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Spalten

En tidig höst i år gjorde att mina blommor 
frös. Å andra sidan var det många andra 
saker som hände, som gjorde att jag frös, 
invärtes. Jag blir mer och mer konfunderad 
över det samhälle vi bor i. Varifrån kommer 
denna stelbenthet ifrån? Denna oförmåga 
till att vrida på ”tanken” och prova nya 
vägar. Är det rädsla för det okända eller 
egen bekvämlighet? (Nu tänker jag inte på 
provokatörer som Lars Vilks som bara är 
ute i ett enda ärende.)

Att skylla på ålder och att ”så har vi 
alltid gjort” är det mest förödande för ett 
samhälle som vill överleva. Jag avser med 
ordet ”samhälle” även andra sorters orga-
nisationer som mänskligt liv organiserar. 
När man börjar hävda det som alltid har 
varit som det enda tänkbara, är det dags att 
stiga åt sidan. Ibland kan då röster höjas 
som säger att ”ja men då blir det ingen som 
tar över”. Var lugn! Det blir det. Det blir 
bara på ett annat sätt. Det blir inte fel, bara 
annorlunda. 

Kan man så inte acceptera det som är 
annorlunda, leder det till att ny energi, hos 
den som fått nog, frigörs för andra åtgär-
der, förhoppningsvis. På det viset rullar 
utvecklingen av samhälle, organisationer, 
partipolitik vidare. 

Men att bara gnälla, utan att komma 
med konstruktiva förslag, är energiläckage. 
Både för den som gnäller och den som lyss-
nar. Livsmodet sjunker och hopplösheten 
tar över och i förlängningen dör samhället, 
organisationen, partiet, etc.

En ständig kamp mellan liv och död, 
rörelse och stagnation, lust och leda. Ni 

känner säkert igen processen från era egna 
privata liv. Det som sker i det lilla sker även 
i det stora. Därför är det av största vikt att 
vi som bor i glesbygd tänker om, och ser 
oss som boende i en utvecklingsbygd med 
stora potentialer! Här finns möjligheterna! 
Allt är möjligt utom att bli en stad. Och 
det ska vi utnyttja! Landsbygden blir lands-
bygge.

Glesbygd ger associationer till hopplös-
het och utdöende (jmf glest mellan tän-
derna, gleshårig osv.). Politiken hitintills 
har inte funnit det värt att ens ta fram stra-
tegier för överlevnad.

Tänk om alla skulle flytta in till samtliga 
städer i Sverige! Vilken katastrof. Därför 
ser vi med förtjusning på alla som flyttar 
norrut. Det senaste jag hört om nu i sep-
tember, är en 5-barns familj som flyttat 
från Tyresö till vår kommun. Grattis Ed!

Hur ska vi då kunna leva och verka i 
landsbygd? Det är här vår egen kreativitet 
och fantasi får utvecklas med stöd av var-
andra och från våra förtroendevalda. Jante-
lagen får returneras som ett brev, stämplat 
”adressaten okänd”. Lev och låt leva.

På radion hörde jag häromdagen att 
Sverige nu ligger på �0 plats i världen 
som turistland. Vi har gått om Portugal 
bla. Här uppe märker vi så sakteliga av 
turistströmmarna. För några veckor sedan 
var det 90 italienare uppe i Saxnäs för att 
plocka svamp och jaga ripa. Italienarna är 
tokiga i att plocka svamp. Vår allemansrätt 
är populär. I Härjedalen har till och med 

Forts. på sid. 4   



4

Från redaktionen...
utlandsägda äventyrsbolag arrangerat besök 
vilket irriterar befolkningen då man ser att 
vinsten försvinner utomlands. 

Turistnäringens omsättning är i vårt 
land större än skog och jord sektorns. Helt 
otroligt! Detta är en bransch som är utveck-
lingsbar för oss. Låt idéerna flöda fritt, så 
kanske några får fäste och börjar gro! Leve 
landsbygden!

Gunilla Fluur, ordförande

Forts. från sid. 3

Första perioden i älgjakten är över och i 
väntan på andra försöker vi hinna med allt 
som skulle varit klart innan sommaren tog 
slut...

Vi har fått in lite frivilliga bidrag till Bya-
bladet, det tackar vi hjärtligt för! Kanske det 
finns några till som kan tänka sig att stöd-
prenumerera? Vi skulle så gärna vilja ge er 
en ännu bättre tidning genom att kanske,  
kanske kunna trycka den på DigiT. 

I detta nummer kan ni bland annat läsa 
om galleri Kvinnominne, passa på att se den 
innan den stänger! En hälsning från tidi-
gare Byalagsordförande Anders Petterson 
och lite information om Leader från Len-
nart Sjödin finns också med. Moflominnen 
berättar Linda Svedin (Kallin) om. Och så 
vill vi delge er det pressmeddelande som 
två samtidiga möten i Ramsele och Junsele 
enades om angående skolfrågorna.

Till nästa nummer skulle jag vilja sum-
mera årets älgjakt, så skicka gärna in bilder 
från den. Jag kommer att ringa runt till er 
jägare och höra mig för, men är det någon 
som vill berätta om lagets eller sina upp-
levelser så är det bara att skriva och skicka 
in.  Det har ju nedlagts en del björnar inom 
vårt ”nyhetsområde”, kanske någon vill 
berätta lite om detta? 

Fortsätt att skriv till oss, snart är det 
sista chansen för i år, bara ett nummer kvar 
innan �008 tar vid.

Sköt er, sköt om er och ha en bra höst 
och start på vintern.

Redaktionen
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YOGA-kurser
i

Näsåker
Startar 2 oktober

i Kropp-art studion på Medborgarkontoret 
Tisdag:

Steg 1. Lättare yoga för nybörjare och fortsättare. 
Herrar 18.00—19.30 
Damer 19.30—21.00 

Ulrika

Torsdag:
Steg 2. Lite mer avancerad yoga för fortsättare. 

Blandad grupp 19.30—21.15 
Ingrid

Kostnad: Klippkort 850:-/ 10ggr 
Drop-in 100:-/gång 

Anmälan och frågor ring: 
Ulrika 073 8418120 
Ingrid 0730 727423 

Jeanette 070 2278562 

Hjärtligt Välkomna! 
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Skulle vilja sätta in en kombinerad annons 
med en upplysning. Dels har Kattis och 
Matilda flyttat till Kilåmon, är numer 
Näsåkersbor. Välkomna! Jätteroligt tycker 
Danne. Det blir liv i luckan på Kilåmon. 3 
hästar, � hundar, 1 katt och 3 människor. 
4 till människor i Sthlm, varav en med res-
pektive, som väntar barn. Mithras, Mika 
väntar barn (7:e månaden). Ska alltså bli 
farfar för första gången i mitt liv. Stort! 
Dom 3 andra är Anja, Leo och Lova. 
Som bor i stan alltså. Så när vi alla samlas 
blir det som sagt liv i luckan. Vem vet, 
kanske kommer Kim å Åsa farandes också 
nån gång, å alla andra i den stora tjocka 
släkt vi har blivit här uppe, som även spritt 
ut sig på andra ställen. Oj vad det förgre-
nat sig, släktet homo sapiens. Bara inte alla 
kommer på en gång. Vore rätt kul i och för 
sig, om alla kom. Undrar hur långt bord 
man skulle behöva duka om alla kom. 
Skulle Sverige räcka till tro?.......Nåväl

ANNONS VA DET!!  ÄR DET 
NÅGON SOM SKULLE VILJA (VET 
NÅGON) HYRA ETT HUS I MEÅFORS 
PÅ PROV ETT ÅR? KATTIS Å MATILDA 
Å JAG VILL NÄMLIGEN SE OM DET 
FUNKAR ATT BO IHOP. DÄRFÖR 
VILL DOM INTE SLÄPPA DET HELT. 
MEN ETT ÅR. DET ÄR BILLIGT: TILL-
HÖR SKOGSNÄS. FINNS SKOLA PÅ 
SKOGSNÄS. RING FÖR MER INFOR-
MATION. 06��-300 83 el. 070-674 1� 83 
 Många Kramar från oss på Kilåmon 

Dan  
Come check me out on MySpace at http://

www.myspace.com/dankjellin

Tja Ba! 

I ett brev �007-07-01 framförde underteck-
nade kritiska synpunkter på hur skolfrå-
gorna hanteras inom kommunen. Förutom 
rena felaktigheter i det underlag som delges 
politikerna påtalade vi avsaknaden av en 
politik för landsbygden. Vi har ännu ej fått 
svar på de frågor vi ställde i vårt brev. Vi 
ser nu att skolfrågorna skall tas upp i extra 
kommunalstyrelsemöte den �4 september 
och vi vill därför påminna om de frågor vi 
ställt. Vi anser att svaren skulle kunna vara 
belysande för hur kommunens nuvarande 
ledning vill hantera landsbygdsfrågor dit 
skolfrågorna definitivt hör hemma.

Vi har också tagit del av skolförvaltning-
ens svar i april -07 på en motion om skolut-
vecklingen för framtiden. Svaret på denna 
motion om det omsätts i praktiken innebär 
att det på sikt inte kommer att finnas en 
enda skola kvar på landsbygden. Vi anser 
att en nämnd måste underställa kommun-
styrelsen frågor av strategisk natur. Dit hör 
absolut skolfrågor av det slag vi nu brot-
tas med i kommunen. Det måste finnas en 
instans över nämnderna som ser till hela sam-
hället och inte bara nämndens eget ansvars-
område. Vi anser dessutom att det finns en 
rad andra värden som skall tas med i en 
bedömning än de som skolförvaltningen 
tagit upp.

Vi vill till sist påminna om kommunens 
styrmål där man bland annat kan läsa att 
det övergripande målet är att Sollefteå 
kommun skall vara en ”attraktiv kommun 
att bo, leva och verka i”. Vidare står i styr-

Angående skolfrågan 

Västra Sollefteå �007-09-�3

Forts. på sid. 8
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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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Himlaglädje i grav-
kapellet

målen följande formulering: ”Kommunen 
ska arbeta för att tillgodose kommunmedbor-
garnas förväntningar på och behov av kom-
munal service”. Helt i linje med styrmålen 
anser vi att det är brukarna (elever/föräld-
rar) som måste få göra valet vad som är vik-
tigast för oss. Vi anser därför att styrmålen 
måste inarbetas i den landsbygdspolitik för 
Sollefteå kommun som vi efterlyst och att 
styrmålen skall tillämpas på kommunens 
alla delar.

Med hälsningar från Västra
Gunilla Fluur              Christer Borg    
Bo Pettersson Åke Wikström

Forts. från sid. 7

Morgonbön varje dag klockan 9.00 under 
Urkultsfestivalen. Och kvällsbön på lörda-

gen. Örebroungdomar ledde samlingarna 
med Gudsord, förbön, sång, musik och 
skön gemenskap för många. De har lovat 
återkomma nästa år.

Elvy Lundkvist, foto Margareta Eriksson 
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Den 11 september startade Kvinnominne 
sin första studiecirkel, som fick äran att 
ha sitt möte i nyöppnade Galleri Kvinno-
minne med Anette Janssons livsbejakande 
målningar på väggarna. Studiecirkeln tar 
sin avstamp i Birgitta Onsells bok ”Efter 
tusen år av tystnad” och utvidgar sedan 
horisonten utifrån deltagarnas kunskaper 
och erfarenheter. Studiecirkeln diskuterade 
denna dag givandet och omsorgen om andra 
och vår miljö som en viktig princip och ett 
uttryck för mänsklig mognad, som får allt 
mindre plats i dagens samhälle på bekost-
nad av egoismens allt större utrymme. 
Denna obalans kan ses på många olika 
nivåer i samhället, exempelvis i miljön och 
vår relation till naturen, i maktordningen 
och i kroppslig och själslig ohälsa. Målet är 
att söka orsaker och skapa en medvetenhet, 
som på sikt kan leda till en förändring. En 
början till förändring är att blicka bakåt 
och titta på historien med två ögon. Att se 
både på det som har berättats och det som 
inte har berättats. Tystnaden har något att 
säga.

Mångkulturell
I vår historia finns en mångfald uttryck 

för den givande erfarenheten. Kvinno-
minne hämtar främst inspiration från 
gamla skulpturer, myter och legender i 
tidigare kulturer i norden och i världen, 
som beskriver människan som både kvinna 
och man och som ser henne som en del i 
naturens skapande flöde där jord, eld, luft 
och vatten är representanter för mänskliga 
kvaliteter. Dagens mångkulturella samhälle 

öppnar också ett intresse för nya och gamla 
kulturer och här finner Kvinnominne sin 
plats. De vill också söka former för sam-
arbete och gemenskap med andra grupper, 
som främjar den givande principen - livets 
urprincip. Hos Kvinnominne råder för 
närvarande ekonomisk oro inför framtiden 
och de söker sponsorer.

Till Moder Jords ära
Förutom de teoretiska kunskaperna vill 

Kvinnominne odla praktiska kunskaper. 
De ser fram emot att anlägga en Örtagård 
till skönhet och hälsa för alla som vistas i 
Näsåker. De vill även via sitt galleri sprida 
konstens livgivande kraft till sina medmän-
niskor. Och till sist, för att fördjupa res-
pekten och ödmjukheten till jorden vill de 
uppmärksamma naturens cykliska förlopp 
med fruktbarhet, blomning, skörd och vila. 
Den �3:e september är det höstdagjämning 
och det innebär en förberedelse för mörk-
ret. Nu väntar en tid då vi tillsammans med 
allt levande får låta oss omslutas av mörk-
rets trygga och livgivande kraft. Det är tid 
för återhämtning och fördjupning av erfa-
renheter. Men denna dag firas även för att 
tacka Moder Jord för de skördar hon givit 
oss i år. Till hennes och mörkret ära lagar 
Kvinnominne en skördesoppa och inbju-
der alla till Galleri Kvinnominne klockan 
18.00 för att tillsammans invänta mörkret 
och intaga denna måltid.

Gunilla Staaf

Studiecirkel och  
fest för Höstdagjämning
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Under hösten �007 har diskussioner 
förts mellan de tre grannkommunerna 
Ragunda, Strömsund och Sollefteå om att 
fördjupa samarbetet och bland annat bilda 
ett LEADER område.

LEADER är en arbetsmetod inom 
Landsbygdsprogrammet där en lokal 
aktionsgrupp (LAG) skall besluta om vilka 
projekt som skall få stöd. LAG gruppen har 
en trepartsfördelning som består av repre-
sentanter från privat, ideell och offent-
lig sektor i lika delar. Även fördelningen 
mellan kön och spridningen inom kom-
munerna är viktiga. 

LAG gruppen skall arbeta fram en 
utvecklingsplan för området som bygger 
på en analys av områdets lokala förutsätt-
ningar. Planen ligger sedan till grund för 
en ansökan om att få bilda ett Leaderom-
råde men kommer också att fungera som 
ett underlag för att bestämma områdets 
arbetsinriktning.

Ett större möte ägde rum den �7 januari 
�007 i Ramsele där den föreslagna arbets-
gruppen fick mandat att jobba vidare med 
projektet. En del oklarheter har rätats ut 
och andra har kommit till vilket gör proces-
sen tidskrävande. Landsbygdsprogrammet 
skall gälla från �007 – �013 men inneva-
rande år kommer vi knappast igång i någon 
större omfattning. 

Gruppen har haft ett �0 – tal möten så 
här långt, både i mindre och större grupper. 
Området har med tanke på de tre kommu-
nerna, döpts till Leadergruppen 3- sam och 
en webbsida är på gång. 

Vi arbetar just nu på en utvecklingsstra-

tegi och har begärt förstudiemedel för det. 
Även om inget är klart ännu så är det dags 
att fundera på projekt som kan komma 
igång inom området och att sysselsättning 
är prioriterat är väl knappast någon över-
raskning. Stödet gäller inte för enskilda 
företag men däremot för företag i samver-
kan, byalag, föreningar m.fl. 

För ytterligare information kontakta: 
Lennart Sjödin Sollefteå  

(lennart.sjodin@solleftea.com)  
0620 – 68 21 51, 070-1912839 

Per Lennart Ledin Sollefteå  
(pelle.ledin@solleftea.se)   

0620 – 68 28 10, 070 – 6242550.
Elisabeth Sellgren Näsåker  

(bettansellgren@hotmail.com)  
070 261 58 63

Lennart Sjödin Områdesutvecklare.

LEADER, nya möjligheter  
för landsbygden!
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Näsåker
0622 - 101 70

Höst & Vintertider

Vardagar 7 - 20 
Lör   9 - 19
Sön  10-19

Ombud för
Systembolaget

 Vi har alla tillbehör för en bra 

kväll...

Verkstadslokal uthyres från 
januari 2008. 
Kontakta Tobbe:
070-68 70 937



1�

När jag som ”oldgirl” kommer tillbaka 
till Moflo, så dyker det alltid upp gamla 
minnen. Vackra sommardagar när vi sprang 
upp och ner i niporna och plockade massor 
av smultron. På den tiden fanns det inte 
många träd där, utan niporna slogs med lie, 
där inte djur hade betat.

Nu saknar jag fjällkorna som fanns förr, 
på de flesta gårdarna i byn, arbetshästarna 
som kunde användas både på 
åkern och i skogen, getterna och 
höns som kacklar och tuppar 
som gal. Men det är ju tur att det 
finns får och ridhästar som kan 
hålla rent från sly i markerna. 

Jag minns också att vi var 
många barn i byn som hade roligt 
tillsammans. När vi t ex skulle 
åka till Näsåker på bio, så fyllde 
vi Viktor eller Nisse Johanssons 
”Volvosugga”. Resan kostade en 
krona och bion 75 öre. Men vi 
fick nog tjata lite ibland för att 

klara finanserna. 
På bilden nere till vänster ses några av 

oss Mofloungar sommaren 1950, nämli-
gen Göran Henriksson, Aina Kallin, Linda 
Kallin, Dagmar Borin, Birgit Nilsson, 
Margareta Frisendahl och Ulla-Britt Näs-
ström (längst fram). När vi blev något äldre 
började vi gå upp tillsammans till ”Gam-
boern”. 

Här utanför stugan sitter Birger Näs-
ström, Aina Kallin, Bertil 
Nilsson, Thord Kallin, Göran 
Henriksson (stående) och 
Bengt Nilsson (liggande). 
Vi fortsatte gå dit upp flera 
gånger och på nästa bild 
har vi nog ett antal år till på 
nacken. 

Moflominnen

Forts. på sid. 14
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ÅRSMÖTE
Torsdag 
18:e oktober
Skolmatsalen
kl. 18.30

Årsmötesförhandlingar
Aktuella frågor
Fika (av årskurs 6)

Välkommen!
Styrelsen

STORT TACK
TILL ALLA
som hjälpte till 
med masslogin 
under årets Urkult

Styrelsen

Ungdomsgården har öppnat
Öppen fredagar 18 - 22
Vi önskar Sara Eriksson lycka till med sina studier, vilka är 
anledningen till att Sara inte arbetar kvar som gårds-
värd.
Gården kommer att drivas ideellt vilket innebär att

Frivilliga behövs
Kontakta Kenneth Modén 070- 341 38 30 eller 200 48

Ungdomar
Vad vill ni med gården, kom och diskutera aktiviteter 
och öppettider.
Ska vi göra närradio? Filmkvällar? Modellbygge? Annat? 
Bara vara?

Det är er gård!

Hem & Skola informerar
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Här kan vi se Eskil Kallin, Margareta 
Frisendahl, Birgit Nilsson, Hans-Erik Lid-
ström, Ing-Marie Frisendahl och Birger 
Näsström. Men jag minns också alla härliga 
fina äldre människor i byn. Det är alldeles 

Forts. från sid. 12 otroligt att de kunde överleva på lite kon-
tanter. Men 
tack vare det 
jorden och 
djuren gav, så 
gick det runt. 
Och jag minns 
inte att någon 
klagade utan 
de var nöjda 
och belåtna. 
Många kvin-
nor gick på 
d a g s v e r k e n 
med tunn-
brödsbakning 
och jag har 
pratat med 
Olle Näsström 

som berättade att en bagerska fick � kronor 
om dagen plus tio tunnbrödskakor med sig 
hem. 

Bilden nere till vänster visar Sara Vestin 
(Antes Sara) och Hilda Sjödin. De bakar 

antagligen tunnbröd 
hos Kallins eftersom 
mor Ester är med och 
sopar kakorna. Nu 
när jag nämnt Antes 
Sara så kan det vara på 
plats att nämna Ante 
också. 

Forts. på sid. 16
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Mat och café, servering 
med fullständiga 
rättigheter i fäbodmiljö. 
Hantverksförsäljning.

Vi tar emot beställningar 
på smörgåstårtor.
Nu utökat salladsbord.

Öppet:
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
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Han fixar både huvud och fötter, efter-
som han klippte mitt hår och gjorde lätta, 
varma, sköna vinterladdor, av många lager 
vadmal. Han var också en mästare på dur-
spel. Här på bilden sitter han tillsammans 
med min kusin Marie Lidströms dotter 
Gunilla. 

Julafton på den tiden, då skulle vi barna 
kasta julklappar till varandra. Vi smög så 
tyst vi kunde, öppnade dörren försiktigt 
och kastade in paketet, och så fort därifrån. 
Många gånger blev man fasttagen och då 
skulle man in och få något gott, men man 
kändes nog mest belåten och stolt om man 
klarade sig. 

Ja, nog finns det gamla minnen, så om 
alla ni plockar fram era minnessinnen. Då 
hoppas jag och tror, att alla som i kommu-
nen bor. Ja, jag känner att jag kan slå vad, 

Forts. från sid. 14

att ni skriver ner dem i nästa Byablad. 
Hälsningar från gamla Moflobon.

Linda Svedin, född Kallin 
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Följande text är det gemensamma press-
meddelande som skickades till Tid-
ningen Ångermanland efter möte bland 
föräldrar i Ramsele och Junsele torsdag 
6/9. Tillsammans över 200 personer 
deltog på de båda mötena.

Skolrådet i Ramsele och Föräldrafören-
ingen i Junsele kallade till möte på respek-
tive ort torsdag 6/9. Inbjudna var föräldrar 
från Ramsele, Junsele och Näsåker.

Anledningen till dessa snabbt samman-
kallade möten var den enkät som Barn & 
Skolnämnden skickat ut till samtliga för-
äldrar på de berörda orterna. I enkäten ber 
man föräldrarna svara på vilken skola man 
föredrar att skicka sina barn till under några 
givna scenarier.

Enkäten har mottagits med förundran 
över själva frågeställningarna och med en 
känsla av djup oro hos de flesta. 

Mötena har tillsammans enats om föl-
jande ställningstaganden och krav:

* Enkäten går inte att fylla i efter-
som inget av de alternativ som ställs mot 
varandra är det som man önskar. Om man 
ändå skulle försöka svara blir resultatet av 
denna enkät missvisande eftersom svaret 
kan tolkas att vara det man vill ska hända.

* Vi uppmanar de föräldrar som 
känner olust inför enkäten att fylla i den 
med egna svarsalternativ, nämligen det 
man anser vara det bästa alternativet för 
sitt barn. Eller lämna in den ofylld för att 
markera att man ogillar frågeställningarna 

och alternativen.
* Vi kräver att kommunen ger rek-

torerna i Junsele och Ramsele i uppdrag 
att analysera vad ett fördjupat samarbete 
mellan de två skolorna skulle kunna inne-
bära för skolornas framtid, pedagogik och 
ekonomi. Efter att de fått arbeta klart med 
denna analys bör resultaten offentliggöras 
och diskuteras innan beslut om skolorna 
tas.

♦* Vi vill att kommunen vid förslag 
från förvaltningar och nämnder alltid gör 
en konsekvensanalys där man beaktar för-
slagets påverkan på samhällets infrastruk-
tur. Detta är särskilt viktigt för landsbygden 
vars infrastruktur kan liknas vid ett kort-
hus. De som flyttar från landsbygden i Sol-
lefteå flyttar inte till Sollefteå stad utan från 
kommunen. Det innebär att alla boende i 
kommunen är förlorare om landsbygdens 
infrastruktur bryts ned.

Skolenkät avfärdad – alternativ finns
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Storgatan 23
880 30 NÄSÅKER
0622-105 10
070-554 29 68

Nya öppettider from. 29/9
(vintertider)
Vardagar 10 - 18
Lördagar 10 - 14
Söndagar stängt

Tack för alla blommor, presenter och 
lyckönskningar jag fått vid öppnandet 
av mitt café / Ingela

Motorelektriska i Näsåker AB
Omlindning, service och försäljning av:

Elmotorer, dränkbara pumpar, 
generatorer, startmotorer, 
bilelektriska tillbehör
0622-301 45
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Göteborgare? Jag? – aldrig i livet! Vem hade 
väl för några år sen kunnat tro att något 
skulle få Anders Petterson att lämna huset 
på Näsåkersmon för stan, och till på köpet 
en stad där han knappt satt sin fot tidigare? 
Outgrundliga är ödets vägar sannerligen

Som kanske en och annan känner till är 
jag utbildad musikhandledare och har som 
sådan haft tämligen svårt att få ett något 
så när stadigt jobb med tillräckligt många 
timmar för att slippa anlita A-kassan och 
därmed också anmäla mig såsom arbetssö-
kande. De tjänster som erbjudits inom rim-
ligt avstånd har varit musiklärartjänster till 
vilka jag inte äger formell behörighet. Detta 
innebär att jag aldrig kan få en fast tjänst 
och inför varje nytt läsår ställs inför samma 
osäkerhet gällande tillgång på jobb. 

Enligt dagens villkor för arbetssökande 
förväntas du söka jobb inom hela Sveriges 
land och följaktligen också ständigt vara 
beredd till uppbrott från den plats där du 
slagit ner dina bopålar. Således har jag flera 
gånger per vecka besökt arbetsförmedling-
ens internetsajt för att studera utbudet. Det 
ska ärligen sägas att det inte varit utan en 
viss skepsis jag kollat jobb i Västervik, Boll-
näs, Ljusnarsberg och Nynäshamn. Mest 
av nyfikenhet har jag ibland sökt olika 
jobb och någon gång även blivit kallad till 
anställningsintervju. Eftersom man blir 
ersatt av arbetsförmedlingen för dylika 
resor har nyfikenheten även lockat mig att 
resa till sådana intervjuer på annan ort.

Som ordförande i byalaget Näsåkers 
samverkan och sedermera även i Sollefteå 
byalagsråd har jag naturligtvis varit ganska 
kritisk till dessa bestämmelsers bidragande 
till landsbygdens avfolkning till förmån till 
storstadsregionernas förtätning. En jäm-
nare fördelning av befolkningen över riket 
är en målsättning jag jobbat för som lös-
ning såväl för avfolkningen av landsbygden 
som lösning på storstadsregionernas över-
hettning. Jag tror det är viktigt att ha båda 
perspektiven för att förstå problematiken i 
sin helhet, en åsikt som faktiskt fördjupats 
i och med min flytt till Göteborg. 

Nu föll det sig dock så att jag via mitt 
idoga sökande på arbetsförmedlingens sajt 
fann ett erbjudande jag bara inte kunde 
motstå och det erbjudandet fanns i Göte-
borg. Jag är alltså numera anställd som 
musikhandledare vid Angereds Kultursko-
lor, en arbetsplats där det vimlar av kreativa 
människor såsom; musikhandledare, musi-
ker, dramapedagoger och trollkarlar för att 
endast nämna några kategorier. I Göteborg 
har man förstått det unika med musik-
handledarutbildningen och värdesätter som 
kanske ingen annan stans i landet denna 
yrkeskårs unika förmåga att använda musik 
som pedagogiskt redskap. Lösningen på 
problemet med den formella behörigheten 
för att jobba som musiklärare i grundsko-
lan har man funnit genom att kulturskolan 
anställer musikhandledare som sedan lånas 
ut för uppdrag i andra skolor. Bakgrunden 

En hälsning från Göteborg

Forts. på sid. 22
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Ådalslidens Fiskevårdsförening

Fiskeförbud på Karvsjön 
tills isen lagt sig

Vi tackar alla sponsorer för detta år, 
vänligen Styrelsen
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är att man från början projektanställde 
musikhandledare och att detta föll så väl ut 
att man inte ville gå miste om deras spe-
cifika kompetens när projektet tog slut. 
Kanske kunde detta vara en lösning även 
för en kommun som Sollefteå. 

För en medelålders man som levt nästan 
halva sitt liv i glesbygden i Norrlands 
inland är det utan tvivel ett stort steg att 
så här hals över huvud flytta nästan hundra 
mil söderut till en storstad som Göteborg. 
Skulle jag från den position jag nu befinner 
mig flytta lika långt söderut ännu en gång 
skulle jag hamna i Prag. 

Planen är förstås att Annika, min fru, 
inom kort även hon ska hitta ett jobb hon 
kan trivas med och flytta efter, men annon-
serna om lediga lärarjobb brukar ju dyka 
upp inför terminsstart så det blir troligtvis 
inte förrän i januari efter jullovet. Egentli-
gen är det ju Annika som haft en längtan 
från glesbygden och de långa mörka vint-
rarna till något ställe med större utbud av 
kultur och nöjen, men nu råkade det ändå 
bli så att jag var den av oss som först fick 
napp på ett intressant jobb. 

Det hela gick väldigt snabbt, jag hade 
inte mycket mer än en vecka på mig att 
bestämma mig och flytta när jag väl visste 
att jag fått jobbet. Bostadsfrågan fick lösa 
sig på något sätt, i värsta fall kunde jag sova 
i Transitbussen tills vidare. Nu blev det så 
att jag de första två veckorna kunde sova i 
soffan hos en kompis och därefter fick ett 
andrahandskontrakt på en liten möblerad 
etta i bostadsområdet Lövgärdet som till-
hör stadsdelen Angered. Det känns lite 
som i ungdomsåren faktiskt, spännande 

att inte vara så hårt knuten till sitt boende 
som man är vid en gård på landet, även om 
vi numera inte har några djur. Bostadsom-
rådet är mångkulturellt, liksom skolan där 
jag mestadels jobbar. Det var inte många i 
Lövgärdet som satt inne framför teven den 
kvällen Sverige spelade EM-kval i fotboll 
mot Danmark.

 
Nu kommer jag ju ändå inte att för evigt 

lämna Näsåker, till att börja med bjuder 
arbetsförmedlingen på hemresor två gånger 
per månad och som lärare har jag förstås 
sommarlov som jag räknar med att till 
största delen tillbringa ”hemma”. Vi räknar 
med att under alla förhållanden behålla 
vårt hus som fritidsboende.

Jobbet är ett vikariat gällande läsåret 
07/08 men med stor sannolikhet kommer 
jag, om jag inte gör bort mig förstås, att 
erbjudas fortsatt jobb. Jag får ta detta första 
läsår som en prövotid såväl när det gäller 
jobbet som den nya miljön.

Som det känns just nu så stortrivs jag 
med jobbet, ungarna i skolan och mina 
arbetskamrater. När det gäller mitt boende 
och stadens lockelser är det väl ännu lite si 
och så. Största problemet är att det finns så 
mycket att göra av med pengar på och så 
lite som inte kostar. 

Jag tänker på er alla
Anders.  

Forts. från sid. 20
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Lediga lägenheter i Näsåker
Pelle Mohlinsväg 3, 1 t 3 RK  88 kvm 5912 kr

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

Orrvägen 1B, 2 t  2 RK  70 kvm 4881 kr

Storgatan 21, 2 t  2 RK  68 kvm 4510 kr

Ängsvägen 32C, 1 t  2 RK  46 kvm 3333 kr

Ängsvägen 32A, 1 t  2 RK  46 kvm 3361 kr

Ängsvägen 28A, 1 t  2 RK  46 kvm 3333 kr

Ängsvägen 24B, 1 t  2 RK  46 kvm 3333 kr

Ängsvägen 24A, 1 t  2 RK  46 kvm 3368 kr

Ängsvägen 22C, 1 t  2 RK  46 kvm 3333 kr

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.
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Hejsan!
Här kommer en fråga till Er om Gård-

bergsgrottorna eller Håka Zacke grottorna. 
Finns det någon som känner till historien 
om denne man som i början av 1900-talet 
tog sin tillflykt till dessa grottor?

Vi är en familj bördig från Junsele som 
vistas ofta i Mo, Junsele och varje sommar 
besöker Gårdbergsgrottorna. Första besöket 
var någon gång på 1970 talet när våra barn 
var små. Då fanns på platsen en inplastad 
beskrivning om ”Zackes” äventyr. Vilket 
fängslade oss alla. Vid vårt senaste besök 
�006 var vindskyddet på toppen nedbränt 
och bland resterna stack den svårt brand-
skadade plastfickan upp med ”Zackes” his-
toria.

Vi tog hand om den, men det går inte att 
tyda hela historien. Finns någon som kan 
återberätta den till oss så att vi kan åter-
lämna den fullständig i förnyat skick till 
våren! Tänk vilket äventyr för gamla och 
unga att besöka denna underbart vackra 
plats!

Tidigt i våras när jag besökte Junsele 
satte jag upp ”mitt” dokument vid grot-
torna. Det är en fantastisk plats, men man 
får ta hänsyn till den stora rovfågeln som 
häckar där. Den återkommer år efter år. I 
år fanns där en unge vid vårt besök längre 
fram på sommaren. Vi kunde även se spår 
efter björn. Roligt se att dokumentet satt 
kvar. Varje år åker vi flera gånger till Mo, 
Junsele där vi har ett sexkantigt torp. Det 
ser ut som Hattstugan.

Med vänliga hälsningar från Ulla Grön-
lund (född Moström) 

Om ”Zacke” och Gårdbergsgrottorna

Under 1900-talets första decennium var 
Gårdbergsgrottorna tillflyktsort för den 
fågelfrie Zacharias Håkansson Jansjö, kallad 
för ………..”Zacke” Redan som liten var 
han ett obekvämt barn den ………..och 
orädd bortbyting. �5 år gammal, det var i 
januari 1900 skickades han upp till skogs 
och gruvjobben i Norrbotten och Lapp-
land. Vid en dispyt med en kronjägare om 
priserna på virket, högg han i vredesmod 
kniven i denne så att han avled. Zacke 
fängslades och skickades per järnväg till 
hemtrakten, närmare bestämt till region-
länsfängelset i Härnösand. Via toaletten 
lyckades han rymma i närheten av Skorped 
och lär ha fått hjälp med att fila av hand 
och fotbojor. Sedan levde han under flera 
år den fågelfries liv i skogarna runt omkring 
Omsjö, Jansjö, Fängsjö och Stugusjö. Mes-
tadels höll han till i Gårdbergsgrottorna 
och hans syskon hjälpte också till med för-
nödenheter förutom det vilt han lyckades 
fånga genom gillring av fällor.

Till slut skall släktingar och gamla vänner 
ha insamlat pengar så att han via gränsfjäl-
len i Jämtland skulle ta sig till Trondheim 
och sedan över till Amerika.

Zacke avhördes aldrig mer. Invid en 
fjällsjö hittades en del klädesplagg som 
antogs ha ägts av honom. Det kan tänkas 
att han under vandringen över till Trond-
heim beslutat sig för att bada och drabbats 

Håka Zacke

Forts. på sid. 26
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av kramp och drunknat. Han var eljest en 
skicklig simmare.

Namnet Gårdbergets uppkomst är oklart 
men syftar troligen på just de här grottorna. 
Om det är någon sanning i att Zacke på 
skämt lär ha kallat dem för ”min gård” är 
oklart men ryktet vill nämligen göra så gäl-
lande. Åsen man passerar mellan landsvä-
gen och grottorna har ej haft något annat 
namn än Gårdbergsåsen.

Detta har jag skrivit efter det att jag 
hittat ett näst intill uppbränt dokument 
intill vindskyddet på toppen av Gårdberget 
sommaren �006. Må vi bevara historien 
även om det skulle vara en skröna!

Våren 2007
Ulla Grönlund (född Moström)

Forts. från sid. 24
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Hotell Nämforsen, Näsåker 
fredag 23/11 
Hotell Färnlöfs, Ramsele 
lördag 24/11

Christe
r Borg Band 

spelar ig
en!

Christe
r Borg Band 

spelar ig
en!
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Vi satt där, Selmer och jag, ovanpå några 
gamla avloppsrör. Solen var outhärdligt het. 
Jag hade liksom vant mig vid det, till och 
med njöt. Började nästan att betrakta mig 
som svart, åtminstone mulatt. Skulle tro att 
det var en del skit, efter allt kuskande som 
också gjorde att jag såg mörkare ut. Var väl 
inne på vår 350:e mil. Ända uppifrån Vene-
zuelas huvudstad, Caracas, genom Colom-
bia, vidare genom Equador och ända ner 
till Lima, huvudstaden i Peru. Mestadels 
på buss, fast de sista 8 dygnen hade vi till-
bringat på ”Iquitos II ”. En slags passage-
rar båt, utan ett enda spår av överflöd, vad 
gällde komfort. Cirka hundra passagerare 
ombord. Alla hade med sig sin egen häng-
matta, vilka tillslut hängde huller om buller 
överallt på hela båten. I relingen, i krokar, 
takbjälkar, dörrhandtag, stolpar, ja varhelst 
det fanns minsta möjlighet att knyta fast ett 
rep. En enda toalett, dessutom utan belys-
ning. 

Nu är det så här, att i dessa trakter 
spolar man inte ner det använda pappret, 
utan samlar ihop detta i ena hörnet av 
rummet. Dessutom satt där på väggen en 
tre-fyra knytnävsstora spindlar med håriga 
ben. Lusten att besöka detta lilla skräck-
kabinett igen, minskade kraftigt efter att 
en gång vistats där. Vilket också gjorde att 
matlusten delvis försvann. Det var egent-
ligen ingen större förlust, då all mat ändå 
kokades i Amazonas vattnet, allt smakade 
dy. En veckas fasta har ju ingen dött av. Vi 
satt mest uppå båtens tak och lapade sol, 
eller en slummer i hängmattan med en god 
bok.

 Nåja, nu satt vi och väntade på nästa 
busstur i en för området helt osannolik cos-
mopolit. Helt plötsligt efter dessa 8 dagar 
i total vildmark, mitt i en tropisk djungel, 
reser sig dessa gigantiska byggnader, som 
på ett högteknologiskt sett avspeglar sig i 
Amazonasvattnet. 

Vi visste att vi hade dryga tret-
tio timmar framför oss, rätt 
genom Amazonas djungler. Vägen, 
den så kallade Trance Amazonas Hig-
hway, ��00 kilometer dirtroad, som med 
våra svenska ögon mätt, inte skulle duga 
till mer än att köra häst på. Bussen gled 
in, nypolerad. Det var inte utan att den 
påminde om ett ekipage tillhörande en 
cirkus. Gul ,röd , blått och mönster, krom- 
lister, förkromade backspeglar. Det kändes 
som ett äventyr varje gång att äntra en dylik. 
Den skuttiga Cumbiamusiken sprudlade 
ut genom en knastrig liten radio. Folket var 
på väg, kanske semester, hälsa på nån släk-
ting eller rent av på väg att söka ett arbete. 
Vitklädda och på ett strålande humör. Från 
Chile, Peru, Bolivia, till och med från Sve-
rige. Vi var ju med, och det upplevdes som 
väldigt exotiskt i deras ögon. 

 Det var varmt och hög luftfuktighet. 
Solen var stor och alldeles röd och inom 
en timme skulle den vara borta. Det var 
som att dra ner en rullgardin. Det går fort 
där i trakterna av ekvatorn. Runt sex på 
eftermiddagen, året om. Bussen rullade ut 
från busstation och vi vinkade sakta farväl 
av Manaus. Skumpade på i några timmar, 

Vi satt där...

Forts. på sid. 30
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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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slumrade så sakta in………Vaknade av att 
bussen krängde till rejält. Det small till. 
Natten var absolut kolsvart. Någonstans 
där inne i mörkret hördes vrålet av en apa. 
Jag frågade Selmer om tiden. Den var runt 
midnatt. Dom flesta satt kvar på sina plat-
ser. Endast chauffören och en man med 
stor mage och gigantisk mustasch, gick ut 
för att ta reda på anledningen till stoppet. 
Strax var dom tillbaka, hablade ur sig några 
ord och gick tillbaka till sina respektive 
platser. Chaufförn satte upp fötterna på 
ratten och började sova. Människorna såg 
inte ut att bry sig så där väldigt, utan vände 
sig om för att slumra vidare. Temperatu-
ren höll någonstans kring 30-3�o Celsius. 
Fukten syntes nästan som droppar i luften. 
Jag kände mig alldeles fastklistrad i både 
kläderna och galonsitsen jag satt i. 

Funderade över vad jag hade hört berät-
tas på dagen lite tidigare, av den gamla indi-
ankvinnan Donna Odiluia. Hon berättade, 
att när denna så kallade motorväg byggdes, 
var där flera av regnskogens invånare, bland 
annat Maputoindianerna Dom hade alltid 
bott där i sina hyddor av bambu. Odlat och 
jagat, tagit dagen som den kommit, aldrig 
tidigare blivit hotade på detta vis. Helt 
plötsligt invaderades skogen av män med 
stora motorsågar, enorma traktorgrävare, 
lastbilar. Dom brände och skövlade, gjorde 
enorma sår. Maputoindianerna svarade 
med att skjuta ihjäl ett tjogotal vägarbe-
tare med sina blåsrörsanordningar, laddade 
med giftpilar, preparerade med det direkt-
dödande växtgiftet arare. 

Lite fundersam var jag allt. Ingen kom-
munikationsradio. Chaufförn körde med 
skarpladdat. Mitt i djungeln, mitt i natten, 

bäcksvart. Dessutom mitt bland dessa vilda, 
tänkte jag lite fördomsfullt. Trots det, fanns 
nog min sympati hos detta naturfolk. Det 
hjälpte ju inte mig. Även jag somnade till 
slut……..

 Luften dallrade, aporna tjattrade. Flock-
vis med färgglada Amazonaspapegojor pas-
serade strax ovanför de gråa, lite spretiga 
uttorkade trädstammarna. Regnskogen 
just i detta område hade drabbats hårt av 
torrperioden. 

Jag vaknade till. Sträckte mig. Tittade ut 
genom bussens fönster, där jag fick syn på 
några av männen. Två av dom, den ene liten 
och satt. Ådrorna spelade på hans underar-
mar, han var barfota. Han såg ut att hålla 
i en trädstam. I den andra ändan av stam-
men, sågs en gentleman i vit linnekostym. 
På huvudet en stråhatt. Över stammen, 
hängde där något stort tillknycklat. Runt 
omkring detta ekipage, skockade sig resten 
av bussens manliga passagerare. Hoppan-
des, gestikulerandes, samt en blandning av 
upprymdhet och ett hetsigt pratande, tog 
sig denna klunga sakta mot bussen. Ivrigt 
påhejade av barnen och kvinnorna. Kvar 
på bussen var endast en gammal gumma 
som tycktes må dåligt. Ljudet från spyor, 
fick mig genast att lämna bussen, för att 
ansluta mig till de aktiva. Soppatanken 
visade sig vara problemet. Den hade helt 
enkelt trillat av. All diesel hade förståss 
runnit ur. Tanken var inte längre något att 
ha och blev ett bidrag till miljöförstöringen. 
Hivades åt sidan ner i diket. 

Punktering hade det också blivit. Antag-
ligen när bakhjulet kört över och demolerat 
tanken. Det var åtminstone något vi kunde 
göra något åt. I stort sätt alla deltog med 

Forts.  från sid. 28

Forts. på sid. 32
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Moflo 1947...
Det här är en bild av Norrmoflo tagen 

1947 från sydost av någon som flög över 
byn i flygplan. Vår familj huserar nu 60 år 
senare i huset till höger om vägen ovanför 
den lilla kullen. När jag hittade det här 
kortet på Länsmuseets hemsida beställde 
jag ett högupplöst kort direkt. Jag har suttit 
i timmar och studerat, försjunkit och fun-
derat över hur tiden far. Det är en märklig 
känsla som tar tag i mig; jag funderar på hur 
de som då bodde i byn levde. Vad hände i 
alla husen just i det ögonblicket som kortet 
togs? Vad tänkte de på, vad hade de för 
glädjeämnen och sorger? 

En spännande del i att studera gamla 
kort är att försöka hitta det som finns kvar 

och det som försvunnit. Ta vägen på bilden 
som exempel. Efter affären som ligger på 
vänster sida om vägen bredvid vårt hus tar 
vägen en lov över en lägda; idag går den 
mer rakt över mot gårdarna längst bort i 
bild. Och vårt hus har sedan bilden togs 
blivit klädd i en väderbeständig men tråkig 
gul plåt. Bakom gårdarna finns ett gytter 
av små hus och bodar som i många fall är 
borta idag. Skogen har också tagit ett kliv 
närmare husen och gärdesgården som häg-
nade byn syns fortfarande på bilden; idag 
är den helt borta. Av skuggorna att döma 
är bilden tagen mitt på dagen, men jag kan 
inte lista ut när på sommaren den är tagen. 
Titta i nederkanten på vänstra sidan; ser ni 
en liten mörk fläck där? När man förstorar 
bilden ser man att det är en ko. Som sagt, 
timmarna går fort med gamla bilder...

Christer Borg
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reparationen av däcket. De vita semester-
kläderna var rätt så gråsolkiga vid det här 
laget. Folk tjoade och skrattade. Verkade 
inte vara något speciellt märkvärdigt de 
där. Återigen begreppet Manana. Vilket 
betyder ungefär, ja ja, vi har morgondagen 
på oss också. Trance Amazonas Highway 
var ingen speciellt trafikerad motorväg. 
Tre bilar i timmen. Sex timmar senare 
uppenbarade sig precis det vi behövde. En 
tankbil. Sprudlande optimism. Plåtburkar, 
flaskor, kärl, ja vad helst, som hade plats för 
lite diesel, fylldes upp genom en liten spe-
cialtillverkad slang direkt från tankbilen. 
Iden var att slanga soppa, ner i förkammarn 
och vidare in i motorn. Vi försäkrade oss 
om mängden bränsle, så att det garanterat 
skulle räcka till nästa by. Så bar det av igen. 
Den här gången med några av männen stå-
endes framme vid förarplatsen, där motorn 
också var placerad.

Med gasen i botten, känslan av att 
studsa fram på vägen, turades männen 
om att hålla i och tömma respektive kärl 
genom den specialtillverkade slangen, rätt 
in i motorn. Dieseln skvätte åt alla håll och 
blev den absolut sista dödsstöten för rese-
närernas klädsel. Inte ens nu såg det ut att 
bekymra någon. Snarare såg det ut som ett 
gäng ungar, när dom är som mest inne i att 
kladda ner sig så mycket som möjligt. Sam-
tidigt som ögonen strålar av något, som om 
det vore det absolut häftigaste dom någon-
sin upplevt…

Bussen studsade över lerbankarna. Sli-
rade sig genom den redan uppspårade gytt-
jeliknande sörjan. Det sprutade och skvätte, 
både i och utanför bussen. Med stor preci-
sion, och en actionfilmlandning, äntrade 

bussen färjan. Det vill säga, en naken platt-
form, utan några som helst skyddsräcken. 
Och så drog man sig över till andra sidan 
med hjälp av en vire. Vattnet var dyaktigt 
gråbrunt och flöt med ganska bra hastighet 
En jättelik borboleta, fjäril, med orangelila 
vingar satt vinglandes tre meter bort på 
viren, ovanför stänket från vattnet, där det 
bildades en liten regnbåge. Jag bad till Gud 
att handbromsen var i funktion. Att kraften 
i armarna från de fyra männen, som drog i 
virarna skulle räcka till. Dom hade rutin, 
det var inte första gången. Dessutom fanns 
det gott om liknande så kallade färjeläger, 
med en värre vattenpassager. 

Här och där hängde små altarliknande 
saker med bilden av Maria och små krus-
sifix, som vittnade om att här hade skett 
mirakel. Även denna gång, betraktade 
åtminstone jag, som ett mirakel. För till 
byn kom vi, precis som planerat. Där fanns 
också en verkstad kombinerad med spe-
ceriaffär, bar, cafe´. Allt i en mycket enkel 
och med mina ögon en förhållandevis pri-
mitiv miljö. Några hemsnickrade stolar, väl 
insuttna, sådär blankpolerade av mycket 
gnidande från byxtyg. Några spannmåls-
säckar stog där till höger om disken, som till 
största delen var inramat glas. Hirs, faroffa, 
manoca stod det på några av säckarna. 

Vid det enda bordet i rummet, satt ett 
par farbröder med grå skäggstubb, uppe 
på den bruna hyn. Gamla slitna stråhat-
tar, där brättet slutade strax ovanför de 
lite rödsprängda ögonen. Varsitt glas med 
den lokala varianten av Cashasa. Brännvin 
tillverkat på sockerrör. Nationaldrycken 
nummer 1. Jag fick hålla till godo med 
en kaffe som blandades till av lite extrakt 

Forts.  från sid. 30

Forts. på sid. 34
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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

Rädda Barnens 
Blomsterfond i Ådalsliden

Kontaktperson vid gåvor till 
fonden är fr.o.m. 
sommaren 2007

Birgit Lundgren, 
tel. 0622/10112

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
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från en liten glastillbringare. Märkligt besk 
smak, där mitt i kaffeodlardistriktet. Det 
bästa skickades tydligen till Sverige, och 
andra delar av västvärlden. Ett biljardbord, 
med väl sliten spelplan, stod där mitt i 
rummet. Och ett fotbollsspel. Stora träfigu-
rer, uppträdda på några stänger, hängandes 
på en stor träbox, utgjorde fotbollslagen. 
Man snurrade på stängerna och hade 
man tur sparkade någon av träspelaren till 
bollen som också var gjord av trä. Det gick 
visst att bli skicklig med lite övning. Nu var 

det dags att dra. Bussen var fixad. Det hade 
hunnit bli eftermiddag, solen hade så smått 
börjat sjunka. Cikadorna spred sitt lugna 
läte. Luften var varm, en lätt bris fick väg-
dammet att sakta förflytta sig. Stora flockar 
med skalbagge gigantikum kom rasandes 
genom luften. Utan någon som helst kon-
troll, fullkomligt störtade dom ner i huvu-
det, Mot plåten på bussen, klonk, klonk, 
och vidare ner mot marken. Där låg dom, 
överallt. Liksom utspridda, på rygg, krav-
landes, överkörda och mosade. Med denna 
syn, klev jag åter på bussen.

Danne Kjellin

Forts.  från sid. 32

I onsdags så hade vi en Natur- och mil-
jödag. Vi hade matte- övningar, plockade 
lingon, gick tipsrunda, sorterade sopor, 
letade saker med Mats, lekte medeltidsle-
kar med Kicki och kollade vad som var fel 

i naturen. Vi åt också hamburgare som var 
toppen.

   
Maja och Jasmine

På bilden ser man barn i Förskoleklassen 
plocka lingon. Lingo-

nen rensas och sen 
kokar Erika i köket 

sylt av dem.
Foto Eva Edberg

Natur- och miljödag!!!!!!



35

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
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Galleri kvinnominne invigdes den 10 sep-
tember med Anette Jansson ljussprakande 
utställning ”The Flowing light The Essence 
of life”. Hennes målningar berättar om 
sådant som är svårt att fånga i ord, men 
för mig beskriver guld och silver: sol och 
måne, intellektets lek med känslan. Det är 
just rörelsen och föreningen av dessa ele-
ment som skapar ljus, glädje och liv. Anette 
Jansson är i grunden metallurg - hon arbe-
tar med metallers förädling, men här låter 
hon metallerna glittra och tala i symboler 
tillsammans i färg och formkompositioner. 
I verket ”Flowing Heart”, en målning som 
flödar i rött låter hon - genom dess place-
ring i ett hörn - omfamna hela rummet och 
besökarna. I ett annat verk ”Signs from 
Earth” sätts budskap från urtiden i rörelse 
för att berätta sin historia. Guld, silver och 
den ockraröda färgen berättar om ljuset, 
om hjärtat, om jorden - livets förutsätt-
ningar. Och Anette är inte blygsam, hon är 

djärv, öppen och självklar i sina 
målningar. Anette ser som sitt 
uppdrag och ansvar att dela med 
sig av det ljus hon upplever.

 – Det är bildens läkande ljus 
jag vill förmedla, säger Anette 
men betonar att bildens bety-
delse för en själv är viktigast.

Vedic Art
Anette kommer ifrån Värm-

land men har hela landet som 
sitt arbetsfält. Hon har genom-
gått Vedic Art lärarutbildning 
på Öland för tre år sedan. Veda 
betyder kunskap och Vedic Art 

I en sky av Guld och Silver

En sky av guld och silver, 
foto Gunilla Staaf

Anette Jansson, foto Gunilla Staaf
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bygger på 17 principer som gäller konsten 
och livet. Det var under denna utbildning 
hon fick kontakt med sin skapande förmåga 
som nu resulterat i hennes måleri. Tidigare 
har hon ställt ut i Filipstad och efter utställ-
ningen i Näsåker väntar en ny utställning 
i Falun. På en festival i Värmland fick hon 
vetskap om Kvinnominne och tog kontakt 

- efter fem dagar var utställningen på plats 
på Galleri Kvinnominne och kunde invigas 
med en tyst ljusfest, medan solen utanför 
fönstren och hundra värmeljus speglades 
i hennes målningar. Anette har tidigare 
aldrig varit i Näsåker men hon blev hän-
förd av utsikten, rymden och ljuset här. Hit 
vill hon återkomma i höst för att skapa nya 
målningar. Efter invigningen intogs läcker 
räksmörgås på Ingelas Café och konstnären 

och Kvinnominne begav sig till hällrist-
ningarna vid Nämforsen och Anette hade 
inga svårigheter att se släktskap med dessa 
arkaiska uttryck och de som hon själv ren-
odlar i sina verk.

Utställningen pågår till den 4:e oktober 
-måndag till fredag, klockan 10.00-17.00. 
Den 4:e oktober ordnar Galleri Kvinno-

minne också en avslutningsvernissage med 
konstnären på plats och alla hälsas väl-
komna.

Gunilla Staaf 

Galleri Kvinnominne, foto Gunilla Staaf
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 Så var det då dags igen att mobilisera krafter 
för att stoppa en utbyggnad av Röån. Förra 
gången det begav sig var på 1980-talet då 
Svanö AB hade allt klart för att bygga ett 
kraftverk. Ritningar fanns, allt var redo för 
en utbyggnad, då folkets massiva protester 
lyckades stoppa det hela.

Idag, snart 30 år senare, har vi en annan 
aktör på banan som tänker blåsa liv i pla-

nerna igen, norska Statskraft, i samband 
med att SCA vill bygga vindsnurror uppe i 
skogarna i vår kommun. De här två bolagen 
jobbar tillsammans så man kan gott påstå 

att ett förstulet ”om vi får för befolkning” 
från Stadskraft i TV- intervjuer, egentligen 
betyder att ”får vi inget vatten så blir det 
heller inga snurror!” i den andra änden. 
Att sedan kommunrepresentanter står och 
gnuggar händerna över att ”jobbtillfällen” 
dimper ner från skyn är bara pinsamt. Det 
enda som kommer därifrån gratis, är Guds 
nåd. 

Hur många gånger ska vi bli lurade här 
uppe i Norrland? Först tog man skogen, så 
tog man älvarna och nu ska man till och 
med ta små åar, och vi ska bara tacka och 

Rädda Röån!!!

Mötesdeltagare, foto Gunilla Fluur
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bocka?
En uppdämning av Röån innebär, att en 

av Norrlands få ännu ej reglerade, sjöar för-
svinner. Betarsjön.

En utbyggnad av vattenkraften i Röån 
påverkar hela Junsele med omnejd! Betar-
sjön har två inlopp och endast ett utlopp, 
Röån. Därför är Röåbornas kamp även vår 
kamp här i Västra. En kamp mot storbola-
gens rovdrift på våra minimala tillfällen till 
inkomster av besöksnäring i form av fiske-
turism och äventyrsturism. För att inte tala 
om berövandet av skönhetsvärden!

Söndagen den �3 september träffades 
västrabor i Röåns föreningshus för att dra 
igång kampanjen ”Rädda Röån”. 

Så håll ögon och öron öppna inför det 
kommande stormötet någonstans i Västra!

Gunilla Fluur

Hjälp oss att bli bättre!

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

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

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

Sätt in 50 kronor på pg  
16 90 33-8, Byalaget 
Näsåkers Samverkan.  
Märk med Byabladet.
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Vinnare i Byakrysset nr 4 var Gullan 
Johansson, Näsåker som vinner två muggar 
skänkt av Ritzéns Livs, Näsåker, 6st 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 48
Skicka artiklar och annonser före den 8 november

Lösningen på Byakrysset nr 4-2007

Har du nåt att berätta
Skriv till Byabladet
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H O J F A U N A
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V I N G A R K

T T S E G E R L I S T A
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Ledord till Byakrysset 2007-5

VÅGRÄTT:
8. Anger riktning
9. Förkunna
12. Hörs i bakgrunden
13. Tudela
15. Kan man gå i
17. Industriort i Nordland
19. Dom i södra Sverige
20. Kan rum
21. Ekvirke
23. Knappast välskött
24. Anstår
25. Elektricitet
26. Förgrymmad
27. Till salu
28. Roddkrigsfartyg
29. Ta av ytterhöljet31. Bollklubb
31. Bollklubb
32. Dess makt skrev Verdi en opera om
33. Ofin middagsavslutning
34. Nordost om Älmhult
37. Träpinne
38. Vinylskiva
39. Sårminne
40. Flytande föda
42. Gripa
43. Den kalk Jesus använde
45. Mot marken
46. Träd
48. Föregår Alamein
49. Ensamstående
51. Högstämd dikt
52. Pisum-frö
54. Singular
55. Tjut
56. Helt stilla
57. Asagud
59. Olympiska spel
60. Gammalt hundnamn
62. Strålskyddsinstitut
63. Söker den som vill vara okänd
67. Både preposition och adverb
69. Fornegyptisk gud
70. Stackare
72. Latinskt likaså
73. Flyter med tyngd

LODRÄTT:
1. Närstående
2. I beigeaktig ton
3. Vitamindroppar till barn
4. Enkel grind
5. Kan man kalla abbot
6. Mineral, ofta använt till smycken
7. 19 vågrätt i skriftspråk
10. Mansnamn
11. Räcker länge
14. Form av gips
16. Bit odlad jord
17. Djurläte
18. Anses påvarna i modernare tid
19. Modersmjölk
22. Australien
23. Brottarsträvan att få motståndarna i
30. Har säkerhetsrådets ständiga med-
      lemmar
32. Söker man i låst läge
35. Ansåg påven protestantismen vara
36. Tidigare stadsdel i Kristiania
41. Engelskt ord för sällskapsdjur
42. Organisk svavelförening
44. Studerar världsalltets byggnad
47. Täthet
50 Tysk filosof
53. Oreda
55. Otyglad
56. Giraffdjur
58. På månget frukostbord
59. Rök
61. Känd buspojke
62. Krets av medhjälpare
64. Odör
65. Yster
66. Kyla ner
68. Förtärde
71. Längst ner på kroppen

Först öppnade rätta svaret får en vinst.
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Skicka lösningen senast den 1 november till Daniel Törnstam Nipvägen 3 88030 Näsåker. 
Märk kuvertet Byakrysset. Glöm inte namn och adress.
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Torsdag 15 november kl 20.00
Plats: Hotel Nämforsen, Näsåker
ANDERS HAGBERG EARTHSONGS

Entré: 100 Kr
Inget förköp
Arr: Urkult

Söndag 25 november kl 18:00
Plats: Skognäs Kulturhus
TERRAFOLK
Terrafolk är Sloveniens mest 
populära folkmusikgrupp och 
de framför sin musik med humor 
och virtuost musikanteri.

Entré: 100 Kr / barn gratis
Inget förköp
Arr: Urkult, 
Skognäs & Rikskonserter

”En komplett musiker med ett 

flöjtspel i världsklass”

/Orkesterjournalen


