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Spalten

Oj, vad det händer saker. Både i naturen 
och bland människor. Det verkar som om 
de stormar som dragit fram under våren 
bara inte vält omkull hus och träd, utan 
även omkullkastat människors inre. Upp-
rört har det varit. Det kanske inte alltid 
är av ondo. Debatter om skolor, vägar, 
arbeten, och andra viktiga frågor kan för-
hoppningsvis leda till ett nytt sätt att tänka. 
En ny tankebana kan se dagens ljus. Även 
kanske ett nytt sätt att leva? Filmfestivalens 
Al Gore film om hotande miljökatastro-
fer ”En obekväm sanning” manar oss alla 
till eftertänksamhet. Med det inte sagt att 
stanna upp, utan i stället radikalt ta itu med 
vårt resursslösande vardagsliv och arbetsliv, 
vår onödiga lyxkonsumtion och våra vär-
deringar.

Att vända om. Att betrakta saker och ting 
ur en annan vinkel. I Bibeln ofta uttryckt 
som ”omvändelse”. Ett centralt begrepp 
för att rannsaka sig själv och sin livsstil 
och därmed även applicerbart i vår miljö 
idag. Vad är det som hindrar oss? Vilken 
makt har reklamen och media över våra 
värderingar? Eller vill vi inte se? Lättare att 
gömma, glömma och låtsas som ingenting, 
och sedan gå på som vanligt? Men nog kan 
vi alla se små tecken på att allt inte står rätt 
till. För mig var det härom veckan när jag 
såg en hackspett som frenetiskt hackade på 
en TV-antenn. Det tunna ozonskiktet om 
vårarna har vi väl vant oss vid nu?
Min upplevelse av vår bygd, är i alla fall 
att vi här har en större medvetenhet kring 
dessa frågor jämfört med vad man har i mer 

tätbefolkade delar av vårt land. 
Så tänker jag på Carl Bildt. Alla hans 

styrelseuppdrag. Jag tror inte att vi här, 
nått upp till 50-talet föreningar ännu, i 
vårt område. Han satt ju i alla fall med i 57 
stycken även efter det att han avsagt sig sina 
uppdrag, påstod radion en morgon. Annars 
är det glädjande hur aktiva innevånarna är. 
Vi är många som sitter med i olika styrel-
ser och även bara som passiva medlemmar i 
andra. Det ska vi vara stolta över! Vår akti-
vitet. Det är ett tecken på att vi ser vår till-
varo som meningsfull och påverkbar.

För är det något man lär sig när man bor 
i ett ytterområde så är det att var aktiv. Ing-
enting kan tas för givet. Jag har bott i stor-
stad och på mer utpräglad landsbygd än 
vad jag gör nu. I storstaden finns allt inom 
räckhåll och alldeles för mycket dessutom. 
Medan vi här får kämpa för att behålla den 
lilla servicegrad vi har.

Då kan det kännas glädjande när ryktet 
går att det snart vankas arbetstillfällen och 
förhoppningsvis inflyttning. Sådant tänder 
hoppet om att kampen ska lätta för att få 
behålla infrastrukturer.

I övrigt är pollensäsongen ytterst påtag-
lig just nu. Den påminner också om de lju-
sare tider som väntar. För att inte tala om 
semestern.

Gunilla Fluur ordf 
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Från redaktionen…
önskar vi en skön sommar!

Under cirka �0 år från 1963-1983 bröt 
man kvarts och fältspat i Långsjökullen, 
nordväster om Edsele. 180 000 torr kvarts 
gick till kiselfabriken i Ljungaverken. Kisel 
används till bl a glasfiberoptik och krets- 
och minneskort i olika tekniska objekt. 
3� 000 torr fältspat gick till Forshammar, 
som råvara till porslinstillverkning.

Ungefär 10 personer var sysselsatta i 
gruvan. AXZO NOBEL är i dag namnet 
på ägarna från 1900-talet. Lastbilar körde 
skytteltrafik med full last av kvarts och fält-
spat till respektive fabrik. 1976 inträffade 
en dödsolycka genom ras. Detta ledde till 
en minskning av brytningen. 

När fabriken i Ljungaverken lades ner 
under 1980-talet, upphörde verksamheten 
i Edsele.

De ljusa väggarna i gruvan som man ser i 
dag, består just av kvarts och fältspat. 

Gruvan på Långsjökullen ägs nu av 
Edsele intresseförening. Genom borrning 
av geologer har man i dag kunnat fastställa 
ytterligare 1�0 000 ton fältspat. Förhand-
lingar pågår för ny brytning och målet 
för den är Polen. Förhoppningsvis startar 
arbetet under denna sommar. Underteck-
nad besökte GRUVAN i oktober i höstas 

tillsammans 
med Debo-
rah Brundin, 
Resele. Utsik-
ten över berg 
och skog från 
platsen är 
milsvid bedå-
rande. Tavlan 
framför oss 
i n n e h ö l l 
höstens alla 
färger. Man 
kände också 
att luften 
längs ner i 
gruvschaktet 

bar bud om kommande vinter. Högt uppe 
på gruvkanten var det betydligt varmare. 
Nästa dag låg markerna i våra trakter snö-
täckta och vintern var här!

Försommarhälsningar 
Dagmar Borin-Svensson

EN ”gruvlig” PÄRLA PÅ EDSELESKOGEN
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Mat, café, servering med 
fullständiga rättigheter i 
fäbodmiljö.

Vi tar emot beställningar på 
smörgåstårtor och har utökat 
salladsbord.

Övriga
dagar öppet
kl. 10-22

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

Fäbodammen i Lidgatu
firar 10-årsjubileum!

9/6
Christer Borg Band 
med
Indiander & Covers 
från Stockholm

30/6
Åsmon Brothers

Musik, mat och NYTT 
dansgolv i logen
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MIX-DM är ett av flera distriktsmäster-
skap som spelas i Ångermanland där vin-
narna får representera landskapet på SM i 
Jönköping till hösten.

Klubbarna runt om i landskapet har haft 
problem att få ihop startfältet till fram-
förallt distriktsmästerskap eftersom det 
enbart är äran att spela om.

Ådalslidens SK BS bryter mot denna 
trend eftersom vi av någon anledning har 
flest par till tävling år efter år. �5 par var 

anmälda men sjukdom mm ställde till det 
så vi startade med �1 par som är ett rekord 
ändå för denna typ av tävling. Möjligen kan 
detta bero på att vi satsar på att genomföra 
en trevlig tävling med sociala inslag i form 
av rondpriser (saknas på övriga tävlingar i 
landskapet).

Bra mat och service i direkt anslut-

ning till tävlingslokalen som arrangeras av 
motionssektion i Ådalslidens SK. Vi har 
också en av Ångermanlands trevligaste täv-
lingslokaler med bra ljus och utrymme.

Guldmedaljörer blev Krister Norling 
och Gerd Ahnfeldt från Sollefteå BK som 
ledde tävlingen rätt så stort ett tag men 
avståndet krympte allt eftersom mot slutet 
där marginalen blev 10 poäng till sist över 
4� brickor och total 756 poäng att spela 
om. I sista ronden mötte dom Peter Mähler 

och Eva Lidfors 
från hemmaklub-
ben som spelade 
bra och besegrade 
vinnarna inbördes 

med �6-10.
Flera av klub-

bens medlemmar 
deltog i tävlingen 
med blandat 
resultat. 

Undertecknad 
med partner Ann 
Lidfors slutade på 
4: e plats.

Göran Sand-
man med Lena 
Voergaard från Sol-

lefteå låg med och kämpade länge och slu-
tade på en mycket hedrande 6: e plats. 

Peter Mähler med Moster Eva Lidfors 
gjorde också en godkänd insats som slutade 
på en 10: e plats.

Jerry Mähler
Ordf. Ådalslidens SK BS

Foto:Christer Borg

Bridgemästerskap

Philip ”Fille” Alton Ådalslidens SK BS med partner Inga Byström Backe bridgeklubb 
som möter Kerstin Bäck och Hans Norling från Sollefteå BK.
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Havets delik
atesser!

Konsum Näsåker
LÖRDAG 9/6 
10.00 - 13.00
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Äntligen! Gudinnan är här! Utanför urhu-
set i Näsåker utspelade sig välkomnandet 
av gudinnan och invigningen av gudinne-
centret. Efter tusen år av tystnad. Det var 
söndagen den �9:e  april �007, en efter-
längtad dag.

Människor samlade sig på gräsmattan 
vid urhuset i nyfikenhet och i längtan. 
Kärlek och glädje strålade i allas ögon. Ljus 
och salighet fyllde luften!

Ca 15.00 började ceremonin och Lo 
Högberg som är projektledare klev ut ur 
dörren. Hon lyste som solens alla strålar, 
vacker som sanden. Själv väljer jag att kalla 
henne Lo – den heliga gudinnan. Så som 
delfinerna kallar henne. Lo inledde med ett 
vackert välkomsttal och hennes ord dan-
sade som guldstoft i vinden.

Birgitta Onsell, den otroligt starka och 
hyllade kvinnan som har skrivit boken 

Efter tusen år av tystnad bjöds upp till scen 
med oändlig kärlek. Hon höll ett litet tal 
och sedan läste hennes syster upp en berät-
telse som Birgitta hade skrivit. Mycket 
vackert, så unikt! Mycket tack vare Birgitta 
är gudinnecentret möjligt att manifes-
tera. Hon är en stor inspiration för väldigt 
många människor. Tack Birgitta Onsell! 

Sen klev Annika fram och överräckte 
en tavla föreställande en kvinnlig Buddha, 

alltså en Budd-
hinna. Tavlan 
är målad av 
konstnärinnan 
Margareta Norr-
man. Och ska 
nu hänga perma-
nent i entrén till 
gudinnemuseet.

Kommunal-
rådet Elisabeth 
Lassen var en 
annan värmande 
själ som väl-
komnade gudin-
necentret med 

öppet hjärta. Det känns mycket bra med 
sådan positivitet och kärlek från alla håll! 
Även Tomas från Urkults styrelse var glad 
och välkomnade Lo och gudinnecentret 
med glädje. Han såg så sann och otroligt 
ärlig ut!

I besökarnas ögon såg jag eldar utav 
kärlek, en mycket härlig upplevelse.

Efter att alla underbara gäster talat så 

Gudinnan har vaknat!

Forts. på sid. 10
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Magasin Västerut är en gratistidning 
som kommer ut med 4 nummer per år. 
Inom västraområdet delas den ut som 
reklam. Har du sagt nej till reklam får 
du alltså inte tidningen utan får hämta 
den på ett av våra utlämningsställen 
eller prenumerera. 

Nästa nummer kommer i lådorna den, 

14 juni.

västerut

DeSign lena & lena Storgatan 54 
880 40 Ramsele • Tel: 0623-71071
Fax : 0623-744 710 design@ramsele.com
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var det dags för bandknytning. Banden 
till det förflutna knöts ihop med nuet och 
framtiden. Två strålande barn vid namn 
Mira-Li och Bilbo hjälpte väl till att utföra 
detta. När banden var knutna kände jag att 
gudinnan vaknade, och att hon ville stanna 
här med oss i resten av evigheten. Och alla 
besökare lyste ännu mer!

När detta var klart blev det sånguppträ-
dande med Inga-Marie Solders, Åsa Berg, 
Ida och Lena på nyckelharpa. Och alla 
kunde njuta av den andliga och jordiska 
ceremonin. Och Lo dansade så vackert 
med sådan kraft och lycka! Hon fick med 
sig besökarna i dans också! Alla dansade 
hand i hand i glädje. Solen ville också vara 
med. Vilken stämning!

Lo avslutade firandet med några ord och 
bjöd sedan in oss besökare på fika innan 
det var dags för beskådandet utav själva 
utställningen. Därinne, i den djupa stillhe-
ten i salarna kunde var och en komma som 
de var. Alla var accepterade och lika mycket 
värda. En sådan otroligt vacker utställning. 
Man måste se den och uppleva den för att 
förstå och känna kraften och skönheten. 
Ord räcker inte till! När jag iakttog män-
niskorna i rummen kände jag hur gläd-
jen tjöt i alla: Gudinnan är här! Hon har 
vaknat! Hela byggnaden fylldes med ljus 
och kärlek. Och människorna likaså. Hela 
Näsåker jublade i kosmisk dans kändes det 
som!

Besökarnas hjärtan kändes så lätta. Nu 
har gudinnan kommit hem! Atmosfären 
var villkorslös, vänner mötte vänner, nya 
band kunde även knytas med lätthet.

Jag såg änglarna dansa i rummen. De 
firade lyckan också. De strålade som aldrig 

förr! Och jag blev passionerat förälskad i 
mig själv och i alla andra! Gudinnan i mig 
väcktes till fullo. Jag friade till henne och 
hon sa ja!

Det kom ca �50 besökare den dagen och 
ca 17.10  när alla var på väg hem så mani-
festerade sig två regnbågar över Näsåkers 
himmel! Ja, universum firade också denna 
dag, så klart!

Precis när jag var på väg ut från urhuset 
och kände hur värmen och glädjen dan-
sade i kroppen stannade jag upp ett tag. Jag 
hörde älvorna sjunga! De sjöng i ljuvliga 
stämmor att detta center blir en livgivande 
kraft för Moder Jord och för hela världens 
befolkning! Det står skrivet i glädjetårarna 
som gudinnan fällde denna dag! Så vackert! 
Så underbart!

Efter det budskapet kände jag verkligen 
på alla plan vilken kärlek, värme och salig-
het denna dag bringat! Och jag kunde i full-
komlig tillit lämna platsen och släppa dessa 
gyllene timmar som varit. För nu visste jag 
att gudinnan är här för att stanna! Och att 
hon denna dag införlivat sig i allas hjärtan. 
Så gudinnligt! Tack kära gudinnan, tack!!

(Tack för att jag fick skriva denna artikel 
och tack Shivana, min älskade ängel, som 
hjälpt mig att skriva när jag tappat flöde 
i trötta minuter. Tack! Och tack alla Näs-
åkersbor för att ni finns och att ni är de ni 
är! Tack!)

Fredrik Khalil

Forts. från sid. 8
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Näsåker
0622 - 101 70

Sommartider!
Vardagar 7 - 21 
Lör & Sön 9 - 21

Ombud för
Systembolaget

Nu startar sommarfisket!

Uppgradera draglådan hos 
oss, vi har allt du behöver 
för ett lyckat fiske.
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Hittills har våra ”minnesbilder” 
mest kommit från centrala Näsåker  
eller Moflohållet. Nu har turen änt-

ligen kommit till de östra delarna  
av Byabladets område och vi presen-
terar i detta nummer en gammal bild  
från Resele. Det är mycket som hunnit 
hända sedan fotografen förevigade  
denna vackra vy - och säkerligen 
finns åtskilligt att berätta om äldre  
tider och de förändringar som skett.

Nu utmanar vi minnesstarka rese-
lebor att skriva bildtexten. Långt eller  
kort, varje liten detalj är av värde 
för nästa nummer av tidningen, då  
vi hoppas kunna presen-
tera lite mer ”Resele-fakta”. 

UTMANING FRÅN BYABLADET! 

Välkomna med era minnen till Byabladets 
redaktion!

Åsa Tova Bergh

Nej, det här är inget aprilskämt, utan idel 
allvar. Här får ni lite stöd för ert utmärkta 
blad. Jag kom hit på besök – ända från 
Finland – och kunde till min glädje göra 
bekantskap med Byabladet hos min 
väninna. Så ni förtjänar mitt stöd.

Allt gott och lycka till med Byabladet!
Ruth Heinonla, Vanda, Finland

Hej Byabladet!
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www.thermia.se

I Råd & Rön (nummer 2, 2006) visar Konsument-
verkets test att bergvärmepumpen Thermia Diplomat 
Optimum ger dig mest och varmast vatten. Inte nog 
med det, pumpen visar toppresultat på samtliga punk-
ter. Till exempel gällande årsverkningsgrad, energi-
besparing och ljudnivå. Den är också Sveriges enda 
P-märkta bergvärmepump. Läs gärna mer om testet 
på www.radron.se

Konsumentverket har testat 
bergvärmepumpar.

Thermia ger dig mest och 
varmast vatten.
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KVINNOMINNE  
Den uppvaknande Gudinnans Center

Söndagen den �9 april kl 15.00 välkom-
nade Lo Högberg oss alla till invigningen av 
utställningen ”Efter tusen år av tystnad…”. 
Birgitta Onsell var också med. Elisabeth 
Lassen, Mikael Sjölund från kommunen, 
Urkult och Byalaget var på plats med lyck-
önskningar. Vi bjöds på sång, musik och 
dans. Skulptören Lena Lervik höll ett före-

drag om sitt arbete. 
Utställningen som är väl värd ett besök 

är nu öppen till 15 juni på onsdagar 
och fredagar kl 12.00-18.00 och under 
Gudinneveckan, 17 till 21 juni hålls gui-
dade visningar dagligen kl 13.00, dess-
utom hålls föredrag, utflykter, dans och 
mycket musik. 

För mer information och bokning ring 
06��-�1 �7 13 eller 070-368 19 74 Besök 
hemsidan på www.kvinnominne.se eller 
maila till kvinnominne@gmail.com 

Karin Jansson Borg 
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Söndag 17 juni
Sedvanliga blomstervandringar på olika orter i kommunen. I år 
firas 300-års minnet av Linnés födelse och därför blir det en viss 
Linné-anknytning på utflykterna!

Näsåker
Blomstervandring i Näsåkers nipor. Samling vid Hotell & Res-
taurang Nämforsen kl 11.00. Ledare: Dagmar Borin – Svensson, 
tel 0622 – 300 06 och Eva Sjölin – Lundegård, tel 0622 – 100 50.

För SNF:s övriga programpunkter under 2007, 
se www.solleftea.snf.se !!

De vilda blommornas dag

KATHARINAS
ANSIKTSZONTERAPI

Produkter från Nordljus
Kurser i örtkunskap, hur man tillagar dem och hur man 
använder dem till ansiktsvatten och annan kosmetika

Ansiktszonterapi. Ansiktsmassage, Avslappning, Ansikte 
och nacke, Ryggmassage med zonterapi
Ansiktsmasker baserat på örter och naturliga oljor
Priser från 250 kronor

Storgatan 100, Sollefteå, 0730 - 81 93 26
katharinasazt@hotmail.com
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Den 1 maj �007 bildades Nämforsens 
Framtid, som är en ideell förening med 
hemort i Näsåker, Sollefteå kommun.

Föreningens ändamål är att bidra till 
utvecklingen av Nämforsen och dess när-
område ur alla aspekter som främjar intres-

sen för de boende i området.
Föreningen vill nå detta ändamål bland 

annat genom
◦  att driva gemenskapsföretag, för att däri-
genom skapa ekonomiska förutsättningar 
för att uppnå föreningens mål
att med vinstmedel från gemenskapsföre-
tag bidra till utvecklingen av allmännyttiga 
verksamheter
att utveckla entreprenörskap kring 
Nämforsen
att värna om ortens kulturhistoriska arv, 
natur och ekologi
Föreningens styrelse består av:
Ordförande Karin Jansson Borg
Vice ordförande Kenneth Modén
Sekreterare Gunilla Fluur
Ekonomiansvarig Moa Högberg
Övrig ledamot Thomas Wikström

Rädda forsen gruppen som arbetat 
genom Byalaget har nu ”flyttat” för att 
istället arbeta genom Nämforsens Framtid.

Arbetsgruppen Nämforsen – återhämt-
ning & möten (en turistpaketering för i 
första hand företagskonferenser, se www.
namforsmoten.se) har också flyttats till 
föreningen för att förhoppningsvis bli vårt 

första gemenskapsföretag. 
Vi behöver dig som medlem, maila till 

Christer Borg på christer@borgwondergear.se 

Nämforsens Framtid

Skriv ditt för- och efternamn, din 
adress och din mailadress. Medlemskap 
är kostnadsfritt och det ger dig en röst på 
våra kommande medlemsmöten och du 
kommer att få e-post med information från 
oss om vad vi jobbar med.

Hjälp oss att bli fler genom att berätta 
om att vi finns och be de du känner att 

ansöka om medlemskap till Christer. 
Med vänliga hälsningar Karin Jansson Borg

Foto: Christer Borg
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1� maj var vi ett gäng tjejer och några pon-
nyer som åkte till Sundsvall för det årliga 
arrangemanget Treårstest för ponnyer. Det 
har varit representanter från Näsåker varje 
år sedan det här startades i Sundsvall �003, 
och vi har i Byabladet de flesta åren kunnat 
rapportera om stora framgångar för våra 
fina ponnyer. Kanske får läsaren uppfatt-
ningen att det bara är vi som deltar, eller 
att det är enkelt att vinna? Så är det inte 
– deltagarna kommer från hela mellersta 
Norrland, men det har nog blivit lite som 
med ”Bästa 4:an” – framgångarna år efter 
år gör så de flesta förväntar sig att det skall 
gå bra varje gång. 

Så här har det gått i Sundsvall sedan 
�003 – endast ”bästa hopponny �006” har 
inte gått till en Näsåkersfödd ponny:
�003:
Bästa dressyrponny: Moflos Fröken
Bästa hopponny: Moflos Mirakel
Bästa ponny totalt: Moflos Mirakel
�004:
Bästa dressyrponny: Moflos Fester
Bästa hopponny: Moflos Fester
Bästa ponny/häst totalt: Moflos Fester
�005:
Bästa dressyrponny: Moflos Majblomma
Bästa hopponny: Moflos Majblomma
Bästa ponny totalt: Moflos Majblomma
�006:
Bästa dressyrponny: Moflos Moria
Bästa ponny/häst totalt: Moflos Sciller

Vi som åkte denna gång var jag med 
Freja, Julia och Johanna, Karin med Lina, 
och Barbro med Tove, Theres, Kickan 

och Amanda. Vi hade tre ponnyer med 
oss: Moflos Finemang som är min häst, 
Birk som är Frejas, och Isaris Spirit som 
är Karins. Alla tre ponnyerna har vi under 
våren tränat flitigt inför testet i ridhuset i 
Holafors.

Förutom våra egna fanns det fler med 
Näsåkers-anknytning som skulle komma 
till Sundsvall: Moflos Festival och Moflos 
Variant är födda här men bor numera i Vil-
helmina, Festival visades av Malin Sehlin 
– också från Näsåker men likt Festival 
bosatt i Vilhelmina. Moflos Zingoalla är 
född i Näsåker, har länge ägts av Katarina 
Andersson i Resele, men såldes nyligen till 
Sollefteå och det var den nya ägaren som 
visade upp henne. Moflos Festis är född i 
Näsåker, har länge ägts av Karin men är 
numera bosatt i Sundsvall. Aragon är född 
i Resele, och bor idag i Sollefteå. La Est-
rella Potcholo är född på Hemsön utanför 
Härnösand, där han även bor, men han har 
lite Näsåkers-anknytning genom att hans 
pappa Bravad är vår hingst.

Det var en lång men rolig dag, och vi 
kunde glädjas åt många fina placeringar!

Bästa dressyrponny och bästa ponny 
totalt blev Moflos Festival, visad av Malin 
Sehlin. Han var även mycket duktig i 
hoppningen med en andraplacering, och 
fick vad man kallar dubbeldiplom – det 
absolut finaste man kan få på ett treårstest! 
Han fick dagens högsta totala poäng med 
48 i dressyr och 49 i hoppning. Bästa hop-
ponny blev Moflos Zingoalla med dagens 

Bättre än någonsin på treårstestet

Forts. på sid. 20
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Lediga lägenheter i Näsåker

Pelle Mohlinsväg 3, 2 t 3 RK  88 kvm 5912 kr

Ängsvägen 32B  2 RK  46 kvm 3354 kr

Orrvägen 4   3 RK  39 kvm 1458 kr

Orrvägen 1B   2 RK  70 kvm 4881 kr

Ängsvägen 28A  2 RK  46 kvm 3333 kr

Ängsvägen 22C  2 RK  46 kvm 3333 kr

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

Vår husvärd för Näsåker /Junsele är 
Lars ”Bubben” Lundgren. Du når honom mellan 10:00-11:00 på 
0622-100 76. 
Kvällsöppet tisdagar till 19:00. Det går att boka en träff med 
honom på ”kvällstid”, om Du har svårt att komma ifrån på 
dagtid.
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högsta hoppbetyg, nyblivna ägaren Kikki 
Girhagen var jublande glad över sin nya 
ponny, som likt Festival fick dubbeldiplom 
då hon kom på tredje plats i dresyren. 

Helt otroligt nog så delades det ut totalt 
tre dubbeldiplom under dagen, och det 
tredje gick till vårt lilla sto Moflos Fine-
mang, som lyckades mycket bra i både 
hoppningen (fjärde plats) och dressyren där 
hon kom tvåa. Att det delas ut tre dubbel-
diplom på en dag, där alla tre är födda hos 

samma uppfödare, har nog inte hänt i täv-
lingens historia tidigare – vi skall försöka ta 
reda på det lite närmare.

Även ett enkeldiplom delades ut, och 
detta gick till Aragon, född hos familjen 

Högberg/Almendarez i Rödsta. Aragon 
fick hoppdiplom med en tredje plats, och 
fick som kuriosa dagens högsta betyg i 
galopp bland alla 46 hästar och ponnyer 
som deltog under dagen! I dressyren blev 
han klass I och kom på sjätte plats.

Dessa fyra fina ponnyer: Moflos Festival, 
Moflos Zingoalla, Moflos Finemang och 
Aragon är nu kvalificerade till ponnyernas 
riksfinal som går av stapeln i Falkenberg 
19-�0 september. Gemensam nämnare för 
alla fyra – utöver att de är födda i Näsåker 
– är att alla fyra har Bostorp Bravad som 

pappa!
Precis utanför diplompoäng 

hamnade Frejas ridponny Birk och 
Karins connemara Spirit. Birk fick 
46 poäng i dressyren och slutade på 
en femte plats som dressyrtalang, 
med det blev han klass I och för-
utspås en lysande karriär som dres-
syrponny. Spirit kom sexa och fick 
46 poäng i hoppning och blev med 
det klass I som hopptalang, hon fick 
mycket beröm för sitt förtroende 
och sitt temperament i hoppningen. 
Spirit fick även klass I i dressyren där 
hon kom sjua.
Vi var hemma vid midnatt, glada 
och nöjda, och kunde lägga till �007 
års treårstest i statistiken:
Bästa dressyrponny: Moflos Festival
Bästa hopponny: Moflos Zingoalla
Bästa ponny totalt: Moflos Festival

Hur skall det gå nästa år? Då åker 
vi med de ponnyer som är födda �005. 

Hoppas ni som har en sådan är med oss 
– kontakta gärna mig så tränar vi tillsam-
mans!

Jenny Staaf

Forts. från sid. 18

Freja Toss Arvidsson med Birk
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Hipp hipp hurra!
Proggen lever!...
…och kommer från Arvidsjaur!

Johan Piribauer & Gruvtolvan
När?
Midsommardagen 23/6
Var? 
Håll utkik på affischtavlorna eller/och ring Urkults kontor, 0622-107 89
Kostar?
Väldigt lite…

Ett ”måste-plug-in” för den som behöver 

motkraft i vårt nya sköna Sverige!

Röjningsarbeten 
Manuell gallring med framskotning 
Slåtter av betesmark 
Gräsröjning o gräsklippning 
Även försäljning av hö och ensilagebalar

För information och beställning kontakta

Henrik K Strömbom

Tfn 076-838 06 14
E-post:  henrik_karlsson_6@hotmail.com

Har du behov av hjälp med...
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Vi har flera festivaler i Näsåker. Den största 
är förstås URKULT men sen finns också 
Filmfestivalen, som några eldsjälar anord-
nar 1-� ggr/år. Hur gick det i år? Byabladet 
ställer frågan till Mari Ryberg. Hon svarar 
att det blir roligare för varje år eftersom 
publiken bara ökar. Många i Näsåker med 
omnejd ser verkligen fram mot Filmfestiva-
len. Man vet att urvalet av kända och okända 
filmer alltid är spännande. Den som orkar 

kan se 6 olika slags filmer för 155:-. Vissa 
väljer ut godbitarna och minglar och fikar 
eller går hem i pauserna. I år fick vi se den 
färgstarka Penelope Cruz i den både varma 
och tragikomiska Almodóvarfilmen ” Att 
återvända”. Också den Oscarsbelönade och 
omtalade ”The Queen” och ”Underbara 
älskade” med Michael Nyqvist. Den grep 
tag i många i sin skildring av en far som 

tillsammans med sin son kämpar med sak-
naden efter hustru och yngre son, som dött 
i bilolycka. Samtidigt som livet går vidare 
på en Sommarö på Västkusten. Vi blev 
omskakade och väckta av dokumentären 
” En obekväm sanning” med Al Gore som 
föreläste om klimatförändringarna. Även 
thrillerlystna fick sitt lystmäte.
Filmfestivalens fikautbud hör också till det 
som lockar besökarna. Arrangörerna inte 

bara väljer filmer 
de bakar och serve-
rar också. Vad sägs 
om hembakade 
lime-och ananaspa-
jer? Anita Lidström 
berättar att man 
in i det sista håller 
hemligt den mat 
som skall serveras. 
Förra året sushi och 
i år soppa och pajer 
från Alvaro. Allt går 
åt och Markusgår-
dens servering var 
fylld av folk.
Film är bäst på bio! 
Många håller nog 

med om det när man sjunker ner i de röda 
mjuka biofåtöljerna prasslar med godis 
och småpratar med bekanta på bänkarna 
bakom…….. Och ljudet gör man allt för 
att åtgärda…

Elisabet Humlesjö

Filmfestival på Markusgården
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FAMILJEFEST Prästnipan 
i Näsåker 
7 juli 2007 kl 18-02
Kl 18 Festplatsen öppnar

18.30 i danslogen
Hoppa lilla loppa med Eva o Catarina
En lockande, pockande musikupplevelse för barn från
4 år och föräldrar 

Lionståget för alla åldrar

19.30
Musikunderhållning av De Vispers
Christer, Putte och Pelle

Presentation Hedenhösland 
och utdelning av broschyrer

Kl  21-02   DANSLOGEN

MICKEYS ORKESTER

Välkomna
TVÅ till TVÅ kommittén och ortens föreningar

ENTRÈ 120 kr

Fritt f
ör barn och ungdom till 1

6 år

Fr. kl 18
FÖRSÄLJNING av grillad mat, öl, vin, läsk och kaffe hela kvällen



�4

Visst minns vi kommunalkontoret i Näs-
åker ….!

I Byabladet nr 5/�006 skrev Åsa Tova 
Bergh i Åsmon om en bild (ett gammalt 
vykort) över Näsåker på 1940-talet. Hon 
ville ha upplysningar från den tiden och 
uppmanade läsarna att ”fråga farmor” om 
den tid som flytt och speciellt om den 
kommunala administrationen.

Bilden väckte minnen hos mig. Visser-
ligen är jag inte Farmor, men jag minns 
därför att jag var med …

På ovanstående bild från början av 1950-
talet ser vi det nybyggda kommunalhuset. 
Till höger skymtar ett vitt hus mellan björ-
karna. Detta är Curtelius hus och här var 
Kommunalkontoret inrymt från 1946 till 
195�. Curtelius var tidigare speditör vid 
järnvägsstationen. Under krigsåren och 
ransoneringarnas tid fungerade han som 
kristidsnämndens ordförande. Efter vad jag 
nu kan erinra mig hyrde kommunen loka-
lerna.

Jag började på kommunalkontoret den 
15 januari 1948 som praktikant hos Sven 

Forsberg, som var kommunens första kom-
munalkamrer. Centraliseringen av kom-
munförvaltningen skedde troligen 1946. 

Tiden före 1946

hade kommunens styrande i Ådals-Liden, 
liksom i många andra landsbygdskommu-
ner, ”kommunkassan på fickan” som det 
hette i folkmun. De olika förvaltningarnas 
kassor fanns således hos en rad olika för-
troendevalda politiker. Dessa var kommu-
nens ”starka män”, som hade mycket högt 

anseende hos kommuninvånarna. Ur mitt 
minne vill jag räkna upp några av dessa 
personer.

I kommunalnämnden, kommunens cen-
trala styrelseorgan, var Andreas Nordkvist i 
Moflo ordförande. Honom minns jag från 
min barndom som den store, tjocke far-
brorn, som nästan          dagligen kom 
cyklande förbi mitt hem i Åsmon. Hans 
pappersluntor fanns i portföljen på paket-
hållaren. Ofta stannade han för ett ärende 
eller en pratstund inne på Kooperativa, som 

Minnesbilder

Forts. på sid. 26

Kommunalkontoret i Näsåker på 1950-talet
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Konsum
Ritzèns
Handelsbanken
Salong Lizz
Ådals-Lidens
församling
Själanders Åkeri 
Näsåkersmacken
Engströms Rör
Näsåkers Camping
Solatum
Görans Schakt
ÅSK
Essys Hantverk
Medborgarkontoret
Centrumhuset
Loppis i Näsåker
Hembygdsföreningen
Ådalslidens FVF
Vattenfall
Elit Entreprenad

Tenglunds Maskin
Näsåkers Taxi
Omsjö Camping
Mählers Smide
Flintabaren
Anders Näsström
Sigges Camping
NISAB
Näsåkers Snickeri
Sten Gunnar Anderssons 
Maskinrep
Näsåkers Brandmanna-
klubb
Stures Rör
Fäbodammen
Urkult
Svea Skog
Borg Wondergear
Ådals-Lidens Handels-
trädgård
Byalaget

Näsåker tackar!
Sponsorer till blomlådor och 

flaggor 2007

GÖRAN SANDMAN
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var inrymd i mitt hem, Östlunds, mitt i 
byn. I de samtal som fördes hörde och lärde 
jag mig ord och begrepp som jag kanske 
inte förstod innebörden i, men som senare 
i livet kom att prägla mitt yrkesliv. Det var 
t ex ord som ”kommunalnämnden, kom-
munalfullmäktige, kommunalstämma, 
sammanträden, AK-arbeten, skatte-
uppbörder, arbetarsmåbruk, utbygg-
naden av forsarna” o s v. Konstiga ord 
för en 10-åring! Sammanträdena hölls 
i kommunalhuset, väster om kyrkan i 
Näsåker.

En annan betydelsefull person var P Elis 
Engström i Rå. Han var förutom nämnde-
man och ordförande i kommunfullmäktige 
även skolstyrelsens och barnavårdsnämn-
dens ordförande. Han hade säkert ännu 
flera uppdrag, som jag nu inte kommer 
ihåg, men han var otvetydigt kommunens 
starke man under en lång följd av år, även 
efter det att förvaltningen centraliserats.

En stor uppgift måste fattigvårdsstyrel-
sens ordförande Jakob Häggmark i Häxmo 
haft.

Att vara den tidens styrelseordförande 
bestod inte enbart i att sköta sammanträ-
dena. Det innebar att verkställa styrelsens 
beslut och som ordförande i just fattig-
vårdsstyrelsen förstår jag att det var både 
besvärliga och grannlaga utredningar, som 
han hade på sin lott.

Ännu hade inte den gyllene kraftverksti-
den kommit med alla arbetstillfällen, som 
innebar ett så stort ekonomiskt uppsving 
både för kommunen och dess invånare. 
Jag kan erinra om att den tidens fattig-
vård (detta ord…!) bestod i att få en ”lapp” 
utskriven på ett visst belopp. 

I stället för kontanter fick men denna 
garantisedel att använda som betalningsme-
del i affären. Med dagens synsätt var detta 
ett mycket förnedrande skick, men det var 
den tidens sätt att lindra nöden för den 
som kommit i ekonomiska svårigheter.

Fattigvårdsstyrelsen hade också ansva-
ret för det gamla ålderdomshemmet i Rå 
– allmänt kallat för ”fattiggårn”. Ingen ville 
hamna där… Det var som i många andra 
kommuner ett gammalt jordbruk, som 
kommunen drev med anställda både för de 
gamlas skötsel och för driften av jordbru-
ket.

Några ytterligare välkända personer erin-
rar jag mig nämligen köpmannen Rickard 
Lundberg, som var brandstyrelsens ordfö-
rande och brodern Gunnar Lundberg, som 
var kantor och folkskollärare och tillika 
ordförande i familjebidragsnämnden. Kan-
hända kan dessa två ha varit verksamma 
efter 1946.

Familjebidragen var under krigsåren av 
stor betydelse för de värnpliktiga. Dels för 
de som fullgjorde sin första rekryttjänst-
göring, som pågick under ett helt år, och 
dels för de som inkallades till militärbered-
skap under kriget. Familjebidragen bestod 
av ekonomiskt stöd till uppehället för den 
hemmavarande familjen.

Vi som växte upp under krigsåren på 
1940-talet minns ransoneringskorten som 
en självklarhet i det dagliga livet. Alla 
familjer disponerade en liten ransonerings-
väska med fack för de olika korten. Det var 
ransonering på allt; livsmedel, tyger, skor 
och kläder, tvål, tvättmedel och fotogen m 
m. Köpmannen eller butiksföreståndaren 
måste hålla god ordning på dessa kuponger, 

Forts. från sid. 24

Forts. på sid. 28
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Ett AKTIVT hundliv på hemmaplan!
Upptäck HUNDraelvan i sommar! Valpkurser, agility, freestyle och mycket 

annat. Aktiveringsläger med utgångspunkt från Näsåkersförlaget 
Eget Bevågs senaste bok, ”Ut & lek med din hund!”

Välkommen in på hemsidan, 
www.egetbevag.se 
eller ring 0622-30012.

Obs! Tisdagskvällar 18.30 träffas vi på Kägelvallen för fri träning på egen 
tass. Fika och hundsnack på HUNDraelvan efteråt.  

Entreprenadmaskiner
Snöröjning mm. 

Markarbeten
Vägarbeten

Tenglunds Taxi & Maskin KB

Erik Tenglund          0622-105 45       070-577 16 66  Fax 0622-105 70
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som kunden lämnat vid sina inköp. 
Kupongerna klistrades sedan upp på kartor 
som redovisades till kristidsnämnden. Som 
barn i ett hus med en diversehandel (Koo-
perativa) minns jag mycket starkt hur vi i 
familjen hjälpte min syster Lisa, som var 
butiksföreståndare vid den tiden, med att 
klistra dessa kuponger under mörka vinter-
kvällar. Jag tyckte nog att det var en rätt 
mysig sysselsättning!

Det var alltså Curtelius, som var ”kris-
tidsnämnden” i allmänhetens ögon. Se 
inledningen!

Under 1940-talet och framförallt efter 
kriget utvecklades det nya, moderna Sve-
rige. Nya sociala reformer kom och därmed 
också behovet av en modern kommunför-
valtning. Självklart hade de kommande 
kraftverksutbyggnaderna stor betydelse 
genom en stor befolkningsökning. Jag 
minns invigningen av Nämforsens kraft-
station 1946, då jag som 13-årig scout var 
med och paraderade för prinsessan Sibylla, 
som invigde stationen.

Bland nya reformer som hade betydelse 
för en ny kommunal administration vill 
jag nämna de allmänna barnbidragen (som 
infördes 1948), de statliga egnahemslånen, 
mödrahjälpen (ett ekonomiskt stöd till 
nyblivna mammor), husmoderssemestrar 
för de kvinnor som behövde miljöombyte 
m m, m m. Allt detta och mer därtill kom 
nu att flyttas från de spridda nämndsord-
förandena till ett centralt kontor med den 
förste heltidsanställde kommunalkamre-
ren. Vid den här tiden (1948) infördes 
också den nya källskatten. De kommunala 
skatteuppbörderna försvann och det som 
idag är självklara rutiner ställde nog till en 

hel del huvudbry för många i begynnelsen. 
Kristidsförvaltningen med bl a de kvarva-
rande kaffekorten övertogs av kommunal-
kontoret.

De gamla ordförandena Andreas Nord-
kvist, Jakob Häggmark och P Elis Eng-
ström efterträddes av nya krafter. N B 
Jonsson i Näsåker i kommunalnämnden, 
Otto Mäler i Krånge i fattigvårdsstyrelsen. 
P Elis Engström i Rå avlöstes först en bit 
in på 1950-talet av folkskolläraren Arne 
Johansson.

Gudrun Nilsson f Östlund, Sundsvall
fortsättning nästa nummer...

Forts. från sid. 26

Vill du sänka  
dina elkostnader?

Jag vill starta en intresseförening för att 
bygga ett vindkraftsverk i Näsåker.

Staten bidrar för produktionen med 
gröna elcertifikat som man kan sälja på 
elbörsen (värde �0 öre/kwh).

Banker lånar ut cirka 75 % av investe-
ringskostnaden. Man får räkna med 15 år 
i återbetalningstid innan man börjar tjäna 
pengar. Enligt Länsstyrelsen utgår inga EU 
lån eller glesbygdsbidrag. Alternativet är att 
gå in i ett större cooperativ. Är du intres-
serad?
Ring Annika Gustafsson på 06��-10� 51
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Motorelektriska i Näsåker AB
Omlindning, service och försäljning av:

Elmotorer, dränkbara pumpar, 
generatorer, startmotorer, 
bilelektriska tillbehör
0622-301 45
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Fordonssjukhuset i Åsmon känner de flesta 
i Näsåker till, och även Nils-Olov Näs-
ström, eller Nisse som han oftast kallas.

Nisse är en institution, en oumbärlig 
sådan. Utan Nisse skulle förmodligen delar 
av Näsåker helt stanna, åtminstone de som 
är beroende av bilar och andra fordon. Att 

jag skriver även andra fordon beror på att 
Nisse lagar allt, eller som det stod på kas-
sakvittona förr i tiden, ”Allt från löständer 
till hästskor”. Själva har vi i familjen lämnat 
över både defekta bilar och dito traktor 
och fått dessa lagade till största belåtenhet. 
Första gången jag träffade Nisse var allde-
les sedan vi kommit hit, alltså förmodligen 
våren �004. Jag hade fått höra lite historier 
om denna duktige mekaniker och i dessa 

kunde man utläsa att han besatt en speciell 
form av ska vi säga livsbetraktande humor. 
Nåväl, jag stövlade in på verkstaden men 
ingen var synlig vid disken i den alldeles 
förträffligt genuina miljön. Ni som sett 
Macken, TV-serien som gick på åttiotalet 
vet vad jag menar. 

Jag ropade ett högt hallå, och det kom 
ett svar som från underjorden. Förkla-
ringen var att Nisse var på jobbet, alltså 
nere i gropen under en klients bil. Jag för-
klarade vem jag var, och fick göra det två 
gånger (Nisse hör lite dåligt) och i slutet av 
presentationen sa jag att jag hade problem, 
med vilket jag menade familjens bil. Svaret 
kom omedelbart och med eftertryck: ”-Det 

Nisse i Åsmon

Forts. på  sid. 32
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Hjälp oss att bli bättre!

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

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

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

Sätt in 50 kronor på pg  
16 90 33-8, Byalaget 
Näsåkers Samverkan.  
Märk med Byabladet.

Handelsbanken
i Näsåker

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

Tidsbokningar tisdagar 
och torsdagar

www.handelsbanken.se/nasaker

Tel. 0622-10013

Ett stort tack
till alla som 
uppvaktade mig 
på min 
70-årsdag!

Margareta 
Strandberg
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har jag med!” Jag sa då att det i mitt fall 
rörde sig om rost i olika stadier av progress, 
och Nisse replikerade att: ”-Ja se rost, det är 
mitt liv det.”
Det här är ganska typiskt för det man kan 
få höra från Nisse. Det kan ju för en som 
inte hör det i verkligheten låta lite kärvt, 
men när man lärt känna Nisse lite förstår 
man att det är en del av Nisses lite kluriga 
och speciella humor. Sist jag pratade om 
ett av våra fall (en nyinköpt men begagnad 
Mazda) och frågade vilka åtgärder han fann 
vara de bästa, svarade han att det vore väl 
att ta hit en stor grävskopa så kunde vi göra 

en lagom stor grop och låta bilen försvinna 
i det…

Hursomhelst är det alltid spännande 
och roligt att få en diagnos av Nisse på sina 
fordon, det är alltid chans till lite vänligt 
och humoristiskt småprat om vilka radikala 
åtgärder en gammal bil bör få ta del av. Det 

finns också alltid chans att man bibringas 
någon gammal historia, ofta men inte alltid 
med fordonsanknytning. Som till exem-
pel den om killen från Sörmoflo som fått 
stopp i Kramfors på sin bil. Han begärde 
och fick bärgningshjälp av några kamrater 
som tog honom på släp för vidare transport 
till Nisses verkstad i Åsmon. Ungefär i höjd 
med Resele tyckte grabbarna som körde 
den dragande bilen att det gick liksom 
långsammare och långsammare. Till slut 
var de tvungna att stanna och fråga killen 
från Sörmoflo i den bärgade bilen varför i 
herrans namn det gick så långsamt, ”-sitter 
du och bromsar?” Ja, kom svaret, jag tycker 
ni ligger så förbaskat nära hela tiden! Till-

läggas kan att hela problemet inte berodde 
på något annat än att bensinen var helt slut. 
Så kan det gå och sådana historier kan man 
få sig till livs hos Nisse.
Nisse startade upp verksamheten i Åsmon 
den 1:a januari 1970, efter att ha arbetat i 

Forts.  från sid. 30

Forts. på  sid. 34
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Ås Bilservice

Fordonssjukhuset uppgraderar sin utrustning!
Nu är ni välkomna även med era moderna 
fordon. 
Inget är omöjligt 
med vår nya 
diagnosutrustning.

Ombesörjer allt vid dödsfall
Bouppteckningar, testamenten, etc...

(jour dygnet runt)
Storgatan 74 Sollefteå

0620-510 14

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

Nya Begravningsbyrån Sollefteå
Roger Söderholm



34

flera år hos Ingvar Näslund på hans verk-
stad i Näsåker. Från början drev Nisse en 
vanlig bensinstation, det fanns underlag 
för en sådan på den tiden, bygget av tredje 
aggregatet i Nämforsens kraftverk hade 
precis börjat, så byn var full av folk. 

1988 tog det slut med bensinen, bero-
ende på ökade och kostsamma krav på 
besiktningar av tankar och nya återvin-
ningssystem för bensinångor i pumphand-
tagen. Sedan dess är det verkstadsdelen 
som helt allena står för inkomsterna. Det 
går väl bra, men Nisse har i flera år lidit av 
att moderna bilar behöver väldigt speciella 
apparaturer för att kunna diagnostiseras, 
detta beroende på fler och fler datoriserade 
delar även i våra bilar. 

Sonen Benny har nu snart gått klart sin 
fordonsutbildning i Arjeplog och mycket 
tack vare detta vågar nu far och son tillsam-
mans ta nya steg i utvecklingen. Man har 
tagit hem en alldeles superb diagnosutrust-
ning och Nisses ögon lyser när han berät-
tar hur otroligt snabbt de nu kan få svaren 
på varför kundernas bilar går knackigt 
eller inte alls. Tanken är att man ska hyra 
denna utrustning under minst ett halvår 
för att sedan utvärdera om det är något att 
fortsätta med. Det kostar ju en del, så det 
måste komma kunder med bilar som kräver 
denna utrustning för att man ska fortsätta 
med den. Nisse är ju inte direkt berömd 
för att vara en dator”hacker” och däri ligger 
kanske ett pedagogiskt problem, nämligen 
att få både gamla och nya kunder att förstå 
att Bilsjukhuset i Åsmon numer klarar även 
moderna krämpor. Att det hela sköts med 
ackuratess borgar Benny för, vars utbild-
ning förstås passar som hand i handske för 

denna apparat.
Så, kära läsare, har ni nöjet att äga en 

modern bil och kanske inte det lika stora 
nöjet att upptäcka fel på den, kan ni alltså 
med förtroende vända er till Nisse som nu 
företagit ett gigantiskt utvecklingssprång 
vad gäller möjligheten att serva dagsfärska 
bilar.

Text och foto: Christer Borg

Rädda valarna eller…..
Rädda Mickes katter

Jag har över �0 katter (jättefina), helt 
gudomliga! 

Den person som lyckas att ge ett hem till 
en Tisse Nisse får en akvarell i A5 format 
med naturmotiv inspirerade från Nipan i 
Forsås.

Jag nås hos Olof Theselius 06��-103 14
Micke 

Forts. från sid. 32
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Årets jägarskola drog igång i början på 
december �006 med nio ivriga deltagare, 
en blev på grund av arbete tvungen att 
hoppa efter en månad. Det har varit en 
rolig grupp som inte har varit rädd för att 
diskutera med varandra. Vi har kämpat på 
med allt ifrån harens dräktighetstid till hur 
en bössa fungerar.

Materialet ”Nya jägarskolan” har varit 
halvbra. Det är väldigt fint och genomarbe-
tat men många gånger blir det för mycket. 
Många saker upprepas gång på gång vilket 

gör att deltagarna lätt blir less fram emot 
slutet av kursen. Men samtidigt är den väl-
digt gedigen, och deltagarna får med råge 

Jägarskolan �007

lära sig allt de behöver kunna.
Vi kommer att köra en kurs även till 

hösten som kommer att börja i slutet på 
oktober. Vill man gå får man jättegärna 
redan nu anmäla sig till mig, Andreas 
Kårén på 070-�59 35 18 eller Per-Henrik 
Olofsson på 070-370 45 �0.

Deltagarna i årets jägarskola är Ulf 
Arvidsson, Jeanette Flodin, Susanna Quig-
ley, Magnus Tänglander, Carolina Karlsson, 
Pälle Östin, Patrik Sånglöf, Göran Frisk. 

Text och foto: Andreas Kårén
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Lars-Olov Eriksson, eller LO som han kallas 
sedan småskolan har startat firma, Näsåkers 
Däck & Mek. Han körde igång �/4 �007, 
och tanken är att han ska syssla med däck-
försäljning, lite enklare bilreparationer och 

service typ oljebyten men också försäljning 
av olja och tillbehör. Han har också idéer 
om att kunna erbjuda Näsåkersborna tvätt-
medel i lite större förpackningar. Man får 
se vad som efterfrågas säger LO, just nu är 
det reparationer av gräsklippare som är på 
tapeten, men det har också varit full hugg-
ning på däckfronten ett tag. LO har efter 
en �0-årig sejour på Vattenfall återkommit 
till macken, han arbetade där under tidigt 
70-tal. Han kommer att köra lite kampan-
jer till och från, så håll koll på affischtav-
lorna på byn efter specialerbjudanden. Du 
når LO på hans mobil (se annons i detta 
nummer), och öppettiderna är 7-16 på var-
dagar, lunch mellan 11-1�. 

Text och foto: Christer Borg

Ny repfirma vid 
Bilisten

Leadermetoden innebär att man bildar 
lokala samverkansgrupper, så kallade LAG. 
Dessa grupper ska bestå av representan-
ter för den ideella, den privata och den 
offentliga sektorn. Med privat sektor avses 
till exempel småföretag. LAG grupperna 
har två huvuduppgifter. För det första ska 
de ta fram en strategi för utvecklingen av 
landsbygden inom sina respektive Leader-
områden. Strategin ska vara inriktad på att 
uppnå målen med det övergripande lands-
bygdsprogrammet. För det andra ska de 
välja ut projekt för att genomföra strategin. 
Sollefteå, Ragunda och Strömsunds kom-
muner har gått samman för att bilda ett 
Leaderområde. Arbete med ansökan om att 
få bli ett Leaderområde pågår just nu och 
Elisabeth Sellgren har utsetts som represen-
tant för den ideella sektorn i Näsåker. När 
ett Leaderområde har bildats kan kommu-
nerna gemensamt söka pengar från EU.

Har Du idéer som rör Din sysselsätt-
ning, fortsätt att fundera på det. I höst blir 
det klart om vi får pengar, men det är Du 
som kommer med idéer om vad pengarna 
skall användas till.

Vill Du veta mer om Leaderprojektet 
kan du titta på Jordbruksverkets hemsida 
www.sjv.se (Gå in på Stöd till landsbygden/
Alla stödformer och rulla ner till Leader) 
eller kontakta Elisabeth på 06��-108 78

LEADER  
INFORMATION
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Jag har inte varit på konsert de senaste 15 
åren men kom till Näsåker i tisdagskväll 
och lyssnade på KAL, ett ”simpelt” band 
från Serbien (sju unga killar) som spelar 
den traditionella romska musiken och som 
just nu befinner på turné i Sverige. 

Jag kände inte till bandet och hade inte 
några stora förväntningar men var lite nyfi-
ken och tyckte i alla fall om stämningen 
och den trånga lokalen på hotellet. Utan 
att vara expert förstod jag redan efter första 
låten att det var ett riktigt band som var på 
besök. 

Inför den här musikens krafter faller 
man lika ”försvarslös” i lilla Näsåker som 
på Maschinenhaus i Berlin. 

De flesta av låtarna har jag hört många 
gånger tidigare, på olika ställen och i 
olika sammanhang. Låtar som exempelvis 

”Djelem, Djelem” hör till den romska musi-
kens antologi och det finns säkert tusentals 
olika inspelningar. Ingen kan idag säga hur 
själva originalet låter men KAL:s version 
räknar jag till några av de bästa jag någon-
sin hört. Det är inte så ofta man utvinner 
så mycket kraft och så högt tempo när man 
spelar ”live” med akustiska instrument 
utan att förlora den fina känslan. Därför 
har killarna i KAL några ”äkta kopior” av 
de glömda originalen av traditionell romsk 
musik från Balkan. 

Efter en sådan konsert säger man ofta att 
bandet är 
lovande och 
kommer att 
utvecklas till 
någont ing 
bra samt att 
killarna är 
unga och 
deras tid 
kommer. Jag 
tycker att vi 
inte behö-
ver vänta: 
killarna är 
f r a m m e 
och KAL 
är redan ett 
stort band. 

(För min del är KAL betydligt bättre ”live” 
än på de två hittills i studion inspelade CD-
skivor.)

Milorad Pejic
Foto: Christer Borg

Lysande, ”KAL”!
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Hedenhösland

Har ni hört talas om att Barna Hedenhös 
var på besök i Nämforsen för flera tusen år 
sedan? Ni kanske har läst Barna Hedenhös 
på vinterresa genom Sverige då familjen 
Hedenhös kommer åkandes med sin släde in 

i Nämforsen. Nu är de på väg tillbaks igen.  
Sedan september �006 planeras ett även-
tyrs- och aktivitetsområde nere vid älven 
med träfigurer och byggnader ur böckerna 
om Barna Hedenhös. Minns ni pappa Ben, 
mamma Knota, barnen Sten och Flisa och 

hästen Hårfagre? Vi väntar nu med spän-
ning på svar från Länsstyrelsen och kom-
munen om sökta bygdemedel för att kunna 
börja bygga. Projektet är tänkt att stärka 
intresset och bevarandet av hällristnings-

området och den brusande levande 
forsen. Vi vill erbjuda upplevelseba-
serad inlärning om geologi, forntid 
och förhistoria. Vi vill visa hur man 
levde på forntiden, ge en bestående 
känsla av hur det kan ha varit, via 
aktiviteter, figurer, skådespel, sagoläs-
ning och filmvisning.

Vi har redan nu samlat till en 
utställning om Bertil Almqvist, 
mannen som illustrerat och skri-
vit böckerna om Barna Hedenhös. 
Utställningen kommer att finnas på 
RockArt Hällbildscentrum i sommar. 
Välkomna till vår invigning månda-
gen den 18 juni klockan 17.00! Kom 
även till Hedenhöshyddan under 
Urkult, där vi presenterar Hedenhös-
land, läser sagor om Barna Hedenhös 
och bjuder på andra överraskningar 
mellan klockan 11.00 och 15.00, 
fredag och lördag.

För mer information om projektet 
gå in på www.nasaker.com och rulla 
ner en bit på förstasidan. Vi har också 
en hemsida på www.hedenhosland.se 

där vi just nu har lagt upp vår idéfolder.
Karin Jansson Borg
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Utför alla sorters arbeten inom
Mark & Anläggning, Lastning, 
Snöröjning, Buskröjning
Även försäljning av vägtrummor mm

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

Strömboms 
Entreprenad
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Lars ”Brasse” Kantén har varit ljudtekni-
ker på Urkult sedan man startade festiva-
len. Född i Hökarängen (eller rättare sagt 
på Södersjukhuset i Stockholm) flyttade 
Brasse upp hit till Näsåker 1979, första 
anhalt blev ett eget hus i Vigda. Sedan 
år �000 bor han i Åsmon, vilket också är 

första delen av namnet i det band som han 
numer spelar trummor i, Åsmon Brothers.

I mars �007 startade Brasse eget i ljud-
branschen, Urljud är namnet på firman. 
Att vara i ljudbranschen innebär att man 
ser till att musiker och andra hörs när det 
är evenemang av olika slag, en otroligt 
viktig men anonym uppgift. Som tekniker 
ska man se till att alla hundratals sladdar är 
på rätt ställe och inkopplade dito och att 

alla som spelar hör sig själva och de andra 
på scenen. Och förstås att det hörs ut till 
publiken på ett bra och behagligt sätt.

Planerna med firman är att få in en fot på 
den lokala marknaden i Sollefteå kommun, 
till exempel tycker Brasse att Länsmusi-
ken kan anlita honom nu i stället för att ta 

ljudet ifrån 
Kramfors. 
F r a m f ö -
rallt arbe-
tar Brasse 
med det 
från Urkult 
i n k ö p t a 
PA:t av 
m ä r k e t 
Zeck på 
hela 7,5 
kW. För er 
som inte 
sysslar med 
s å d a n a 
saker som 
musik och 
p r o f e s -
s i o n e l l a 
l j u d a n -

läggningar till vardags kan jag tala om att 
den effekten räcker för att närmast flytta på 
mindre bilar (om man inte har några andra 
lämpligare metoder för handen). Vi på 
Byabladet och Byalaget utropar ett ”ljud-
ligt” lycka till!
Text: Christer Borg Foto: Margareta Erikson

Brasse är Urljud
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Unik trygghet för dig 
som köper värmepump!

Nu lanserar IVT

www.ivt.se

Nu introducerar vi Nöjd-Kund-Garanti. När du köper
en IVT värmepump från oss garanterar vi att du blir
nöjd både direkt och i framtiden.

Vi tar ansvar för din besparing
och trygghet. Välkommen att
bli en Nöjd Kund du också.

Stures Rör
Utför allt inom VVS branschen

0622-101 86, 101 00, 070-649 39 81
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Vinnare i Byakrysset nr � var Anna Kållén 
Näsåker, som vinner en ask Noblesse 
Mjölkchokladmint skänkt av Konsum 
Nära, Näsåker, 7st 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 2-2007

Har du nåt att berätta
Skriv till Byabladet

Ring för info! 

tel: 0622 10060    mobil: 0738 161675 

Kläpp 206, 880 30 Näsåker  
alvaroiklapp@telia.com 

www.alvaroiklapp.com

Catering 

Delikatesser 

Konst galleri 

Ni ordnar festen Vi tar hand om maten ! 
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D O M P T Ö R
R E M I S M Ö R
O A N T I K Ä
B A K U M A S T
N A S S E Å T

F Å N L A T O R K E
H A T U B Å T E E L A N
A R A Ä N A C E T O N
T A L A N G S K R I N D A
T O K K A N K E E R R
N O A E N A N D E

H E L G E R Å N N R A
R Å N I D S T R A S S

T S E J D E L I P P
A S S O Å R A K T A U
X K O D L O L L A H R
I T Y D R Å P L I G H E T
B Ö D E L T A M O N A
I N D R A E L D A R E R
L T A E N E X L I E
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Ledord till Byakrysset 2007-3

VÅGRÄTT:
1. Är troligen ETA_medlem
5. Mellan middag och kväll
9. Petroleumleverantör
10. Ordna
14. Gräs
17. Frasig
18. Snabbeställa
19. Åtta timmar
20. Gripa
21. Dubbeltilltal
22. Mårddjur
23. Under chauffören
25. Blev president 1797
26. Inget för seglare
27. Det tillhörde kungen
28. Kultur
30. Stillahavsö norr om Pitcairn
33. Sejdel
35. Engelskt kunganamn
37. Bastant
38. Bort kan man saker
40. Streckkod
41. Tallin-bo
43. 10 augusti
45. Stockholmsvaruhus
47. Venedigs äldsta bro
49. Ekonomisk anstötlighet
50. Ifall
51. Byta
52. Nix
53. Åse
55. Samlingsplats för spårdragare
57. Säger tvekande
58. Tredje person
59. Vise männen
60. Hoppas kocken att skålen görs
62. 1000 mbar
63. Är Kroatiens flagga i mitten
65. Stå bakom varandra
67. Greppa
69. Neon
71. Provinsiell
73. Förmodar
74. Med e blir det väldigt stort
76. Vinterskidort
78. Säger skåning di om

79. Kastspjut
80. Vila

LODRÄTT:
2. Brandrest
3. Sportklubb
4. Våtmark
5. Kan man fatta till någon
6. Så kan 10 skrivas
7. Kallade indianerna ”Vattnens åska”
8. Snillrik
11. Retriever
12. Avfyrades kanske vid nyår
13. I ost
15. En av Islams två huvudgrenar
16. Dåligt
17. På vårvintern
20. Tidigare en avgift till kyrkan
23. Ostsort
24. Jungfru
29. Öster om Kaliningrad
31. Norskt flicknamn
32. Låg soffa
34. Bodde i nuvarande Toscana
36. Blomdahls mästerverk?
37. Lövträd
39. Tvåriktningsförbjuda
42. Näst intill fantastisk
44. Blodstockning
46. Tilläggsplats
48. Övernaturligt väsen
51. Tidigare dryckesförvaringskärl
54. Ordet bekräftar
56. Finns i sammansättningar, t.ex. med       
      mobil
57. Tidningarnas Telegrambyrå
61. Rå om
62. Svensk adelsätt

64. Runer Jonsson skrev om Vicke Viking
      och denna figur
66. Dagö och Ösel
68. Yta
70. Morgonrodnadens gudinna
72. Gräsmejare
75. Riksskatt
77. Doktor
Först öppnade rätta svaret vinner en Triss-
lott skänkt av Bilisten Näsåker.
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Skicka lösningen senast den �5 Juli  till Daniel Törnstam Nipvägen 3 88030 Näsåker.
Märk kuvertet Byakrysset. Glöm inte namn och adress.
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Fiskeförbud i Karvsjön
från och med 

måndag 28/5 klockan 00.00.

Gäller fram till och med lördagen före 
midsommar 16/6 klockan 12.00

Premiär lördag 16/6 klockan 12.00!

Båtuthyrning på Omsjö Camping 
0622-500 17 eller Ove Jonasson 
0622-50016 / 070-6172095

Välkommen önskar 
styrelsen i 
Ådalslidens
Fiskevårdsförening.

Ett varmt tack till alla sponsorer som 
hjälpt oss under 2006!


