin. Vi var 4 svenska par 
som fick äta denna 5-rätters middag till-

sammans med kapten Thore Torolvsen, en 
mycket trevlig norrman som bor i Sverige.

Torsdagen var det dags för George Town 
på Grand Cayman. Ön ligger söder om 
Kuba och är 4 mil lång och 1,5 mil bred. 
De är nästan 40 000 som bor permanent på 
ön. Grand Cayman är en suverän stat med 
egen valuta. Officiella språket är engelska 
och vänstertrafik gäller på vägen, en kvar-
leva från kolonialtiden. Här hade vi tänkt 
åka på utflykt med båt som hade botten 

av glas men efter felaktig information från 
organisatören missade vi avgångstiden. Vi 
knallade istället omkring i sta´n och hand-
lade lite i den ganska tryckande värmen, 32 
grader.

På varje ort vi besökte fanns det ett antal 
utflykter att köpa, ofta ett 20 – 30 olika. Är 
man intresserad av dykning är Karibien ett 
eldorado med sitt klara vatten, rika djurliv 
och sina många organiserade dykutflykter.

Nästa anhalt på resan var Fort Lauder-
dale där vi skulle släppa av de flesta passage-

rarna och ta ombord 
nya. Avståndet från 
Grand Cayman till 
Fort Lauderdale är 
så långt att vi fick 
en dag till sjöss och 
därmed en chans 
att riktigt utforska 
alla vrår av fartyget, 
trodde vi. Båtens 
storlek gjorde 
att vi inte hann. 
Båten var alltså 13 
våningar hög och 
de tre översta var 
inte hytter utan 
restauranger, barer, 
disco, utomhus- 
och inomhuspool, 

bubbelbad, volleybollplan, golfbanor, klät-
tervägg, kaféer, vattenrutschbana, löpar-
bana utomhus samt gym. Gymmet hade 
12 stycken löpband, och massor med andra 
maskiner och redskap.

En eftermiddag fick vi lite information 
om fartyget och organisationen. Fartyget 
hade över 860 besättningsmän och kvin-
nor av mer än 60 nationaliteter. Åtgången 
av råvaror per vecka var häpnadsväckande 
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och här kommer några exempel:
18 000 ägg, 6 ton färska grönsaker, 

13 000 liter mjölk, 100 kg färska kryd-
dor, 275 kg kaffe, 250 kg hummer, 12 500 
burkar öl, 5 ton färsk frukt, 2 500 liter 
glass, 6 000 burkar läsk, 2 500 kg potatis 
och 15 ton kyckling.

Ganska imponerande siffror. Båtens 
maskineri förbrukade mellan 150 och 
200 000 liter drivmedel per dygn, vid varje 
uppehåll i Fort Lauderdale brukade man 
fylla på med 1 000 000 liter. Den säsong 
vi åkte körde man med palmolja, samma 
typ som används till matlagning. Gasturbi-
nerna i maskineriet kan drivas med många 
sorters drivmedel utan problem. Något 
roder hade man inte utan de två propell-
rarna satt direkt på varsin elmotor som var 
monterade i gondoler under båten. Skulle 
man backa vred man helt enkelt motorgon-
dolerna ett halvt varv. Dessutom fanns tre 
propellrar i fören på båten så att kaptenen 
kunde köra sidledes vid anläggning mot 
kaj. Total motoreffekt var 70 000 hästkraf-
ter, vilket gjorde det möjligt att köra den 
300 meter långa båten sidledes i 6 knop.
Efter dagen till havs var vi så framme i Fort 
Lauderdale, lördag den 18:e november, och 
den första delen av resan var avverkad.

Nils-Erik Östman

Några ord om Luciafirandet den13 decem-
ber kl:18-21 på Församlingshemmet i Näs-
åker. Arrangör var Näsåkers lokalgrupp för 
Tealogerna, som är en ideell, politiskt och 
religiöst obunden förening vars syfte är att 
sprida kunskap om den historiska tid som 
människorna dyrkade Gudinnan, alltså 
tiden innan Gud. Tiden när den feminina 
principen av Gudsbegreppet var rådande. 
Det finns mängder av arkeologiska och his-
toriska fakta om denna tid i Mänsklighe-
tens historia. Luciafirandet denna kväll var 
dels ett faktiskt firande av själva Ljuset och 
Lucia samt även ett Välkomnande av den 
kommande utställningen Efter 1000 år av 
tystnad gjord av Birgitta Onsell och nu ägd 
och förvaltad av Tealogerna i Sverige samt 
lokalgruppen i Näsåker. 470 000:- kronor 
kommer med den i stadsbidrag till Näsåker 
och Lo Högberg kommer att bli anställd 
som Guide och projektledare. 

Syftet är att utställningen blir permanent 
och att ett samarbete med RockArt och 
Urkult utvecklas. Denna lucia afton var 
Hjördis Johansson, intendent på Sundsvalls 
Museum och ansvarig för utställningens 
uppförande här i Näsåker, vilket kommer 
att ske efter påsk 2007, inbjuden och hon 
berättade lite om utställningens tillblivelse 
med bl.a. berättelser om Birgitta Onsells 
barndomsupplevelser. I år fyllde Onsell 81 
år och hon gläds verkligen över att utställ-
ningen efter turné i Sverige nu funnit en 
lämplig plats. Lo Högberg var arrangör och 
värdinna för kvällen som lockade ett 80-tal 
besökare. Efter Hjördis Johanssons berät-
telse så kom Gunilla Carlsson författarinna 

Gudinneutställning
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från Stockholm och talade om Mörkrets 
betydelse, vilket var ett inspirerande och 
uppskattat inslag. Flera synvinklar kom 
från publiken, som att dammet inte syns i 

mörkret till att Världen blir större i mörk-

ret samt att allt liv skapas i mörker. Detta 
till bakgrund av att mörkret blivit något 

skrämmande och ”ont” i vår strävan efter 
ljuset. 

Så bjöds det på traditionellt luciafika och 
stämningen var varm och god.

Pia Friis, Näsåkers egen fantastiska berät-
terska fortsatte så med en spännande 
skildring av Luciamyten. Åhörarna 
var helt absorberade av denna stund-
vis förfärliga historia. Pia som ju även 
är en skicklig smed hade med sig sin 
egentillverkade Lucia med ljus vilket 
lyste upp scenen vackert. Som en 
naturlig följd av denna historia kom 
så Nämforsens Worlddance barn-
grupp indansande med ljuslyktor i 
den nu helt nedsläckta, mörklagda 
lokalen. Vilka begåvade barn vi har 
här i vår byggd. Det blev verkligen 

en stämningsfull kväll som så avslutade 
med finalen Åsa Rockberg som ensam dan-

Foto: Karin Jansson Borg

Foto: Karin Jansson Borg
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sade den vackra ljusdansen i sin stora ljus-
krona från Egypten. En riktig hyllning av 
både ljuset och mörkret blev denna Lucia-
fest. 

TACK alla ni som kom och deltog. Väl-
komna åter på kommande arrangemang 
önskar

Lo Högberg och Tealogerna

Nedan följer de stadgeändringar som vi 
ska besluta om på årsmötet. Det som står i 
kursiv stil är ändringarna.

§ 2 ÄNDAMÅL 

Föreningens ändamål är att göra Näsåker 
till en bra plats att bo på och en trevlig plats 
att besöka.

Föreningen vill nå detta syfte bl a 
genom

att bevara och utveckla Näsåker med 
omnejd inom postnummerområde 88030 
samt Ådals-Lidens församling.

att värna vår miljö. 
att upprätthålla och utveckla förutsätt-

ningar för lokal demokrati, kultur, fritid, 
service och näringar.

att föra Näsåkersbornas talan i gemen-
samma frågor gentemot Sollefteå kommun 
och övrig omvärld. 

Stadgeändringar i  
Byalaget

§ 10 Medlemskap

Medlemskap i föreningen erhålles av envar 
person som är Mantalsskriven på adress 
inom postnummerområdet 88030 eller i 
Ådalslidens församling. Medlemskap erhål-
les utan särskild ansökan.

Ingen medlemsavgift skall utgå.

§ 11 Utträde

Medlem som flyttar sin mantalsskrivnings-
adress från Näsåker, postnummerområde 
88030 eller Ådals-Lidens församling anses 
ha anmält sitt utträde ur föreningen. 

§ 14 Rösträtt

Rösträtt på föreningsmöte har medlem i 
föreningen. Rösträtt utövas genom per-
sonlig närvaro och får inte utövas genom 
ombud. Varje medlem äger en röst.

§ 24 Revision

Revisorerna är valda av medlemmarna och 
skall för deras räkning mellan årsmöten 
granska styrelsens arbete.

Revisorerna skall fortlöpande tillsän-
das och ta del av föreningens räkenskaper, 
årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga 
handlingar.

Föreningens räkenskaper skall vara revi-
sorerna tillhanda senast fem veckor före 
årsmötet.

Revisorerna skall, i enlighet med god 
revisionssed, granska styrelsens förvaltning 
och räkenskaper för det senaste verksam-
hets- och räkenskapsåret samt till styrelsen 
överlämna revisionsberättelse senast två 
veckor före årsmötet.
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Årets ”julspektakel”, dvs skolans jul-
pjäser, hade premiär vid skolans  
julfester. Premiär för ”Slottet” var 
det vid de mindre barnens julfest 5  
december, och ”En osannolik histo-

ria” hade premiär vid de större barnens  
julfest två dagar senare, då ”Slot-
tet” även spelades upp igen. 
I år hade barnen själva skrivit manus 
till båda pjäserna, och för regin stod  
som vanligt Fia Berggren. Både ”Slot-
tet” och ”En osannolik historia” bjöd  
på mycket skratt och på enastående skå-
despelarprestationer. Även rekvisitan  
bjöd på en hel del överraskningar, 
och precis som Fia berättade innan  

premiärerna så funderar 
man.. ”vart får de allt ifrån?”.. 
Efter succéerna på julfesterna fick elev-
erna den 17/12 även en egen kväll på  
Markusgården där båda pjäserna spela-

des upp en gång till så alla näsåkersbor  
fick möjlighet att se julspelen. Det verkade 
mycket uppskattat.

mvh 
Jenny Staaf

”Julspektakel”

Foto: Karin Jansson Borg
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Det finns ett samband mellan sollefteåbyg-
den och det kargaste sahara.

Sambandet byggs av kläder från våra 
garderober till västsahariska flyktingläger i 
Algeriet.

Eva-Lotta Breitholtz som nyligen varit 
där på besök har mycket att berätta.

Nätverket praktisk solidaritet, PS, har 
sedan 70-talet varit den enda organisation 
som stött de västsahariska flyktingarna med 
kläder och skor. Sollefteåbygdens bistånds-
grupp har de senaste åren medverkat till PS 
klädsändningar som uppgår till 500 ton 
per år. Eva-Lotta fick följa med på en resa 
i samband med den senaste leveransen i 
december.

-Vi var tio personer från hela landet som 
fick följa med. På det sättet kan vi förbättra 
våra  kunskaper om den aktuella situatio-
nen i lägren, säger Eva-Lotta.

Marocko ockuperade 1975 Västsahara 

som tidigare var en spansk koloni. Då 
flydde nästan 200 000 västsaharier ut i 
Sahara till en plats som aldrig tidigare varit 
bebodd. Sedan dess är man helt beroende 
av utländskt bistånd. Det svenska stödet 
genom PS består av tankbilar för vatten-
transporter och kläder. De senaste åren har 
ransonerna på matsändningar genom FN 
minskat drastiskt och därför har PS även 
organiserat stora leveranser av konserverad 
tonfisk.

-Vi fick följa hur containrar med bistånd 
anlände till lägren och distribuerades ut till 
familjerna. Behoven är stora och våra sänd-
ningar räcker bara till tre, fyra plagg per 
person och en del blir utan skor, berättar 
Eva-Lotta.

Under tio dagar besökte gruppen de olika 
lägren och gjorde många intervjuer. Det är 
viktigt att fånga upp flyktingarnas behov 
och önskemål. Myndigheter, skolor, sjuk-

KLÄDER FRÅN NÄSÅKER TILL 
SAHARA
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hus och odlingsprojekt fick också besök av 
gruppen som även fick bo hos och bekanta 
sig med familjer. 

-Jag fick en fin kontakt med Hamid som 
med enkla metoder producerar en av de få 
tidningarna i lägren. En öppenhjärtig gäst-
frihet som är svår att bemöta. Jag minns 
särskilt ett av de många tacktalen som vi 
fick ta emot. Där uttrycktes tacksam-
het men också en önskan till oss att göra 
mer. Omvärlden måste göra mer för att få 
Marocko att överge ockupationen, förkla-
rar Eva-Lotta.

Sollefteåbygdens biståndsgrupp kommer 
inom kort att bjuda in till ett möte där Eva-
Lotta kommer att visa bilder och berätta 
mer från resan. Några inbjudna gäster 
kommer också att förklara mer om konflik-
ten och det svenska klädstödet. Se annons 
i byabladet.

Red.
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I år var det väldigt isigt att ta sig ner till häll-
ristningarna just den här dagen, men detta 
till trots hade ett 30-tal personer samlats i 
en ring runt elden. Under ledning av Inga-
Mari Solders och Lo Högberg sjöngs några 
sånger och var och en hämtade en bit bark 
och offrade till elden i mitten. Sedan fick 
alla varsin fackla och tände den vid elden 
samtidigt som man sa några önskande ord 
eller något man ville släppa. Sedan gick alla 

i fackeltåg längst spången och runt stund 
i labyrinten. Därefter halkades det upp 
genom kärleksstigen till Markusgården. 

Där bjöds en dansföreställning av Scan-
dinavian Worlddance Ensemble och scenen 
var smyckad med Kjell Bohlins textilkonst. 

Föreställningen var tillägnad textilkonstnä-
ren. Dessutom ställde några av våra lokala 
konstnärer ut sina alster i ett rum och man 
häpnas av all kreativitet. Thailänsk mat ser-
verades av Ratana och Hinke.

Tack för en trevligt ordnad kväll.
Text: Karin Jansson Borg

Foto: Jens Fälldin

Midvinterfesten
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TACK!
Alla ni som var med och gjorde Midvinter-
festen möjlig!

Medarrangörer:

Club Sebastian
Tealogernas Näsåkersavdelning - Lo Hög-
berg

Sponsorer:

Formjord - Per Sahlström
Vattenfall
Urkult
Näsåkers Nipor
Textilarkivet & Rosie Braaf
Sollefteå Kommun

 Volontärer:

Ingamarie Solders
Roine Kallin & Leif Sjödin

Lars Kantén
Maggan Eriksson
Annika Gustafsson
Anna Abrahamsson
Gunilla Rudehill
Elisabeth Humlesjö & alla andra föräldrar 
som ställer upp på sina dansbarn!
Matservering: Ratana Henriksson, Carina 
Näsström & Göran ”Hinke” Henriksson
Konstnärer: Lena Karlsson-Ivervall, Karin 
Annersten, Gunilla Staaf & Kjell Bolin 
(som tyvärr lämnade jordelivet innan 
festen) 
& Markusgårdens Anita Lidström

Tackar gör arrangörerna: 

Åsa Rockberg, Ingrid Amling och dansarna 
i Föreningen Scandinavian Worlddance 
Ensemble och Kim Jensen - Kims Bygg & 
Kultur. 
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Mickes tavlor

9 december hölls vernissage i församlings-
hemmet. John Mikael ”Micke” Larsson  
ställde med hjälp av Börje Fredriks-
son ut en kollektion naturalistiska verk  
i akvarell, de flesta med anknytning till 
Näsåker och allra helst vattnet vid Forsås.

Micke har ett förflutet som reklam-

tecknare i Stockholm, och har en stor  
konstnärlig talang. Han har varit bosatt 
i Näsåker sedan början av 90-talet,  
och pga. olika omständigheter i livet 
har hans talang inte helt kunnat tas  
till vara. De verk vi fick se på försam-
lingshemmet var alla målande under  
andra hälften av 2005.

Det blev en välbesökt afton, då ett 
50-tal personer kom och beskådade  
verken. Många av tavlorna blev 
mycket uppskattade, och Micke fick  
förfrågningar om att trycka upp en 
del av dem till exempelvis vykort. 
Vid luciafirandet några dagar senare 

ställdes tavlorna ut på nytt, denna  
gång kompletterade med en fantastisk olje-
målning med kosmiskt motiv.

Jenny Staaf

Foto: Karin Jansson Borg
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Forts.  på sid. 45

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 
Byalaget Näsåkers Samverkan (BNS)

Under året 2006 har 9 styrelsemöten hållits 
i Centrumhuset.

I april månad hölls ett två dagars semi-
narium om demokratiska processer, detta 
under ledning av Thorsten Laxvik. Flera 
av oss deltog i kulturgeografen Ulla Her-
litz föredrag om lokal demokrati, vilket vi 
hoppas kommer att påverka hur vi arbetar 
vidare under 2007.

Vårterminen bjöd också på en start av 
inventering och guideutbildning för att 
kunna möta upp kommande turistbe-
sök. Detta under turistakademins försorg. 
Tema för turistsatsningen i Näsåker är 
”Det goda värdskapet”. Turistakademin 
har jobbat med att få ihop de entreprenö-
rer som är involverade i turistpaketeringen, 
Nämforsen – återhämtning och möten och 
Christer och Karin jobbar med att fram-
ställa broschyr och hemsida.

Ett arbetsutskott arbetade i två dagar 
under sommaren med sammanställningar 
och redovisningar av sökta och erhållna 
bidrag.

Vi har fått hälften av bidragen vi sökt för 
att starta en lokal närradiostudio i Näsåker, 
nu väntar vi med spänning på svar från 
kommunen.

I september månad tillkom så en ny 
grupp under BNS. ”Rädda forsen”- grup-
pen fick starta upp sitt långsiktiga projekt 
med en blixtsnabb aktion för att rädda kvar 
sommarvattnet. Massmedial uppslutning 
och hundratalet bybor gav mersmak för Svt 
som i januari -07 återkommer för att göra 
tv program om byn.

I december startade DigiT, Digitala Tryck-
eriet sin utbildning för intresserade ”kör-
korts” tagare.

Gunilla Fluur

Ja, det är en dramatisk rubrik, men helt all-
varlig och seriös. 

Vi har nämligen ett problem, som tyvärr 
inte är unikt för just Näsåker, utan är ett 
som delas av de flesta småbyar i landsbyg-
den. Och det är den ständiga kampen för 
att behålla all den service vi är vana vid, och 
som vi alla så väl behöver.

Organisationer som byalag, och självklart 
de politiskt aktiva inom kommunal- och 
riksdagspolitik är grupper som ständigt har 
denna fråga på sin agenda. Men det grund-
läggande ansvaret anser jag ligger ändå hos 
den enskilda individen, bland annat genom 
att när det är valår, ta upp frågan och se till 
att den sköts på rätt sätt av de partier och 
personer som man väljer. 

Men framförallt och kanske viktigast, 
du och jag kan dra våra strån till stacken 
genom att vara solidariska med Näsåker 
när vi handlar varor eller tjänster.

Det finns många undersökningar som 
visar att sambandet mellan näringslivet på 
den lilla orten (affärer, hantverkare, tillver-
kande företag etc.), föreningslivet och den 
offentliga servicen är oerhört viktigt för 

Kan man bo kvar här?
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En bit in på det nya året 2007 företar jag 
mig en ny djupdykning i kortsamlingen. 
Fastnar för ett motiv från sent fyrtiotal. Bil-
derna är inte daterade men eftersom kraft-
verksbygget ännu inte börjat kan man våga 
sig på en gissning.

Centralt i bilden ser vi en cyklande 

kvinna. Efterkrigstid och semesterkänslor. 
Jag tänker på vad jag fått höra från de äldre, 
nämligen att Näsåker vid den här tidpunk-
ten var en het mötesplats för ungdomen. 
Stora festligheter på Prästnipan, midsom-
mardanser som lockade långväga besökare. 
Att man samlades ett gäng i Sundsvall för 
att cykla upp till Näsåker hörde inte till 
ovanligheterna, och i likhet med den unga 
kvinnan på bilden färdades man med lätt 

Minnesbilder…

bagage, självklart inbegripet tält på paket-
hållaren – och rejäla packväskor med övrig 
utrustning.

Åtminstone jag känner åtskilliga reflek-
tioner och jämförelser med dagens villkor 
fara genom huvudet. Funderar över vad för-
äldrarna tyckte när tonåringarna måhända 

tjatade till sig att få kasta sig upp på cykeln 
och ge sig iväg så långt hemifrån? Vad hade 
vuxenvärlden att anföra? Att ungdomarna 
var lata och bara tänkte på nöjesliv? Eller 
att man själv minsann aldrig skulle ha 
kommit på några sådana idéer mitt under 
slåttern? Och om jag inte minns fel så lär 
redan Sokrates ha suckat över alla brister 
som ”dagens ungdom” visade prov på…
intet nytt under solen med andra ord!



45

De övriga bilderna – sju stycken – utgör 
en exposé över vad vår by hade att erbjuda 
sina turister. Längst upp till vänster ser vi 
Ångermanälven med timmer i förgrunden. 
En gissning är att det är Nämfors kvarn 
(innan den flyttades till nuvarande plats) 
som vi ser därbakom – men jag kan missta 
mig och hoppas att någon kan ge ett säkrare 
svar på den frågan. Även bilden under (fel-
stavat ”Nämnforsen”) väcker funderingar 
som inte är så lätta att besvara: Här ser det 
nämligen ut som om Notön är bebyggd? Är 
det ett utsiktstorn eller bara en bröte vilse-
kommet timmer? Sånt här är svårt att se på 
en gammal bild i litet format – men för den 
som vet hur det låg till är svaret troligen 
uppenbart.

”Solnedgång över Fjällsjöälven” och Pelle 
Molins Stuga ur flera perspektiv är andra 
motiv som berättar om traktens attraktio-
ner – liksom även ”Åkvisslan”, denna lilla 
pärla som idag mest gästas av verkligt ini-
tierade. Längst upp till höger har vi ännu 
en vy över själva Näsåker, den här gången 
fotograferat nedströms, ungefär vid den 
järnvägsstation som på den här tiden ännu 
kunde erbjuda hugade passagerare åtskil-
liga dagliga avgångar att välja på.

Men det handlade ju inte om att åka 
härifrån. Näsåker var i minst lika hög grad 
ett samhälle att besöka och leva i. Snart 
skulle kraftverksepoken dra igång och byn 
utvecklas till ett veritabelt Klondyke där 
varenda skrubb var uthyrd till gästande 
arbetare. Men mer om detta längre fram i 
serien…!
 Åsa Bergh i Åsmon

Efterlysning! Har du någonting att berätta? Kan du 
räta ut de frågetecken skribenten haft att brottas med? 
Varje bidrag till denna lilla ”bygdehistorik” är varmt 

välkommet! Hör av dig!

den lilla byns överlevnad. Och allt hänger 
samman på ett sådant sätt, att börjar det 
krackelera, så kan allt rasa som ett korthus 
på bara några få år. 

Det vill säga, biblioteket, Lissgården, alla 
föreningar, affärerna, skola, dagis, banker 
och postservice, hantverkare och alla 
boende är mycket mer beroende av varan-
dras väl och ve i Näsåker, än i en storstad. 
Nu vet jag att en del av läsarna kommer 
att reagera negativt på detta. Vissa saker 
går ju inte att få tag i här i Näsåker, och 
några kommer att säga att det är marknads-
krafterna som styr. Är det billigare någon 
annanstans, så kommer människor att 
handla där. 

Men då vill jag kontra med att det är upp 
till var och en att bestämma huruvida man 
vill låta sig styras av marknadskrafterna, 
eller om man själv ska bestämma.

Visserligen kan det bli lite dyrare efter-
som fraktkostnaderna oftast är högre ju 
längre man kommer från storstäderna. 

Men handen på hjärtat, den extrakost-
naden som vi får betala som pris för att 
bo med sådan kvalitet som vi har här på 
landet, är väl värd det?

Räknar man på antalet innevånare i Näs-
åker, och tittar på rikssnittet när det gäller 
konsumtion får man fram att vi i Näsåker 
handlar för i runda tal närmare tio miljoner 
kronor utanför Näsåker! Även om man kor-
rigerar för annorlunda ålderssammansätt-
ning och en del hemodling och jakt, är den 
kvarvarande summan pengar som hamnar i 
fickor utanför Näsåker väldigt stor. 

Alldeles för stor. 
I alla fall om man värnar om Näsåker. 

Forts. från sid. 43

Forts.  på sid. 48
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Den 8 december 2006 gav hon åter ut 2 
nya böcker på sitt eget förlag, Eget Bevåg.  
Civila tjänstehundar, en bok om arbetande 
hundar i människans kanske mest konkreta 
tjänst. Den innehåller personliga reportage 
såväl som faktatexter och är rikt illustrerad 
i fyrfärg. Framsidan är gjord av Anna Lind-
gren från Skellefteå.

Ut & Lek med Din Hund, en bok om 
skillnaden mellan att pliktskyldigast rasta 
hunden ett varv runt kvarteret och att 
umgås på ett lite mer varierat sätt. Den 
handlar inte om lydnadsträning - även om 
du säkerligen kommer ett uppleva hur din 
hund blir lyhörd för dig och dina idéer. 

Nu har Åsa Tova Bergh gjort det igen!

Boken innehåller personliga reportage om 
kända såväl som okända hundentusias-

ter – och dessutom en mängd faktatexter. 
Framsidan är tecknad av Pål Jansson från 
Rossön.

Eget Bevåg är ett företag som arbetar uti-
från tesen att läget ”centralt mitt i glesbyg-
den” är en tillgång. Just lilla Näsåker är en 
trakt med oerhört goda förutsättningar för 
ett förverkligande av dessa visioner; en posi-
tiv grundanda, ett blomstrande kulturliv 
och en position tämligen Mitt I Norrland 
har gett mod att prova någonting nytt.

Verksamheten står på flera ben:  
Förlaget Eget Bevåg - som i december 
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2004 släppte sin första bok och har åtskil-
liga andra intressanta projekt på gång.  
Åsmon HUNDraelva - ett 190 kvadrat-
meter stort hus inrett med avsikten att 
kunna erbjuda den sorts husrum som 
hundfolk behöver. I ”Hundraelvan-
konceptet” ingår omgivningen, bland 
annat en av landets bästa appellplaner! 
Åsa Tova Bergh – frilansare med vana 
att göra det mesta ”på eget bevåg.” 
Musik, skriverier och andra kultu-
rella uppdrag är arbetsområdena. 
Besök gärna Åsas hemsida och läs mer om 
henne och hennes företagande på www.
egetbavag.se

Karin Jansson Borg 

Mitt minne av Kjell 
Bohlin

På höstkanten 2005 stötte jag för första 
gången på Kjell ute vid hans brevlåda. På 
min direkta fråga om det var han, svarade 
han förvånat ”ja”. Att jag anade att det var 
han, berodde på att jag några veckor tidi-
gare från olika sollefteåbor, hört suckar och 
stönanden: ”och så har ni i Näsåker, tagit 
Kjell ifrån oss”. Det visade sig att han efter 
att ha bott i Sollefteå sedan 2002, däref-
ter beslutat sig för att flytta till Näsåker . 
Egentligen var han på väg till hemtrakterna 
kring Rossön men beslutat sig för att stanna 
hos oss. ”Det är så bedårande vackert här 
vid Nämforsen”, sa han. Dessutom var 
han mycket förtjust i sitt inglasade trapp-
hus som ledde in till lägenheten. ”Centralt 
belägen, mitt i Näsåker”, (för att travestera 
ett känt begrepp.) 

Under ett 50-tal år levde och verkade 

han i Stockholm med diverse utflykter i 
Europa, företrädesvis Frankrike och Italien. 
Han satte Konsten högst i sitt liv. Olja, 
skisser, textiltryck var hans huvudsakliga 
uttrycksformer. Opera tillhörde hans pas-
sioner. Stenkakor från 1900-1930-talet 
hade han en diger samling av. Ofta talade 
han om sångare och dirigenters framträ-
dande i olika orkestersammanhang. Om en 
svunnen tid som låg långt före min födel-
sedag.

Men det gjorde ingenting. Kjell var så 
lyrisk och målande i sina beskrivningar att 
av ren fascination upplevde man sig själv 
ha varit närvarande. Det var lite av hans 
kännetecken som människa. Trots sina 70 
år var han ständigt närvarande i nuet med 
en nyfikenhet på livet och vad som kunde 
gömma sig bakom nästa krök.

Ganska snart efter vårt första möte 
berättade han att han var svårt sjuk och 
att läkarna var förvånade över att han fort-
farande stod på benen. Därför berättade 
han noggrant för mig hur han ville ha sin 
begravning. 

Jag är glad och tacksam över att vi kunde 
uppfylla hans önskningar. Det blev också 
för mig personligen en ovanligt minnesrik 
begravning med Kjells nyvunna vänner 
härifrån trakten. Med Kjells öppenhjär-
tiga och fördomsfria livsinställning var det 
inte så konstigt att han lätt lärde känna nya 
människor. Därför är det en stor förlust för 
oss i Näsåker att han ”svepte in sig i sin 
gröna filt” och lämnade oss bara efter 1,5 
år.

Kjell Bohlin är nu ännu en i raden av 
konstnärer som passerat Näsåker på väg till 
de sälla jaktmarkerna.

Gunilla Fluur
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Ingen vinnare av Byakrysset nr 6, 11st 
insända lösningar. Vinsten var Två muggar 
från Rödakorsets ”världens gåva” skänkt av 
Ritzéns Livs Näsåker.

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.

Byalaget

Nästa nummer kommer ut vecka 13
Skicka artiklar och annonser före den 8 januari

Lösningen på Byakrysset nr 6-2006

Och vill bo kvar här med den servicenivå 
vi har idag. 
Den enkla sanningen, helt odiskuterbar, är 
att om fler och fler väljer plånbokens väg, 
så är Näsåker dödsdömt som ort i framti-
den. 

Men det positiva i denna slutsats är att 
det omvända också gäller.

Om vi alla funderar över hur och var vi 
handlar våra varor och köper våra tjänster, 
och försöker att i möjligaste mån vara soli-
dariska med dem som finns i Näsåker, så är 
vi också solidariska mot oss själva.

Forts. från sid. 45 Då kan Näsåker leva kvar, och alla som 
vill kommer att ha möjlighet även i framti-
den att bo kvar här.

Christer Borg  



49

D R E S S Ö R B
G R Ö N I R O N I
U A A E R O B S
B O R D N E V A

H A B B M A B E M
H U N G R A A V S E D D
A R R A D A D D Ö O
T R I K E K L Ö V A R
T R A S A T V V N
E D A R K I V A R I E

E V O L U T I O N N O R R
E M E L L E R T I D O A

A L K L A R I D E I D
R O S S K L O A S
B A S T U B O E L S E T
O M U U R Ö S R
G E G A L L R A D I K E
A N T A L L O I D E L

U T O R A N O T I S
E M B L A A S B E S T Å



50

Ledord till Byakrysset 2007-1

VÅGRÄTT:
8. Fröhår
9. Gruvgång
10. Stiltje
11. Kan en förhandling vara
13. Fröställning
15. Peter den store
18. Avskydd organisation
20. Enstämmig liturgisk sång
21. Förutsättning för artens fortbestånd
22. Expensiv
23. Avser anus
24. I Noël
26. Ungefär = 3,14
28. Avslutade förr ordet ”hänt”
29. Smärtord
30. Pratar ”i nattmössan”
32. Förbränningsresten
33. Grekisk bokstav
34. Åkerlapp
35. Med D förkortning för Tyskland
36. Utsmyckning
38. Lokaltidningsförkortning
40. Inte alls lik en varg
41. Någon annans
42. Omkopplare
43. Skällsord
44. Mitt i vardagarna
46. Totalt likgiltig
49. Haj på Västkusten
50. Okokt
52. Positiv reklam
53. Kospöke
56. Integrera
58. Knockout
60. Funtad
61. Tidsperiod
63. Rum under mark
65. Östlig vind
67. I högre grad
68. Flackande omkring
70. I inte
71. Tilldelning
73. Bilmärke
75. Riskfylld för skridskoåkare
76. Där kan man se sig i dyrbar inramning

LODRÄTT:
1. Enorm
2. Det fettet är nyttigare
3. Korop
4. Mamma hermelin
5. Vinna över
6. Konsthantverkare
7. Har yngre syskon
12. Bergen
14. Stad på norra Kamtjatkahalvön
16. Vitamindroppar till barn
17. Nära Hemse på Gotland
18. Grismamma
19. Massageplats
20. Hoptryckt
25. Våtområde
27. Känd åsna
29. C-vitaminrik
31. Tilldragande
34. Världsrekord
36. Sjungit utan ord
37. Råa
39. Avyttra
40. Tjuta, böla
41. Högtidlig försäkran
45. Vision
47. Längst i norr
48. Det korset syns på himlen
51. Kan man känna över fel
54. Pluspol
55. Bestämd artikel
57. Gör arrangören
59. Svek
62. Mängd
64. Fransk flod
66. Hästattiralj
69. Kan man få om
72. Räcka

74. Gräs

Först öppnade rätta svaret vinner Två 
muggar från Rödakorsets ”världens gåva” 
skänkt av Ritzéns Livs Näsåker
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Skicka lösningen senast den 7 mars till Daniel Törnstam Nipvägen 3 88030 Näsåker. 
Märk kuvertet Byakrysset. Glöm inte namn och adress.
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Havets delik
atesser!

Konsum Näsåker
fredag 2/2 
10.00 - 13.00


