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Så var det dags igen att skriva denna krö-
nika. Den sista för år �007. Samtidigt är 
det den första spalten i det nya formatet 
och dessutom med färg. Plus att den trycks 
på Byalagets eget tryckeri DigiT, med väl-
kommet stöd av Medborgarkontoret.

Det är så att vissa barnsjukdomar varit 
behäftade vid maskinen och Byalaget har 

inte kunnat få den ruljans som var tänkt 
vid införskaffandet. Faktiskt har det varit så illa att vi tvingats 
gå ut med tiggarbrev för att få ekonomin att gå ihop. Ännu 
är inte problemen lösta men vi jobbar på det då vi tycker att 
maskinen väl fyller sin plats för snygga utskriftsproduktioner 
till ett lågt pris.

Jag har fått förslag från bybor om att vi skulle kunna 
ta betalt för tidningen, prenumerationer, fast då blir det 
ytterligare några arbetsmoment som måste skötas på ideell 
basis och vi har så det räcker. Däremot funderar jag på om 
vi skulle kunna ändra på distributionen. Att inte använda 
massutskick skulle faktiskt spara en rejäl slant. Nåja, vi får 
se vad tiden lider.

”Vår ständiga kamp”, skulle jag kunna ha som rubrik på 
denna spalt. Jag tänker på artikeln om ”egen el” som Johan 
Ehrenberg skrivit i tidningen ETC och som vi fått lov att ta 
in i detta nummer. Att kämpa för att få ned energiförbruk-
ningen och dess kostnader har ju synts omöjligt för oss som 
konsumenter men med denna artikel väcks ett hopp. Tänk 
att det är så enkelt att ”tanka ström”, att bara sätta in kon-
takten i väggen från sin egen produktion och att det som inte 
används går ut på nätet till fromma för andra. Och naturligt-
vis har storbolagen hållit tyst om detta! Läs artikeln och ta 
dig en funderare på vad som skulle passa din situation.

En annan kamp sker i mitt inre efter att ha läst boken 
”Den hemlighetsfulle kocken” av Mats-Eric Nilsson. Under-
rubriken lyder: ”det okända fusket med maten på din tall-
rik”. Vilken chock att läsa om vad det är vi sätter i oss. Tex att 
den globala industrin för olika tillsatser i maten hanterar 150 
MILJARDER kronor om året! Tänk dig vad det är för något; 
smakförstärkare, konsistensgivare, färgmedel, konserverings-
medel, aromförhöjare osv….allt vad det nu kan heta.

Nilsson ger ett enkelt råd när man ska ut och handla. Titta 
på innehållsförteckningen! Den ska vara så kort som möjligt, 
och bara med saker som du känner igen till namnet.

Så om ni stöter på mig i affären och jag står och kisar på 
förpackningar så vet ni varför, och så är det dessutom för att 
jag förmodligen glömt glasögonen hemma.

Nu till lite ljusglimtar i höstmörkret. Byalaget har fått 
kommunalt bidrag till licensavgifter för närradioproduktion! 
Sedan tidigare har vi fått bidrag till teknisk utrustning från 
bygdeavgiftsmedel. Urkult har storstilat lovat oss att få sätta 

upp en mast, en sk slavsändare på Urhuset. Studion blir i 
en av de gamla cellerna. Så efter årsskiftet är det tänkt att vi 
är igång med närradiosändningar. Frekvensen blir förhopp-
ningsvis 106,0. MHz

En kalender, en almanacka, är under produktion från 
DigiT. ”Folk i Västra” är arbetsnamnet och ska innehålla 
bilder över personer från Junsele, Ramsele och Näsåkers 
trakterna. Det hela är tänkt som en ekonomisk stödåtgärd 
för DigiT samtidigt som det vill synliggöra människor i våra 
bygder. De tillfrågade modellerna har varit föredömligt posi-
tiva till vår förfrågan.  I början av december kommer man 
att kunna köpa kalendern på olika julmarknader runt om i 
landskapet. Även på andra platser kommer den att dyka upp. 
100:- är ett så bra pris att jag kan rekommendera dig att köpa 
några stycken och ge bort i julklapp!

Slutligen tycker jag det är fantastiskt av Stefan Stolt i Jun-
sele att köpa in Krånge fastigheterna. ”Det gjorde ont i själen 
att se förfallet” uttryckte han sig. Att våga satsa på sin hem-
bygd är stort!

Gunilla Fluur, ordförande BNS

SPALTEN

Från redaktionen...
Jaha, då ska vi pröva detta med att göra Byabladet i färg, 

både roligt och arbetsamt. Det tar några timmar att göra 
om layouten i programmet som vi tillverkar bladet i, för att 
inte tala om alla annonser som brukar vara i svart-vitt. Men 
å andra sidan har vi ju tjatat om detta ett tag nu, så vi måste 
ju testa i alla fall. 

Hoppas ni tycker att den ser bra ut (bortsett från de van-
liga ”tryckfels-Nissarna” förstås, de är oundvikliga). Om vi 
ska fortsätta att trycka den i färg återstår att se, det är ganska 
så mycket dyrare och det måste i så fall finansieras på något 
sätt. Vi tror inte riktigt på prenumeration. Inte för att vi inte 
tror att de flesta av er kanske skulle betala en liten slant för 
tidningen, men för att den typen av utgifter ofta glöms bort. 
Och vi tror att det är bra att alla som bor i vårt utgivnings-
område kan läsa den. Ibland är det viktig information som 
behöver komma ut, ta till exempel när vi behövde mobili-
sera för att stoppa planerna på att ta vårt sommarvatten i 
Nämforsen. Så vi ska nog fortsätta att dela ut den till alla, 
kostnadsfritt. Löser sig inte finansieringen får vi gå tillbaka 
till A5 och svartvitt igen. 

Men innan det är dags att ta några beslut i frågan är det 
faktiskt snart storhelg, så vi passar på att önska alla läsare

God Jul & Gott slut på �007 & Gott Nytt �008!
Redaktionen
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Till skillnad från oss människor upplever hundarna sällan 
eller aldrig väderleken som något större problem. Regn och 
rusk om hösten? Äh, svansen går lika glatt för det och mun-
tert kastar sig hunden ut i snålblåsten. Visst blir det en del 
jobb med att torka tassar och päls vid hemkomsten – men 
det kan en fin gemensam upplevelse vara värd. Och, handen 
på hjärtat, visst känns det rätt skönt att ha ”lurats” ut i luften 
av sin hund? För att nu inte tala om hur nöjd man kan vara 
under mysstunden inne i värmen efteråt.

Hundar behöver dagliga utevistelser – och ett roligt sätt 
att tillbringa dessa turer är genom att hitta på någon lämplig 
sysselsättning under själva promenaden. På så sätt får man 
en närmare relation till sin hund – och kan dessutom lättare 

undvika felbe-
teenden. En 
hund som har 
sitt fokus riktat 
på matte eller 
husse brukar 
sällan springa 
onödigt långt 
bort – man 
vill ju ha koll 
på vad föraren 
ska hitta på för 
roligheter!

Under hela 
året är balan-

sövningar roliga avbrott under promenaderna. 
Det kan röra sig om stenar – som ju ofta är 
utlagda för att hindra trafik inom bostadsområ-
den – eller stubbar i skogen. I skogen kan man 
också hitta nedfallna träd att balansera på – och 
efterhand som hunden blir säkrare kan övning-
arna på olika sätt försvåras. 

För stadshunden finns andra alternativ, exem-
pelvis kan parksoffor eller olika lekställningar 
vara roliga att hoppa upp på. Kom bara ihåg att 
torka av soffan efteråt om det behövs – och att 
inte ta lekplatsen i besittning när det finns barn 
där. Som hundägare har vi alltid ett stort ansvar 
att inte våra djur ska störa andra människor, 
något som är extra viktigt att tänka på i dessa 
tider då det på vissa håll till och med diskuteras 
hundförbud.

Hur lär man då sin hund att ”hoppa upp” på 
exempelvis en sten? Till att börja med får man 
välja en låg och bred sten. Uppmuntra hunden 
att sätta upp framtassarna, enklast gör du detta 
genom att ”guida” hunden rätt väg med hjälp av en godisbit 
som du håller i handen. Beroende på hur ivrig och orädd 

Ett aktivt hundliv – 365 dagar om 
året!

din hund är utvecklar du sedan övningen ytterligare ett steg 
så att även bakbenen kommer upp på stenen. Men skynda 
långsamt! En del hundar behöver mer tid på sig. Ta det lugnt 
och låt dem ta det hela i sin egen takt. Om hunden ”bara” 
förmår att kliva upp med frambenen så har den ändå genom-
fört en uppgift. En annan dag kommer ni längre – och när 
hunden väl klarar hela övningen är det dags att gå vidare.

I detta fall kanske det blir en högre sten – eller en mindre 
yta att stå på. Låt hunden prova att sätta sig ned på stenen 
och ge er sedan ut i världen och leta efter nya utmaningar!

För den hund som får chansen att uppleva en ”riktig” 
vinter med snö finns en rolig lek som kräver nosarbete 

samtidigt som detta att traska runt i snö innebär rena 
kalasträningen för muskulaturen. Vad du behöver är en plats 
där du kan släppa hunden lös samt en lämplig laddning god-
bitar. Kanske passar du på att servera någon av dagens mål-
tider på det här sättet?

Sätt eller lägg hunden på en plats där den får vänta, med 
eller utan koppel. Ta dig en tur runt området och strö ut 
enstaka godbitar i snön. Somliga kan ligga ytligt, andra bitar 
kanske kräver mer uthållighet av hunden. Om det finns träd 
kan du även peta in någon bit i barken. Låt hunden se vad 
du håller på med!

Gå tillbaka och ge din hund klartecken att börja jobba. 
(Själv säger jag ”Varsågod – leta godis!”) 

Det brukar bli en väldig fart – och i regel dröjer det ansen-
lig tid innan hunden betraktar området som helt genom-
sökt. 

Efteråt är den nöjd med sin insats. Den har ju fått använda 

Nova och Luna har haft godissök i snön. Nu är det 
trädets tur att genomsökas...

Foto Malin Syrén

Holaforsens Ninja kör en balansövning på egen tass.
Foto Erica Sundvall

Forts. på sid. 6
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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.

VÄLKOMMEN TILL NÄSÅKERS BADHUS

Julens öppettider
21 dec 16.00 - 21.00
28 dec 16.00 - 21.00
2 jan    13.00 - 16.00

Våra öppettider är:
Måndag 16.00 - 21 00
Onsdag  13.00 - 16.00
Fredag   16.00 - 21.00

BA

DPRISER
Vuxen från 18 år 35 kronor
Barn från 2 år 17 kronor
Familj 85 kronor

Bastu extrem!SpabehandlingarGlass, dricka, kaffe, 
pan-pizza

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

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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både nos, huvud och tassar – och dessutom med jämna mel-
lanrum blivit belönad med godsaker. För många hundägare 
kan detta vara en kanonlösning inför en arbetsdag när man 
måste lämna hunden ensam hemma i flera timmar. Bjud på 
”frukost i snön” och gläds åt att din hund får viktig kvali-
tetstid innan ni skiljs åt. En nöjd hund brukar snusa trygg, 
fullkomligt belåten med sitt morgonprogram: Mat, motion 
och en lagom utmaning att jobba med!

Du som inte har någon snö – misströsta inte; det funkar 
naturligtvis även utan. Godis kan du lika gärna gömma 
bland parkens virvlande höstlöv eller under sommargröna 
buskar. Men det ”muskelbygge” som höga benlyft i djupsnö 
ger får ni se er om efter någon annanstans.

 30 grader kallt – och hunden vill helst hålla alla fyra tas-
sarna i luften, alltså inte alls sätta ner dem på kalla marken? 
En sån dag är som gjord för inomhusaktivering – om du inte 
har exempelvis en polarhund, som verkligen kan uppskatta 
temperaturen under längre stunder. Men ”frukost utomhus” 
kanske just den dagen innebär att du gömmer torrfodret i 
något rum medan hunden väntar utanför. Under mattkan-
ter, i soffan, mellan möbler, ytterst på skohyllan…ja, det är 
bara att släppa loss fantasin! Kom bara ihåg att om din hund 
i vanliga fall inte får t.ex. sätta tassarna på diskbänken ska du 
inte lägga någon godsak där uppe. Däremot fungerar det ju 
bra att lägga den under bänken, nära sockeln.

En rolig sak kan vara att lära hunden städa. Det är ett trick 
som kan ta lite tid att träna in och alltså innebär flera pass 
med nyttig hjärngymnastik.

Till att börja med får du belöna att hunden lyfter och ger 
dig ett föremål som den tycker är intressant. (En handske 
är exempelvis betydligt mer frestande att gripa än en skift-
nyckel!) 

Så småningom inför du en hink (vilket för den lilla hun-
dens del kan vara en 1-liters yoghurt- eller sandlådehink) och 
uppmuntrar hunden att släppa föremålet i din hand ovanför 
hinken. Nästa steg är att hunden själv lägger saken på rätt 
plats. Nu har du lyckats lära hunden apportera saker och 
lägga i en hink. Då kan du jobba vidare och göra övningen 
lite knepigare, exempelvis genom att välja ”svårare” föremål. 
Att kasta ut ”blandat skräp” på golvet och låta hunden städa 
upp både tomburkar, snörstumpar och pappersaskar är ett 
trick som brukar imponera på vänner och bekanta. Den 
hund som bor i barnfamilj kanske får lära sig städa undan 
lego? Variationsmöjligheterna är oändliga – och det allra 
viktigaste är att du och din hund verkligen unnar er viktig 
kvalitetstid tillsammans. Året runt, ett aktivt hundliv!

Lycka till!   
Åsa Tova Bergh www.egetbevag.se

Texten är tidigare publicerad i ”Lathunden”.

Forts. från sid. 4

Efter en påstötning från Näsåkers Nipor till Länsstyrelsen 
om att ladorna i Zahri-Phers fållan och i Hotellfållan behö-
ver repareras, anordnades en tvådagars Byggnadsvårdskurs 
med timmermannen Herbert Johnsson från Fränsta.

Länsstyrelsen i Härnösand hade redan en lista med åtta 
intresserade personer, så det var bara för oss att tacka och ta 
emot.

Vi fick fantastiskt vackra dagar i Nipan och stämningen 
var hög. Alla som var med var väldigt nöjda och tyckte att 
det var värdefulla tips som vi lärt oss.

Finns intresse hos några Näsåkersbor att lära sig Bygg-
nadsvård så återkommer han gärna nästa år och Länsstyrel-
sen har också sagt sig vara positiva.

Elisabeth Sellgren

Under �000- talet har det gamla niplandskapet i Resele röjts 
upp i flera byar och ett vackert säreget landskap visar upp 
sina kullar och dalar på bägge sidorna av Ångermanälven. 

Det förut igenväxta landskapet har huggits och röjts under 
flera år och nu håller betande mular, bestående av nöt och 
får slyet borta. En grässvål med tillhörande flora av unika 
växter har kommit tillbaks när de gamla naturbetena åter 
gått i hävd. 

Informationstavlor om niporna och dess tillhörande flora 
kommer att sättas upp på bägge sidor av älven till gagn både 
för besöksnäring och bybor. 

Kerstin Kårén Höven Resele

Välkommen att besöka 
niporna i Resele

Hövens natursköna nipor och strandängar i september 07.
Foto Bo Strandlund 

Byggnadsvårdsdagar i 
Nämforsen
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Näsåker
0622 - 101 70

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

Byggnadssnickerier i 
specialutförande 

efter ditt önskemål
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Tänka sig att när jag gick på Datortek i Sollefteå våren 1998 
i avsikt att starta min egen verksamhet här i trakten, så bad 
jag mest Ingrid Amling och Lasse Olausson om hjälp med 
att göra datorarbetet eftersom jag hade fullt upp med att 
springa runt i staden och skapa kontakter och marknadsföra 
min verksamhetsidé. 

Och nu nio år senare är det Ingrid som hjälper mig fram-
för datorn igen här på kontoret och det är Lasse vi ringer när 
datatekniken krånglar! Livet går i cirklar och cirklar sluts alltid 
kan man se, om man är uppmärksam på det. - Därför dansar 

vi i cirklar och 
beskriver med 
dansen livets 
och naturens 
cirklar; årsti-
derna, forsens 
rörelser, ekor-
rens språng-
varv runt 
s t a m m e n , 
växternas och 

människans kretslopp från spirande till blomning och till 
fröbildning för att sen vissna och bli till ny jordmån.

Allt levande är i rörelse, minsta cell rör sig i spiral, om 
rörelsen avstannar börjar nedbrytningen. - Därför dansar vi; 
för att hålla oss levande så länge vi lever, i styrkan, sårbarhe-
ten och klokskapen! Vi dansar 
från våra hjärtan för jorden, 
för alla människors lika värde 
och för allt levandes nödvän-
diga del i helheten.

Earthheart Dance startade 
på Storgatan i Sollefteå men 
finns nu i Näsåkers Medbor-
garkontor. I salen där vatten-
kraften styrdes förr föds nu 
mänsklig, kroppslig kraft. 

Här dansar bygdens barn 
och tonåringar varje vecka, 

här utbildas 17 nya Earth-
heart danspedagoger från 
hela Sverige 4 ggr/år, 

här tränas Earthheart dansare (Elementor & tidigare Eld-
nattare), 

här tränar vuxna yrkesmänniskor kroppsspråk och kropps-
kompetens (=att vara närvarande i sin kropp och använda 
den som ett redskap till ökad hälsa) 

och här tränar jag inför mina turnéer.
Här finns också Ingrid som arbetar med administration 

och arrangemang och Fia Berggren för samverkan i barn-
verksamheten. Kim Jensen är scenmästare och ljustekniker, 

Christer Borg är knuten till verksamheten som säljare och 
IngaMari Solders som vägledare och Rosenterapeut. Och jag 
har sångtränare, tekniker, handledare och andra alla möjliga 
personer i kommunen och länet knutna till verksamheten, 
som jag nu ägnat mig åt på heltid i nio år. Yippie! Jag känner 
mig så tacksam för att kunna fullfölja detta fina och roliga 
uppdrag.

Earthheart Dance är en växande verksamhet som genere-
rar arbetstillfällen och som fyller viktiga behov i vår tid. 

- Att barn 
ges möjlighet 
att bejaka sina 
förmågor; att 
vara kreativa 
istället för 
destruktiva.

- Att vuxna 
ger sig själva 
tid att reflek-
tera över och 
förbättra sin livskvalitet och hälsa. 

- Och att vi alla människor låter oss beröras, uppleva 
skönhet och känna hopp!

Kom till vår årliga manifestation av Earthheart; Midvin-
terfesten vid Nämforsen och på Markusgården i Näsåker 
fredag den �1 december -07 då Solvarvets cirkel sluts; då 
dagarna börjar bli längre igen, och upplev själv vad det är vi 
vill förmedla!

Åsa Rockberg
Earthheart Dansare, Koreograf & Pedagog

Foto Michael Berggren

Dans från hjärtat
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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

Thermias värmepumpar har fått mycket goda betyg i både Konsument-

verkets och Energimyndighetens tester. Bland annat ger våra pumpar 

mest och varmast vatten och störst besparing i kronor och ören.

Det kan ju förklara att hela 99% av våra kunder är nöjda och gärna 

rekommenderar Thermia till en bekant. Nu är det din tur. Gå in på 

www.thermia.se och beställ Stora Värmepumpsboken. Där står allt 

som är värt att veta om värmepumpar. Sen kontaktar du närmaste åter-

försäljare, de finns också på hemsidan. Välkommen!

Konsumentverket, 
Energimyndigheten 
och våra kunder.

De har testat våra 
värmepumpar. 
De är nöjda.

Specialerbjudanden i december:

            Ett traditionellt men lite
              annorlunda julbord. 

Present lådor med utvalda
           delikatesser från Näsåker.

Vi vill passa på att önska alla en riktigt
   GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR!
                 Karin och Alvaro

Välkommen in och lyft på grytlocken på min hemsida!

  www.alvaroiklapp.com
    telefon: 0622 10060   0738 161675



10

Alla svenska hus och lägenheter har elnät dragna hos sig. 
Kontakter och sladdar och lampor och... Elen får vi oftast 

från elbolag som Vattenfall, Fortum, Eon med flera jättar. I 
deras elledningar blandas all el, oberoende om den görs av 
kärnkraftsverk, smutsig kol, vindkraft eller olja. 

Men det få svenskar vet är att vi själva kan leverera el – till 
oss själva via våra vanliga elkontakter!

Om man stoppar in el från ett litet vindkraftverk eller sol-
celler direkt i sitt hus eller lägenhet så är det den elen man 
sedan använder i sina kylskåp, TV, datorer med mera, det vill 
säga garanterat ren el.

Du kan ”ta ut” el ur ett elurtag. 
Men du kan också ”skicka in” el!
Det här är inget som de stora bolagen direkt vill nämna. 

Men det är både lagligt, ja rentav BRA för elnätet om privat-
personer och småföretag skapar sin egen el. Då blir elnätet 
som helhet ”lugnare” och dessutom säkrare. Ju fler som pro-
ducerar el, desto bättre.

Hur gör man då? 
Låt mig berätta hur jag gör min egen el idag.
Jag har solceller på min balkong, mitt tak och i min träd-

gård. Till dem kopplar jag en liten maskin som kallas väx-
elriktare. Denna gör om elen från solcellen till vanlig �30 
volt-el som vi har i våra hus. Växelriktaren har en sladd 
som jag sätter in i mitt vanliga elurtag. Inga elinstallatio-
ner behövs, inga nya kopplingar eller andra förändringar. En 
kontakt rakt in i elurtaget bara! Simsalabim, när solen skiner 
så producerar jag min egen el! När solen inte skiner så köper 
jag vanlig el via mitt elbolag. Precis som vanligt. 

Det här kan du också göra!
Eftersom den el du producerar finns ”innanför” din elmä-

tare innebär det att du så fort du gör egen el, köper mindre 
från elbolaget.

Du har fortfarande kvar din elmätare, ditt el-abonnemang 
och allt annat som idag. Men du hjälper till genom att göra 
din el själv. Och i motsats till el från elnätet är din el garan-
terat inte gjord av kärnkraft, kol eller olja. 

Men solen skiner ju inte alltid. Nej, men då har jag en 
liten vindsnurra på taket och gården. Vinden ger lika mycket 
el som solen.

EGEN EL! tekniken har funnits länge, men inget elbolag 
har haft intresse av att berätta det. 

Därför startar ETC nu bolaget EGEN EL AB – ett bolag 
vars enda uppgift är att sprida egen el i landet. Vi gör det 
för att vi tror att det är bråttom. Om människan ska kunna 
stoppa klimathotet måste vi börja någonstans nu. Varför inte 
en ny folkrörelse runt egen el! Det går inte att vänta på reger-
ingen eller på ny teknik som ”kommer snart”. Eller vänta på 
att de stora bolagen börjar ta sitt ansvar. Redan idag kan du 
börja ställa om från smutsig el till ren egen el. Med EGEN 
EL AB gör vi det möjligt att starta direkt. 

Våra EGEN EL-paket gör dig till en miljövänlig el-skapare 
snabbt. Och du kan via oss byta till elbolag som producerar 
el miljövänligt när du inte själv gör så mycket el som du 
behöver.

ETC är idag ett klimatneutralt företag.
Med EGEN EL försöker vi hjälpa andra att bli det också.
 Och för en gångs skull är inte reklamen lögnaktig när den 

säger ”dina barnbarn kommer att tacka dig”.
Johan Ehrenberg,

vd Egen el i Stockholm AB

Det finns fler fördelar såklart. Med Egen el skyddar du dig 
mot prishöjningar. (För du tror väl inte elen blir billigare i 
framtiden?) När du betalt din egenel-anläggning så har du i 
princip gratis el i många år från den. Solceller håller i decen-
nier. Vindsnurrorna är byggda för 15-�0 års användning.

Med egenel levererar du el till andra! När du producerar 
mer än du använder åker din miljövänliga el ut på nätet till 
alla andra. Din el gör nytta även när du själv inte använder 
den!

Du kan faktiskt tjäna pengar på din egenel. Om ditt 
elnätbolag installerar en så kallad nettomätare istället för den 
vanliga elmätaren så räknar den ”baklänges” när du leverar 
el istället för att köpa. (Här måste dock elnätsbolaget vilja 
hjälpa till, den viljan är lite olika i olika delar av landet.)

Men den största fördelen är självklart att du faktiskt gör 
en rejäl insats för vår gemensamma miljö.

Gunilla Fluur

EGEN EL – en riktigt bra nyhet!
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Nu Är Det Jul Igen! 
Kom in till oss på skyltsöndagen, öppet 

15:00-18:00.
Vi bjuder på glögg, tävling & fina 

erbjudanden!
Julklappstips: Till den som redan har allt… 

Presentkort på hårvård eller fotvård går alltid 
hem!

Produkter för styling och vård kan vara en 
uppskattad julklapp, vi har något för alla hår på
Salong Liss!

Hos ME Fotvård finns allt för julfina fötter… 
Tåsockar i fräscha färger, Comfortsockan, mjuk med 
lös resår-särskilt skön för svullna fotleder! 
Aloe Vera produkter- Fotcreme, muskelsalva, jelly 
(ett måste i husapoteket) 

Kom ihåg att boka tid till Jul: 
Salong Liss 0622-10640 
ME Fotvård 0622-10670 

God Jul till alla kunder! 
    Önskar Linda, René & Marie 

Näsåkers
 Hem & Skolaförening

önskar alla 
föräldrar, lärare och 

barn
God Jul

&
Gott Nytt År

Ådalslidens Fiskevårdsförening

Önskar alla en 
God Jul & Gott Nytt År

Julklappstips!
Köp ett årskort till Karvsjön på Bilisten.
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En del kanske kommer ihåg att Max, med de vilda idéerna, 
Nyman kom på mitt jobb i april och frågade mig om jag 
visste vad paramotor var för något? Absolut tvärsäkert hade 
jag ingen aning. Hur det nu var så blev det som jag skrev i en 
tidigare upplaga av Byabladet.

Vi kom så långt i somras att vi fixade elevlicens i skärm-
flyg, genom att bla hoppa från Hummeln i Åre på 530 m 
över backen hängde i ett par hundra linor och en flaxtrasa i 
tyg omma huvve.

Noll koll på läget kan man ju lugnt säga!
Så var det dags för nya upptåg igen, nu är var det dags att 

”sätta” målet. 
Max sa ju att det hette paramotor, vi kom så långt som till 

paragliding (skärmflygning) i somras. Som ni ser i stavelsen 
är det en viss skillnad mellan paragliding och paramotor. Nu 
var det alltså dags att hänga en propeller på ryggen och inte 
hoppa från nå´t berg längre. 

Vi skulle nu starta en, (som ni alla vet är ju tvåtaktare ett 

bland de säkraste som går på bränsle,,,) tvåtaktare med pro-
peller på ryggen, som skulle ta oss från marken och upp på 
nya nivåer i vardagen.

1/10 
7.30 bar det iväg till Östersund och Optands flygfält för 

paramotorkurs.
Kom i säng vid 01 söndag 30/9 för att vakna 06.00 utan 

väckare,,,var man tok laddad eller? 
Hur som haver så började äventyret 30/9 då Max tog 

familjen med sig och for till Dorotea där han köpte sig en 
paramotor. Han kom hem vid middagstid och ringde mig. 

- Hej du, har inte du din morfars sparkcykel hos 
dig?

Jojomen sa jag som hade en aning om vart det bar hän, pack-
ade in sparkcykeln i bagaget och iväg det bar till Max. Mycket 
riktigt stod han där med det bredaste leende jag sett på länge 
med en skinande blank paramotor på ryggen. Han klev på 
nämnda cykel och drog iväg som en avlöning, hur kul som helst!! 
För att komma tillbaka till äventyret i Östersund så kom vi 
fram vid 9.30 och kollade in fält mm i regn och blåst, skulle 
bli bra väder resten av veckan sa Lars som har koll på väder. 

Vi skulle börja med att göra bort teorin sa Lars, vår lärare 
från Skysport i Åre, medans de e dåligt väder. Denne Lars är 
bland det värsta jag varit med om att läsa väder. När Max var 
upp andra gången i somras (ni minns att han bröt benet på 
förra kursen?) och gjorde färdig sin elevlicens, stod de uppe 
på Hummeln och såg en kallfront komma in, alla väntade sig 
att det skulle bli dåligt flygväder men Lars sa lugnt, - Jo, det 
verkar inte bättre men lugn, det är inte vanligt men den kan 
stalla vid bergskammen där borta och dröja ett tag, förbanne 
hade han inte rätt, det händer nästan aldrig att en kall front 

som ligger i en fart av ca 30 – 70 km/h stallar. De 
fick något flyg till och blev klara.

Det visade sig att vår färdplan inte var riktigt 
uppdaterad då vi kom fram, var vi skulle bo, 
ingen aning? Jaja nåt ska man väl glömma, tur 
det inte var skärmen eller nåt annat viktigt i alla 
fall.

Med lite flyt fick vi bo i segelflygklubbens 
klubbstuga. Där höll vi även till med teori mm.

Vi höll på med teori och annat jox till typ 
19.00, uh många timmar blev det. 

Känner ångesten komma krypande, måste 
skriva fullständiga svar på alla frågor, inga förval 
och kryssfrågor den här gången inte,,. Vart 
skolen detta sluta. Fick även höra att minst en 
propeller gick per kurs!! Får väl se vem av oss 
som tar den.

�0,00 nu har vi fått i oss lite kvällsfika och det 
håller på att sjunka in att vi nu äntligen är på G 
med paramotorkursen!

Vi som var inställda på kurs i Mars men så dök 
det upp en möjlighet redan nu!

Känner mig som en tokstoppad salami i huvvet efter att 
Lars kört en 10 timmars teori på typ 5 timmar, förutom allt 
snack om motorer och allehanda historier. 

Tror inte det blir nå´t plugga ikväll.
I morgon väntar markträning justering av nödskärmar, 

selar mm. Balansera ska vi också göra och efter lunch, om 
det är väder, blir det flyga av!!

�/10 
Nog var vi rätt trötta igår kväll när vi satt och förhörde 

Hallå en gång till! 

Är det Karlsson på taket?...

Forts. på sid. 14
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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

Resele/Ådalslidens LRF avdelning inbjuder till

ENERGIDAG
Lördag 8 December 
FÄBODAMMEN Lidgatu

Program:
- 10.00 Fika
- Roger Johansson informerar om LRF:s nya   
 bioenergiprojekt
- Lunch till självkostnadspris
- Studiebesök hos Göran Tängnander Norrtannflo. 
 Vi tittar på Görans hampaodling i fält samt hans  
 havreeldade värmesystem.
- 14.30 Avslutning

Anmälan till Fäbodammen 0622- 101 00 eller 
Göran Tängnander 0622- 400 03 
senast den 5 december

Varmt Välkommen!

Ljusrummet har öppet 
1nov.-1mars 2008
En liten oas i Urhuset, 
lärkv.1
Ett vitt rum med dags-
ljuslampor.
Ett vetenskapligt doku-
menterat sätt att samla 
kraft och energi inför 
vintern.
Förbättrar även natt-
sömn, ökar koncentra-
tionen och inlärningdför-
mågan.

Öppet vardagar endast 
tidsbeställning.
Pris per gång 60:-
5ggr. 520:-
10ggr 560:-
15ggr 800:-

Beställ tid tele och info. 
tele.0622-10134
eller 070-212 42 25

Boka även tid för 
klassisk massage
Jag säljer även linne-
ment, svenskdroppar, 
konst mm. 
Bra julklappstips.

Välkomna

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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varann, vi kom på att det låter som en rätt våldsam sport 
det här, vi funderade över innebörden av att ”flyga i luften”, 
kommer man ner hel eller bara delvis då???

 TMA, CTR CTA Cumulusnimbus, linsmoln, inversion, 
termik, konvektion, vindgradient,,, kom inte till ro förrän 
vid 01 igen. Vakna 06.03 utan väckare ( börjar se ett mönster 
här)och funderade i vilken riktning vinden låg. Herre gud.

Kaffe, starkt sådant, sen körde vi igen.
I dag har vi fått kolla motorer, fixa med skärmar, selar och 

linor.
Vi har fått balansera med en paramotorbur med en 

jeepdunk i, för att känna på lite utan att behöva göra en 
propeller så att säga.

På eftermiddagen fick vi springa runt med paramotorn 
av- och påslagen för att känna på balans och hur mycket 
det trycker med propellern igång. (Man springer i den något 
omanliga ställningen bakåtlutad för att fläkten ska skjuta 
ifrån mot marken).

Efter det blev det balansering med motor och skärm. 

Vädret var inte det bästa och vi trodde inte längre på nå´t 
flyg idag. Men så vid 17 tiden fick vi vind och krängde på 
oss grejerna. 

Kärre gulla vilket lyft!!!
Den här känslan kanske inte är att likna med ett första 

hopp från Åreskutan (ryser när jag tänker tillbaka på det), 
men att bara dra upp skärmen vända om, ta några steg, ge 
gas och sen själv bestämma hur fort till himlen man vill, det 
går inte att beskriva med ord, nykär, kanske? Får vara vilket 
som, jag har fått mitt livs lyft en gång till!! Tack Max!

I morgon när jag vaknar kommer jag tacka vår skapare 
för öronen, de lovar jag, för satt inte de där de skulle, skulle 
halva skallen ramla av, av ett enda stort leende, för jag vet att 
jag får flyga i morgon igen!!

3/10
Vakna 06.10,  sover längre och längre ;o)
Enligt prognosen, och Lars, ska de va 13 grader varmt och 

svag vind idag.
Lär bli en slitsam dag om de blåser för lite.(Får ju springa 

som ett tok för att få luft i skärmen) Tanken är att vi skulle 
kunna bli klar idag, gruvar inför teoriprovet bara.

Nu är det flyga som gäller, och flugit har vi gjort!
Vi flög klart till ca 17.00.
Nu är det bara teoriprov och dom kvar.
74 frågor, 114 svar och ca � timmar senare kom domen. 

Ni ska ha minst 70% rätt annars får ni göra om provet 
senare….

93% rätt båda två!!! VI HAR KLARAT DET!!!
Från tanke i april, till elevlicens i juni, 6 veckors gips på 

Max och till paramotorkurs i Östersund i oktober, helt sjukt, 
kunde väl aldrig drömma om att det skulle gå så här?

De här dagarna ter sig helt overkliga på nå´t vis, när man 
nu är framme vid målet. (Det blir som tomt på nåt vis nu)

Ja mena, HALLÅ! Vem beslutar sig för att handlöst kasta 
sig utför Hummeln 530 m ovanför Åre, hängande i ett par 
hundra linor och en tyglapp, och efter att ha överlevt det sen 
hänger fast en propeller på ryggen och flyger upp igen? 

Jag brukar kalla dom för tok.
Men de visar väl bara att det är ett tok man 

är. 
Ett tok gör som ett tok säger, för Max är ju 

tydligen inte ett dugg bättre han!
4/10
Inatt när jag kom hem och hade lämnat av 

Max, packat ur bussen, stått och tittat en stund 
på ökerée i bagaget, (jo, jag köpte en paramotor 
innan vi åkte hem) kommit till sängs och låg 
och tittade i taket. 

Då kom frågan. Men hallå, vad var det som 
hände nu igen? Allt känns ha gått hur fort som 
helst.

Det var med ett nöjt leende ja somna in i alla 
fall, ja sov minst lika skönt som sista flyget var 
igår kväll.

Kav lugnt i luften, några stackmoln i fjärr-
ran, inte en rörelse, inte en grop, bara glida in 
i solnedgången, som en cowboy i slutet på en 
gammal westernfilm.

Kunde jag, skulle jag skänka den känslan till dig som läser 
det här.

Nä det här går inte, nu ska jag ut och på en tur med spark-
cykeln. Sparkcykel och fläkt på ryggen, helt sjukt kul!

Tack än en gång till dig Max, med de vilda idéerna, 
Nyman! Och som sist lovar jag att Ja är svaret även på nästa 
upptåg du hittar på!!

Till er andra, sikta högt och jag lovar ni kommer en bra 
bit på väg, det gjorde jag , absolut tvärsäkert rätt upp :o)

Flyg högt, Flyg säkert /  
Pekka, propeller keps´n, Frisk

PS. 
Ingen av oss gjorde den där propellern, allt höll!

DS.
Foto: Pekka Frisk

Max i luften...

Forts. från sid. 12
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God Jul

På Medborgarkontoret kan du bland annat få hjälp med följande:
•Få information om kommunal och statlig verksamhet
•Få veta när de kommunala nämnderna sammanträder och ta  
 del av deras protokoll
•Ansöka om plats i förskola och skolbarnomsorg
•Få information om olika utbildningsalternativ
•Hämta broschyrer och blanketter
•Få hjälp med enklare konsumentfrågor
•Hitta rätt när det gäller bygglov
•Få hjälp att kontakta "din politiker"
•Rösta vid val
Besök oss på Nipvägen 7 eller ring 0622-68 30 00

På Medborgarkontoret 
finns även biblioteket 
som den 1 januari 2008 
förbättrar servicen 
genom att utöka öppet-
tiden fram till klockan 
17.00. (Kvällstiden 
upphör då). 
Och en ”arbetssökarda-
tor” från arbetsförmed-
lingen.

Näsåkers Lokala råd

Ett lokalt råd, bestående av 
lokala politiker och repre-
sentanter från olika intres-
segrupper.

Tanken med det lokala rådet 
är att främja kontakterna 
mellan medborgarna i Näså-
kersområdet, lokala politiker 
och förvaltningar i Sollefteå 
kommun.

Om ni har idéer, förslag, 
frågor eller synpunkter som 
rör Näsåker är ni välkomna 
att lämna dessa till Lokala 
rådet via Medborgarkontoret 
i Näsåker.

Studiefrämjandet
Bedriver partipolitisk 
och religiöst obunden 
folkbildning inom 
Natur, Djur, Miljö 
och Kultur

Är ni en grupp som 
träffas och vill lära er 
nått nytt?
Har ni en förening som 
behöver hjälp med 
utbildning, föreningsut-
veckling och ledarut-
veckling?
Kontakta oss så kan vi 
hjälpa er.

För mer information 
kontakta oss på 
0620-514 22

Studieframjandet.se/vnorr
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Åter en kväll i en av Näsåkers alla fantastiska lokaler. 
Denna gång församlingshemmet. Alla dessa kulturarrang-
emang. Fantastiskt. Tack till alla som förmår engagera sig. 
Till själva föreställningen: Hade inget större hum om vad det 
var jag skulle bevittna. Titeln på föreställningen ”Härskna 
kvinns - Återkomsten”, upplyste mig så pass mycket, att jag 
förstod ungefär vad det skulle handla om. Del (nr �) av en 
trilogi pjäser kring jämställdhet, blev jag varse. Producerat 
av Teater Västernorrland som är länsteater här i Västernorr-
land. Har inte tagit del av 
de tidigare. 

Nu var det alltså min 
tur, och strax innan före-
ställningen blev jag till-
frågad om jag ville skriva 
något om själva föreställ-
ningen. Har faktiskt inte 
recenserat tidigare, så med 
en viss tvekan tog jag till 
slut på mig ansvaret. 

”Härskna kvinns” är 
av och med Sofia Anders-
son och Elisabeth G 
Söderström. Skulle vilja 
kalla den föreställning, 
alltså ingen s.k. renodlad 
teater. Utan dom presen-
terade viktiga angelägen-
heter, med små sketcher 
(teatraliskt) tillsammans 
med en liten tejpad 
bandspelare, som dom 
tillsammans med, sjöng 
till gamla jazz å klassiker-
klassiker. Under temat, 
hä r ska r t ekn inke rna , 
osynliggörande, förlöj-
ligande, undanhållande 
av information, dubbel-
bestraffning, påförande 
av skuld och skam, objektifiering samt hot och våld. Alltså 
man gentemot kvinna. Jätteviktiga frågor i jämlikhetsdebat-
ten. Jämlikhet överhuvud taget, som jag ser det. Allas rätt till 
samma värde.

Nåväl, men den här gången handlade det om mäns och 
kvinnors, respektive inflytande och status, vilket är extra 
mycket i ropet just nu sen ett antal år bakåt i tiden. (Har 
säkert alltid pågått mer el. mindre), vilket också är bra, fast 
man lätt kan tycka att det finns en hel del överdrifter, och 
blir lite tjatigt emellanåt. Själv känner jag det som en själv-
klarhet att det ska vara jämlikhet. Men är ej alltid så lätt att 

leva upp till. Det är det som är så bra med föreställningar av 
den här typen, för då påminns man. Ska man kunna bryta 
mönster, så krävs ganska mycket tjat, och då får man lov att 
höra det om och om igen. Men leder det till något uppbygg-
ligt, positivt, då är det ju bara bra. Alltså, positivt tjat är helt 
OK.

Tycker också dom framförde det avslappnat och små-
puttrigt, med ett å annat skratt. Alltså inte blodigt allvar. 
Föreställningen kändes ganska kort, men det var helt på 

sin plats. Lagom tidsmässigt. 
Kan ha blivit segt annars. Det 
var känslan av, i all enkelhet, 
vardag så där. Man kom in 
till ett rum ungefär som det 
skulle vara konferens eller nåt 
liknande. Alla satt vid bord. 
Kanske inte riktigt förstod 
just det. Tror kanske att det 
skapats mer s.k. teaterstäm-
ning om vi suttit så som i 
rader. Men ingen stor grej av 
det. 

Jag hade trevligt, fick till-
sammans i glada vänners lag 
ta del av väldigt viktiga och 
väsentliga frågor. Egentligen 
känner jag inte för att tycka så 
mycket. Tycker det är bättre 
att folk gör saker än inte, 
egentligen oavsett av resulta-
tet, med vissa undantag. Dom 
vill ju nåt bra, sen om man 
tycker det är bra el. dåligt, så 
gör dom mer än vad de flesta 
människor gör. Ungefär som 
politiker. Lätt å gnälla å klaga, 
men dom engagerar sig i alla 
fall, och vill i dom flesta fall 
betydligt mer väl, än vad man 
vill bedöma det som.

Avslutades med fika. God hembakt äppelkaka av Karl-Oskar. 
Å små hjärtliga pepparkakor. Alltså, åter en glad å mysig kväll 
i glada vänners lag, i den trivsamma hålan Näsåker. Ni som 
inte var där. VÄLKOMNA nästa gång. Förbaskat trevligt. 

Hej Dan Kjellin  
 Ps. Nästa gång, troligast under våren 2008. Håll ögonen 
öppna. Då vill just den här ensemblen, ha premiär på sin 

nästa föreställning i Näsåker, just för att det är så bra publik 
här. De ni. VÄLKOMNA!

Vill ni veta mer, gå in på www.teater-vnorr.se

Kul, trevligt, viktigt!
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VÄLKOMMEN TILL
LOPPIS I NÄSÅKER

Massor med prylar
Tunnbröd & Hällakakor
Julpynt, ljusstakar & plastgranar m.m.
Öppet alla lördagar 12.00 - 16.00
Eller ring 0622 - 10311 så öppnar vi tillfälligt

"Tänk på miljön - återanvänd-
ning, varför inte köpa julklap-

parna på loppis i år"

Havets delik
atesser! Konsum

Näsåker
FREDAG  7/12 
10.00 - 13.00
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Inför det nya året hälsar vi gamla och nya medlemmar väl-
komna till Holafors ridskola.

Som ni kanske vet är HRF en av länets äldsta ridskolor 
Ingen undgick väl att vi firade 30-års jubileum �006. Mycket 
har hänt sedan starten och ridskolan fortsätter att utvecklas. 

Eftersom ridskolan är en ideell förening för-
söker alla involverade att hjälpa till så mycket 
det går. 

Trots kommunens hot om besparingar 
känns det som om vi nu har luft under ving-
arna och vinden blåser åt rätt håll. Både 
styrelse och personal känner en stark posi-
tiv känsla och nya idéer kommer hela tiden 
fram. En ny häst har just inköpts. En trygg 
och stabil fjordhäst vid namn Laila. Välkom-
men!

I höst har vi fått ny stallpersonal. Vi hälsar 
Ulf Arvidsson ”Snuffe” och Daniel Falk väl-
komna till verksamheten samtidigt som vi 
tackar Jenny Staaf för de år hon arbetat på 
ridskolan. Ulf och Daniel har redan blivit ett 
litet ”radarteam” som reparerar och rustar 
upp allt som behövs. Just nu är de i full gång 
med den nya handikapprampen.

En populär verksamhet som startade våren 
�007 är den s.k. Ponnyskolan. Där kan barn 
mellan 6-10 år under ledning av ridlärare 
Isabel Konik på ett pedagogiskt och lekfullt sätt 

få lära sig att umgås med hästarna. Ponnyskolan ger barnen 
en chans att för en billig peng få prova på om det här med 
ridning och hästar är något de gillar. Väldigt uppskattat av 
både barn och föräldrar, så tveka inte att anmäla er till vår-
terminens kurs innan platserna tar slut.

En annan verksamhet som är på gång är 
handikappridning. Isabel genomgår Svenska 
Ridsportsförbundets handikappledarutbild-
ning och har även erfarenheter i området från 
Tyskland. En uppsittningsramp för ryttare med 
funktionshinder håller just på att ta form i rid-
huset. Det känns bra att snart kunna erbjuda 
ridning till fler. 

För visst är det en självklarhet att alla ska få 
kunna rida om det går att ordna.

Därför har också Isabel själv tagit initiativet 
till privatlektioner för dem som kanske har spe-
ciella behov och inte har möjlighet att delta på 
de ordinarie lektionerna. För allergiker finns 
det möjlighet att få rida ute om vädret tillåter. 
Ring och prata med Isabel om just era behov, så 
kanske det går att lösa.

Engagemang av olika sorter dyker hela tiden 
upp. Tävlingar, ridläger, hopp och dressyrkur-
ser, utställningar, Halloween ridning etc.

De ridande erbjuds också en skötarhäst och 
får därmed lära sig att ta större ansvar. Tillsam-

Holafors Ryttarförening blomstrar

Nya stallpersonalen Ulf och Daniel i full färd med den nya uppstigningsrampen.

Ridläraren Isabel Konik och nya hästen Laila ser ljust på framtiden..

Forts. på sid. 20
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Vi gör dina julkort för 5:- styck. 
Ring 300 95 senast 5 december 
för info och beställning.

http://absolutblasta.com

Bli Glaskonst-
när för en dag!
Glasfusing i inspirerande miljö under
handledning av Helen Blästa. 

Fusing [´fju:zn] handlar om att skapa
i glas och sedan låta det smälta i en
ugn. Du kan alltså själv göra dina
egna smycken, änglar eller andra  
fönsterdekorationer, designa ditt eget
ljusfat eller skål. Passa på att tillver-
ka dina egna, vackra julklappar.

Detta är en perfekt aktivitet för kon-
ferensen, möhippan, eller varför inte
familjesammankomsten!

Kostnad 555:-/person.
Startpaket + bränning ingår i priset. 
Tidsåtgång: ca. 3 timmar 
Plats: Storgatan 33 i Näsåker 
Tel. 0622-675 800, 0730-949 733 
e-post: helen.blasta@gmail.com 

Köp
presentkort!

Boka redan nu 
den ��-�3 februari 
�008 för årets film-
festival i Näsåker.

Vi kommer bland 
annat att visa filmen 
om Nicke Sjödin, 
”På min breda, fula 
dialekt”.
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mans med föräldrar hjälps de åt att sköta hästarna vissa helger. 
– Varför är det så bra just här i Holafors frågade vi några 
flickor?

– Kamratskap, hästarna, umgänget med kom-

pisarna. Det är nästan som att äga en egen 
häst och så vet mamma och pappa var vi är. 
Det är inte bara barn och ungdomar för sporten. Det finns 
även ett antal ungdomliga ”kärringar” som med skräckblan-
dad förtjusning tar sig an att bemästra dessa 
hästkrafter. Rider gör vi både ute och inne. 
När underlaget tillåter sker ridningen i pad-
docken eller skog och mark. Det är bäst för 
både ryttare, personal och hästar när det går 
att vara ute, men skönt att kunna ta skydd i 
ridhuset när regnet öser ner eller kylan tar i.

Ridhuset nyttjas också mer och mer av 
Hélene Gustafssons hundgrupper. Vi hoppas 
och tror på att Hélenes hundkurser kommer 
att öka lavinartat de närmsta åren. Det finns 
ju plats både ute och inne för möjligheter till 
dressyrträning, eller annat hundkul. För både 
hästar och hundar är det även bra miljöträning 
att få träffa lydiga, lyckliga hästar och hundar 
tillsammans. 

Åter, Hjärtligt välkomna år 
�008, alla gamla och nya ryttare. 
Med vänlig hälsning/HRF Gunilla Hesser

Hundaktiviteter i Holafors ridhus
Jag går för närvarande en yrkesutbildning 

inom hund via Hundens Hus, Stockholm i 
samarbete med Åsmon HUNDraelvan. Det är 
en distansutbildning som jag påbörjade i juni 
-07, med målet att ta examen och vara färdig 
instruktör i slutet av januari �008.

Min utbildning består förutom av �30 lärarledda lektions-
timmar, av 50 timmar praktik, vilken ska genomföras i olika 
former. Det är övningar med egen hund, lånade hundar, 
instruera enskilda hundägare med hund i valp- och vardags-
lydnad, aktivering och klickerträning, samt hålla kurser i 

valp- och vardagslydnad.
Vi tränar våra hundar utifrån positiv 

förstärkning, alltså vid inlärning så belönar 
vi och berömmer när hunden gör rätt, och 
ignorerar felbeteenden. Den här tränings-
filosofin gör hundarna väldigt lyhörda och 
ivriga att lära, och kontakten mellan hund 
och ägare stärks!

Hundarna lär sig väldigt snabbt och det 
är otroligt stimulerande för både hund 
och ägare.

Eftersom jag tidigare har samordnat 
träningskvällar i ridhuset och även tränat 
min egen hund där så är min erfarenhet 
att ridhuset är en perfekt lokal att träna 
hund i, särskilt under hösten och vinter-
halvåret då det kan vara både kallt, mörkt 
och busväder ute. Det är då skönt för både 
hundar och ägare att hålla till inomhus. 
Dessutom har man tillgång till den fina 
klubbstugan för både teorilektioner och 
fika – även hundarna är ju välkomna att 
vara med därinne.

Mvh/ Hélene Gustafsson 
Foto: Gunilla Hesser

Isabel med ponnyskolan..

Helene med sina minsta kursdeltagare chihuahuorna Arja och Indra..

Forts. från sid. 18
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Ingelas Cafe
Storgatan 23

              0622 - 105 10

KÖP DINA 
JULKAKOR 
HOS MEJ...
Småkakor i låda för 120:-

Jag bakar även saffransbröd

Nya Salong Liss!

Den 1 september övertog Linda Edlund 
frisersalongen efter Elisabeth Tängdén.

Elisabeth hälsar och tackar alla sina 
kunder för de nio åren hon friserat här i 
byn och önskar Linda lycka till!

Sedan 1 oktober anställdes René Sten-
klyft så nu är de två som klipper igen.

På bilden har Linda just tagit emot en 
present från Byalaget som lyckönskning 
för sin nya verksamhet.

Text & foto: Karin Jansson Borg

Earthsongs
Så har Urkult återigen sett till att vi får 
riktiga toppartister att spela i Näsåker, 
fantastiskt!

Anders Hagberg Earthsongs består av 
Anders själv på sax och olika flöjter, Owe 
Almgren på bas, Ola Botzén på slagverk 
och Stefan Blomquist på keyboard. Det 
set som jag hann lyssna på var en härlig 
uppvisning i musikanteri och spelglädje. 
Från lugna låtar med endast vackra key-
boardslingor och sopransaxens mjuka 
toner till vilda och ”spräckiga” alster där 
rytmer och stilar blandades friskt. Hotel-
let i Näsåker var inte riktigt fullt (men näst 
intill) av människor, men däremot fyllt av 
njutande och lyssnande dito. Tack Anders 
och medmusikanter och tack Urkult!

Christer Borg 
Foto: Marco Timmernan
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Eftermiddagssolen låg het där i gränden. Kilade in som en 
laserstråle och förblindade mig totalt. Jag plockade kisande 
upp min lilla säkerhetsbörs, den som jag alltid förvarade 
längst ner i kalsongerna, så svåråtkomligt som möjligt. Det 
var ju alla dessa hemlösa barn. De var förresten inte dom 
enda, som var hemlösa. De fanns där överallt. Klart att dom 
behövde sig lite extra inkomst, och då låg det nära till hands, 
att gärna plocka av någon, som såg ut att ha lite extra till 
övers.... 

Nåväl, där stod jag nu i den stickande solen, lite smårusig 
efter ett par tre cervesa´s, å famlade efter biljetten. Jag var 
på väg att ta en båt, en sådan där insektsliknande sak på 
fyra ben, och måste påminna mig om avgångstiden. Jag hade 
ett fantastiskt halvår bakom mig. Ett halvårs fest, med spel, 
kvinnor och sång, på en paradisö med milslånga sandsträn-
der, där de små pittoreska fiskebyarna låg som pärlband runt 
kusten. Det var inte utan, att jag kände melankoli inför resan 
tillbaks hem till min lite fyrkantigare värld.

19.30 skulle jag befinna mig ombord på bärplansbåten, 
som skulle transportera mig vidare till Buenos Aires. Det tog 
4 timmar att färdas genom det delta område, som förband 
Montevideo med Buenos Aires. 

Väl framme i hamnen, krävdes ytterligare en tur med buss 
in till stadskärnan. Anlände centrum strax efter midnatt. 
Caramba, sista bussen ut mot Argentina avion, hade gått för 
10 minuter sedan. Manana tänkte jag. Ett begrepp jag lärt 
under tiden i dessa trakter. Vilket innebär att man inte måste 
gripas av panik. Det finns en dag imorgon också. Min vana 
att driva fram med vinden, gjorde inte detta tillfälle mer spe-
ciellt.......Styrde kosan mot ett ölhak, det hade jag vant mig 
vid att göra under detta halvår. 

Det här ölhaket hade faktiskt helt annorlunda karaktär, än 
dom jag vant mig vid, där vid havet i Brasilien. Stort, grått, 
högt i tak å märkligt stillsamt. Någon satt och sov över en 
kopp kaffe, en annan satt å skrev. Långt bort i andra änden 
av lokalen, hördes lite försiktiga vrål, lite slammer och en 
och annan skål. Det var visst några som spelade biljard. Satt 
där och försiktigt betraktade, under tiden jag svalde ner ett 
par öl. 

Tyckte efter ett tag att det var dags för omväxling, hade ju 
hela natten på mig. Jag betalade och gick. Väl ute på trot-
toaren, vädrade efter att fördriva tiden med. Då jag plötsligt 
hör ett sånt där PSS....PSSS....Vänder mig om, blir i samma 
ögonblick invinkad till ett förälskat par, som sitter där mitt i 
natten och får sig en nattaperetiff. Dom ber mig vänligt att 
slå sig ner. Frågar ut mig lite om vem jag är, och varifrån jag 
kommer samt lite annat. Jag berättar om mitt halvår i Brasi-
lien, och att jag kommer från Sverige, är just på väg tillbaka 
dit igen, men har just missat sista bussen ut till flygplatsen, 
och nu fördriver tiden tills dess att den går igen. Ja men då 
kan du följa med oss hem och så går bussen där och då, å så 

får du sova i en säng. 
Sagt och gjort...... Snart satt vi där i deras vardagsrum. Hon 
var i femtio års åldern, ganska charmerande och Freudiansk 
psykolog, vilket tydligen är urtypiskt just i Buenos Aires. 
Han, ca: 10 år yngre, lite modsigt modern å totalt såld på 
Rolling Stones. Vinet korkades opp, musiken i gång, själv-
klart Rolling Stones, varvat med lite urtypisk Argentinsk 
Tango. 

Vi glammade på i ett par timmar, tills jag insåg, att nu 
är det nog dags att krypa till kojs, om jag inte ska missa det 
där planet som ska gå om några timmar. Dom visade mig 
in till något slags kontor, där divanen stod. Var nog där hon 
utövade sitt yrke. I divanen fick jag sova. Försäkrade mig om 
att på något sätt vakna, fick absolut inte missa planet. Dom 
garanterade att det skulle ordna sig. Därefter somnade jag.

Runt halv 8, några få timmar senare, gnuggandes i ögonen. 
En aning förvirrad. Var är jag? Husets hembiträde, en lite 
äldre dam, hade fått i uppgift att ombesörja uppvaknandet 
för min del. Hon bjöd mig ut till köket för frukost. Väl där, 
visade det sig. Att i huset fanns också en dotter. Julia, som 
hon hette, var också där, för att få i sig sitt morgonmål, och 
för att därefter ge sig av till skolan. Vi satt där båda två, lite 
grusiga i ögonen, visste absolut inget om varandra. Blev inte 
så många ord sagda. Hembiträdet(damen), serverade och 
fejade omkring. Frukoststunden var strax över. 

Plötsligt befann jag mig helt ensam, i denna, som det var, 
stora etagevåning. Man kunde höra nålen falla. Plötsligt 
hördes ljudet av klickande klackar, som sakta närmade sig 
nedför trappen. Lite spänd förväntan!!?. Så stod hon bara 
där, den Freudianska psykologerskan. Endast iförd någon 
slags genomskinlig negligé´. Inte så där helt igenomskinlig, 
inte så att man såg rakt igenom. Men tillräckligt för att, va 
fan e på gång? Då brister denna ganska så sensuella dam, 
ut till en inbjudan. Hon säger, på spanska. Nu ska jag lära 
dig att dansa tango, som en avskedspresent att ta med hem 
till Sverige. Hon sätter på grammofonen, tar tag i mig och 
sätter igång. Vi far fram och tillbaka där i rummet, rytmiskt 
eldigt. 

Inga anspeglingar på något annat än att dansa tango. Det 
var mitt livs lektion i konsten att dansa tango.

Dan Kjellin

       

Resan tillbaks…
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Ta en paus ifrån julstöket en stund och känn dig välkommen att koppla av på vår… 

Midvinterfest 2007 ~ Vid Vintersolståndet ~ 
När natten är som mörkast och ljuset återvänder! 
Fredag 21 december i Näsåker 

16.00 Samling vid Markusgården. Ta på varma kläder, skor och broddar! 

16.30  LJUSCEREMONI för Solvarvets nyår vid Nämforsen! 
Därefter vandrar vi tillbaka till Markusgården i fackeltåg genom Näsåkers Nipor! 

17.30  Markusgården öppnar 
18.00 Ignis Incensus – en Earthheart elddansgrupp från södra Sverige ger en föreställning 

utanför Markusgården! 

Vegetarisk Buffé serveras! 

19.30 "Kärleksljus i mörkret"
 En Earthheart föreställning med 

Nämforsens Barndansgrupp
Sagoberättare Fia Berggren
Dansensemblen Elementa

Ca 21.00 Workshop i Earthheart Dance för ALLA åldrar med Åsa Rockberg i ca 1 timme. 

Entré: 60:- för vuxna, 50:- för student/pensionär, 100:- bli Elementa-stödmedlem inkl entré. 
Barn under 12 år gratis.
Kostnad för buffé tillkommer.

Varmt Välkomna! 
Arr: Elementa - the Earthheart Ensemble, Earthheart Dance, Kulturskolan Sollefteå, Kulturbygget Nämforsen.  
Medarr: Sollefteå kommun, Landstinget V-norrland, Club Sebastian, Vattenfall, Urkult, Tealogerna, Formjord, Studieförbundet Bilda.

Foto: Per Sahlström 

Ta vara på skogens 
möjligheter med

sunt bondförnuft
Tar du vara på  alla de möjligheter din skog ger dig? När det 
gäller ekonomi, juridik och skatter brukar det löna sig att 
samarbeta med oss på Skogsbyrån, LRF Konsults specialis-
ter på skogsekonomi.

Vi kan hjälpa dig med:
• Fastighetsförmedling • Ekonomisk planering
• Värdering • Generationsskiften
• Deklaration • Reavinstbeskattning
• Skogsbruksplaner • Utbildning

Sollefteå 0620-259 30, 259 32
HärnöSand 0611-289 35
SundSVall 060-67 88 11, 67 88 12

Åk Buss, gott folk!
Alla ni som kan åka buss till staden eller 

till Junsele. Gör det! Vi spar på utsläppen. 
Du spar slitage på din bil. Vi kan arbeta, 
planera och telefonera ombord i en varm 

buss, istället för att sitta och spänna oss och 
krampa vid ratten i ett halt väglag och med 

dålig sikt. 
Passar inte tiderna så försök påverka dina 

arbetstider så att du kan ta bussen. Eller 
om vi är några stycken kan vi gå samman 

och be om ändrade busstider. För att 
behålla busstrafiken på landsbygden vill det 

till att vi utnyttjar den redan befintliga. 
”Use it or loose it” brukar man säga om 

hjärnan men även i detta fall stämmer det 
väl! 

Gunilla Fluur
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Den 1 maj �007 bildades den ideella föreningen Nämfor-
sens Framtid med ändamål att bidra till utvecklingen av 
Nämforsen och dess närområde. Föreningen vill nå detta 
genom att driva gemenskapsföretag, utveckla entreprenörs-
skap i området och värna om ortens kulturhistoriska arv, 
natur och ekologi.

Rädda forsen-gruppen, Hedenhösland och konferens-
paketeringen Nämforsen – återhämtning & möten är de 
undergrupper som verkar i föreningen. 

Styrelsen består av Karin Jansson Borg, Moa Högberg, 
Kenneth Modén, Gunilla Fluur och Thomas Viklund.
ÅTERANVÄNDNING
Föreningen Nämforsens Framtid har fått tillstånd att 
använda gamla kommunvapnet från Ådals-Liden. Så när du 
ser symbolen med sågbladen, vattnet och hällristningshjulen 
uppe på Markusgården och Urhuset (gamla kommunhuset), 
så betänk att ALLT går att återanvända, om än i ny tapp-
ning. 

För övrigt är ett medlemskap i Nämforsens Framtid 
gratis och du behöver bara anmäla ditt intresse till Chris-
ter Borg på telefon 06��-300 95, 070-684 74 31 eller  
christer@borgwondergear.se  

...var det fasligt ruskigt på Fritidsgården. Aktiva föräldrar och 

gårdsrådet där en del av ungdomarna är med, hjälptes åt att 

Lördag 3 november

Roger Varulv, Lisbeth Vampyr, Åsa Hulk & Kenneth Alien

Styrelsen: Karin Jansson Borg, Moa Högberg, Thomas Wikström, Kenneth 
Modén och Gunilla Fluur.

Nämforsens Framtid

Kvinnominne bildar  
styrelse och firar Samhain

– ursprunget till Alla Helgons dag 
och Halloween

KvinnoMinne i Näsåker, som är en dottergrupp till Tealo-
gerna i Stockholm, har i början av november bildat en sty-
relse och kommer nu att ta initiativ till egna aktiviteter. Att 
uppmärksamma Årstidshjulets högtider är redan en pågående 
verksamhet. Alla Helgons dag och Halloween, som vi firar i 
landet är från begynnelsen kopplade till naturens växlingar 
och arbetet med jorden. Genom att uppmärksamma det 
gamla Årstidshjulet vill KvinnoMinne återknyta samhörig-
heten med naturen och med varandra, för att förebygga våld 
och främja jämställdhet och miljömedvetenhet. De firade i 
slutet av oktober Samhain med en liten ceremoni vid den 
stora stenen vid Nämforsen. 

Samhain, som har sitt ursprung hos kelterna, var en högtid 
som markerade slutet på sommarhalvåret och början på 
vinterhalvåret och man hoppades på ett gott nytt skördeår. 
Högtiden handlade om förnyelse av fruktbarheten och detta 
gestaltades genom att guden Dagda i sin solaspekt förenades 
med naturgudinnan Morrigan i sin aspekt av dödsgudinnan. 
Vid gudens ankomst till dödsriket gav gudinnan honom frid 
och vila. Hans grav blev återfödelses sköte och vid midvinter 
föddes han igen.

 Vid Samhain är gränsen mellan de levande och de döda 
som tunnast och vi kan känna banden till våra förmödrar 
och förfäder och det ansågs att man denna natt kunde se in 
i framtiden. I England trodde man att många av de andar 

förbereda med rätt och lagom rekvisita för en spökig kväll. I 

”underjorden” ordnades disco och tävlingar för barnen. För 
att trösta sig gick det åt hemska mängder godis och popcorn 
i spökbaren. 
Tack för en läskigt trevlig kväll ni som ordnade detta. 

Christer Borg 
Text, foto & manipulation av foto

Lekar i källarplan...
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som var ute och rörde sig i markerna var onda och därför 
skar man ut ansikten i rotfrukter och tände ljus i dem för 
beskydd. 

Vid solnedgången tände man även stora eldar uppe på 
kullar för att hedra sina åldrade gudomar, men också för att 
de dödas andar skulle hitta hem till sina familjer. Under 1800-
talet kom Samhain till USA via irländska utvandrare och där 
förändrades högtiden till barnens spökfest Halloween, med 
godis och de utskurna rovorna byttes mot pumpor. En del 
tror att Halloween är en amerikansk fest för kommersiella 
intressen. Men både Halloween och Alla Helgons Dag har 

samma ursprung i kelternas Samhain.

Hel och Hekate

Samhain representerade dödens och mörkrets krafter och 
kelterna ansåg att dessa var minst lika betydelsefulla som 
ljuset kraft. I mörkrets tid vill KvinnoMinne hedra den 
nordiska gudinnan Hel, som styrde i underjorden och bodde 
i en helig håla i det brinnande berget. Hon som beskyddade 
människor på resor genom dödsriket och som förknippades 
med fruktbarhet och var förtrogen med gudinnan Freja. Hel 
var också häxornas vän och beskyddare. KvinnoMinne vill 
även uppmärksamma mångudinnan Hekate, som var en 
av de mest vördade i Grekland. Hon avbildas ofta som tre-
hövdad gestalt med ansikten vända åt tre olika väderstreck, 
som speglade hennes makt över himmel, jord och under-
jord. Hekate var härskarinna över födelse, liv och död. Ofta 
kunde man möta henne vid vägkorsningar.

 Årshjulet snurrar och träden fäller sina bruna blad och 
ger nötter och frön medan tiden övergår från höst till vinter. 
KvinnoMinne uppmärksammade Årstidshjulets nyår genom 
att vandra till fots på markens torra löv till Nämforsens 
stenar och hällar. Med svaga röster i olika toner nynnades en 
hälsning till Hel och Hekate och till dem de ville minnas i 
underjordens heliga rum. Tillbaka till KvinnoMinnes mötes-
lokal delade deltagarna på hembakad kaka med äpplen och 
solrosfrön och hoppades på ett gott nytt skördeår i sitt kom-
mande kultur mot våld-projekt för ungdomar, som de kallar 
”M: museum – meditation – målning – medvetenhet – möten 
mm”. 

Gunilla Staaf

Lyssna! Vart har alla gamla 
LJUD tagit vägen?

Är man född och uppvuxen på en gammal bondgård 
saknar man ofta ljud och läten från förr. Dessa är en bort-
glömd och utrotningshotad del av vår kulturhistoria. När vi 
hör gamla ljud förflytas vi genast till den tid och plats där vi 
först hörde dem. Att minnas rätt handlar också om vilken 
generation vi tillhör.

För några år sedan kom jag med en gammal släkting fram 
till Hembygdsgården i Näsåker. Plötsligt skrek hon till: ”En 
spånhyvel!” ”Va?”, svarade jag. Hennes ögon blev stora och 

tänkande och blicken försökte finna ord att sätta på ljuden.
Vi gick vidare fram till logen. Jo, där hyvlades spån till 

något tak. Hon mindes; hade som barn suttit under en spån-
hyvel och plockat undan spån medan pappan hyvlade.

Såg en gången gammal film från 1940-talet – inspelad i 
en storstad. Hästhovarnas ihåliga klapprande mot gatan av 
kullersten och de järnskodda hjulen på vagnen lastad med 
sädessäckar gav en speciell känsla. Det var kristid då och 
gummihjul fanns inte at få tag på.

Som barn på landet minns man också det trygga ljudet av 
idisslande får och kor i samma lagård; i bakgrunden Mamma 
Edlas handmjölkning med strilande strålar ner i stävan; 
utanför en gammal osmord logdörr som stod och gnällde 
för vinden.

För cirka 60 år sedan berättade Pappa Reimar för mig: 
”Hörde Du att det är en kvinna som slår gräs?” ”Nää”, sva-
rade jag. ”Pigan har ett kortare liedrag genom det daggvåta 
gräset än drängen”, sa han. Stämmer säkert!

När väcktes Du senast av en tidig tupp? Sällan idag hör vi 
ett kuckelikuande , hönsens kacklande och grisens slafsande 
i mathon.

Någon egentlig tystnad har väl aldrig funnits efter Big 
Bang!? Men STILLHET det har vi på landet. Före mänsk-
lighetens gryning fanns fåglarna, vilket en hackspett just nu 
påminner om. Den letar mat i en gammal stolpe på gården. 
Trumvirvlarna far snabbt och vida genom luften. Hoppfull 
om att just det ljudet ska leva kvar länge än, gräver jag vidare 
i minnenas värld. 

En kall vinterdag för länge sedan stod jag ute på trappan 
med fräsande tomtebloss i handen. Ljuset från blossen lyste 
upp min väg över ett gnistrande vitt snötäcke på gårdspla-
nen; skulle lägga på en hemmasmidd järnhasp på en ved-
boddörr. Ett alltmer sällsynt ljud är väl ett kärvt knarrande 
av nysmorda läderkängor mot kall snö och ett lätt skrammel 
och en duns av en järnhasp!

En smörkärnas slurpande, kvarnens malande och räfsans 
frasande ger känslor och minnen hos oss som upplevt ljuden. 
När hörde Du senast ett pustande ånglok med vissla, en hug-
gares bågsåg, en knastrande kaffekvarn, en skolpennvässare 
på katederkanten, en telefon med fingerskiva…?

När upplevde Du sist slamret från en järnspis med Johan-
nas vissling – ljudet när kaffet kokade upp i en gammal 
hederlig kaffepetter?

Minns Du kassarasslet, det mekaniska ljudet från kassa-
apparaterna i affärerna, de gamla rossliga räknemaskinerna, 
skrivmaskinsplinget när man bytte rad, LP-knastret?

Vem vet, kanske försvinner snart ljudet som hörs när 
bandet i videon spolas tillbaks, likaså ljudet från kassett-
bandspelaren.

Nu ringer minsann en mobiltelefon någonstans, men 
var?

Tag chansen och njut av vardagens ljud! I morgon kan de 
vara borta. Men Stillheten kan vi alltid lyssna till.

Glad Advent önskar
Dagmar Borin-Svensson
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A V S V A L K A D
I N A D E L G E
H U N D D O A

S Ö N D R A S T Å
R O F Y L L T K

M O D I Ä G A E K E
R U F F I G R B E R O R
Y E L A R G A F A L
G A L Ä R A V S K A L A
G B K Ö D E T R A P
L I A T O R P T E N L P
Ä R R S O P P O R T A
G R A A L N E R L I N D
E L S O L I T Ä R O D E
Ä R T E N T Y L N

O R Ö R L I G T O R O S
K A R O B E S S S I
A A N O N Y M I T E T T
P Å O S I R I S S A T E
I T E M Z L A S T B Å T

Lösningen på 
Byakrysset nr 5-
�007. Vinnare i 
Byakrysset nr 5 var 
Eva Näslund, Näs-
åker som vinner en 
elektrisk advents- 
ljusstake skänkt av 
Konsum, Näsåker, 
��st insända lös-
ningar.

Prenumeration
Alla hushåll i Näsåker får Byabladet. Övriga i Sverige kan 
prenumerera, den kostar 150 kr/år. Sätt in pengarna på Pg 
16 90 33-8 så skickar vi tidningen.
Glöm ej namn och adress på den som Byabladet ska 
skickas till.

Byalaget

Nästa nummer kommer ut vecka 5
Skicka artiklar och annonser före den 8 januari

Har du nåt att berätta
Skriv till Byabladet

Stuga – hus – lägenhet!
Önskas hyras för åretruntboende 
av skötsam och händig pensionär.
Våren �008
Åke Larsson, Storgatan 76, 616 30 Valdemarsvik
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Skicka lösningen senast den 10 Januari till Daniel Törnstam Nipvägen 3 88030 Näs-
åker. Märk kuvertet Byakrysset. Glöm inte namn och adress.

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10

11 12 13 14

15 16

17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28

29 30 31

32 33 34

35 36 37 38 39

40 41 42 43
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50 51 52 53

54 55 56 57 58

59 60 61

62 63 64 65 66

67 68  BOSSE 69

70 71 72 73 74

75 76 77 78

79 80

Ledord till Byakrysset �007-6 
VÅGRÄTT:
8. Mansnamn
9. Bortgång
11. På den delen brukar tornet sitta
14. Verktyg
16. Lövträd
18. Så kan man minska försurning
19. Bevara
�1. Går med lappar
��. I kria
�3. Pust
�4. Med åror
�5. Sägs
�7. Pistverksamhet
�9. I samma organisation
3�. Gripa
33. Afrikansk ört
34. För ögonblicket
35. Var de vise männen

36. Bornholm
37. Förespråka
39. Känd Gardner
40. äää
4�. Europeiska miljöbyrån
43. Bör man säga ibland
44. Där kan man handla med aktier och 
      fonder
47. En av Tolvöarna
49. Knoga
50. Geologisk period
5�. Sätta kryss
54. Listig lösning
57. Fransk karikatyrtecknare
59. Lugn
60. Vanligt påvenamn
61. Riktningsord
6�. Tilltalsord
63. Farligt virus

65. Förbränningsrest
67. Om en kort stund
69. Kyrkans tidning
70. Hästdam
71. Förutsäga
73. 80%-ig prior
75. ”Månskenssonaten”
79. Promenera
80. Kvinnonamn

LODRÄTT:
1. Ovänligt avbryta
�. Lämplig för diabetiker
3. Kräftdjur och krampa
4. Mycket kallt vatten
5. Den polen är Arktis
6. Första delen av svensk fotbollstrio
7. Oriktig inbillning
8. Fågel
10. De bor i stad nordväst om Brisbane
1�. Dum feminin
13. Fondnamn
15. Gudanamn
17. Har genomgått tankvärd prishöjning
18. Orienterarattiralj
�0. Växer
�3. Vessla
�6. Kadaver
�7. Bor öster om tjeck
�8. Ersättning
30. Tidigare känd tennisspelare
31. Gödselmedel
38. Känd för sina fabler
39. Ilsken
41. Debila
4�. När dag och natt är lika långa
45. Samiskt riksförbund
46. Under matjorden
48. När allt är klart
51. Radon
53. Stillhet
55. Styvt hår
56. Smattra
58. Asmara ligger där
64. Blötläggas
66. Räcker inte länge
68. Kan man till det
69. Kan maten vara
70. Gärna till god maträtt
71. Ögonuppfattar
7�. Höjd
74. Förbund för ekonomisk samverkan
76. Länstidningen
77. Så uttalas v
78. Fatta

Först öppnade rätta svaret vinner  ett par 
ylle strumpor  skänkt av Bilisten Näsåker.



Du har väl köpt
boken om urkult?

om inte kan du få den till 
julpriset 200 kronor

du kan hämta den och cdn 
som medföljer

på urhuset lärkvägen 1 
näsåker eller beställa på

telefon 0622-107 89

Konsert med

eric bibb
den 8 december

på skogsnäs
kulturhus

ett samarrangemang mellan
skogsnäs kulturhusförening

urkult och
sollefteå kommun


