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Spalten

BYALAGSARBETE

Kan det löna sig? Uppenbarligen tycker vi 
det, vi som håller på med det. Här i Ådals-
Liden har vi Byalaget Näsåkers Samverkan 
som omfattar samtliga människor boende 
inom församlingarna ÅdalsLiden och 
Resele. På andra håll är ibland byalag och 
intresseföreningar uppbyggda enligt annan 
modell. Mer eller mindre demokratiskt. 
Trots spott och spe från våra belackare kan 
vi ändå inte komma ifrån att en opolitisk 
demokratiskt uppbyggd organisation är 
värd att kämpa för. 

På årsmöten kan nya representanter 
väljas för de utmattade eller ointresserade 
som suttit sin tid. För mycken tid går åt det 
ideella arbetets möten. Så det är helt klart 
att man många gånger ställer sig frågan: 
”Varför gör jag det här?”. Allra helst när 
orättfärdiga påhopp och smutskastningar 
sker. Sådana gånger får man trösta sig med 
att människor som mår dåligt gärna för-
lägger sin problematik på någon annan, 
istället för att jobba med sitt eget dåliga 
mående. Det här fenomenet kallas med ett 
annat ord för projektion och är vanligen 
förekommande inom alla områden av den 
mänskliga sfären.

Med vad, jobbar vi då som gör det 
meningsfullt att hålla på? Bortsett från alla 
våra skrivelser hit och dit, till kommun, 
länsstyrelse och regering, i ärenden från 
skola till vägbeläggningar och miljöpåverk-
ningar tar vi fasta på Byalagets Näsåker 
Samverkans målsättning som är formulerad 
i orden ”Näsåker ska vara en bra plats att 

bo på och besöka”. Med Näsåker avses här 
Niplandskapet runt Ångermanälven, alltså 
Ådals-Liden och Reseles församlingar. Och 
där tycker jag verkligen man kan se det 
praktiska resultatet av Nipprojektet, som är 
en del i Byalagets regi. Ni har väl lagt märke 
till hur vackert det har blivit i niporna? 
Med röjningar av träd och sly, snickrande 
av spångar och hagar, betande kreatur och 
bedårande vyer har Nipprojektet gjort ett 
fantastiskt arbete. Tack för det!

Det är så vi jobbar. Att ha en samord-
nande och pådrivande roll i olika projekt. 
Nytt för i år är att besöksnäringen samlats 
under namnet Turistakademien (som ju är 
en gammal tanke, men tankar kan ibland 
behöva ”ligga till sig” för att få fäste). Turist-
byrån har också hamnat på Byalagets bord 
och där jobbar vi nu för andra året i rad på 
att förbättra form och innehåll. Detta gör 
vi med en minimal budget om 40.000:-. 
Ramsele och Junsele turistbyråer får lika 
mycket de. Eller lite, om man nu ska se till 
vad pengarna ska användas till. Personal, 
lokal, telefon, reklam och annat behövligt. 
Inte blir det mycket, inte. Tvärtom, vi går 
back, och vi stretar och drar för att sy ihop 
”paraplyorganisationen” Byalaget Näsåkers 
Samverkan.

Det senaste som står för dörren är arbe-
tet med ett digitalt tryckeri som är tänkt att 
ske i formen för Gemenskapsföretag, samt 
även det vara en avknoppning från Byala-
get. Gemenskapsföretag är ett företag som 
ägs av alla medlemmar, drivs som vinstdri-
vande företag men vars mål inte är enskil-

Forts. på sid 4
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das ekonomiska vinstintresse utan snarare 
det gemensammas bästa för ögonen. Social 
ekonomi, kan man kalla det.

Spännande och nytt, svårt att förklara 
rakt av, men vi jobbar på att göra det känt. 
För utveckling är viktigt om vi ska kunna 
överleva i bygderna. Och det kan vi bara 
göra tillsammans. Vi kan aldrig göra oss 
rika och ”breda” på varandra här i glesbygd. 
Med sådana tankar har man fått fel post-
adress eller inte förstått hur beroende vi är 
av varandra. Vårt gemensamma kapital är 
överlevnadsproblemen. Då har vi inte råd 
med avundsjuka och bidrag. Sådant fjätt-
rar och binder upp i beroende. Att våga se 
varandra som resurser och tillgångar med 
möjligheter till gemensamma satsningar, då 
blir det meningsfullt och attraktivt att bo i 
våra bygder.

Gunilla Fluur ordf.

Forts. från sid 3 16-75 år, mer eller mindre föreningsvana.
Med övningar, varvade med föreläsningar, 

lotsades vi fram genom demokratiska pro-
cessers framväxt till förvaltningsstadier, för-
tvining och död som oftast kännetecknar 
olika rörelser. Nu fick vi lära oss redskapen 
för det meningsfulla, frivilliga arbetet. Den 
judiske filosofen Martin Bubers “tre tankar” 
återkom under dagarna med jämna mellan-
rum:  betänk varifrån du kommer, vart du 
är på väg och inför vem du ansvarar. Att 
tydliggöra för sig själv med vilken legitimi-
tet vi agerar i olika situationer.

Att fatta beslut om hur man ska fatta 
beslut, är A och O för en förening. Stän-
digt måste den demokratiska processen 
iscensättas och upplevas för att deltagarna 
ska kunna känna delaktighet och enighet. 
Annars blir det som vanligt “vi och dom” 
som råder och det vet de flesta av oss, hur 
lite kreativitet som ligger i den polarise-
ringen.

Gunilla Fluur, Näsåker 2 maj 2006Utbildning i  
demokratiska processer

Byalaget  Näsåkers Samverkan blev förra 
året beviljade ett bidrag, för att ha en 
utbildning med avsikt att stärka förenings-
livet. Det här blev verklighet först i slutet 
av april, i år.

Till samtliga föreningsstyrelser inom vårt 
upptagningsområde skickades en inbjudan 
ut som gällde en kvällsupptakt och sedan 
ett heldags seminarium, måndagen den �4 
april respektive lördagen den �9 april. 

Thorsten Laxvik som sedan 80-talet stu-
derat demokratiska processer och skrivit ett 
par böcker i ämnet var vår kursledare. Vi, 
som kom till utbildningen, var en blandad 
kompott av människor med åldrar mellan 
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Näsåkers
 Hem & Skolaförening

Simskola på badhuset, födda 2001 
och äldre. 
Medlemmar gratis, övriga 150:-. 
16/6 till 30/6, dagtid, 45 minuter.
Anmälan till Kenneth Modén:
070-341 38 30 eller 200 48.

Tack för denna termin, vi hoppas ni 
kan ställa upp under Urkult med 
masslogin, vi behöver personal.
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Byalaget och Byabladets redaktion vill passa 
på att i detta nummer få tacka Per Sahlström 
för ett enormt bra och välgjort arbete med 
Byabladet sedan �001. Per tar nu ett välför-
tjänt adjö efter oräkneliga timmar bakom 
tangentbordet med vår bytidning. 

Från början arbetade Per med Kerstin 
Hansson och Ulla Lundin, och sedan har 
medarbetarna skiftat genom åren. Sedan ett 
drygt år har Karin Jansson Borg och Daniel 
Thörnstam hjälpt till, och även jag själv lite 
grann. Men huvudarbetet, att sätta ihop 
texter och annonser till en smaklig kompo-
sition, har varit Pers arbete hela tiden. 

Jag frågar Per vad som varit roligast med 
tidningen, och han säger att själva layout-
arbetet har varit det mest stimulerande. 
Att få Byabladet att se ut som en riktig tid-

ning. Nu ska Per och hans livskamrat Eva 
syssla med att renovera Essys. Fastigheten 
köpte man �005, och båda två ser nu fram 
emot att få pyssla om den både invändigt 
och utvändigt. Även trädgården ska göras i 
ordning, men man har inte bråttom, utan 
renoveringen och pysslandet i sig blir själva 
målet. 

Lycka till med det, säger vi från Byabla-
dets redaktion!

Christer Borg

Per Sahlström slutar som redaktör

Brandmuseet
Under sommaren har Brandmuseet pub-
kvällar fredagarna 14:e juli, �1:e juli och 
�8:e juli. Lokala trubadurer underhåller, 
bland annat Anders Pettersson och Putte 
Kihl.
Under Urkult har man öppet onsdag till 
lördag.
Man serverar öl och grillat, och håller på 
från 19.00 tills vi går hem…
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perioden �00�-�006. Vattenfall och kom-
munen skulle finansiera projektet och en 
konsult från Stockholm (?) skulle hjälpa oss 
att finna ny framtidstro. Nu när Vattenfall 
hade lämnat Näsåker. 

Slutresultatet blev ett dokument, tryckt 
på fint papper i 4-färg. Fortsättningen 
hängde på oss Näsåkersbor.

Nu när perioden snart lider mot sitt slut 
kan vi se att nästan alla punkter i det strate-
giska programmet är uppfyllda. Ett fantas-
tiskt arbete har gjorts av många människor 
och visst har framtidstron stärkts de senaste 
åren. Dokumentet används fortfarande och 
är en del av byalagets arbete för Näsåkers 
framtid.

Det blev en riktig rivstart för min del, 
och jag kom snabbt in i arbetet med Bya-
bladet.

Sammanlagt kom det ut fyra nummer av 
Byabladet �001.

Årgång 3

Under �00� ökade vi utgivningen till sex 
nummer. Det handlade mycket om Näs-
åkers framtid och Strategiforum. I nummer 
två presenterades det färdiga strategiska 
programmet för Näsåker �00�-�006. N-E 
Humlesjö berättar i nummer tre för första 
gången om ”Näsåkers Nipor”. Ett fantas-
tiskt projekt som tog sin början �001.

Efter 5 år och �9 nummer har jag nu läm-
nat över ansvaret för Byabladet.

Det började vid Byalagets årsmöte den 
�7 mars �001, då jag blev invald i styrelsen 
som ersättare. Det som lockade mest var 
arbetet med Byabladet, vår lokala tidning 
som Byalaget började ge ut år �000.

I gamla styrelsen satt Lars Tängdén, Eva-
Lotta Breitholtz, Bo Nilsson, Lars Englund, 
Per Holmström, Jonas Mähler och Kerstin 
Hansson. Ersättare var Nina Lundin och 
Margareta Alton. I redaktionen fanns Nina 
Lundin och Ulla Lundin.

Nya i styrelsen �001 blev Thomas Wik-
ström, Anders Petterson, Magnus Engblom 
och jag själv.

Redaktionsgruppen blev jag, Kerstin 
Hansson och Ulla Lundin.

Årgång 2

Nummer ett hade redan kommit ut. Num-
mer två kom helt att domineras av ”Stra-
tegiforum”. Bertil Nordin skriver om stor-
mötet som hållits på Markusgården i maj. 
Elisabet Lassen, lokala politiker, represen-
tanter från SNA, en chef från Vattenfall och 
1�0 ortsbor drabbade samman och startade 
upp Strategiforum.

Syftet var att under det kommande halv-
året, utarbeta ett strategiskt program för 
samhälls- och livsutveckling i Näsåker för 

Byablad jag minns I nummer sex �00� kom äntligen beskedet: 
”Nu är det klart! Nu kan vi göra vad ViVill 
med Centrumhuset”. Eva Bergkvist, fören-
ingens kassör, var in till SBAB och köpte 
fastigheten för en krona.

Under året förekom många intressanta 
artiklar. Samhällsdebatter, gamla berättel-
ser, föreningsinformation, tolkning av häll-
ristningar, åttonde Urkult-festivalen, Rane- 
och andra internationella projekt, Näsåkers 
webportal, mm.

Till styrelsen i Byalaget �00� kom: Ulf 
Breitholtz, Eva Bergkvist, Anne-Marie 
Svensson.

Redaktionen bestod av mig själv, med 
viss hjälp av Mattias Berge.

Årgång 4

År �003 börjar med ett sorgligt besked. 
Näsåker har mist en stor profil. Paul Lundin 
avled den 1� januari. Vi publicerar utdrag 
ur P Lundins bok ”Vingslag från förr”.

Priset till ”Årets Näsåkersbo” delades ut 
för första gången. Det blev Marianne och 
Sture Persson för deras entreprenörskap, att 
tro och våga satsa på Näsåker.

Artiklar under året hade stor spridning 
på innehåll. Ponnyutställningar, fjärde 
året vi hade Filmfestival på Markusgården, 
gamla bilder, bästa 4:an, artiklar från andra 
länder, datakurser, Rock-Art, David-Elin-
Johanna blir Europamästare i dubbelbugg.

Nya i styrelsen �003: PG Ahlström, An-
ders Ek, Martin Leggett och Helen Blästa.
Redaktionen bestod av mig själv och Jenny 

Staaf, med hjälp av Margareta Alton och 
Thomas Wikström.

Årgång 5
�004 fortsätter vi publicera avsnitt ur Paul 

Lundins bok ”Vingslag från förr”. Många 
intressanta berättelser vid tiden för Pauls 
uppväxt, om människor och deras vardag.

P Lundins minnesfond delar ut sitt sti-
pendium för första gången, det gick till 
Magnus Johansson.

Det var artiklar om nya företag i Näs-
åker, ME Fotvård och Bagerihörnan. Ur-
kult firade 10 årsjubileum med publik, sol 
och värme rekord.

ÅSK anordnade DM i Bridge på hotel-
let, Ann och Jerry tog hem första priset ef-
ter hård kamp.

Årets Näsåkersbo blev Fia Berggren. 
Tack Fia för allt du gjort för den uppväx-
ande generationen här i byn.

Under sommaren arrangerades både 
ponnyutställningar och unghästpremiering 
vid Holafors ridskola.

Under året förekom också artiklar om 
Centrumhuset, � till �, inflyttade, fören-
ingar, filmfestivalen, kåserier och samhälls-
debatter.

Nya styrelsemedlemmar i Byalaget �004 
blev: Gunilla Fluur, Karin Jansson Borg, 
Kristina Olsson och Daniel Törnstam.

Redaktionen bestod av mig själv, Karin 
Jansson Borg, Daniel Törnstam. Annika 
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Gustavsson och Martin Leggett kommer 
med under året.

Årgång 6

Byabladet växer under �005 och får fler 
sidor. Utgivningen känns stadigare förank-
rad och redaktionen under �005 fungerar 
mycket bra.

Det blir många artiklar under året, med 
många olika teman. Midvinterfest, filmfes-
tival, byforskning, föreningsnytt, företags-
presentationer, nationaldagen, arkeologi 
vid Nämforsen, invigning av medborgar-
kontoret, artiklar från andra länder, skol-
sidan, mm.

Artiklar om nya företag i Näsåker, Eget 
Bevåg. Andra teman är ”Näsåker – Ett av 
Sveriges hästcentrum”.

Som ett extranummer kom Byabladet 
Special ut runt midsommar. Den trycktes 
i 1�.000 ex och delades ut i affärer och på 
bensinmackar i hela Västraområdet. Temat 
var ”vi vill att du flyttar hit”.

Årets Näsåkersbo blev Nils-Erik Humle-
sjö för hans arbete med att öppna upp och 
återställa niplandskapet och att även skapa 
arbetstillfällen.

Nya i Byalagets styrelse �005: Börje 
Fredriksson, Nils-Erik Östman och Sofia 
Fjäll.

Redaktionen bestod av mig själv, Karin 
Jansson Borg och Christer Borg, med hjälp 
av Daniel Törnstam och Annika Gustavs-
son.

Årgång 7

Det här året började med ett tjockt num-
mer av Byabladet. Artiklar om räddnings-
tjänsten och Bertil Nordins bok.

Återigen blev det filmfestival med bra 
filmer både fredag och lördag.

Årets Näsåkersbo blev i år Jenny Staaf, 
för att hon gjort Näsåker känt i hela lan-
det.

ÅSK fyllde 80 år och hade fest på Mar-
kusgården. Vi får ett lokalt råd och Byala-
get startar ett litet tryckeri.

Nya i Byalagets styrelse �006: Anna Ma-
rica Ek, Elisabeth Sellgren, L-O Eriksson 
och Pecka Frisk.

Redaktionen består nu av Karin Jansson 
Borg och Christer Borg. 

Korsordet.
Korsordet är något alldeles speciellt i Byabla-
det. Det är det enda material som jämt har 
kommit in i rätt tid till deadline. Ja, ibland 
det enda material som kommit in. Många 
gånger har det fungerat som en väckarklocka 
när Bosse har skickat materialet till korsordet. 
–Oj, är det redan tid för ett nytt nummer.

Tack Bo Lundgren för alla byakryss, hop-
pas du orkar hålla på länge till.

Slutord
Byabladet skapas inte av redaktionen utan av 
de som bidrar med artiklar och annat mate-
rial till tidningen.

Tack för en rolig tid.
Per Sahlström

Fortsättning från sid 9
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Sista helgen i maj är vi värdar för en 
”Hundmyshelg” då ett gäng entusiaster 
avslutar terminen på HUNDraelvan. Det 
blir god mat, roliga hundaktiviteter och en 
chans att äntligen hinna träffas lite längre 
än under träningskvällarna. En trivsam 
budgetsemester med Hunden i fokus!

Åsmon Den 5 juni blir det grillfest. En 
trevlig sammankomst med trubadur och 
god mat - förhoppningsvis i härligt försom-
marväder!

Den 30 juni – 4 juli blir det ett Hund-
kul-läger. Fem dagar med chans att prova-
på olika grenar och aktivering – dessutom 
planeras en del utflykter och förhoppnings-
vis blir det läge att ta ett forsbad i jätte-
grytorna! (Se ”Omgivningar”.) Anne-Lie 
Sjölander-Wikström håller i trådarna och 
inspirerar!

Helgen därpå – 7-9 juli – står det Agility 
på programmet. En succé förra året – och 
kanske t.o.m. ännu roligare i år? Instruktör 
är Titti Janzé.

Den 14-16 juli har jag (och Nova) bjudit 
in hundar och förare från Novas kennel, 
Grozzos. Det blir en träff under ledning av 
instruktören Nadine Karrhammar. Eventu-
ellt ”fyller vi på” även med andra ekipage 
som är intresserade av att utvecklas och ha 
en trivsam helg.

�8-30 juli blir det Valphelg under led-
ning av Linda Gustafsson.

Första helgen i augusti är huset märkligt 
hundfritt – då kommer nämligen besökare 
till Urkult-festivalen att övernatta i biabäd-
dar och på ventapads *s* ! (Kolla gärna in 

Urkult under ”Länkar”!)
10-13 augusti är det ”riesen-camp” 

– Klasans kennel kommer tillbaka. Jätte-
roligt!

Helgen därpå, 18-�0 augusti, kör vi 
Freestyle. Kim Salo och Frida Rönntoft 
från Östersund instruerar och inspirerar. 
Uppvisning på utedansbanan vid Kägelval-
len under lördagskvällen!

Valphelg under ledning av Linda Gus-
tafsson – ytterligare en chans för dig som 
gärna vill delta i en grundkurs med valp 
eller unghund. �5-�7 augusti är tidpunk-
ten.

Deltagarna i mars månads tävlingslyd-
nadskurs kör en återträff med Nadine den 
sista helgen i september.

Nyfiken? Maila för närmare informa-
tion!

Fler kurser är på gång, bland annat 
klicker och ringträning. Det finns också 
möjlighet att själv arrangera någon räff 
– eller bara mellanlanda på väg norr- eller 
söderut. Välkommen att höra av dig!

Åsa Tova Bergh

Händer i Åsmon -  
arrangemang Hundraelvan
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…var Näsåker en verkligt blomstrande 
jordbruksbygd – som dessutom låg i start-
groparna inför Vattenfalls epoken. I slutet 
av fyrtiotalet skulle kraftverk byggas och 
trakten förvandlades för en tid till ett veri-
tabelt ”Klondyke” med tusentals tillfälliga 
inflyttare. 

Bara i Kilforsen bodde ett par tusen per-
soner – självklart fanns skola, affär, biograf 
och annat nödvändigt.

Dagens Kilforsen har ett (1) kvarvarande 
hus. Och lever alltså mest i minnet hos alla 
de ”vattenrallarbarn” som tillbringade en 
del av den viktiga barndomen där.

Åter nu i historien, från kraftverksbyg-
get –48 och ytterligare fem år tillbaka. Till 
1943, som fått utgöra rubrik för detta lilla 
bidrag till Byabladet. 

Under mina expeditioner med hund 
runt hembyn Åsmon brukar jag ofta 
hamna i trivsamma samtal med mer eller 
mindre nära grannar. Det känns som om 
jag lär mig någonting nytt varje dag – och 
om bara tiden fanns skulle det vara fantas-
tiskt roligt att samla allt detta i skrift. 

Jag minns hur lycklig jag var när jag som 
nyinflyttad 1993 lärde känna Paul Lundin 
och fick hans bok ”Sagor och sägner i Ådals-
Liden” – vilket imponerande historiearbete! 
Och vilken härlig läsning – mitt exemplar 
är både slitet och tummat, men det tror jag 
Paul bara skulle le vänligt åt – och kanske 
på sitt ödmjuka sätt konstatera att ”det är 
roligt att jag uppskattar boken…”

Dagens förmiddagstur sträckte sig bortåt 
Forsåsmon, och på vägen hem svängde jag 
in till Harald Johansson i Häxmo. Han satt 

på trappen och njöt av ”den väna grön-
skas rika dräkt” som just är i full färd att 
”smycka dal och ängar”. 

Att prata ”väder och vind” är inget pro-
blem en så härlig dag som denna – men det 
finns ju också så mycket annat! Och våra 
äldre bybor har ju varit med om så oänd-
ligt mycket mer än vi ”ungdomar” (nåja, 
det sista epitetet kanske jag inte riktigt lever 
upp till längre – även om barnasinnet fort-
farande finns kvar!)  - så här finns mycket 
att lära. Varje dag. I varje nytt möte.

  Vi talade om Hägel, en by som jag och 
hunden passerar så gott som dagligen (om 
inte backen är för hal!) – jag konstaterade 
att det är många tomma hus nu, men att 
det måtte ha varit mycket folk där en gång 
i tiden? Genom samtal med Oscar Molén 
har jag förstått att där hände det en hel 
del – även om byn idag bara har en knapp 
handfull bebodda hus.

Nu berättade Harald att man under 
den varmare årstiden ofta samlades på den 
största logen i Hägel och spelade till dans. 
Harald själv trakterade dragspelet, efter 
vad jag förstått med den största ära, och 
utöver honom var de ytterligare 6-8 glada 
musikanter som förgyllde tillvaron för 
Näsåkersfolket under tiden kring 1943. I 
gänget ingick både kvinnor och män – och 
man blev ofta inbjudna att spela på flera 
olika ställen.

-En härlig tid, minns Harald – och 
blickar ut över det ännu öppna landskapet, 
nuförtiden betat av familjen Breitholz får.

…och visst låter det härligt att efter 
dagens id samlas och skapa sin egen dans, 

Kring 1943…
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Hembygdsföreningen informerar

Vi behöver en ny 
midsommarstång!

Har du material så tar vi 
tacksamt emot. 
Stången bör vara 7-8 meter 
hög.

Hör av er till:
LO Eriksson på 106 82

Pelle Molins bok
Ådalens Poesi finns att 
köpa hos oss!

Pris 125:-

Erbjudande!
Köp boken och gå med i 
Hembygdsföreningen för 
bara 150:- 
(Ordinarie medlemsskap 50:-)

musik – ja, till och med festlokal. Högst 
opretentiöst – men med mycken glädje och 
inte minst gemenskap.

En självklarhet på den tiden var att göra 
saker tillsammans.

Sen kom TV-n och en mycket viktig 
grundval för den mänskliga livskvaliteten 
försvann; nämligen tiden att umgås med 
sina grannar och vänner…

Jag tackade Harald för hans berättelse 
om ”danserna i Hägel kring 1943” och tog 
mig hem till Åsmon igen. Beslöt att skriva 
ner dessa rader – kanske kan de vara av 
intresse för någon av Byabladets läsare?

Allra roligast vore om fler kunde skriva 
ner egna eller andras minnen från livet här 
i trakten! Det vore ju verkligen någonting 
att fylla Byabladet med – stort som smått, 
gärna med fotografier!
Om någon vill ha hjälp med renskriv-

ning eller annat så är ni självklart varmt 
välkomna att höra av er till mig – och ta 
det lugnt; även om jag råkar äga Åsmons 
Gamla Skola tänker jag inte slå någon på 
fingrarna för bläckplumpar eller stavfel…!

Vänliga hälsningar
Åsa  Bergh, 30012.

Har du något du vill skriva om?

Välkommen med bidrag!
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Jägarexamenskursen

Jägarexamenskursen börjar lida mot sitt slut, 
och ledarna Andreas Kårèn och Per-Henrik 
Olofsson tycker att det varit mycket roligt 
att få undervisa de nyfikna deltagarna. 

– Tolv stycken anmälde sig, och ingen 
har hoppat av, säger Andreas. Vi har haft 
det verkligt trevligt på våra träffar, det har 
varit en rolig 
grupp, fortsät-
ter han.

O n s d a -
gen 17:e maj 
samlades hela 
styrkan på 
Resele-Ådals-
Lidens jakt-
skyttebana i 
Lidgatu för 
den första rik-
tiga kontakten 
med jaktvap-
nen. Man gick 
igenom säker 
vapenhantering; A och O i jägarutbild-
ningen, och man hann även med att prov-
skjuta lite lerduvor och älgstudsare. 

– Det var inte helt lätt, skrattar en lite 
blåslagen Alvaro Rodrigoez, när jag träffar 
honom dagen efter på Fäbodammen. 

Ett annat viktigt praktiskt moment är 
avståndsbedömning, framförallt gäller 
detta vid skyttet med hagelvapen. Aldrig 
längre håll än 30 meter, i vissa fall �0 meter 
gäller för hagelskott mot djur.

För att klara av kraven från Jägareför-
bundet på godkända provledare, har fem 
av de yngre medlemmarna i Resele-Ådals-

Lidens jaktvårdskrets gått på kurs i Öster-
sund, och har nu ett antal timmar då de 
ska gå parallellt med en erfaren provledare. 
Under onsdagen var det Bertil Johansson 
som stod för den delen. Förutom Andreas 
och Per-Henrik har också Henrik Kårén, 
Peder Ragnarsson och Tommy Sehlin gått 

utbildningen. 
A n d r e a s 

tycker det har 
varit så kul att 
man ser fram 
emot fler kurser, 
förhoppnings-
vis redan till 
nästa säsong. 
– Men det blir 
inget under 
älgjakten, säger 
Andreas med 
ett leende, då 
finns det inte 
tid.

Men redan nu kan ni som känner att detta 
vore intressant att prova ringa till Andreas 
på 070-�59 35 18 eller Per-Henrik på 070-
370 45 �0 och föranmäla ert intresse. 

Lycka till med uppskjutningarna, hälsar 
vi kursdeltagarna från Byabladet, och 
hoppas samtidigt att grabbarna som gått 
ledarutbildningen får nytta av den det 
kommande året. Så stäng av TV:n och gå 
på kurs!

Christer Borg, text & foto

Gunilla Gustafsson, Stefan Skoglund, Alvaro Rodriguez, Fredrik 
Edberg, Kristoffer Kårén, Joakim Eriksson, Fredrik Sånglöf, Bertil 
Johansson (provledare), Kristina Kondén, Bo Strömberg, Börje Olofsson.
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Konsum
Ritzèns
Handelsbanken
Salong Lizz
M E Fotvård
Själanders Åkeri 
Föreningssparbanken
Engströms Rör
Näsåkers Camping
Solatum
Görans Schakt
ÅSK
Läderjord
Medborgarkontoret
Centrumhuset
Loppis i Näsåker
Hembygdsföreningen
Ådalslidens FVF

Tenglunds Maskin
Näsåkers Taxi
Omsjö Camping
Mählers Smide
Flintabaren
Anders Näsström
B. O Skogservice
NISAB
Näsåkers Snickeri
Sten Gunnar Anderssons 
Maskinrep
Näsåkers Brandmanna-
klubb
Stures Rör
Fäbodammen
Urkult
Svea Skog
Borg Wondergear

Näsåker tackar!
Sponsorer till blomlådor och 

flaggor 2006

GÖRAN SANDMAN
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I mitten av april kunde Näsåkersborna gå 
på vernissage. Det var Nina Pudja som 
ställde ut sina tavlor.

- Jag är väldigt nöjd 
och tycker att det var 
roligt att få ställa ut på 
Lissgården, dels för att 
jag jobbar där, men 
också för att det ligger 
så bra tillgängligt. Jag 
hoppas och tror att de 
boende har uppskattat 
att få se något nytt på 
väggarna, säger Nina 
och menar att en tavla 
ju ger någonting till den 
som passerar.

Responsen har i övrigt 
varit god och i skrivande 
stund är sex tavlor sålda. 
Nina Pudja målar i olja 
och gouache och den 
nya teknik hon använ-
der är att blanda in ull 
i montaget på tavlan.  
Inspiratör och  behjälp-
lig med tekniker har 
Uppsalakonstnären Kent Wahlbeck varit.

- Att våga ställa ut, att blotta sig så 
som man gör när man visar sin konst för 
allmänheten, känns kul, säger Nina och 
fortsätter: Näsåker kryllar av kreativa män-
niskor, vissa samlar och vårdar det gamla 
och andra skapar nytt. Det finns möjlighe-
ter på den här platsen och jag känner att jag 
växer av alla möten, avslutar konstnärinnan 
och mångsysslerskan Nina Pudja.

Lissgården livades upp med konst

Utställningen tas ner den sista maj.
Annika Gustafson text & foto
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Kl. 8-9 mån-fred.

I
Jag går nerför gatan.
 
Det är ett djupt hål i trottoaren.
Jag ramlar ner.
Jag är förlorad…..jag är hjälplös.
Det är inte mitt fel.
Det tar evigheter att ta sig upp.
 

 II
Jag går nerför samma gata.
Det är ett djupt hål i trottoaren.
Jag låtsas att jag inte ser det.
Jag ramlar ner igen.
Jag kan inte fatta att jag är här igen.
Men det är inte mitt fel.
Det tar lång tid att ta sig upp igen.
 

 III
Jag går nerför samma gata.
Det är ett djupt hål i trottoaren.
Jag ser det.
Jag ramlar ner… det är en vana…
men mina ögon är öppna…
Jag vet var jag är.
Det är mitt fel.
Jag kommer upp på en gång.

 IV
Jag går nerför samma gata
Det är ett djupt hål i trottoaren.
Jag går runt det.

 V
Jag går nerför en annan gata.

Anonym författarinna
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Näsåkers skolas Bästa 4:an resa

Den 10:e bästa 4:an resan i rad (skolan har 
varit med i flera år förut men inte i rad) 
till Stockholm och Jakobsbergs sporthall 
påbörjades tidigt 
på fredagsmorgo-
nen den 5/5 med 
en buss fylld med 
f ö r v än t an s fu l l a 
spelare, klasskam-
rater, föräldrar och 
syskon. Efter ett 
kort frukoststopp 
på Scandic hotell 
i Sundvall kom vi 
fram till Stockholm 
vid 15 tiden. Efter 
inkvartering på 
Vandrarhemmet 
Majoren väntade 
middag och invig-
ning av tävling-
arna.

19.00 spelades 
första matchen mot Söderskolan från Gävle 
som Näsåker vann klart med 5-�. Lörda-
gen började redad 06.30 med transport till 
Jakobsbergs sporthall för frukost. Första 
matchen spelades 08.45 mot Fornuddens 
skola från Tyresö, även den matchen vann 
Näsåker övertygande med 5-�. Match nr 
två för dagen, spel om kvartsfinal, var emot 
Pajala Centralskola, en mycket jämn och 
hård match där till slut Näsåker stod som 
segrare med 4-3.

Eftermiddagen och kvällen tillbringades 
på ett soligt och varmt Gröna Lund, ett 
uppskattat besök där alla efter ett intensivt 

åkande i många av attraktionerna trötta 
stupade i säng vid hemkomsten till vand-
rarhemmet. 

Söndagen började lika tidigt med pack-
ning och utcheckning från vandrarhemmet 
innan frukost. Första matchen denna dag 
var semifinalen mot Haverdals byskola från 
Halmstad, som blev en riktig rysare som 
avgjordes i sista matchspelet där Näsåker 
hade två matchbollar men som det ofta är 
i pingis är det små marginaler och Markus 
och Putte blev nog både lite nervösa och 
ivriga, så Halland vände och vann denna 
match med 3-4. Näsåker spelade sedan om 
tredje och fjärde plats mot Håksbergssko-

Maja Ekbark, Felicia Tenglund, Mira Lundqvist. Sittande: Annika Sjödahl, 
Michael Kallin. Nedre raden: Alfred Day, Markus Sjödahl, Patric Kallin, 
Benjamin Staaf

fortsättning på sidan 20
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lan från Ludvika, där Näsåker vann utan 
problem, 4-3 och tog hem en hedrande 
tredjeplats av totalt �4 skolor som deltog i 
riksfinalen. Finalen spelades mellan Haver-
dals byskola, Halmstad och Trollängsskola, 
Askim, där till slut Trollängsskolan tog hem 
segern i Bästa 4:an �006.

Det var ett gäng trötta men nöjda spelare 
och supportrar som kom hem till Näsåker 
vid ��.30 tiden på söndagskvällen.

Annika Sjödahl

fortsättning från sidan 18

Näsåkersportalen
Jag vill härmed uppmana ALLA - före-

tag, organisationer, föreningar och privat-
personer i Ådals-Lidens församling och 
inom postnummerområdet Näsåker att gå 
in på www.nasaker.com och titta, tycka och 
fundera! Maila till Portalengruppen om ni 
har några konkreta, kreativa förslag eller 
åsikter kring saker som saknas, bör ändras 
eller läggas till. 

Dessutom vill jag erbjuda er att synas på 
Portalen med en presentationssida! Numera 
GRATIS och om du sedan vill sponsra 
sidan, boka en annons!

Klicka på de som redan finns presente-
rade på Portalen för att få idéer och uppslag 
och skicka sedan in material; Två bilder 
(max 500 Kb om det är digitalt eller per 
post till Christer Borg, Norrmoflo 144, 
880 30 Näsåker) och text. En kort beskri-
vande text om lite historik och vad du/ni 
håller på med, adress, telefon, mail och 
eventuell hemsidesadress så lägger vi upp 
detta i den mån vi hinner. Hör av er om 
ni vill bli intervjuade istället, för att det ska 
gå lättare att få ihop materialet. Maila till 

info@nasaker.com eller ring Karin på 070-
6�9 34 43. 

Karin Jansson Borg

Det Goda Värdskapet!
Söndagen den �1 maj �006 bjöd Näsåkers 
Guidegrupp in till ”soppshow” på Försam-
lingshemmet. Som följd i den nya turist-
satsningen i Näsåker tog vi hit Marianne 
Hansson och Anette Linné från Edsele med 
sin show om Det Goda Värdskapet. 

De som var där kom från Näsåkers 
Turistakademi, Näsåkers Inventerings-
grupp, Näsåkers Nipor, Byalaget Näsåkers 
Samverkan och Guidegruppen. Vi jobbar 
tillsammans med att finputsa vårt Värd-
skap gentemot varandra och besökare. Det 

var en trevlig kväll, publiken var aktiv och 
soppan och brödet lät sig väl smaka.

Karin Jansson Borg text, Christer Borg foto
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Mat och café, servering 
med fullständiga 
rättigheter i fäbodmiljö. 
Hantverksförsäljning.

Vi tar emot beställningar 
på smörgåstårtor.
Nu utökat salladsbord.

Öppet:
sommar 1/6-30/9 kl.10-22 
vinter 1/10-31/5 kl. 11-18

Sture & Marianne Persson
Lidgatu, Näsåker
Tel. 0622-101 00, 101 86
070-649 39 81, 656 49 06

Fäbodammen i Lidgatu

Nyhet!

"DE VILDA BLOMMORNAS DAG"
Söndag den 18 juni arrangerar Svenska Botaniska Föreningen denna 
dag över hela landet. Utflykter kommer att ordnas på fyra platser i Sol-
lefteå kommun. I Näsåker kommer den numera ”traditionella” nip-
vandringen att hållas i Näsåkers nipor.
Samling: Kl 11, vid Hotell och Restaurang Nämforsen.
Ledare: Dagmar Borin-Svensson, tel 0622-300 06.

”NIPSIPPORNA I NÄSSJÖ”
Söndagen den 28 maj ordnar Naturskyddsföreningen en utflykt till 
Nässjö by, kommunens finaste växtplats för nipsippa. 
Ledare: Maria Danvind
Ta med lunchmatsäck!
Anmälan till Maria, tel 0620-322 26, senast den 27 maj.
Samling vid Sollefteå kyrka kl 10.00 eller ICA Ramsele kl 11.15.
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Rapport från Hembygdsföreningen

Vi var ett par på kurs om hur man driver en 
förening. Vi kom på att vi i stort bara var 
förvaltare. Vi har ju många hus att ta hand 
om och aktiviteterna är återkommande, nu 
närmast gökotta och avslut 
i höst med köttsoppa och 
klimp i bagarstugan.

Men vi skulle ju förnya 
oss. Ja, vi har planer på att 
göra våra samlingar mer 
synliga. Vi har också gått 
kurs i tunnbrödsbakning. 
Vi var sju stycken från byn, 
Katie Björklund var lära-
rinnan. Det var roligt och 
sedermera kan vi ha kafé 
igång. Om Du 
som läser detta 
vill hjälpa oss 
med något så 
hör av dig.

Jag måste väl 
också få berätta 
för Er om vår 
resa till Bodö. 
Från vår fören-
ing åkte Nisse 
H u m l e s j ö , 
Sven Nylander, 
L-O, Marianne 
Eriksson och 
undertecknad. 
Vi hade med oss många konstverk. Pelle 
Molin var inte så mycket känd som målare 
i Bodö, men han målade i varje fall en tavla 
där. Det är den som vi äger. Motivet är 

inloppet till Bodö.
Vädret var strålande och tussilagon blom-

made emot oss i Bodö och alla människor 
tog hjärtligt emot oss; Knud Hoss, Öjvind 

Moen och 
Bodö kom-
munrepre-
sentanter. 
Vi fick vara 
med om två 
festarrang-
e m a n g . 
Ja, allt var 
v e rk l i g en 
toppen.

Jag skulle 
k u n n a 

skriva mycket mer, men, jo en sak till. Flera 
har frågat om det inte är jobbigt att åka så 
långt, men det var det inte. Flera kunde 
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Förändringar på Handelsbanken i Näsåker

Jag är kontorschef i Sollefteå 
och det är jag som kommer att 
vara chef för kontoret under 
tiden som Jan-Åke är pappale-
dig.

Helena Johansson

Jag ska nu vara pappaledig f o m 
1 juni t o m 30 november.

Jan-Åke Sjömäling

Det är jag som kommer att 
betjäna er på kontoret under 
Jan-Åkes pappaledighet.

Lottie Nyberg

Ändrade öppettider f o m v.23
Måndag  10-18
Tisdag   Stängt
Onsdag  10-15
Torsdag  Stängt
Fredag  10-15

Ni når oss alltid via telefon Måndag – Fredag

Trevlig sommar önskar Handelsbanken i Näsåker

0622-10013 www.handelsbanken.se/nasaker
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berätta historier i bussen och en gång när vi 
ville fika, då kaféet var under reparation, så 
fixade Nisse det. Hur? Jo, han sa till kafé-
ägaren att antingen förklarar Du tidvattnet, 
varför var det var sjätte timme och inte var 
tolfte, eller så får du bjuda på kaffe. Han 
gjorde iordning sa all vi �5 fick kaffe.

PS. Flera norrmän o norskor kommer 
till Näsåker och hälsar på i sommar.

Näsåkers hembygdsförening genom
KarlOskar Lundegård

I Näsåker finns också en 
Teaterförening

Och vi kan meddela att vi varit på en sätt-
ningskonferens, där man kan få reda på 
utbudet av teater och andra föreställningar. 
Det man då finner är att mycket är för dyrt 
samt att Umeå och Sundsvall tar det mesta. 
Dessutom har vi ingen scen som duger 
även om bara två personer uppträder. Hur 
gör vi då?

 Vi kan åka buss.  Teaterföreningen 
bjuder sina medlemmar på buss till t ex 
Sollefteå. Där visas:

Den Girige �3/10. Rollista, Sven Å Gus-
tavsson, Lasse Brandeby, Dag Malmberg m 
fl.

Marknadsafton ��/3 med bl a Peter Har-
rysson och Mikael Samuelsson. 

Jag kan också berätta att vi har meddelat 
intresse för fyra föreställningar som vi kan 
ha råd med i Näsåker.

För Teaterföreningen 
KarlOskar Lundegård

”Våren kom en Valborgsnatt och smög 
igenom snåren”…

I år hade han rätt, den gamle W. Peter-
son-Berger. På Prästnipan i Näsåker hade ett 
sjuttiotal människor samlats för att i årets 
första ljumma afton fira vårens ankomst. 
Hembygdsföreningens ordf. Karl-Oskar 
Lundegård välkomnade de församlade. Den 
ganska månghövdade kören, under ledning 
av Anita Nilsson, började sången stark med 
”Vintern ra…” eller ”Längtan till landet”, 
som den faktisk heter, och slutade med att 
tillsammans med alla närvarande unisont 
sjunga ”Ångermanlandssången” av Albert 
Viksten. Christer Borg höll talet till våren 
och framhöll bl.a värdet i att våga pröva 
olika saker i livet. Ett misslyckande, och du 
blir en erfarenhet rikare!

Kaffe och lotterier, småprat och gemyt.
Kvällen avslutades i god ordning med det 

sedvanliga fyrverkeriet och alla onda andar 
skrämdes förhoppningsvis från vår by!

Eva Lundegård

Valborgsmässoafton  
�006
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Har du ont i ryggen,  
musklerna eller  

behöver du en stunds  
avkoppling?  

Klassisk massage
Reiki  

Diplomerad
massageterapeut 

Reikimaster
Tidsbeställning

0622-101 34, Nina Pudja 

På HUNDraelvan blir det bl.a. 

* Agility 
* Freestyle 
* Valphelger
 och 
* Hundkul-läger 
 (5 dagar!)
 i sommar. 

Välkomna!

Aktivt Hundliv!

www.egetbevag.se 0622-30012

Kl 11.00

Samling vid Lissvallen
Tåg genom byn förbi Lissgården

Kl 12.00

Klockringning

Ca kl 12.00

fortsätter firandet på Festplatsen med bl a 
tal, PRO bjuder på kaffe/saft och tårta m m

Medborgarkontoret Näsåker

nationaldagsfirande 
nÄsÅker Se kommande affisch!
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VART HAR ALLA FINA FLICKOR 
TAGIT VÄGEN??

 Och några fina pojkar också...
Ja det kan man undra - men ett 70 tal av 

dem, i åldrarna 6 - 63 år håller i alla fall till 
här i Holafors på Holafors Ridskola.

Det är om denna vidunderliga plats som 
jag nu vill berätta en liten historia . Jag vill 
belysa att föreningslivet lever i allra högsta 
grad här 
mitt emellan 
Näsåker och 
Junsele...

Holafors 
Ryttarfören-
ing är stolta 
över att ha 
den äldsta 
ridskolan i 
trakten och 
firar i år - 30-
ÅRS JUBI-
LEUM!!

R i d s k o -
lan består av 
ett stall med 
14 under-
bara hästar, 
ett ridhus, 
en paddock, en klubbstuga, höbod och 
några hagar... och det är allt som behövs för 
att göra en hel massa människor aktiva och 
glada. Nej skämt åsido, så har vi en hel del 
organiserad verksamhet i form av ridun-
dervisning, träningar, tävlingar i hoppning, 
dressyr, stafetter och gymkhana, lek , ute-
ritter, ridläger , kadrilj , uppvisningar etc. 
Allt under vingarna av vår duktiga ridlärare 
Isabel. Vår stallskötare heter Evert och han 

sköter marktjänsten till stor del.
Hjärtat i verksamheten är hästarna och 

den underbar känsla av närhet, empati och 
nyfikenhet som de väcker hos oss männis-
kor. Redan i unga år söker sig barnen till 
dessa stora, starka och smäckra djur. En del 

blir nyfikna senare i livet och aldrig är det 
för sent att börja sitt samröre med hästar.

 Det är en belönande kontakt för bägge 
parter - människan och hästen - då vi växer 
som individer genom att samarbeta och 
lyssna och lära av varandra. Människor 
som sysslar med hästar lär sig att lita på sig 
själva och får ofta gott självförtroende på 
köpet. Hästen är nämligen ett intelligent, 

fortsättning på sidan 28
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Lediga lägenheter i Näsåker 

Kontakta oss för information
om lediga lägeheter i
Näsåker med omnejd! 

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 ho-
nom 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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lättlärt och känsligt djur som får tillit och 
tillgivenhet till människan  när den hante-
ras lugnt och varsamt men bestämt .

Utvecklingsmöjligheterna är oändliga 
och därför är stimuleringen och glädjen 
den stora drivkraften.

Jag skulle kunna berätta i all oändlighet 
om detta fantastiska djur och dess gåvor 
till männis-
kan, men 
jag skulle 
ju skriva 
om Hola-
f o r s  R y t -
tarförening 
- så jag kan 
väl bara be 
Er åka dit 
och prova 
själva så får 
Ni se vad ni 
tycker! 

N ä r 
barnen/ryt-
tarna blir 
lite varma 
i kläderna 
så kan de 
också få bli skötare på hästarna. Det inne-
bär en intimare och tätare kontakt med 
favorithästarna och ett större ansvar . Då 
sköter och rider man ”sin” häst varannan 
helg och har emellanåt stallvakt. Det är den 
stora utmaningen för att då får man prova 
på hur det känns att ha en ”egen” häst . 
Man får släppa ut  och ta in ifrån hagen, 
mocka , ge vatten, kraftfoder och hö - sköta 
stall och seldon och sist men inte minst : 
planera sin dagliga ridtur.

Det är detta som är det fantastiska med 
vår ridskola - att man får komma så nära sin 
häst att den nästan blir som ens egen! Ett 
ypperligt tillfälle att träna på att ta ansvar 
för ett så stort och dyrt djur med all den 
handledning och stöd som man behöver; 
av stallkamrater, ridlärare, hästägare och 
andra hästkunniga vuxna. En vacker dag 
kanske man är mogen och sugen själv på 
att skaffa sig en egen häst?

Ja - hur blir man med då? - Ring 06��-
�0154 och tala med Isabel eller 06��-
�000� och tala med mig!

Vad händer framöver på Holafors Rid-
skola? Ja i dag till exempel så hade vi ”Hola-
fors Ridskolas Make - Over” då vi rustade 
upp vår kära ridskola; paddock, hagar o 
stall och sedan avslutade vi med att grilla 
GODA hamburgare på utegrillen.

Nästa helg (�1-�� Maj) så har vi en 

fortsättning från sidan 26

fortsättning på sidan 30
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riktig tävlingshelg  - POLLUX CUP -med 
dressyr-tävlingar på lördagen och hopptäv-
lingar på söndagen . Hela jippot är för små 
och stora... hittills 55 starter anmälda..

Direkt efter skolavslutningen så sätter 
de två RIDLÄGREN igång... 3 dagar med 
ISABEL och 3 dagar med MARIELLE - 
som är vår mycket duktiga och populära; 
men nu föräldralediga ridlärarinna. Hon 
lämnar bebisen till pappan eller mormorn 
och hoppar in och ger ett härligt och upp-
skattat ridläger åt våra ridelever.

Sedan är det dags för hästarna att få lite 
semester och för många ridtokiga att få sitt 
lystmäte... då får man nämligen ta hem 
”sin” häst (eller låna/hyra en) på SOM-
MARBETE!! I tre-fyra veckor får man helt 
rå om sin älsklingshäst. Den ska få beta och 
vila men också gå härliga ridturer med sin 
skötare. Vem vet ,det kanske tom. blir ett 
litet bad eller dopp i älven med pållen?

Ja och sen börjar ridlektionerna igen till 
hösten... ALLA är SÅ VÄLKOMNA DÅ!! 

Så då hörs vi igen och vi kan berätta 
mer om nya äventyr och upptåg!

Tills dess - Somriga Hälsningar och 
Många GNÄGG från 

Kim Kubista - Styrelseordförande, Holafors 
Ryttarförening

fortsättning från sidan 28

All respekt åt alla som 
GÖR något!

Har fått veta att Per Sahlström nu abdike-
rar som redaktör för Byabladet – och vill 
först av allt ta tillfället i akt att önska varmt 
LYCKA TILL med framtida projekt.

Sen hinner man ju också tänka en och 
annan tanke. Vad BRA det är att vi fått en 
fungerande Bytidning i Näsåker! Jag tror 
inte jag är ensam om att oftast läsa den från 
pärm till pärm. Alltid lär man sig något 
nytt – och Byabladet är inte något reklam-
blad man kastar undan eftersom det inte 
ens duger att göra upp eld i spisen med…
nej, många av mina Byablad har faktiskt 
samlats i bokhyllan.

Vilken bredd det är! Rapporter från 
ungdomar som pluggar någon annanstans 
– eller reportage om någonting aktuellt på 
byn…den där femtioårsfesten man missade 
eller vad som händer på skolan nuförtiden - 
som tonårsförälder har jag ju inte så mycket 
koll längre.

Berättelser från förr – jag bara ÄLSKAR 
dem! – och hoppas innerligt att våra äldre 
– eller kanske deras barn? – kan skriva mer 
sådant och fylla tidningen med.

Varje dag är en del av livet – och vi har 
möjligheten att göra något vettigt.

Per Sahlströms ambitioner att utveckla 
Byabladet kan definitivt räknas in under 
rubriken Vettigt. Jag hoppas verkligen 
att kvarvarande redaktion orkar fortsätta 
det goda arbete som påbörjats – och att 
vi andra, ”vanliga dödliga bybor”, ska 
kunna vara dem behjälpliga med ett eller 
annat bidrag. Ingenting är ”för smått” för 
att synas – det här är för sjutton gubbar 
inte Sky Channel eller någon annan jämra 
internationell betalkanal!

Detta är, i all sin enkelhet – och därmed 
all sin storhet! – Byabladet i Näsåker.

Tack Per med flera, för tidningens exis-
tens!  Låt oss nu hjälpas åt att förvalta den 
väl!

Åsa Tova Bergh, Åsmon
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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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Vad händer med rundbalar om man sticker 
hål på dem?

Jag önskar att jag inte behövde skicka ett 
så här tråkigt bidrag till vårt trevliga Bya-
blad, men tyvärr känner jag mig tvingad att 
informera er bybor lite om hur de vita ”bol-
larna” som står ute på åkrarna reagerar om 
man sticker hål på dem..

”Bollarna” består oftast av ensilage eller 
hösilage, jämför det med konserverat hö. 
Man kallar dem ofta för ”rundbalar” oavsett 
vilket foder som är i dem. Plasten omkring 
rundbalen håller lufttätt och det hela fung-
erar ungefär som en konservburk. Så länge 
plasten är hel kring rundbalen klarar sig 
fodret ungefär ett år där det står.

Det är ett väldigt smidigt sätt att skörda, 
lagra och hantera foder på, men tyvärr är 
det också känsligt eftersom plasten inte får 
skadas. Jämför om man skulle göra hål på 
en konservburk, maten i den håller bara 
några dagar. Så är det också med rundba-
lar. Så länge det är smällkall vinter håller sig 
rundbalen ganska bra ändå eftersom den 
är frusen, men så fort det blir lite varmare 
startar förruttnelsen inuti balen. Fodret blir 
mögligt, och det är inte bara de mögliga 
partierna som förstörs utan hela balen blir 
osmaklig för djuren och måste kasseras.

Vi har haft ett 50-tal rundbalar stående 
på en åker längs riks-90, och där har det 
passerat många skidåkare. Tyvärr verkar 
det ha varit populärt bland vissa att sticka 
hål på balarna med skidstavarna. Vi har på 
detta sätt fått många balar förstörda till ett 
värde av flera tusen kronor.

Jag vill på detta sätt informera er om 

Rundbalsöden?

vad som händer när ni sticker hål på 
rundbalarna, och samtidigt ber jag givet-
vis er som gör det att sluta med det. Jag 
vore också tacksam om ni som är föräldrar 
kunde informera era barn om att plasten 
runt rundbalar inte får förstöras. Jag för-
utsätter att skadorna gjorts i okunskap, det 
vore helt enkelt bedrövligt för Näsåker om 
medvetet sabotage på det här sättet skulle 
förekomma.

Jenny Staaf
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 Bostorp Bravad, ägd av och verksam på 
Moflos stuteri i Kläpp var den enda svensk-
födda welsh som fick avelsvärdeklass Elit 
vid den avelsvärdering som äger rum vart 
femte år i Sverige. Han fick denna värde-
ring tack vare sina avkommors utmärkta 
meriter. Han har lämnat såväl godkända 
hingstar och diplomston som guldbelönade 
och ”Best in Show”-vinnare och dessutom 

många framgångsrika tävlingsponnyer på 
SM nivå i både hoppning, dressyr, fälttäv-
lan och galopp. 

Själv har han varit mycket framgångsrik 
på utställningar med bland annat två ”Best 
in Show”-titlar. Han står till förfogande 
som avelshingst hos Jenny Staaf och Lasse 
Englund här i Näsåker och är en riktig 
gentleman som får även de mest ovilliga 
ston att falla till föga. Han har dessutom 
ett fantastiskt gott temperament som han 
nedärver. Nu väntas med spänning flera 
nya föl efter honom, några har redan sett 
dagens ljus.

Karin Jansson Borg

Bravad blev Elithingst! 
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Hyr 3 filmer i 3 dagar för 60:-! 
Gäller prissänkt film och med

videokort.

Håll utkik efter våra  
sommarchecker! 

Utnyttja rabatterna! 

Allt för sommarfisket, kom in och  
botanisera.

”Vi harne hennä”

Filmer, korv, läsk, tips, ATG, presenter, och 
som vanligt ÖPPET ALLA DAGAR! 

… och så var det där med diesel också ... 
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Familjefest på Prästnipan i 
Näsåker 

8 juli 2006 kl 18-02

kl 18.00 Festplatsen öppnar

  LIONs-tåget mm
  För små och stora barn

kl 20.00 Uppträdande av Zarek
och 23.00

  I danslogen
kl 21.00- Dans till Zlips orkester
02.00

Försäljning av grillad Mat, Öl, Vin, 
Läsk och Kaffe hela kvällen

Entré 120 kr.
Fritt för barn upp till 16 år
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Hus köpes i Näsåker!

Önskar köpa ett hus, gärna någor-
lunda centralt i näsåker. Källare & 
garage är ett Plus, men alla svar 
kommer ses över.

Huset bör vara Minst en 5á, då 
det är tänkt att en hel familj skall 
rymmas där. 
Har du haft tankar på att sälja 
ditt hus? Tänk inte mer! Hör 
av dig, så vi får ta en titt på det! 
 

Tele: 073-0418614
Mail:thomas.granberg@gmail.com
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Lösningen på Byakrysset nr �-�006.Vin-
nare i Byakrysset nr � var Rune Westin 
Junsele som vinner en Termos mugg sänkt 
av Bilisten . 6 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 34
Skicka artiklar och annonser före den 30 juli

Lösningen på Byakrysset nr 2-2006

Lokal önskas hyra i centrala Näsåker 
06��-10134 Nina Pudja

Har du nåt att berätta
Skriv till Byabladet
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Invigning av Lusthuset på skolan

Snart ska 
banden klip-
pas...

Rekton talar...

Glass till alla 
barn!
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