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Spalten

Så var det dags igen. Tiden rusar som 
bekant och mycket vatten har flutit under 
broarna. I dubbel bemärkelse denna gång. 
Det lär väl inte ha undgått någon att vi haft 
en manifestation angående turistvattnets 
bevarande. För att inte tala om det mediala 
fokus frågan fått. TV kom inte bara en och 
två gånger. Nu vill man komma en tredje 
gång och göra reportage från vårt område. 
Radio och tidningar har en stor genomslag-
skraft må jag säga. Tänk bara att pga av att 
jag dagen innan manifestationen, lyckades 
komma in på Ring P1 med Täppas, gjorde 
att äldre utvandrade näsåkersbor nere i stor-
byn (Stockholm), ringde till oss och gav oss 
sitt stöd. På det viset fick vi dessutom per-
sonliga vittnesskildringar om den strid som 
fanns på 40-talet.

För att inte tala om hur mycket och hur 
stor lax det fanns innan anläggningstiden.

Själv tycker jag bara det är konstigt att 
under den ljusaste och varmaste tiden på 
året har man så ont om ström att man 
måste ta vattnet ifrån oss?!?

Snopna blev nog i allfall Vattenfall att 
byn var på plats vid kraftstation den där 
regniga fredagen och att Storgatan dess-
utom var uppklistrad med en massa affi-
scher!

Det är fantastiskt att vårt tryckeri DigiT 
går att använda så snabbt för propaganda.

Annars så rullar bygdeutvecklingen på. 
När du läser det här så har kulturgeografen 
Ulla Herlitz besökt oss nere i Ed och haft 
en föreläsning. Förhoppningsvis så har vi 
blivit både klokare, gladare och mer mål-

inriktade.
Det är en konst så här i novembermörkret 

att känna sig på topp. Helst vill man dra en 
filt över sig och kura. Motion är bra liksom 
ljusterapin. Att Centrum Gym öppnat vet 
nog alla. Motionera mera! Ljusterapin har 
numera flyttat gamla kommunhuset. Ge 
det en chans om du aldrig provat förr. Efter 
3 veckors regelbundet lapande av ljus så 
känns det som om det skulle vara sommar, 
invärtes.

Själv längtar jag efter den �� december 
för då vänder det!!! Då blir det bara ljusare 
ute. Så en månad till, alltså.

Ketchupeffekten kanske ni har hört talas 
om. Den tycks för tillfället ha inträffat då 
det plötsligt är en massa jippon och fester 
utan att jultiden är inne. Hela hösten har 
det varit tomt, tomt, tomt och så pang 
bom, öppnar hotellet, FFFF har fest på 
Markusgården och Åsmon Brothers spelar 
igen. 

Det verkar som om vår nejd lever i de 
två lägena PÅ eller AV. Inga mellanlägen 
här inte.

För att vi ska kunna fortsätta och leva så 
här bra i Näsåker med omnejd är det vik-
tigt att vi handlar och konsumerar lokalt. 
Tänk på det nästa gång du köper bensin 
eller handlar i stan bara för att det är några 
ören billigare. Rätt som det är bär det sig 
inte längre för våra handlare och då står vi 
där. Tänk efter före, heter det ju.

Slutligen vill jag slå ett slag för vår hem-
sida: www.nasaker.com. Gå in på den så får 

Forts. på sid. 4   
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du se vad som hänt senaste tiden. Den är 
verkligen PÅ nuförtiden efter att ha varit 
AV. Lokalradion har ju inte hörts så bra i 
byn så eventuellt blir det en webradio istäl-
let. Det innebär att när man går in på hem-
sidan så kommer man att kunna lyssna till 
radioinspelningar som ligger ute på nätet. 
En sådan radio innebär att man inte är 
bunden till vissa tider, utan kan lyssna när 
det passar bäst.

Lite info till sist. Boka in den �5 februari 
i din kalender. Då är det nämligen årsmöte 
i Byalaget Näsåkers Samverkan. Tid och 
plats meddelas senare.

Så hoppas jag att vi alla får en vit och 
fridfull jul!

Gunilla Fluur 
Ordförande Byalaget Näsåkers Samverkan

Forts. från sid. 3

I det här numret bjuder vi på väldigt varie-
rad kost; allt från hundkokböcker till vind-
kraft och Vattenfall, fiske och forsar, fester 
och familjehändelser. Det har hänt mycket 
i Näsåker denna höst, och det är roligt. Ja, 
åtminstone det mesta av det, att man för-
söker sno åt sig vårt vatten i forsen är väl 
inte så kul, men det är roligt med uppslut-
ningen kring det. 

Vi passar på att tacka alla som skickat 
in bidrag till Byabladet under året, och 
alla läsare som tydligen uppskattar att vi 
gör denna lilla publikation, och förstås alla 
annonsörer, utan vilka det inte varit möjligt 
att trycka den. Tack alla! 

Det blir ett tjockt nummer, så kanske det 
räcker ända in i julledigheten med läsning. 
Hursomhelst, ha en bra jul och ett gott slut 
på året, hälsar redaktionen.

Christer & Karin

Från redaktionen…

Tre tårar 
tre tårar fälldes 

 
den första  

av oförställd sorg 
 

den andra 
av självömkan 

 
den tredje  

för att världen 
skulle se

Anders Petterson
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Kom och utnyttja dina  
vintercheckar!  
Mängder av

rabatterbjudanden!

Vinterfisket har börjat! 
Kom och botanisera,  
vi har fullt i hyllorna! 

ÖPPET ALLA DAGAR TILL 20.00! 

7-20 9-20 
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Ryssarnas besök

För ��4 år sedan, när ryssarna hade brutit 
sig in i landet, härjades vara kustsocknar 
med brand och plundringar, brända kyrkor 
och gårdar. Som det inte finns några skrift-
liga handlingar om ryssarnas härjningståg 
så långt upp som till Ådals-liden, så får 
man nöja sig med vad sägnen och sagan 
berättar.

Våra gamla förfäder hade Inte som vi i 
vår moderna tid tillgång på tryckta med-
delanden om händelser som timat och 
vad som skulle ske, men i stället hade de 
ett minne som var förvånansvärt. De hade 
inte belastat sina hjärnor med de nu över-
flödande veckotidskrifternas läsning Det 
var ur minnet som de plockade fram hän-
delser som de hört av sina föräldrar och 
som de fortplantade till sina barn. Så långt 
fram i tiden som i min barndom var det ett 
oskattbart nöje att få lyssna till sådana min-
nestecknare, som talade om händelser som 
hade timat flera hundra år förut, men som 
bibehållits generation efter generation.

Jag vill särskilt nämna en kvinna från 
Moflo som hade ett fenomenalt minne. 
Hon hette Stina Dea Israelsson. Det var 
i början av 90-talet, som jag hörde henne 
upprepa hela predikan utantill, som dåva-
rande kyrkoherde Frisendahl hållit i kyrkan 
samma dag, och det var inte någon kort 
predikan, som prestera des på den tiden. 
Men det var inte om detta jag skulle orda, 
utan vad sägnen berättar i om ryssarnas 
besök i Moflo. 
När ryssarna nalkades uppefter Ånger-
manälven så tändes vårdkasen på Multrå-
berget, och vakterna på Omnäsberget i 

Resele och Hundfors-berget i Ådalsliden 
var ej heller sena att tända sina vårdkasar vid 
signalen nerifrån Ådalen. När mofloborna 
fick se elden från den storaa vård kasen på 
Hundforsberget, visste de att fara var å färde 
och tog sina mått och steg därefter. Båtarna 
vid älven drogs upp och gömdes, och mat 
och de små värdesaker de ägde, bar de långt 
bort till skogen, dit de själva även tänkte ta 
sin tillflykt om så behövdes. Ryssarna kom. 
De red på den södra sidan av älven  genom 
Resele på stigar mellan byarna och kom så 
småningom upp till Ådalsliden. I Krånge 
vid Kvarnån strax nedanför Kyrk-vålmen, 
där en lappkyrka hade funnits i slutet av 
1400-talet, simmade de i spakvattnet över 
med sina hästar och kom nu till Moflo, 
vars befolkning vid deras ankomst redan 
övergett sina bostäder och flytt till skogen  
När ryssarna kom upp till byn, slog de sig 
ned vid den första bondgården de träf-
fade på, och där hade inte all mat hunnit 
föras bort, utan inkräktarna snokade reda 
på både det ena och andra att duka fram. 
Till på köpet kom de över en  kagge bränn-
vin i källaren, och nu började ett festande 
som stimulerade dem till högröstat skrål, 
som hördes ända upp till berget, där byfol-
ket hade gömt sig. På natten, när det hade 
blivit tyst nere i byn, så smög bonden och 
hans granne sig ner till gården för att speja 
och fick då se att ryssarna låg inne i stugan 
och sov ruset av sig efter allt festande. Bön-
derna smög sig till stallet  och löste ett par 
av ryssarnas hästar, som de tog med sig till 

Forts. på sid. 8
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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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skogen. Det sades att ryssarna blev så des-
perata när de saknade hästarna, att de tände 
på gården och for sedan samma väg tillbaka 
från Moflo som de kommit. Gården, som 
sedemera byggdes upp, kallades ”Brändgår-
den”, vilket namn den ännu har.

De gamla berättade att de hästar, som 
bönderna tog av ryssarna fick på vintern dra 
hem från skogen det timmer som behöv-
des för den nya gårdens uppsättning, och 
även berättades att ättlingar av dessa hästar 
funnits i byn långt efteråt under namnet 
kosackhästar.

Det var nog samma ryssar, som vid 
samma tillfälle skrämt upp sockenbe-
folkningen, så att de på en kyrkostämma 
beslutade och även utförde att ta ned kyrk-
klockan från klockstapeln vid gamla 1600-
talskyrkan, vilken klocka de fraktade till 
sto-redan nedom Nämforsen och sänkte 
den i \vattnet. När fred ånyo rådde i landet 
togs den upp och sattes på sin plats i sta-
peln.  Det skulle vara den mindre klockan, 
som nu tjänstgör i den nuvarande kyrkans 
torn.

Om några ryssar hade kommit över på 
norra sidan av Ångermanälven vid Näs-
åker, har folksägnen ingenting att berätta 
om. Troligt är, att den strida, breda älven 
avskräckte dem. Det torde nog ha funnits 
någon anteckning i de gamla kyrkböckerna 
om denna händelse, men vid en brand i 
gamla prästgården förstördes församlings-
boken och dess handlingar från äldsta tider, 
varför det är svårt att göra en forskning från 
början av 1700- talet.

J.K.
vilken är signaturen på denna artikel från Nordsverige 
5 februari 1945, insänd av Linda Svedin, född Kallin

Forts. från sid. 6

är det att höra om anonyma anmälningar, 
och även att skriva om det.

Men jag känner att jag måste, eftersom 
jag tycker att jag flyttat till en bra plats på 
jorden, och på bra platser på jorden ska det 
inte behövas anonyma anmälningar. 

Ni som tycker något om andra; var så 
modiga att ni vågar ta upp det direkt med 
den det handlar om. Det skapar mycket 
otrygghetskänslor hos dem som drabbas, 
oavsett om anmälningen har grund eller 
inte (i de här fallen hade de inte det). Och 
om man pratar om det som bekymrar en, 
så kanske man kan reda ut begreppen, och 
plötsligt har man inte bara undanröjt själva 
grunden för sin ilska, utan rent av fått en 
ny syn på människan som man tänkte 
anmäla. Och till er två som råkade ut för 
dessa anmälarmänniskors egenillamående, 
dessa undantag som bekräftar regeln; stå ut 
och stå på er! Vi och byn behöver er! 

Christer Borg  

Lite tråkigt…
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Att anordna en rolig fest för alla i Näsåker, 
och samtidigt generera lite överskotts-
pengar till goda ändamål var vad förening 
FFFF hade i tankarna när de arrangerade 
oktoberfesten på Markusgården. FFFF står 

för ”Föreningen Föräldrar För Fritid”. Den 
”interima” styrelsen består av Sigge Ekbark, 
Bubben & Millan Lundgren, Ulrika Ahl-
ström, Helen Linde och Anita Andersson. 
Dessa festsugna människor började fun-
dera i somras på att anordna en fest under 
hösten, och idén med att låta eventuella 
överskott gå till Fritidsgården fanns med 
från början. 

Lördagen den �7/10 gick så festen av 

Fest för Fritis!

stapeln på Markusgården. Hela 143 perso-
ner dök upp och fick njuta av bland annat 
en underbar jordgubbssorbé, som ingick i 
den trerätters middag som Alvaro i Kläpp 
stod för. Totalt kom det cirka 180 perso-

ner för att festa och det gjorde de till långt 
in på småtimmarna. Christer Borg Band 
med musikanter från Stockholm spelade 
covermusik i timmarna fem. Tack vare att 
Lars ”Brasse” Kantén snabbt drog igång 
den inspelade musiken efter 10:e (!) extra-
numret kunde de trötta men mycket nöjda 
musikerna gå av scenen vid tvåtiden…

Foto Karin Jansson Borg

Forts. på sid. 12
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Näsåkers
 Hem & Skolaförening

önskar alla medlemmar
föräldrar & elever

lärare
En God Jul

&
Gott Nytt År!

VERNISSAGE

John Mikael Larsson

Ställer ut
en kollektion

naturalistiska verk
från 2005

Lördag den 9 dec. 2006
10.00 – 16.00

Församlingshemmet
lilla salen

Kaffe serveras

Vill du skaffa snarningskortet för 
räv?

Kursen består av 4 träffar, på den 
sista kommer en ”examinator” som 

visar praktiskt utförande. 

Vi tar nu upp intresseanmälan och 
startar så fort vi kan. 

Studiefrämjandet
Tele: 0620-514 22, 070-385 82 14 

Mail: sla.2201@sfr.se

Rävsnarning
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Festen var mycket lyckad på alla sätt; 
glada människor som dansade, åt och 
drack, och en summa på 1� 600:- som Sara 
Eriksson på Fritidsgården kunde ta emot av 
Sigge på måndagen efter festen. Sara och 
Teresia Persson, Fredrik ”Sunka” Sundkvist 
och Patrik Svärd från gården var till stor 
hjälp under själva festen, då de tog hand 
om kassa och bar hela kvällen. 
Föreningen FFFF har inga medlemsavgif-
ter. Man vill om möjligt anordna två fester 

om året, och tanken är att kassan ska vara 
noll efter varje kalas. Årsmöte ska hållas, 
och då är alla som kom på festen och 
som därmed är medlemmar välkomna att 
komma med förslag på vad pengarna ska gå 
till nästa gång. Även om föreningens ända-

Forts. från sid. 10 mål är att ordna fester, så har man en seriös 
attityd. Tillstånd för att servera alkohol 
söktes självklart i god tid före festen, och 
man har gjort klart att man inte ska kon-
kurrera med de näringsidkare som finns 
på byn. Det innebär att man kommer att 
samordna de framtida kalasen så att de inte 
krockar med andra arrangemang. Alla som 
var på kalaset ser fram emot nästa fest. Kan 
det bli bättre? Fest och gamma och pengar 
till dem som behöver…

Christer Borg

Foto Karin Jansson Borg
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Ombesörjer allt vid dödsfall
Bouppteckningar, testamenten, etc...

(jour dygnet runt)
Storgatan 74 Sollefteå

0620-510 14

Nu även
Ombud i Junsele/Näsåker
Marianne Eriksson
0622-106 82
070-256 73 72

Nya Begravningsbyrån Sollefteå
Roger Söderholm
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Glesbygdslimerick

n’Brynte från junselevall’n 
han klättrade längst opp i tall’n 

och ringde a’Sara 
som bodde i Tara 

blott i toppen fanns täckning för nall’n
Anders Petterson

Besök vår portal på www.nasaker.com
Sidan uppdateras flera gånger per månad, 

så den är levande och intressant.
Och ni som har företag, varför inte 

prova att annonsera där? Det är billigt och 
fler och fler upptäcker den… Och skicka 
in information och bilder för att få upp en 
presentationssida om er, om ni inte redan 
har en.

Sist; skicka in bidrag till både Byablad och 
Portal! Vi i redaktionen vet inte allt, och vi 
gör detta som ideellt arbete, vilket innebär 
att vi inte har tid att själva utföra under-
sökningar om alla evenemang och begiven-
heter. Hör av er med allt som händer, både 
innan det händer (så folk kommer dit) och 
efteråt (så folk som inte kom dit kan gräma 
sig över vad de missat) .

Christer Borg   

Levande information på 
Internet!
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”Efter tusen år av tystnad…” är en debatt-
utställning för att föra fram den gömda, 
glömda och närmast förbjudna kvinno-
historien. Utställningen består av bilder, 
texter, symboler och ett flertal skulpturer av 
olika slag tillsammans med tretton gudin-

nealtare - Livets och Dödens altare, Ber-
gens, Vattnens, Trädens, Skördens, Djurens 
och Det heliga parets altare. Tre nordiska 
altare - jordgudinnan Nerthus altare, Nor-
nornas och Samegudinnornas altare, samt 
ett Maria-altare som bekräftar Den heliga 
Jungfruns nära släktskap med den forna 
bilden av Den stora Modern. 

Birgitta Onsells bildbok ”Efter tusen år 

Gudinneutställning i Näsåker

av tystnad…” ligger som grund. Birgitta 
reagerade redan som 6 åring väldigt starkt 
på de olikheter som fanns mellan könen 
och 1996 startade hon föreningen Tealo-
gerna vars syfte är att sprida kunskaper om 
Tealogi – den kvinnliga gudsbilden. Fören-

ingen är en politiskt och religiöst obunden 
kvinnoförening och har idag �50 medlem-
mar. Besök deras hemsida för att läsa mer 
på www.tealogerna.nu 

Tealogerna är arrangör för gudinne-
utställningen som visades först på His-
toriska museet i Stockholm våren 1998 

Foto Karin Jansson Borg

Forts. på sid. 18
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Tack för det gångna året!

God Jul
och

Gott nytt år
Önskar

Handelsbanken
Lottie och Jan-Åke
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och som sedan vandrat till Sundsvalls 
museum (Kulturmagasinet), Örnsköldsviks 
museum, Falkenbergs museum, Skövde 
konsthall, Örebro universitet, Mariestad 
f.d Johannesbergskyrkan och Hässle-
holms Kulturhus. Utställningen upptar 
en yta på omkring 100 kvadratmeter .  

Kommentarer från besökare; 
- Tack för denna pusselbit i vår historia. Nu 
kan jag se det på ett annat sätt. (Barbro) 
- En ny värdering av kvinnan, en lik-
nande utställning har jag ej sett tidi-
gare. En utställning i tiden (Alf ) 
- Tack, en utställning som berör och känslor 
man knappast vet var man skall göra av. (Lena) 
- Tack för en fantastisk vandring i 
det kvinnliga… ( Ulrike och Peter) 
- För att vi som människor ska känna vörd-
nad och ödmjukhet är det inte nödvändigt 
att rikta blicken mot skyn. Det räcker med 
att ägna en tanke och begrunda de civi-
lisationer som uppstod, blomstrade och 
gick under tusentals år före oss. (Claes) 
- Denna del av historien borde uppmärk-
sammas mer! Dagens jämställdhetsansva-
riga kan hämta inspiration här (Gudrun)

Delegationen för fördelning av statsbi-
drag till kvinnoorganisationer har bevil-
jat Tealogerna 470 000 kr till projektet. 
Arbetsgruppen arbetar nu med att hitta 
en lämplig lokal för att kunna ställa upp 
utställningen permanent i Näsåker. Det 
planeras även en gudinnefestival till mid-
sommarsolståndet och en veckolång kurs i 
ämnet till nästa sommar. 

Foto & text Karin Jansson Borg 

Forts. från sid. 16

Nämforsen är hotad. Forsen med sina 
mångtusenåriga ristningar på de intillig-
gande hällarna, där arkeologerna under 
de senaste åren, funnit såväl ett stort antal 
nya hällbilder som intressanta boplatsfynd 
hotas av Vattenfall AB’s planer på så gott 
som fullständig torrläggning. 

Turistvattnet, i folkmun kallat, lockar 
många turister till platsen. Som inramning 
till hällristningarna är det en omistlig del. 
För att förstå vilken miljö stenåldersjägarna 
valt till sin unika konstutställning måste 
även den brusande forsen upplevas. 

Nu önskar vattenfall för en ökning med 
någon tiondels promille av sin totala för-
tjänst minska detta vattenflöde från 1�5 
m� per sekund till kanske endast 50 m� 
per sekund. 

En enad opinion, bland lokalbefolk-
ning, ett stort antal svenska och europeiska 
arkeologer inklusive riksantikvarie samt 
representanter för nationell turistnäring, 
motsätter sig denna åtgärd. Ett oersättligt 
kulturhistoriskt värde skulle gå förlorat för 
en i sammanhanget försumbar ekonomisk 
vinst för Vattenfall AB. 

Redan vid planeringen av Nämforsens 
kraftverk på 1940-talet lyckades dåvarande 
riksantikvarie Sigurd Curman med hjälp av 
den nystiftade fornminneslagen tvinga Vat-
tenfall att ändra den ursprungliga byggnads-
planen vilken skulle ha dränkt eller sprängt 
bort alla hällristningar i området. Därefter 
har Nämforsen kommit att kallas ”det kul-
tiverade kraftverket” och den enastående 

Nämforsen är 
hotad

Forts. på sid. 20
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STJÄRNHIMMEL
och

TOMTEBLOSS
FÖRSAMLINGSHEMMET NÄSÅKER

LÖRDAG 16 Dec.
18.00

JULKONSERT
En kväll med gammalt och nytt
litet och stort
yngre och äldre
sång och musik

50:- Fika och

en fin musikupplevelse

Välkomna! Filadelfia/ Marianne

Ta vara på skogens möjligheter 
med sunt bondförnuft.
Tar du vara på alla de möjligheter din skog ger dig? När det gäller ekonomi, juridik 
och skatter brukar det löna sig att samarbeta med oss på Skogsbyrån, LRF Konsults 
specialister på skogsekonomi. Vi kan hjälpa dig med:

www.konsult.lrf.se

 VÄRDERING
 DEKLARATION
 REAVINSTBESKATTNING
 INFO & UTBILDNING

 SKOGSBRUKSPLANERING
 EKONOMISK PLANERING
 GENERATIONSSKIFTEN
 FASTIGHETSFÖRMEDLING

Sollefteå 0620-259 31, 259 32
Härnösand 0611-289 35
Sundsvall 060-67 88 11
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hällristningslokalen med sin brusande fors 
som inramning har alltid behandlats med 
vördnad och hänsyn. Under sextio år har 
Vattenfall varit dominerande arbetsgivare 
i bygden. Av detta finns nästan ingenting 
kvar. Sedan Vattenfall AB lämnat Näsåker 
har bygden planerat en satsning på besöks-
näringen med forsen och hällristningarna 
som huvudattraktion.

Om Vattenfall AB, som man önskar, 
lyckas häva den gällande vattendomen och 
får minska vattenflödet genom forsen är 
detta ett dråpslag mot denna lokala sats-
ning för att ersätta de arbetstillfällen man 
förlorat från företaget. Är detta början på 
en ny epok där ekonomiska intressen bru-
talt kommer att väga tyngre än hänsynen 
till natur, kultur och historia? Kanske kan 
räddandet av Nämforsen bli en symbolfråga 
som markerar gränsen för vad folkviljan 
kan acceptera av politisk hänsyn till krass 
ekonomi ställd mot mänskliga värden.  

Anders Petterson

Ja, författare och andra kulturarbetare finns 
det tack och lov gott om i vårt lilla Näsåker. 
Torsten Blomquist, sommar- och fritidsbo-
ende i Norrmoflo, tillika medlem i jaktlaget 
därstädes, har precis i dagarna utkommit 
med en bok i ämnet matlagning. Men det 
är inte en vanlig kokbok, utan faktiskt en 
dito för Canis familiaris, d.v.s. hundar. 

Bokens recept är mycket utförliga och dess-
utom väldigt genomarbetade, faktum är att 
flera av dem utan problem skulle passa även 
på mitt eget matbord. Torstens texter andas 
av många års erfarenhet både från kök och 
matrecensioner från tidningar. Det hela är 
välskrivet och mycket roligt formulerat! 
Dessutom har han fått med några utmärkta 
sentenser från närområdet, bland annat  
–”Så länge älgarna är kvar i skogen är dom 
färska”, Rickard, Norrmoflo älgjaktlag. 

Bland recepten som det bjuds på i boken 
vill jag nämna: Öppen tryffelomelett på 

färska vaktelägg, Pudding aladåbermann 
eller varför inte Pekinesergryta i såja-sås. 

Boken är lika mycket en anrättning för 
ögat som för knoppen, med många färg-
glada och roliga illustrationer av Fredrik 
Blomquist. 

Detta är den givna bokjuklappen till 
familjemedlemmarna, oavsett om de är 
eller har hund eller inte. Bon appétit!

Christer Borg
Info & beställning: www.hundarnaskokbok.se   

Hundarnas kokbok

Forts. från sid. 18
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SOLLEFTEÅBYGDENS
BISTÅNDSGRUPP

önskar alla kunder och givare en 

GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR

För en bättre värld, köp en rättvis julklapp.
Kolla in våra rättvisemärkta produkter. 

Te, Kaffe, choklad, honung m.m. 

Secondhandbutik med bra kläder 
Storgatan 23 Näsåker 

Välkommen fred.14-18, lörd.10-14
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Öppet hus hos Alvaro i Kläpp

Den 6 oktober var det 
öppet hus i Alvaros nya kök! 
Det var många som besökte 
öppet hus hos Alvaro i Kläpp 
som nu invigde sitt cateringkök.  
Besökarna bjöds på en tallrik med olika 
små delikatesser, vinbärsdryck, kaffe och 
jordgubbssorbet. De kan nu leverera mat 

till över hundra gäster och säljer färdigla-
gad mat för avhämtning på fredagar mellan 
kl 14 och 18.Förutom maten så hade även 
Karin Annersten vernissage. 

Karin Jansson Borg  

Foto: Karin Jansson Borg
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Lediga lägenheter i Näsåker

Ängsvägen 32C  2 RK  46 kvm 3298 kr

Ängsvägen 32B  2 RK  46 kvm 3319 kr

Orrvägen 4   4 RK  94 kvm 3449 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. Vill Du komma i kontakt med honom 
nås han vardagar på sin telefontid mellan 10:00-11:00 och 
numret är 0622-100 76. 
Kvällsöppet tisdagar till 19:00. Även husvärden arbetar till 
19:00  på tisdagar. Det går att boka en träff med honom på 
”kvällstid”, om Du har svårt att komma ifrån på dagtid.
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I våras utlyste Sollefteå Kommun en teck-
ningstävling för eleverna i kommunens alla 
skolor. Tävlingen var indelad i olika kate-
gorier, och barnen hade i uppgift att följa 
vissa kriterier, tex. skulle det vara en män-

niska på bilden och miljön skulle komma 
från närområdet.

Nioåriga Sebastian Staaf, som då gick 
i årskurs �, gav Näsåkers Skola en seger i 
en av kategorierna med sitt bidrag “Sten-
åldersbyn” som ni kan se i detta nummer. 
Motiveringen löd: “Otroligt säkert teck-
nad. En fin bild med många spännande 
detaljer som till exempel fotspår i backen, 
elden i kåtan, benknotor och en jägare med 

Sebastian vinner en teckningstävling och 
3-4:an åker på bowling

pilbåge och pilar”. Under nationaldagsfi-
randet i Näsåker delade Sollefteå Kommun 
högtidligt ut prischecken, men eftersom 
Sebastian inte fanns på plats under firan-
det togs den emot utav några av hans klass-

kamrater. Priset bestod av en glassfest, samt 
1.000 kronor som klassen skulle göra något 
tillsammans för.

Glassfesten blev av i klassrummet all-
deles innan sommarlovet började, och 
prispengarna sparades till höstterminen. 
Klassen kom tillsammans överens om att 
de skulle åka och bowla i Sollefteå, så hela 

Foto: Jenny Staaf

Forts. på sid. 26
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3-4:an fick en dag ledigt nu under hösten, 

åkte buss ner till stan och hade jätteroligt 
i bowlinghallen. Klassföreståndaren Eva 

Edberg berättar att 
det var en verkligt 
lyckad dag, och att 
det var så perfekt 
med bowling som 
var en aktivitet som 
alla trivdes med.

Sebastian är en 
mycket kreativ ung 
man, som produ-
cerar högvis med 
teckningar åt oss här 
hemma. Han knåpar 
ihop fullständigt 
makalösa konstruk-
tioner på papper; 
uppfinningar han 
skall göra, hus han 
skall bygga, keramik 

han skall dreja, kraftverk han skall ställa i 
ordning osv, och så förstås massor av his-
torie-illustrationer: gamla kungar, forn-
tida Egypten, interiörer från medeltiden 
och stenåldern osv. i en strid ström. Det 
är spännande att få följa hans resa, och jag 
hoppas att flera av hans planer skall kunna 
genomföras så småningom. Vi försöker 
i alla fall så gott vi kan uppmuntra hans 
brinnande intresse för bla. historia, arkeo-
logi, kultur och samhälle.

Jenny Staaf (mamman)

Vinnande bidrag

Foto: Eva Edberg

Forts. från sid. 24



�7

Julklappstips!
Nu behöver svärmor inte klaga över ryggont längre.

Köp ett träningskort åt henne på

CENTRUM GYM
 Pensionär/Ungdom   Vuxen
3 mån 200kr     375kr
6 mån 400kr     750kr

 Engångsavgift nyckelbricka 50kr tillkommer

Självklart så är du medlem i ÅSK!

Finns att köpa på ÅSK´s Kansli, tfn 0622-102 00.
Öppet må-fr kl.8.00-9.00, 15.00-16.00

Övriga tider på Bilisten.
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Till Näsåker flyttade i början av 90-talet en person 
som besitter en mycket kreativ ådra, som tyvärr inte 
fått blomma ut till fullo, p g a svåra omständigheter 
i livet.

Att teckna och måla har alltid funnits i hans värld, 
även om produktionen av ”konst” kanske inte alltid 
haft högsta prioritet. Hans namn är John Mikael 
Larsson och han kommer nu att ha sin första vernis-
sage, med en kollektion naturalistiska verk i akvarell, 
målade under andra hälften av �005. Utställningen 
kommer att gå av stapeln lördagen den 9:e decem-
ber �006, 10.00 – 16.00 i Församlingshemmets lilla 
sal, där konstnären själv presenterar sina verk för 
gästerna. Passa på att titta in, kaffe serveras.

Näsåker har ju p g a sin säregna och vackra natur, 
genom åren dragit till sig konstnärer från när och fjärran. Kanske har vi i JM Larsson fått 
en ny lokal konstnär som kan bidraga till att lyfta fram vår vackra by.

Börje Fredriksson

Vernissage

Foto: Börje Fredriksson

Svårt fall (limerick)

en fobiker ifrån vindeln 
var rädd båd’ för myran och spindeln 

hennes make sa trygg 
jag dig bär på min rygg 

men då drabbades hon utav svindeln
Anders Petterson
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PremiumLine
Gränslös värme

www.ivt.se

Kom och se bergvärmepumpen som ger gränslös värme till ditt hus utan eltillskott.
Unik ny teknik med varvtalsstyrning innebär att vämepumpen anpassar sig exakt efter hur
mycket värme och varmvatten du behöver. Din besparing ökar. Framtidens teknik är här nu!

ÅF

Utför allt inom VVS-branschen
Lidgatu 140 Näsåker

Telefon 0622-101 86 101 00 070 649 39 81

Stures Rör
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Eftersom jag sett att Vattenfall börjar trils-
kas i fråga om att strypa en del av vattnet 
i Nämforsen, trots att det finns inskrivet 
sedan gammalt hur mycket vatten som 
ska släppas sommartid, så börjar tankarna 
komma. Hur upplevde vi forsarna innan de 

byggdes ut? Jag kan bara redogöra för mina 
tankar och kan börja med Nämforsen. Jag 
stod en gång på södra sidan av älven och 
såg hur laxarna hoppade uppför forsen. Jag 
var inte värst gammal men kan för mitt inre 
öga fortfarande framkalla den bilden.

Annars var det våra forsar i Fjällsjöälven 
som var utflyktsmål för oss i Moflo. Fina 
sommardagar när vi cyklade till Kilforsen 

och fick en stor rova av Linnea och Gott-
frid Nilsson på Kvarnbacken och vi satte 
oss nere vid forsen och hade en kniv som vi 
skrapade på rovan och fick saftigt och gott 
rovskrap.

Eller när vi fick någon äldre som rodde 

oss över älven och vi gick upp till Kilfors-
nacken och fikade hos Ida Näslund på 
hennes sommarcafé. Då kändes det att det 
var sommar. En gång när vi var på väg över 
ån upptäckte någon att proppen i båtens 
botten inte satt där den skulle. Vi hann 
vända och sätta i proppen, men det kunde 
gått illa.

Forsminnen från Moflo

Kilforsen, fotograf okänd

Forts. på  sid. 32
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När vi gick på skolan i Åsmon fick vi gå 
över Kattdalsforsen varje dag och det var 
nog lite äventyr när det var vårflod. Bron 
var då lägre än den är nu.

På vintern när vi gick över kunde det 
vara väldigt kallt. Jag hade en kaninskinns-

mössa med smala band under hakan och 
fick köldskada där bandet var och det kände 
jag av senare när det var kallt. Intressant var 
det med forsarna eftersom man kunde höra 
när man gick ut vilken vindriktning det var 
efter vilken fors som hördes. Lika intressant 
var det att cykla till forsarna och titta på 
flottarna när de balanserade på timmerbrö-
tarna. Det var flera ”gubbar” från byn som 
sysslade med flottning på somrarna. Men 

det kom även män från andra håll och det 
var ju också spännande.

1951 kom det tåg från USA som kall-
lades Dollartåg, som stannade på bron vid 
Åkvisslan och folk som åkte med tåget, klev 
ur och tittade på forsen och på flottarna 
som arbetade med timmerbrötarna. De fil-
made också hela tiden. Vi cyklade dit från 

Moflo och tittade på amerikanarna som vi 
upplevde som något exklusivt och spän-
nande. Vi tog bilder på dem , men kameran 
var enkel och skärpan är inte den bästa.

Forsarna och älvarna var till både nytta 
och nöje. Det hände många gånger att 
Märta Nilsson kom med färsk fisk till oss 
och det smakade verkligen gott. Flott-

Dollartåget på bron vid Åkvisslan 1951. Flottare Halvar Lidström och Rune Holmlander, fotograf okänd

Forts.  från sid. 30

Forts. på  sid. 38
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Byabladets redaktion 
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alla läsare 
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God Jul
&

Gott Nytt År!
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Tisdagen den 31 oktober var jag på ett sam-
rådsmöte i Lungsjöns gamla skola mellan 
Nordanvind Vindkraft AB och invånarna 
i Lövåsen och Lungsjön/Hocksjön. Skälet 
är att Nordanvind genom dotterbolaget 
Väktaren Vind AB har långt gångna planer 
på att sätta upp 60 vindkraftverk på åsen 
mellan Hocksjön och Lövåsen. Det blir 
en av Sveriges största satsningar och med 
� mw per verk ger det 1�0 mw vilket kan 
jämföras med Nämforsens kraftverk som är 
på 114mw. Nu är ju tillgången på vind inte 
lika jämn som med vatten så årsproduk-
tionen beräknas till 360 Gwt relaterat till 
Nämforsens 450 Gwt.

 Det känns på många sätt som det här är 
ett mycket intressantare förslag än att spara 
in på turistvattnet, speciellt som vi här själva 
har möjlighet att tjäna på kraften. Väktaren 
Vind AB har sitt säte i Näsåker, närmare 
bestämt i Krånge där Hans Flodin, mannen 
bakom det hela, har sitt föräldrahem. Han 
har hållt på med vindkraft i 15 år och är 
en av de ledande företagen inom svensk 
vindkraft. Hans affärsidé är att bereda hela 
vägen fram till och med uppförandet av 
verken, sedan tar finansiärerna över. Det 
kan vara vem som helst. Det råder ingen 
brist på investeringsvilja. Det finns starka 
ekonomiska intressen i Danmark och Tysk-
land som är villiga att gå in, men först går 
budet till oss. Ett sätt är att helt enkelt köpa 
vindsnurror eller delar därav. De kostar �5 
- �7 millioner styck. Ett mer lätthanterligt 
förslag är att gå in i en kooperation och 
köpa andelar i förhållande till hur mycket 

man konsumerar. 1 andel kostar 6000:- och 
gäller för 1000 kw/år, och då får man hem 
den mängden ström och betalar bara nät-
kostnaden, alltså ca halva elpriset. Andelen 
har man kvar och den kan man när som 
helst sälja, förmodligen högre än man beta-
lat om elpriset fortsätter att stiga. Man kan 
max köpa andelar motsvarande 90% av sin 
årskonsumtion. Mer om andelssystemet 
går att läsa på www.svef.nu

Samrådsmötet i Lungsjön var välbesökt 
och satsningen bemöttes mycket positivt. 
Visst finns det alltid en viss oro när det 
kommer till så här stora satsningar i ens 
närmiljö. Vilka störningar uppkommer? 
Vad finns det för risker? Nu är det väldigt få 
hus i den absoluta närheten, närmast är ett 
hus som har 1,5 km till närmaste snurra. Så 
långt är det inte längre någon större olägen-
het med vare sig ljud eller skuggor. Så som 
vindkraftparken står är det inte mycket man 
kommer att kunna se av den. Bästa vyn är 
från en mötesplats på väg upp till Lövåsen 
där man kan se de flesta snurror fram tills 
dess att hygget som är närmast vägen växt 
upp. Erfarenheter av djurlivet är att vind-
kraften inte påverkar det nämvärt. Vid ett 
ställe har orrar flytt från platsen i två år 
men sedan kommit tillbaka och spelat som 
vanligt, inte heller verkar det finnas någon 
risk att fåglar flyger in i en vinge och dör, 
något enstaka sådant fall har förekommit.

Nedisning är en faktisk risk just vid den 
här tiden på året. Är det is på en vinge 
kan den slungas ganska långt. Säkerhets-

Hellre vindkraft än blåst på turistvattnet 
eller �5 miljoner för ett vindkraftverk

Forts. på  sid. 38
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Vi har haft några fester och en fisketävling 
i vintras, och surströmmingsfest som vi har 
varje år. Under sommaren och hösten har 
några gubbar (grabbar?) i Krånge Samhälls-
förening arbetat med att dra in vatten och 
byta ut gamla elledningar i Krångegården 

– vår föreningsstuga. Något som verkligen 
ökar gårdens användbarhet som samlings-
lokal. Gården har också fått nytt innertak. 
Det är meningen att vi ska göra i ordning 
för ett sommarkafé till att börja med. Vi har 
ett dansgolv som vi kan nyttja. Ute håller 
vi på med att snygga till runt om stugan 

och vi har börjat med att göra en utegrill. 
Skogen har gallrats och parkeringen har 
förstorats och jämnats till så den nu står 
redo att ta emot gäster från när och fjärran 
(som Åsmon och Näsåker) vid kommande 
arrangemang, te x pubaftnar.

Mycket ideellt arbete utförs och ingen 
skall glömmas. Men just i detta sam-
manhang förtjänar några att nämnas, bl a 
Lasse Andersoon och Sven-Åke Holmgren. 
Gunnar Fängström avverkade skog så att 
en granne och motorsågsamatör häpnade, 
Torbjörn Gradin svarade för grävarbetena, 

Hänt i Sörmoflo

Foto: Torgny Jonsson
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Gunnar Lundqvist drog in och om elen. 
Tommy Pettersson lånade ut grävmaski-
nen.

Nästa projekt i föreningen blir att fixa 
till badplatsen borta vid Kilforsen, som 
varje sommar besöks av ett stort antal per-
soner. Särskilt gäller detta vid Urkult, och 
i somras var det under Urkultshelgen rena 
invasionen. Vi har fått nyttjanderätt av Vat-
tenfall att göra en badplats vid Spegeldam-
men. Vi ska göra en mindre sandstrand och 
gallra lite. Det är faktiskt häftigt att bada 
rakt under fallet, om än badplatsen ovanför 
är lugnare.

Torgny Jonsson

Arbetsstyrkan föreatäller från vänster: Lasse Andersson, Torbjörn Gradin, Sven-Åke 
Holmgren, Gunnar Fängström. Foto: Torgny Jonsson
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avståndet är �00 meter och markeras med 
varningsskyltar. Här handlar det alltså om 
sunt förnuft att inte ge sig direkt in mot ett 
verk när nedisningsrisk föreligger.

När kommer de nu att vara klara är ju 
en fråga som väcks. Går allt bra uppförs 
de och  börjar komma igång under våren 
�009. Det förutsätter att byråkratin mal 
på i en lagom lunk genom miljödomstol, 
kommunens plan och bygglag, och slutli-
gen länsstyrelsens tillstånd. Alla parter stäl-
ler sig initialt positiva till satsningen.

Vad har nu bygden att vinna på det här 
förutom att köpa in sig på billigare ström? 
Det är stora transporter som skall till vilket 
ställer krav på vägar. Varje verk är  78 eller 
100 meter högt med vingar med en diame-
ter på 90 – 100 meter. Bilen med som kör 
upp vingarna kommer att ha en längd på 
54 meter och fordonsvikter på upp till 100 
ton kommer att förekomma. Det innebär 
att vägarna upp från Sundsvall till Lövå-
sen/Hocksjön måste förbättras för att klara 
dessa fordon. Samråd sker med Vägverket 
om detta, och skulle det trots allt med-
föra skador på vägarna kommer de givetvis 
att lagas efteråt. Andra förbättringar kan 
vara att telia (eller någon annan operatör) 
använder något verk för en gsm-sändare i 
ett område som idag saknar mobiltelefo-
nitäckning.  6 heltidsarbeten bara med att 
driftunderhållet beräknas det bli, till det 
kan det komma ytterligare jobb i admi-
nistration och eventuella spin-offeffekter . 
Hans Flodin pratade även om att avsätta 
vindkraftsregleringspengar som byarnas 
föreningsliv kan söka ur för gemensamma 
intressen.

Att det blåser så mycket på den här åsen 

är faktiskt inte bevisat utan än teoretisk 
uträkning från Uppsala universitet, uppgif-
ter som brukar stämma . Företaget Nord-
anvind har i samband med vindkraft även 
börjat bedriva vindmätning på entreprenad 
så det är en sak de kan. Nu när processen 
har kommit i gång sätter de upp en första 
vindmätare, ett 80 meter högt torn mitt i 
området, som mäter vindstyrka och rikt-
ning på 40, 60 och 80 meters höjd. Senare 
kommer de att sätta upp ytterligare två 
mättorn i ytterkanterna av området.

Med tanke på klimatförändringen är det 
väl skönt att få upp lite fläktar vid länsgrän-
sen.

Tonny Molander

Forts.  från sid. 34

ningen har jag nämnt förut, den sparade 
in många timmertransporter på vägarna. 
Till nöjen kan man ju räkna bad i älven, 
det blev ”lokar” efter vårfloden och där var 
vattnet lite varmare, så vi kunde bada utan 
att förfrysa oss. När det blev längre fram 
på sommaren fick vi hålla till i en vik nere 
i Borins inget, eftersom det var väl strömt 
att bada i älven. Vi satt också i nipan på 
försomrarna och skalade björkris till kvas-
tar och vispar och hade då en vidunderlig 
utsikt över älven.
Jag är glad att jag fick uppleva de outbyggda 
forsarna och se dessa naturkrafter i vilt till-
stånd. Det är en del av mina minnen från 
våra vackra forsar, innan de brandskattades 
för att ge elström till Sverige och senare 
även Europa.

Hälsningar från Linda Svedin f. Kallin

Forts.  från sid. 32
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Luciafirande

Vi firar Lucia, ett kvinnligt helgon och en ljusbärerska. 
Onsdag 13 december

kl 18.00 
På ”gamla” kommunhuset i Näsåker 

Program:
”Efter tusen år av tystnad” 

Lo Högberg informerar om ”Gudinneutställningen” av Birgitta Onsell,  
som kommer att sättas upp i Näsåker 

”Urgamla kvinnospår i seder, bruk & tankesätt” 
Föredrag av Gunilla Carlsson (författare till boken ”Kvinnoporten”)

”Lucia seden” 
En berättelse av och med Pia Fries 

”Ljusbärerskan” 
Dans av och med Åsa Rockberg 

   Arr:Tealogernas Näsåkers-grupp 
—————————————————————- 

Midvinterfest vid Nämforsen

Vintersolståndet infaller i år fredagen den 22 december. 
Detta är årets mörkaste dygn och ”Naturens nyårsafton”. 

I Näsåker firar vi denna dag att ljuset återvänder  
med en Midvinterfest utomhus och på Markusgården.  

Dels för att skapa en mötesplats där vi kan träffas och ha roligt i det långa mörkret 
 och dels för att uppmärksamma 

 betydelsen av mörkrets och ljusets växelspel i livet. 

16.00 Ljusceremoni vid Nämforsen och Fackelvandring i Näsåkers nipor. 
18.00 Öppnas dörrarna på Markusgården för hungriga och nyfikna besökare. 

Ratana och Hinke står för den goda Thai-matsförsäljningen! 
19.30 Worlddance föreställning med berättelse, sång och dans. 

Premiären på Scandinavian Worlddance Ensembles vinterproduktion! 
Mer underhållning kommer att erbjudas - meddelas senare! 

Arr: SWE, Tealogernas Näsåkers-grupp. 
Varmt välkomna! 
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I Sveriges alla tusentals sjöar finns det 
någon som rår om fiskerätten. Detta är ett 
faktum som kanske inte alla semesterfis-

kare tänker på när man tar metspöet och 
den gamla linan och masken och drar iväg 
på fisketur... Det innebär att man alltid 

måste ha fiskerättsin-
nehavarens tillstånd 
för att fiska i en sjö, 
tjärn eller annat vat-
tendrag.

För att få stil på 
detta i dämnings-
området mellan 
Nämforsen och 
Lasele, bildades 1996 
Näsåkers, fiskevårds-
o m r å d e s f ö r e n i n g 
eller Näsåkers fiske-
vårdsområde i dagligt 
tal. Området sträcker 
sig även upp till Kil-
forsen i Fjällsjöälven, 
och de flesta vatten-
drag som har sina 
utlopp i de nämnda 
älvsträckorna är också 
medtagna.

PG Ylvinger är 
ordförande i denna 
förening, och övriga 
i styrelsen är Per-Olof 
Olsson, Enar Jonas-
son, Lars-Göran 
Mähler, Göran Frisk, 
Walther Bergman och 
Kaj Lappalainen. PG 
och jag samtalar en 
lördagkväll. Vi pratar 
om fiske och fiske-

Näsåkers fiskevårdsområdesförening

Foto: Martin 
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vårdsföreningens arbete. När jag frågar om 
tjyvfiske, nämner PG att på den tiden när 
laxen fortfarande gick upp till Nämforsen 
renderade tjyvfiske avsked om man hade 
sin utkomst från Kungliga Vattenfallssty-
relsen! Även om man kanske inte mister 
jobbet idag, så ska man tänka på att man 
kan få sina fiskeredskap beslagtagna om 
man upptäcks med slikt. Det kan vara nog 
kännbart, en bra fiskerulle av typ Ambas-
sadör och märke AbuGarcia betingar ofta 
dryga tusenlappen, och då är inte spö och 
drag medräknade…

Nåväl, fiskevårdsområdet bildades för 
att allmänheten ska få tillgång till sport-
fiske, och för att främja fiskerättsinneha-
varna. Näsåkers F.V.O sysslar bland annat 
med utsättning av fisk i älven, merparten 
av de omsatta pengarna går till detta. En 
�-somrig öring kostar runt 15 kr/styck, och 
väger då mellan �00 och 300 gram. En 3-
somrig väger närmare kilot, men kostar då 
också 55 kr. De senaste tio åren har man 
satt ut �00 fiskar per år i Ångermanälven 
och lika många i fiskevårdsområdets sjöar. 
Drömmen är dock att få fisken att repro-
ducera sig själv. För att få till detta behöver 
man någon som kan driva projekt, t ex att 
restaurera Vigdån. Jag frågar vad en sådan 
restaurering innebär, om man ska rensa upp 
i bäcken t ex. Men PG upplyser mig om 
att det tvärtom är fråga om det motsatta. 
Under flottningstiden gjorde man allt för 
att rensa bort hinder för flottningen, t ex 
stenar och annat, åtgärder som idag inne-
bär försämrade lekmöjligheter för fisken. 

Utsättningen kostar som sagt pengar, och 
dessa får man in genom fiskekortsförsälj-
ning och ett litet bidrag från kommunen, 
normalt runt 6 000 kr. Man har använt 
två olika öringstammar, dels en snabbväx-

ande småländsk vid namn Vänneå, och 
dels en vid namn Bågede. Vänneåöringen 
är en snabbväxande art som trivs bäst i rin-
nande vatten medan Bågede öringen före-
drar sjöar. Fiskarna kan bli uppåt några kilo 
innan de fångas av ivriga sportfiskare, men 
skulle de överleva kan de rent hypotetiskt 
hamna i 10-kilos klassen. 

PG berättar att man tidigare satt ut ål 
i några av fiskevårdsområdet sjöar, under 
år 1974 sattes så många som 64 000 ut! 
Dessa är till stora delar borta idag, men 
ännu finns chans att med lite tur få ål. För 
övrigt är just ålen tillsammans med abbor-
ren de enda naturliga fienderna till kräftor, 
en annan djurart som också sattes ut i älven 
av Vattenfall för många år sedan. Den fina 
svenska flodkräftan får dock bara fiskas av 
dem som är fiskerättsinnehavare, och detta 
fiske säljs alltså inte på fiskekortet. 

Vet ni förresten vilken fisk som är gäd-
dans enda naturliga fiende? Just det, gäddan! 
Så därför är det inte alltid så bra att försöka 
med fiskevårdsåtgärder genom att fiska 
ut gäddan. Det slutar med att den totala 
mängden gädda i vattnet, i kilo räknat, är 
densamma. Men istället för några få stora 
som inte äter så mycket har man en mängd 
små, och väldigt hungriga gäddor…

Fiske kan vare lite som jakt, ibland rofyllt 
och nästan meditativt, men ibland fyllt av 
spänning, och vad kan vara mer tillfreds-
ställande än att komma hem och tillaga en 
fisk som man själv fångat? Så, köp ett fiske-
kort och stick ut och fiska, så mår ni bättre 
själva, bidrar till en god familjeekonomi 
(om ni inte slösar allt för mycket pengar på 
utrustning förstås), och dessutom gynnar 
ni föreningslivet i Näsåker!

Christer Borg  
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Det har varit en händelserik hösttermin för 
ungdomsgården, så därför tänkte vi berätta 
för er vad som hänt.

Vi har målat om nere i källaren, så nu 
är det både svart och rött och blått, kom 
gärna in och titta!

I slutet av september hade vi ett pyja-
masparty-disco, där barnen drog på sig 
pyjamasen och dansade och lekte. I novem-
ber var det dags för halloween-disco och då 
fick man se alla möjliga figurer så fantasin 
flödar på byn!

Det har kommit in många idéer och 
förslag på  hur det ska se ut nere på ung-
domsgården och vi planerar och diskuterar 

nästan varje öppetkväll, så det ska bli kul 
att se resultatet!

I december ska vi åka till IKEA för att 
köpa in nya möbler, lampor, tavlor och 
vad mer vi kan tänka oss till vår ”nya” ung-
domsgård.

Hur har allt detta då varit möjligt?
Jo, lokala företag och initiativrika föräld-

rar har sponsrat oss på ett eller annat sätt, så 

Hej alla Näsåkersbor!

Foto: Sara Eriksson
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nu vill vi tacka så mycket för all hjälp!!
Tack FFFF, Föreningen Föräldrar För 

Fritid, för vinsten från oktoberfesten den 
�8/10, som gav ungdomsgården 1�600 
kronor och tack alla ni som kom dit, visst 
var det roligt?!

Tack Solatum för sponsring av färg och 
penslar när vi målade om i källaren!

Tack Mählers Smide för sponsring av 
rollers och overaller till de som målade om 
i somras!

Tack Bilisten för sponsring av vinster till 
pyjamasparty-discot, det tyckte barnen om 
väldigt mycket!

Tack Sollefteå kommun/Näsåkers Med-
borgarkontor för färg och material som ni 
sponsrat med!

Slutligen, stort Tack till alla föräldrar och 
andra vuxna som på ett eller annat vis ställt 
upp och hjälpt era barn och ungdomsgår-
den det här året!

God Jul & Gott Nytt År önskar Sara och 
alla barn och ungdomar på Näsåkers ung-
domsgård! 

Sara Eriksson

Foto: Sara Eriksson
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Lokal tradition
Från medeltiden fram till 195� var sock-
narna samhällets minsta byggstenar. 
Omkring � 500 svenska småkommuner 
växte fram. De var i sin tur framsprungna 
ur de ännu äldre byalagen. Därför har 
nästan identiska socken- och kommun-
gränser funnits i minst 700-800 år.

Traditioner bryts
Det är relativt sent som storkommuner, 
partipolitik och centraliserat beslutsfat-
tande gör sitt intåg. Hela 6�4 landskom-
muner hade direktdemokrati ända fram 
till den första stora kommunsammanlägg-
ningen 195�. Tillsammans med den andra 
kommunsammanläggningen som avsluta-
des 1974, reducerade antalet kommuner 
till knappt 300. Omkring � �00 samhällen 
förlorade självstyret och många tiotusentals 
förtroendevalda fick gå.

Före kommunsammanslagningarna var 
partipolitik främst något för riksnivå, på 
den kommunala nivån fanns mer av sam-
arbete och konsensus — det var först efter 
de tvingande sammanläggningsreformer 
195� och 1974 som partipolitiken på allvar 
gjorde sitt intåg på det kommunala planet. 

Demokratiskt vakuum
Socknen har funnits i 7-800 år, storkom-
munen i drygt 50 år. Har en ny kommunal 
identitet kunnat utvecklas under de 50 år 
som dagens storkommuner funnits? Nej, 
hela bygderörelsen med all kunskap och 
engagemang hos alla de människor som 

deltar i arbetet i byalag, framtidsföreningar, 
hembygdsföreningar, sockenföreningar, 
Folket Husföreningar, utvecklingsgrupper, 
idrottsföreningar m.m. vilar på månghund-
raåriga kulturella, historiska traditioner, 
som bara finns där.

Framtidens utmaning ligger i att hitta 
länkar mellan det genuint lokala och stor-
kommunen, regionen, nationen, EU och 
det globala samhället.

Folkrörelserådet
År �000 samlades Folkrörelserådet Hela 
Sverige ska leva kring en plattform för 
landsbygdens utveckling; ett landsbygds-
politiskt program med förslag i 10 s.k. 
landsbygdslyft.

Under rubriken ”Lokalt inflytande” pre-
senterar Folkrörelserådet sina synpunkter 
och förslag på hur bygdens inflytande skall 
kunna stärkas.

Demokrati och ekonomi hör ihop. 
Lokal förvaltning och kontroll av samhäl-
lets gemensamma resurser är utgångspunkt 
i ett uthålligt samhälle. Ge medborgarna 
möjlighet att förvalta bygdens naturresur-
ser.

Landsbygden måste få större möjligheter 
att investera i lokal utveckling och infra-
struktur samt stimulera lokalt företagande. 
Därför föreslås att de mervärden som skapas 
i landsbygdsregionerna återinvesteras direkt 
genom lokala och regionala beslut. Beskatt-
ning av skogsfastigheter, fritidshus, vatten-
kraft, mineralfyndigheter mm ska i klart 
utökad omfattning tillföras kommun och 
län där resursen är/var belägen.

Bygdens röst – mellan medborgare och 
kommun
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Varje kommun tar först hand om ”sina 
inkomster”, behåller det man har rätt till 
och därefter lämnar överskottet vidare till 
staten för skatteutjämning mellan rika och 
fattiga kommuner. Vår svenska välfärd vilar 
på solidaritet och ett skatteutjämningssys-
tem måste finnas kvar för att garantera en 
rättvis fördelning.

Det är viktigt och nödvändigt att 
använda den kunskap och det engagemang 
som finns inom bygderörelsen. Planering 
och beslut som rör den lokala nivån ska 
fattas så nära människorna som möjligt. 
Vänd planeringsperspektivet och ge den 
lokala nivån utökade befogenheter och 
initiativrätt inom den kommunala sfären. 
Inför därför en bygdenivå; en lokal plane-
rings- och beslutsnivå under den kommu-
nala nivån.

Lokala inflytande
De lokala utvecklingsgrupperna utför ett 
betydande samhällsarbete. De befinner sig 
självklart i olika faser, men vi ser att allt fler 
genomför omfattande program och kom-
plicerade projekt.

Röster höjs för att säkra det lokala infly-
tandet, att få resurser och ansvar för det 
lokala samhällsarbetet. På bygdenivån 
praktiseras redan den deltagardemokrati 
som statliga demokratiutredningen efterly-
ser; men man saknar formella mandat och 
samhälliga resurser.

En lokal utvecklingsgrupp skulle kunna 
kännetecknas av följande:

– demokratisk organisation
– formellt organiserad som ideell 

förening, ekonomisk förening, AB eller lik-
nande

– öppet deltagande för alla i bygden, 
eventuellt även andra, som ansluter sig till 

föreningens stadgar
– stadgar med syfte att verka för 

bygdens bästa samt vara bygdens röst gen-
temot kommun och myndigheter.

En ny tidsålder kräver en ny demokra-
tiordning. Kanske cirkeln är sluten. Är det 
kanske det 7-800-åriga lokala kulturarvet 
som utmanar dagens politik?

Kosternämnden
På Koster finns som på många andra stäl-
len många olika föreningar. Utvecklingen i 
vissa frågor hade gått i stå för att kommu-
nen hade kunnat skylla på lokal oenighet 
och därför skjutit upp beslut.

Nio föreningar diskuterade ihop sig om 
ett förslag som presenterades i december 
1999. En Kosternämnd skulle väljas i ett 
allmänt val och vara fristående från för-
eningar och politiska partier. Man poäng-
terade att de lokala föreningarna skulle 
arbeta med sina frågor precis som tidigare. 
Nämndens främsta uppgift skulle enligt 
stadgarna vara att bilda sig en uppfattning 
om majoritetens vilja i viktiga frågor, för-
ankra uppfattningen och förmedla den till 
berörd instans.

Den �1 maj �000 gick 60 % av Kos-
terborna till valurnorna för att välja nio 
ledamöter till Kosternämnden. Alla man-
talsskrivna Kosterbor över 16 år är valbara 
och röstberättigade. De fick sig hemsända 
hela vallängden med namn och tresiffrig 
unik kod för var och en av de 317 invå-
narna. Sedan gällde det att välja ut de nio 
man vill ha med i nämnden.

De nio öbor som fick flest röster erbjöds 
plats i nämnden. Om någon avböjer går 
platsen till nästa i tur enligt valresultatet.

Forts. på nästa uppslag
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Kosternämnden ser helst att alla är eniga 
i beslut, men skulle det ändå finnas olika 
viljor kommer man att tillämpa sluten 
omröstning.

Svågadalsnämnden
Engagemanget började redan på 1970-talet 
med studiecirklar om bygdens utveckling. 
Svågagården med skola, barnomsorg, bibli-
otek, distriktsköterska, kyrka, Folkets Hus, 
matsal, idrottshall, verkstäder och äldre-
boende byggdes. Ett självförvaltningsråd 
infördes och tankar om närdemokrati i nya 
former började snart gro.

Kommunen i Hudiksvall enades om ett 
försök med en direktvald Svågadalsnämnd. 
Den 5 maj 1996 gick man till valurnorna 
för att rösta fram ledamöter till den parti-o-
politiska nämnden. Omkring 500 invånare 
i 10 byar nominerade och röstade fram sju 
ledamöter. Valdeltagandet var 69 %. I valet 
1998 nominerades 99 kandidater och �0 
ställde upp. Då valdes de sju ledamöterna 
av 6� % av invånarna.

Nämnden är en kommunal nämnd med 
ansvar och egen budget för barnomsorg, 
skola, äldreomsorg, fritid och kultur samt 
landsbygdsutveckling. Flera utvärderingar 
har skett och visar att Svågadalsnämnden 
skött verksamheten mycket bra. ”Svågada-
len utgör en demokratisk formalisering av 
lokalt utvecklingsarbete, som innebär att 
makt och ansvar blir tydligare”.

Områdesstyrelse i Kall
Syftet med områdesstyrelsen var ”att genom 
en utvecklad lokal demokrati, öka infly-
tande och delaktighet för medborgarna i 
frågor som rör bygdens utveckling, samt att 

ta tillvara samhällsengagemang hos män-
niskor som inte är partipolitiskt aktiva”. 
Kallbygdens Intresseförening ansökte hos 
Åre kommun om att få bilda områdessty-
relse för att få mer inflytande över servicen 
i bygden.

Områdesstyrelsen är en sorts kommunal 
nämnd och består av en mix av politiker 
och lokala representanter. Fem kommu-
nalfullmäktigepolitiker utsågs av kommu-
nalfullmäktige och fem parti-o-politiska 
lokala ledamöter valdes i direktval. Dessa 
tillsattes formellt också av kommunalfull-
mäktige. Bland Kallbygdens omkring 600 
invånare nominerades 50 och 30 accepte-
rade kandidaturen.

Områdesstyrelsen ansvarar för för-
skola, skolan klass 1-6 och hemvården. Ett 
utmärkande drag i arbetet är att man arbe-
tar utifrån sakfrågan och inte utifrån par-
tipolitiska åsikter. Utvärderingar pekar på 
flera positiva faktorer som helhetstänkande, 
lokal förankring, kanal in i kommunhuset, 
bättre sammanhållning och ökad förståelse 
för det politiska systemet.

När det gäller förankringen i bygden 
upplever man inom områdesstyrelsen att 
det är svårt att nå ut till folk. Det är de 
redan aktiva och direkt berörda som blivit 
mer engagerade, t.ex. aktiva i de sex bya-
lagen. Personalen inom barnomsorg och 
skola har varit positiv medan de inom hem-
vården varit negativ till förändringen.
Utdrag ur ”Bygdens röst – mellan medborgare och 
kommun”, av Ulla Herlitz. 

Sammanställt av Per Sahlström

Forts.  från föregående uppslag
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Vi var ett 40-tal personer som bänkade oss 
i Församlingshemmet 11/11, när Ådals-
Lidens teater- och publikförening bjöd på 
en trevlig sång- och musikkväll. Annika 
Sehlström tolkade Monica Zetterlund ack-
ompanjerad av Bengt Bygren på piano. 
Programmet bestod av femton sånger, 
varvat med berättelser ur hennes liv, berät-
tat från Monicas egen bok “Hågkomster ur 
ett dåligt minne”.

Monica Zetterlund var en sångerska 
med en unik röst, hon var en av dem som 
kunde få allt hon sjöng att låta bra, dess-
utom visste man att det var hon som sjöng 
även om man bara hörde någon strof av 
sången. Att försöka tolka Monica Zetter-
lund borde därför vara en ganska otacksam 
uppgift, eftersom ingenting egentligen kan 
mäta sig med originalet. Men Annika Sehl-
ström fick nog de flesta av oss att en bit 
in i programmet leva med i sångerna och 
texterna, så vi snart trodde det var självaste 
Monica Zetterlund som stod där framför 
oss i Förslamlingshemmet.

Berättelserna och anekdoterna var fyn-
digt formulerade, och valet av sånger pas-
sade bra in. Det gav mersmak, både på 
Monicas biografi och förstås på hela hennes 
livsverk. 

Efter fikapaus fick vi några extranummer, 
när Annika och Bengt framförde sånger ur 
Edith Piafs repertoar. Personligen behöver 
jag inte speciellt mycket smäktande drag-
spel förrän jag är hänförd, och eftersom 
sångerna framfördes ackompanjerat med 
både dragspel och piano så blev det en 

mycket trivsam avslutning på kvällen som 
fläktade sydländsk sommarkväll.

Ett skönt avbrott i novembermörkret, 
lagom långt, trivsamt och avkopplande. 
Därtill bjöds det på vansinnigt god äppel-
kaka till fikat. Tack Ådals-Lidens teater- 
och publikförening.

Jenny Staaf

Gyllene blad ur Monicas dagbok

Vykortet
I detta nummer av Byabladet blir det inget 
vykort, vi får längta efter tillbakablickar till 
nästa nummer. Åsa Bergh som gör detta 
populära inslag har fullt upp med färdig-
ställandet av två nya böcker, så vi ursäktar 
henne förstås och önskar lycka till med 
dem.

Vad böckerna handlar om?
För att inte riskera att få skäll, avslöjar 

jag att de handlar om människans bästa 
vän. 

Voff!
Christer Borg   
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Snön faller mjukt och stilla

Målar marken ljus och vit.

Djuren tecknar spår i snön.

Orren knaprar på björkens knopp

Hungrig efter nattens vila. 

Litet barn på skidan glider

upp och ner i backar stora. 

Tänker gärna på Tomtenissen

Och hans släde med julpaket. 

Norrskenet sprakar på himlavalvet

ljuset fladdrar som för vinden.

Nattens tystnad känns befriande

vandrar vägen fram allena. 

Nej, Ugglemor hoar på sin gren

Mickel Räv stryker listigt förbi.

Rådjuret jagas skyggt av ivrig hund

men hinner iväg till räddning

djupt inne i skogens dunkel.

Här vilar det ut vid granens fot

Somnar och drömmer om våren. 

Då förbyts tungt mörker till lätt ljus

och matta molnskuggor avtar

mot den blåvita mattan av snö.

Haren har tecknat ett zick zack mönster 

under landskapets snötyngda granar,

som står på parad vid skogsbrynets kant

vaktar där vintrig natur från våld och krig. 

Mångas sinnen fylls av ovärderlig  
adventsfrid 

ty snart stundar en efterlängtad juletid.

GOD HELG!

Dagmar Borin Svensson 

 

Novembertankar
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Kulturföreningen Soja bestående av de 
två skådespelarna Sofia Andersson och Jan 
Boholm gästade Markusgården en okto-
berkväll. De båda hade av Beppe Wolgers 
änka fått tillåtelse att fritt husera i Beppes 
museum på ön Öhn i Jämtland en helg. 
Där gjorde de veritabla fynd bland alla 
högar av manuskript, för det visade sig att 

drygt hälften av allt material aldrig fram-
förts eller publicerats.

Tillsammans med regissören Gisela Nils-
son har duon satt ihop en föreställning i två 
akter, där kända sånger och texter blandats 
med okända. Det blev en synnerligen lyckad 
mix, inte enbart därför att Beppes texter är 
fantastiska, utan lika mycket beroende på 
skådisarnas uppenbara kärlek till materia-
let. Ena stunden rann tårar av rörelse och 
i nästa rungade skrattsalvorna så att taket 
nästan lyfte sig.

Visste ni att det är Beppe som skrivit 
”Sakta vi gå genom stan”, ”Ta av dej skorna” 
och ”Pjata å pjata”, till exempel.

Det nummer som gjorde starkast intryck 
på mig var ett tidigt utkast till vad som 
sedermera blev ”Bunta ihop dom!”, den 
sanslösa monolog som Lars Ekborg fick 
framföra. Beppe hade tillsammans med 

Yngve Gamlin till-
bringat en kväll 
med ett riktigt jämt-
ländskt original till 
gubbe. Han kanske 
inte till hundra 
procent står för alla 
drastiska åtgärder, 
som att ”Kärringar 
över 40 ska man 
vända uppochner på 
å använda som spar-
bössa”, men inte helt 
otänkbart är att han 
anser att ”Stockhol-
mare, hottentotter, 
finnjävlar, mopedis-

ter och invalider ska buntas ihop och slås 
ihjäl.”  Fruktansvärt roligt blev det i alla 
fall. 

Till våren får Näsåkersborna chansen att 
återstifta bekantskapen med Kulturfören-
ingen Soja. Då ska de framföra föreställ-
ningen ”Pyttipanna” på hotellet och till 
den ska det serveras gräddstuvad pytt för 
hungriga i publiken.

Annika Gustafson 

Succéartad hyllning till Beppe

Foto: teater SOJA
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På inbjudan av Sollefteå Byalagsråd genom-
fördes under torsdag kväll 16/11 ett semina-
rium i lokal demokrati med kulturgeograf 
Ulla Herlitz från Styrsö i Bohuslän.

Inbjudna var representanter för samtliga 
politiska partier inom Sollefteå Kommun, 

de lokala råden i Junsele, Ramsele och 
Junsele, Kommunens glesbygdsutvecklare 
samt medlemmar i kommunens c:a 30 
olika byalag och bygdeföreningar.  

Med lokal demokrati menas demokra-
tiska aktiviteter på nivå under den kom-
munala, det vill säga den verksamhet som 
bedrivs inom byalag, bygdeföreningar och 
andra lokala grupper. Kännetecknande för 

denna typ av demokrati är att den oftast 
bedrivs oberoende av partipolitisk tillhö-
righet men med ett engagemang grundat 
i en intressegemenskap utifrån geografisk 
belägenhet. Ulla Herlitz inledde med att 
berätta om inspirerande exempel där lokala 

demokratigrupper lyckats få inflytande över 
frågor av lokal karaktär, som Svågadals-
nämnden som är en kommundelsnämnd 
i Hudiksvalls kommun där man har ett, 
från kommunen, delegerat beslutsfattande 
och eget budgetansvar i lokala frågor och 
där ledamöterna i nämnden väljs personli-
gen i allmänna val av invånarna i bygden. 
Platsen är den gemensamma nämnaren 

Lokal demokrati

Ulla Herlitz, foto Karin Jansson Borg    
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och man jobbar obunden av partipolitiken. 
Andra liknande exempel finns också i Kall i 
Jämtland, på Koster i Bohuslän och i Öst-
erfärnebo är man på gång. 

Med en modell som visar vilka vägar 
som fungerar resp. inte fungerar mellan 
kommuners invånare och beslutsfattare 
visade Ulla på såväl brister som möjligheter 
i kommunikation. Vidare skissade hon upp 
de olika nivåer där det behövs demokrati. 
Den högsta nivån är den globala, sedan 
kommer EU-, Nationell- regional- kom-
munal nivå och slutligen bygdenivå. På alla 
mellannivåer finns en formaliserad demo-
kratisk struktur men både den översta och 
den nedersta saknar sådan. 

Ulla redogjorde även för de svenska kom-
munernas historia. Under flera hundra år 
hade vi i Sverige tusentals små självstyrande 
kommuner med personval till beslutsbefett-
ningar. Detta innebar att besluten låg nära 
invånarna. Genom de stora kommunsam-
manslagningarna på 50- och 70-talen redu-
cerades antalet kommuner till drygt �00 st. 
Detta har medfört ett demokratiskt glapp 
ur vilket bygderörelsen som nu kräver legi-
timitet har uppstått. 

Efter Ulla Herlitz anförande bildade de 
deltagande smågrupper för diskussioner. 
Vid redovisning av gruppdiskusionerna 
kunde skönjas ett intresse även bland de 
politiska representanterna för kommunen 
var för försök med delegering av makt till 
kommundelsnämnder som i Svågadalen. 

Detta seminarium som var arrangerat av 
styrelsen för Sollefteå byalagsråd är menat 
som en fortsättning i samma anda som 
seminariet om Rättviksmodellen i Näsåker 
förra hösten. Alla deltagare var eniga om 
att det var ett inspirerande seminarium. 
Vi hoppas att det kommer en fortsättning. 

En liten besvikelse var dock att inte repre-
sentanter för samtliga politiska partier var 
närvarande. Moderaterna, Folkpartiet, 
Centern och Miljöpartiet lyste med sin 
frånvaro. 

Anders Petterson

Talande dokument
För en tid sedan fick jag ett arbetsdoku-
ment från ett möte på kommunen. Det 
handlade om hur mycket pengar man kan 
spara på att sälja eller lägga ned bland annat 
vårt badhus i Näsåker.

Detta för att få råd med driften av det 
planerade nybygget av badhus i Sollefteå.

Nu ska sägas att det inte blev mer än ett 
arbetsdokument denna gång, men risken 
att det dyker upp igen och då behandlas, är 
förstås överhängande. 

Men egentligen handlar det om något 
helt annat, nämligen hur man ser på oss 
som bor här ute i västraområdet, och hur 
man ser på våra framtidsutsikter. 

För i samma dokument fanns sparpla-
ner på en hel massa anläggningar, i princip 
alltihop i västra. 

Tycker de som skrev detta arbetsdoku-
ment verkligen att det är kört med västra? 

Eller tycker de att vi ska klara oss själva 
på något sätt? För det är de enda rimliga 
tolkningar jag kan göra. Antingen tror man 
att västra är färdigt för dödsbädden, och 
därmed också att det är lika bra att satsa 
pengarna någonstans där det ännu finns 
kvar folk. 

Eller så tycker och tror man att vi gör 
bäst i att köra dessa anläggningar i egen 
regi, på frivillig grund via föreningar osv., 
med driftsbidrag från kommunen. 
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Lösningen på Byakrysset nr 5-�006. Vin-
nare av Byakrysset nr 5, Var Rune Westin 
Junsele, som vann Boken: Hällristningar 
vid Nämforsen, skänkt av Stiftelsen 
Nämforsen.�0st insända lösningar. 

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 5
Skicka artiklar och annonser före den 8 januari

Lösningen på Byakrysset nr 5-2006

Och i så fall undrar jag vad de ska med oss 
till? 

Är det inte lika bra att göra sig av med 
oss på en gång? Eller kanske vi ska göra oss 
av med Sollefteå? 

Jag har inte gjort någon ekonomisk 
kalkyl på hur det skulle se ut, men inte tror 
jag att det skulle vara omöjligt att göra en 
egen kommun av t ex Näsåker, Ramsele, 
Junsele och varför inte Backe, som tydligen 
har samma sits med sin huvudort, Ström-
sund. 

Riksdagen har gjort det mycket enklare 
att bryta upp kommuner idag, i princip ska 
man visa en hållbar kalkyl, och sedan är det 
en majoritet för kommunbrytning som ska 
till i samband med ett ordinarie kommun- 
och riksdagsval. 

Plättlätt alltså!
Vad tycker ni? 

Är det ok att lägga ned Näsåkers 
badhus? 

Tycker ni att vi ska ta över driften 
själva? 

Hur ska framtida renoveringar bekostas?
Ska vi försöka bryta oss ur den här kom-

munen och klara oss på egna ben igen? 
Skulle vara intressant att höra era åsik-

ter. Tyck till, skriv en rad till adresserna på 
andrasidan. För kom ihåg, det är ni som 
bestämmer, inte politikerna eller tjänste-
männen. De är valda av er, ni har bara gett 
dem ert mandat att styra över den här kom-
munen. 

Men ni kan lika gärna ge ert mandat till 
någon annan, eller rent av behålla det självt 
genom att starta ett eget parti. 

Allt är möjligt, men det beror på er 
själva.

Christer Borg   
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Ledord till Byakrysset 2006-6

VÅGRÄTT:
8. Oerfaren färg
9. Kallas ibland ”humorns baksida”
10. Utan anmärkning
11. Fordrar fritt syre
13. Västrysk flod
15. Äga
17. Barnbördsavdelning
18. Betyg före siffrorna
19. Ägde rum i Göteborg i augusti 2006
20. Slipper den som ätit
21. Lämpad
23. 100 sätter h framför
24. Satt i ordning
25. Hemkallas
27. Fanns ett västromerskt
28. Längst ner på renen
29. Kan man sönder
32. Närliggande församling
33. Urkundstjänsteman
37. Från lägre till högre form
40. Dit pekar kompassnålen
41. Är dock-likt
43. Ropa utan h
44. Kortform för Albert
45. Färdig och släpper igenom ljus
46. Lämnas på våren
47. Strävan
48. Senast 2004
49. Böjd spets
50. Gamgodis
51. För värme och renhet
53. Kvinnonamn
54. 6 games i tennis
56. Ifall
57. Hällregn
58. Överräcka
59. Är välskött skog
63. Kallades Eisenhower
65. Mängd
67. Fackorganisation
68. Kan man vara öra
70. En viss Teje
71. Blänkare
73. Askungens moder
74. Hyena

LODRÄTT:
1. Slagna
2. Kan vaja för vinden
3. Kan spelbandit vara
4. Artigt tilltal till engelsman
5. Kan åskknall vara
6. Festklänning
7. Råttpälsverk
8. Två tredjedels gul
12. Svordom
14. Skogsprodukt
15. Frågeord
16. Kan man lägga
17. Döna
18. Kadaver
20. Svampdel
22. Totalt illahörande
26. Utsirad
27. C:a 10 mil söder om Warszawa
28. Leka på tangenterna
30. Sandbank
31. Satte ”von” före sitt namn
33. Använde du säkert till 27 lodrätt
34. Längst i öster i kyrkan
35. Lugn
36. Utanför Bretagnes kust
38. Där är glam och ståhej
39. Fårprodukt
42. Förebild
44. Gammal bärsort
48. Stank
49. Musägare
50. Mindre tallrik
52. Böneslut
53. Föra oväsen
55. Mer än två
60. Fiskrik älv i norr
61. Bli underhållen
62. Middag
64. Sädesskal
66. Teleskop
69. Avpassad mängd

72. På det sättet

Först öppnade rätta svaret vinner Två 
muggar från Rödakorsets ”världens gåva” 
skänkt av Ritzéns Livs Näsåker
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Skicka lösningen senast den 10 januari  till Daniel Törnstam Nipvägen 3 88030 Näsåker. 
Märk kuvertet Byakrysset. Glöm inte namn och adress.
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Välkommen!
Marianne, Sture, 
Agneta och Viola

Välkommen till 
ett enkelt tradionellt Julbord 
hos oss på Fäbodammen 
söndagarna 3/12, 10/12, och 17/12 

Dryck tillkommer
Fullständiga rättigheter

Endast förbeställning 0622-101 00 eller 0622-101 86

Vuxna 180:- 7-12 år 60:- 0-7 år gratis


