
Nr 1 2008 Årgång 9

48 000 000 kr

1 600 000 kr

0 kr

5 000 000 kr

10 000 000 kr

15 000 000 kr

20 000 000 kr

25 000 000 kr

30 000 000 kr

35 000 000 kr

40 000 000 kr

45 000 000 kr

50 000 000 kr

SCA styrelseordförande
Sverker Martin-Löfs

avgångsvederlag 2002-
2008

Max årligt värde av ett
utbyggt och förstört

Röån

Pengars olika värde...Läs mer om 
Röån på 
sidorna 4 
och 8... 

Filmfestival 22 - 
23 februari!

Sista numret? Läs mer under Redaktionen...



2

Byalaget
Byalaget Näsåkers Samverkan

Storgatan 23 D, 880 30 Näsåker
Tfn: 0622-107 88, Pg 16 90 33-8

Omslagsbild: Christer Borg
Byalagets styrelse

Ordf. Gunilla Fluur, 21 27 51
fluur@kyrkan.nu

Börje Fredriksson, 101 03
borje.fredriksson@folkbildning.net

Max Nyman, 100 75
maxnyman69@yahoo.se 

Karin Jansson Borg, 300 82
karin@isaris.se

Åke Näslund, 108 60
                      
Anna Marica Ek, 103 26 
annamarica@hotmail.com

L-O Eriksson, 106 82 
l-o.eriksson@mail.telitel.se

Pekka Frisk, 073-180 24 91
frisk.per-erik@spray.se

Redaktionsgrupp e-post: byabladet@nasaker.com
Bilder till Byabladet, max 10 Mb

Christer Borg, 300 95
Karin Jansson Borg, 300 82

Annonser
Christer Borg, 300 95
christer@borgwondergear.se

Nummer  1        2        3        4        5       6
Utgivningsvecka        5      13      22      35      40     48
Annonsstopp          8 jan    9 mars   10 maj  30 juli  13 sept 8 nov

Annonspris:
Helsida 1920 kr, 1/2 s. 1080 kr, 1/4 s. 600 kr, 1/8 s. 360, radannons 30 kr.

Utgivning 2008

I det här numret...

sid. 4  vid dagens slut...

sid. 4  årets näsåkersbo...

sid. 6  Midvinterfesten...

sid. 6  Miljöskola i Västra...

sid. 8  Hej alla glada...

sid. 8  vad händer med röån...

sid. 10  filmfestival...

sid. 12  sagornas ådal...

sid. 12  järnvägars...

sid. 14  ken day...

sid. 16  Byalaget årsmöte...

sid. 16  Nämforsens Framtid bjuder alla...

”Hellre lyss till den sträng 

som brast än att aldrig spänna 

en båge...”



3

SPALTEN
Januari månad har kommit, men vart har 
kylan och snön tagit vägen? Det känns 
ambivalent. Å ena sidan är det skönt att 
inte behöva klä på sig så mycket ytterkläder, 
och så spar man ju på energi för uppvärm-
ning av hus. Å andra sidan blir det ytterst 
påtagligt detta med klimatförändringarna 
och mänsklighetens tillkortakommande. 

Att öka människors medvetenhet om i-världens enorma 
resursslöseri är en folkbildningsfråga av stora mått. Där har 
England och Skottland tagit ett steg på vägen genom att 
slopa sina plastpåsar i affärerna. Man tröttnade helt enkelt 
på att se skräpande plastpåsar överallt, till och med ute på de 
ödsliga hedarna fladdrade plasten runt i vindarna. 

Här i Sverige har debatten varit uppe på Ring P1. Förslag 
har ställts om att låta en plastkasse kosta 20:- och mera. 

Frågan är väl vart begreppet ”retur” tagit vägen? Returflas-
kor har fått ge vika för engångsemballage. De glasflaskor som 
finns kastas i soporna eller i glasbubblorna vid sopsorterings-
platser. Därför att det inte ses som lönsamt att returnera. 
Hela ”tänket” är fortfarande det som präglade tidigt 60-tal. 
”Slit och släng”, Lena Larssons paroll, verkar vara svårutro-
tad.

Det är därför jag med förtjusning kan konstatera 
att vi här i våra områden numera kan få ekologiska! 
närproducerade!grönsaker i en returlåda av trä. Rekolådan 
kallas den. Se www.rekoladan.com så får du mer informa-
tion. Ett fint initiativ som annars bara finns i storstäder som 
Stockholm och Köpenhamn, vad jag vet.

Så har vi ju Bidraget här i byn som har funnits många år 
och som drivs av eldsjälar. Kläder som blivit för små, eller för 
stora, kan ju faktiskt passa någon annan.

Att hela tiden köpa nytt, större, häftigare och avancerade 
prylar är kännetecken för den ”konsumism” som vi i Väs-
terlandet är behäftade med. ( Kommer av ordet konsumera, 
och lanserades av den tyska teologen Dorothee Sölle.) 

Vad är botemedlet, vad är det som kan stoppa det gna-
gande ha-begäret?  

Jag kan inte komma fram till annat än att det stavas f-ö-r-
n-ö-j-s-a-m-h-e-t. Verkligen något att meditera över! Frågan 
kan vi ställa till varandra när vi möts. När kände du dig för-
nöjsam sist? För-nöjd. Nöjd före. Låter jag det styra mina 
tankar, kan jag avstå att köpa, resa, flytta, byta bil, byta fru, 
bygga ut osv. Jag hittar ett slags ”tak” på min egen tillvaro.  
I praktiken får jag kontroll över mitt liv. Jag låter mig inte 
köpas av marknadsföringens drivkrafter.

Läste nyss i en tidning om en kanadensisk undersökning 
som visat att läkemedelsföretagen i världen satsade 370 
miljarder kronor på PR år 2004. På forskningen lade man 
endast 200 miljarder. Alltså 170 miljarder mer på att försöka 

sälja varorna.
Då tänker jag i alla fall att ”vad är det för smörja till medi-

cin man måste göra reklam för och som inte säljer sig själv?” 
Vill man dölja biverkningarna? Är det en medicin som verk-
ligen behövs? För sådan ”låtsas” medicin finns också.

Nu till vår verklighet i Västra kommundelen av Sollefteå. 
I skrivandes stund har vi ännu inget resultat av försöket med 
almanackorna som skulle fixa hyran till vårt tryckeri DigiT 
och samtidigt synliggöra människor i området. Vi väntar 
med att samla in resultatet till januari månads slut.

Det blev en liten efterfrågan på kalendrarna, efter en tid-
ningsartikel i början av månaden.

Det föranleder dig att komma på ÅRSMÖTET den 1:A 
MARS kl 13:00 på Församlingshemmet i Näsåker, där du 
kan ta del av årsredovisningen och verksamhetsplaner.

I Byalagets styrelse har vi detta år försökt att ”slimma” vår 
organisation. Den har växt sig stor under idérika människors 
deltagande. Att göra allt vi vill på ideell grund, slukar oss 
med hull och hår. Därför är det bra med besinning och ett 
tak på hur mycket vi ska syssla med. Hörde att när Vivill 
startade på slutet av 80-talet var det kommunala bidraget 
25.000:- !!! Idag ligger det på 6.000:- per år.

Vad som ligger framför oss nu i vår, är en start av Närradio 
här i Näsåker. Det ser vi alla fram emot!

Så slutligen, när du läser denna tidning har förmodligen 
redan den 31 januari passerat och därmed även informa-
tionsmötet i Röån. Jag hoppas att det blir(blev) en givande 
informationsträff där bybefolkningens önskemål tas tillvara. 
Länge leve Röån!

Gunilla Fluur, ordförande Byalaget Näsåkers Samverkan

Ja, då fick vi till slut ut ett nummer till av Byabladet, lite 
mindre till omfång och lite för sent. Eventuellt är detta sista 
numret, eller så drar vi ned utgivningstakten till kanske 4 ggr 
per år. Det är ett tungt lass att dra och det finns andra pro-
jekt som kräver vår uppmärksamhet. Hedenhösland, kon-
ferenspackningen, Röån och för att inte tala om närradion 
som vi nu köpt utrustning till.

Vi efterlyser nu en person som kan hjälpa oss! För visst 
är det kul och bra med en bytidning? Denna ”någon” behö-
ver inte vara tekniskt datageni; vi kan erbjuda utbildning i 
de programvaror som krävs. Och dessa finns dessutom på 
DigiT, så man behöver inte ens ha en dator hemma...
Hör av er och det snart!
Skulle den läggas ned så hoppas jag att ni uppmärksammar 
magasinet Västerut som är en satsning för just DIG och alla 
andra i Västra.

Christer Borg & Karin Jansson Borg

Redaktionen...
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Nog är det väl underligt, att människor, som vi aldrig träf-
fat och som förmodligen aldrig har varit i vår lilla värld ska 
kunna få rätt att ställa till det för oss. Ja, för det måste väl 
vara vår by och vår å när vi och våra förfäder har levt här i 
251 år. Och nu kommer i värsta fall SCA och Statkraft att få 
RÄTT att totalt förändra förutsättningarna för oss. Vilken 
RÄTT? Med vad RÄTT kan man försvara att man vill för-
störa en liten idyllisk by och dess underbart vackra å - någon-
stans i mellersta Ångermanland? 

Med pengars rätt. Med maktens rätt. Med aktieinnehavets 
rätt. 

Och så lämpligt då att kunna bokföra detta på klimat- och 
miljökontot. ”För att rädda den globala miljön måste vi offra 
Röåmiljön”.

De aningslösa tänker kanske: ”det är så långt bort”. Och 
”vi kommer ändå aldrig dit”. Och ”vattenkraften är i alla fall 
ren”. Men detta kan hända var som helst.

Tankarna är många och spretiga när man har lagt sitt 
vackra huvud till ro på kudden. Och inte underlättar de 
precis insomningen. Man blir ömsom ursinnigt arg och 
ömsom sorgsen och uppgiven.

När man ligger så där och vrider sig händer det att minnen 
från förr dyker upp; Som när jag fick följa med morfar och 
morbröderna och fiska i Tärselforsen ( Långbjörn) Dom 
hade långa metspön och med mask och dunkrok fångade de 
många fina öringar och harrar. Och stora var de! Mellan ett 
och två kilo. Jaa, den forsen är som bekant ett minne blott 
nu, utbyggd, som det mesta häromkring. Men Röån finns 
- än så länge.

Som barn bodde jag hos morfars i Abbegården precis på 
nipkanten. Nedanför huset forsade vattnet fram. Bruset var 
en del av livet. Vi somnade och vaknade till det. Utsikten 
från fönstren var hänförande men det hade jag inte riktigt 
vett att värdesätt då. Men fisket, som Röån erbjöd, utövade 
en oemotståndlig lockelse på mig. Med ett kort metspö av 
björk och björntråd och en knappnål, vikt till en krok, drog 
jag upp den ena angersilla efter den andra. Barn har i alla 
tider fiskat i ån. Sedan har de cyklat hem till sina mödrar 
med en träklyka full med vackra öringar och harrar Och väl 
hemma hamnade fiskarna direkt i stekpannan, varefter de 
förtärdes med färsk mandelpotatis och dill från landen. Här 
kan man tala om närproducerat. Eller fisksoppan med gräs-
lök och litet skivad mandelpotatis i.  Mums!

Men det här skall inte några fler barn få uppleva om SCA 
och Statkraft får som de vill. Nå, utan strid skall det inte 
gå. Den saken är helt klar . Vi har klarat det en gång förut i 
början av 80-talet då Svanö AB ville bygga ut. Men det tar 
mycket kraft och energi. Man blir besviken gång på gång och 
jag kan för mitt liv inte förstå varför inte vi som bor i byn får 
bestämma över vår å. Varför inte vi får leva i fred med vår å 
som vi alltid har gjort. Vi stör ingen. Men ändå…

Neej, nu är kudden både knölig och fuktig. Och så här är 
det natt efter natt. 

Men på torsdag är det i alla fall möte. Då kommer exploa-
törerna och informerar oss. 

Och vi skall informera dom och så fortsätter det ända tills 
dom ger upp. För vi ger aldrig upp! För det är VÅR å och 
den skall försvaras till det yttersta. Jag hoppas att alla som 
vill spara litet orörd natur till sina barnbarn  kommer hit på 
torsdag kväll klockan 19 så dom ser att vi inte är ensamma i 
byn och att solidariteten fortfarande lever 

God Natt!
Store T

   

Vid dagens slut

Årets Näsåkersbo 2007

Snart är det dags för oss i Byalaget att återigen summera 
ett år som har gått och dags att utse årets Näsåkersbo. Kri-
teriet är att det ska vara en person som gjort en förtjänstfull 
insats för vår by och, enligt Byalagets devis, verkat för att 
Näsåker i någon bemärkelse blivit en bättre plats att bo på 
eller besöka. 

Utnämningen går till så att vi i byalagets styrelse tar in 
förslag på kandidater från byns befolkning. Förslagen kan 
antingen läggas i byalagets brevlåda utanför Centrumhuset 
på Storgatan eller också skriftligen meddelas någon i sty-
relsen via post, mail eller direkt. Bland de inkomna försla-
gen utser sedan styrelsen vem som ska bli årets Näsåkersbo 
2007. Utnämningen sker på årsmötet som sker lördagen den 
1 mars 2008 kl 13.00 på Markusgården. Eftersom det är 
styrelsen som utser årets Näsåkersbo kan styrelseledamöter 
ej komma i fråga för att utnämnas. 

Vi uppmanar alla Näsåkersbor och tillika medlemmar i 
Byalaget att komma med förslag. Det är viktigt för byn att de 
som jobbar för utveckling och fortlevnad premieras. 

Byalaget Näsåkers Samverkan
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Ombud för
Systembolaget

hyr filmköp lösgodis för 5,90:-/hg

hyr vår

gör-det-

självhall!

n ä s å k e r s m a c k e n
Näsåker
0622 - 101 70
Vintertider
Vardagar 7 - 20
Lör   9 - 19
Sön   10 - 19

Ombesörjer allt vid dödsfall
Bouppteckningar, 
testamenten, etc...
(jour dygnet runt)

Storgatan 74 Sollefteå
0620-510 14

Nya Begravningsbyrån 
Sollefteå
Roger Söderholm
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Strax före jul anordnade ELDSJÄLARNA Åsa Rockberg, 
Ingrid Amling, Kim Jensen och medhjälpare återigen MID-
VINTERFEST i Näsåker. Den firas på dagen för Vintersol-
ståndet 21 dec, då solen står som allra lägst på himlen på 
Norra halvklotet. Då har vi årets kortaste dag. Sen vänder 
det. Dagarna blir längre och ljuset återkommer.

Ljuscermonin, där alla är välkomna, samlade ett 30 tal 
personer vid gamla stenåldersboplatsen nere vid Nämforsen. 
Kring elden blev det en stund av begrundan kring året som 
gått, vad som hänt av glädje, sorg eller svårigheter under det 
senaste solvarvet. Man kunde slänga det gamla, som man 
ville lämna bakom sig, på elden. Och sen tända en fackla 
för det man längtade efter och hoppades skulle komma med 
ljuset. Tänka tyst eller uttala högt. Det blev en meditativ 
stund i gemenskap med snö, eld och mörker runtomkring.

Utanför Markusgår-
den fick vi sen se eld-
konstnärer, gruppen 
Ignis Incensus, med 
snurrande eldklot och 
andedräkter av eld, som 
på Urkult. En dans med 
vingar av eld var magiskt 
vacker i snö och kyla.

Så dags för färgrik 
vegetarisk buffé lagad av 
Anna Ferm. Markusgår-
dens café var dekorerat 
av Anna Abrahamsson 
med is som tema.

I biosalongen 
följde program-
met ”Kärleksljus 
i mörkret” med 
dans och Fia Öste som fängslande sagoberätterska. Nämfor-
sens Barndansgrupp dansade sin egen saga som växt fram 
under Åsa Rockbergs ledning. Åsa Rockberg framförde sen 
en del ur sin dramatiska dansförställning ”Maria Magdalena 
– en förebild ” till Ravels musik Bolero. En mycket kraftfull 
gestaltning. Därefter uttrycksfulla, spännande och sensuella 
danser av Elementagruppens medlemmar. Man förundras 
över vad som kan uttryckas ordlöst med kroppen, till musik. 
Kvällen gav många starka upplevelser. När det gäller dans-
upplevelser ligger Näsåker verkligen mitt i världen. 

Elementadansarna drog, som avslut på kvällen, med publi-
ken i alla åldrar i en workshop med dansimprovisationer.

PS/Näsåker var först. Men jag läste att även Skansen i år 
firade Midvintersolståndet med isskulpturer och eldslukare.

Elisabet Humlesjö 

Midvinterfesten i Näsåker

the Earthheart Ensemble  
Åsa Rudehill ”Här” Foto: Jenny Staaf

Spännande saker är på gång! När denna tidning är ute 
för allmän läsning har förmodligen redan en skolförening 
bildats i Junsele-Näsåker med avsikt att förvandla skolan och 
skolbyggnaderna i Junsele till föredömlig miljöskola. Målet 
är att få skolan miljöcertifierad.

Jag citerar framtidsvisionen: ”Uppvärmning och elför-
brukning skall miljöanpassas. I första hand innebär det en 
inriktning mot minskad förbrukning och att den förbruk-
ningen som trots detta krävs ska vara klimatneutral. Skolkö-
kets råvaror skall i möjligaste mån vara närproducerade och 
ekologiska. Eventuellt skall egen odling kunna ske. Avfall 
från skolköket skall komposteras eller användas i egen bio-
gasanläggning. Allt avfall från skolan skall tillvaratas och 
källsortering skall ske.

Undervisning skall anpassas så att speciell kunskap om 
klimatfrågorna, ekologi, miljö, hälsa, och rörelse vävs in i 
samtliga ämnen med målsättningen att skapa kunskap och 
medvetenhet hos eleverna i dessa frågor. I undervisningen 
skall skolans drift kunna användas som pedagogiskt exempel 
på hur en miljöanpassning fungerar i praktiken.

Målet är att skapa kunskap och medvetenhet hos elev-
erna om klimat/miljöproblem. Skapa framtidstro hos eleverna 
genom att visa att vi kan göra något konkret för att rätta till 
problemen (min kursivering). Att skapa en attraktiv skola 
för såväl elever som lärare. Skolan skall kunna fungera som 
”magnet” för att locka nya familjer att flytta till Junsele-Näs-
åkers området, men även få redan boende att stanna kvar. 
Detta skall förstärka barnantalet och underlätta nyrekryte-
ring av lärare i framtiden. I en förlängning kan detta leda till 
en total klimat- och miljöanpassning av vårt område.”…

Jag blir glad och upplyft när jag märker den kreativitet 
som finns här i bygderna. Trots nedläggningar, indragningar 
och hotbilder, spirar ändå hoppet om en bättre framtid. Det 
är stort att kunna ingjuta hopp i modlösheten och framför 
allt att ge barnen en ärlig chans att kunna överleva i vårt 
samhälle och på denna jord.

Gunilla Fluur

Miljöskola i Västra? 



7

B-O Skogsservice
för info ring
0622-300 15
070-343 24 14
070-202 66 09

Bert-Ove Ellingson, Moflo

Röjning, plantering 
och huggning 
utföres

Jakt & 
fritidskläder 
från
Woodline

Fröträd 
köpes på rot

Grattis till 
Näsåkers tre 

nyexaminerade instruktörer: 

Heléne Gustafsson, 

Jenny Nilsson och 
Åsa Bergh. 

Lycka till!

Hund-
böcker 

som fått 
god

respons: 
Kolla på 

Ingelas café!

För �ärde året i rad erbjuder 
HUNDraelvan roliga hundkurser!

    Utställningshandling med Gerard O´Shea!          
    (En av världens mest anlitade. Passa på!)

    Brandvarnarkurs med Hundens Hus. 
    (Ta chansen!) 

    Livräddning med Mjuka Tassar.    
    (Livsviktigt!) 

    Rallylydnad - med Lena Brav, Halmstad.   
    (Superkul!)

    Valp- och unghundskurser. (Hör av dig!)

www.egetbevag.se 0622-300 12

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

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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Kanske fler därtill. En liten hälsning från sista utposten, byn 
Kilåmon, just i utkanten av Näsåker, alldeles invid gränsen 

mot Ramsele. Vilket jag förmodar att de flesta vet, Vi är tre 
hushåll här i byn. Fam. Nilssons, Mats å Marzena me barn, 
absolut sista utpost. Så är det Gradins, Kicki å Tobbe, lite 
barn där me. Åsså till slut Tornhallen på Kilåmon, Cattis jag 
å Matilda m.m. Med tanke på att dom i detta nummer gör 
debut med färg i bladet, vill jag passa på och skicka ett par 
färgglada bilder, just från Kilåmon. 

Alltså, Näs-
åker är större en 
själva byn, skulle 
tycka det va lite 
roligt om fler i 
utkanterna ville 
berätta lite var 
de befinner sig, 
å vilka dom är 
m.m. Det är så 
märkligt ibland, 
har bott här snart 
25 år, å fortfa-
rande dyker det 
upp ansikten 
gång på gång 
som man aldrig 
sett, och så visar 
det sig att dom 
bott här ett antal 

år, å de har man missat, trots att det är förhållande vis få 
här. I och med Byabladet har vi numer chansen att visa upp 
oss för varandra. Sammanhållningen är nog viktig för sådana 
här små byars överlevnad. Ja, det va bara det. Vi hörs 

Dan 

Hej alla glada 
Näsåkrare!

Vad händer med 
Röån?

Hösten 2007 meddelade SCA och Statkraft att man planerar 
stora vindkraftparker i Jämtlands och Västernorrlands län. 
Det är bra, mycket bra. Men samtidigt sa man att man ville 
pröva förutsättningarna för en utbyggnad av vattenkraften. 
I den totala satsningen på 381 vindkraftverk motsvarar en full 
utbyggnad av Röån ungefär 2-3 vindkraftverk i elproduktion...

Naturvärdena i Röån och andra outbyggda vatten-
drag är omistliga. Efter en utbyggnad är det endast en ny 
istid som kan återställa ekologin till ursprungligt skick igen. 
I vårt län är 95 % av vattnen berörda av utbyggnad och 
vi anser att de 5 % vi har kvar måste få vara orrörda, som 
referensvatten och som rekreationskälla för både lokalbe-
folkning och hitresta.

I Röån finns både flodpärlmussla och utter, arter som är 
klassade av länsstyrelsen som ansvarsarter. Flodpärlmusslan 
är fridlyst i EU och är upptagen på Artdatabankens Rödlista 
och Naturvårdsverket har tagit fram en åtgärdslista. Båda 
arterna och många andra kräver oreglerade vatten.

Energi och skenande klimat hänger intimt ihop och 
Sverige har nu ålagts att dra ned sina utsläpp av koldioxid 
och öka andelen förnyelsebara energikällor. Det är bra och 
dessa mål kan nås utan att vi bygger ut mer vattenkraft. 
Forskare i Sverige har visat att tung industri kan minska sin 
elanvändning med 50 % och sin totala energianvändning 
med mellan 30 – 40 %. Pappers- och massaindustrin kan 
med idag tillgänglig teknik spara 7 TWh, vilket motsvarar 
nästan en tredjedel av behovet. 

Det finns inget tekniskt behov av mer vattenkraft i dags-
läget på grund av de vindkraftsplaner som finns nationellt. 
Däremot kan de som äger vindkraftverken om de också 
äger vattenkraft slippa köpa el på den öppna marknaden. 
Ska Röån offras för att SCA inte vill köpa sin kraft som alla 
andra? När de lika gärna kan spara den energin... Att mot 
bakgrund av dessa fakta bygga ut de sista vattnen vi har kvar 
är oansvarigt mot både oss som lever här och nu och mot de 
som vi ska lämna över till i framtiden.

Turismen är den snabbast växande näringen i Sve-
rige och har idag dubbelt så många arbetade timmar per 
år jämfört med t ex pappers-och massaindustrin. Turismen 
har också andra fördelar, den kan exempelvis inte flyttas till 
låglöneländer och pengarna som genereras tenderar att för-
delas mer bland de entreprenörer och anställda som är lokalt 
aktiva i branschen snarare än bland aktieägare som inte bor 
på orten. Besöksnäringen är redan större i antal anställda och 
omsättning än hela energisektorn i Sverige. I Norrland behö-
ver denna framtidsnäring orörd natur. Det är den typen av 
turism som kan utvecklas här och då kan vi inte tillåta att de 
sista vattnen förstörs för att industrin inte vill spara energi.

Christer Borg
För mer info och källfakta: www.raddaroan.nu 
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www.thermia.se

En luft/vattenvärmepump från Thermia ger både vär-

me och varmvatten och klarar husets totala uppvär-

mingsbehov. I Energimyndighetens test visar Ther-

mia Atria Optimum dessutom genomgående goda 

resultat. Den sparar mest pengar, ger mest varmvatten 

och är tystast. Läs mer på www.energimyndigheten.se  

eller www.thermia.se

Energimyndigheten har utfört test 
av luft/vattenvärmepumpar:

Thermia ger dig störst besparing!
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: lennart@stromboms.com

Strömboms 

Entreprenad

Klassisk massage
Djupavslappning

Inspirations dagar

Försäljning
Pudja konst

www.pudja.se

Ring och boka tid
Nina Pudja

0622-101 34
070-212 42 25

Tack till er som såg min utställning
En puzzelbit till

Svensk tibetanska skol och 
kulturföreningen föreningen fick 600:-

www.tibet-school.org.

Sollefteå 
Naturskyddsförening

Årsmöte

27/3 kl. 18.30
Hullsta Gård, FCO-salen

Vi bjuder på KRAV-kaffe

Bernt Persson berättar 
och visar växtligheten på
Granvågsniporna.
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Fredag 22 februari

19.00  DU LEVANDE
21.00  PANS LABYRINT

Festivalcafé

Markusgården
NÄSÅKER

Lördag 23 februari

14.00  PÅ MIN BREDA 
            OCH FULA DIALEKT
15.30  EN SÅPA
18.00  DE ANDRAS LIV
20.45  THIS IS ENGLAND
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Nu är det dags! 
Ta stavar, sparkar och andra åkdon till Markusgården. Kliv in i värmen och njut av underbara filmer och mysigt sällskap!  
Extra glada är vi över att kunna visa en närproducerad film: ”På min breda och fula dialekt”, om Nicke Sjödin.
Caféet serverar som alltid närproducerade kakor och pajer (samt soppa) i pauserna.
Festivalband kostar 170 kr. En biljett 65 kr. Filmen om Nicke kostar 90 kr och ingår inte i festivalbandet; du som har band betalar 30 kr.
Info: 070-318 15 66
Välkomna!   
Anita   Annika   IngaMari    Mari   Maggan 

FREDAG

19.00 Du levande, Regi: Roy Andersson. Sverige. 93 min.
Roy Andersson står för en alldeles egen stilart inom svensk film. Så här tycker några recensenter om den nya filmen: ” En komisk 
svart diamant”, ”Hysteriskt rolig och absurd”, ”Ett modernt mysteriespel om förmågan (och oförmågan) att glädjas”, ”I många scener 
kan man riktigt höra regissören skratta sig sönder och samman”, ”Roy Andersson vill att vi ska skärpa oss och ta ansvar. För att få oss 
att reagera håller han upp en spegel som visar oss i all vår ömklighet”,

21.00 Pans Labyrint. Regi: Guillermo del Toro, Spanien,Mexico. 119 min. 
Pans labyrint är berättelsen om den unga Ofelia som tillsammans med sin gravida mor reser ut på den spanska landsbygden till den 
nye styvfadern, den grymme och brutale kapten Vidal. Året är 1944 och inbördeskriget i Spanien är över. Kapten Vidal är utsänd av 
Franco för att döda de sista rebellerna. I närheten finns en labyrint och där möter Ofelia faunen som berättar att hon är dotter till en 
kung från ett �ärran land. Men för att kunna återvända till sin riktiga far måste hon genomföra tre uppdrag…
Pans labyrint är en mörk och grym saga där monstren är lika hänsynslösa som det ”verkliga” krigets fasor. Kritikerrosad vuxensaga  -  
skrämmande, blodig, prisbelönt (3 Oscars) och fantastisk! 

LÖRDAG

14.00 På min breda och fula dialekt. Regi: Mikael Viklund, Junsele. 60 min.
Med en blandning av allvar och glädje följer vi Nickes långa väg från torparson till uppskattad författare och krönikör.

15.30 En såpa. Regi: Pernille Fischer Christensen. Danmark. 104 min.
Veronica – suveränt spelad av David Dencik (Lasermannen) – går och väntar på sin könsbytesoperation.  En dag dundrar 
grannen ovanför in i hans/hennes  lägenhet och liv. Attraktion och förvirring uppstår. En djupt rörande film; belönades med 
Silverbjörnen i Berlin 2006.  

18.00 De andras liv. Regi:Florian Henckel von Donnersmarcks. Tyskl. 137m. 
Det är i DDR och 80-talets början. Kapten Wieslers uppdrag är att avlyssna och registrera statsfientlig verksamhet. Den här 
gången gäller spaningen ett intellektuellt par och kaptenen går ytterst professionellt tillväga: ”X öppnar presenter. Därefter 
troligen samlag.” Allt meddelas säkerhetstjänsten. Efterhand blir kaptenen indragen i sina offers liv och något tvingar honom 
till slut att agera… Filmen är mångfaldigt prisbelönt.

20.45 �is is England. Regi: Shane Meadows. England. 98 min.
Det är i början av 80-talet, Falklandskriget har just slutat. Tolvårige Shaun går med näven knuten i byxfickan – liten till växten 
och klädd i urmodiga 70-talskläder är han ett givet mobbningsoffer i skolan.  Ett skinheadsgäng, ledd av den snälle, men veke, 
Woody tar honom under sina vingar.  De leker och lyssnar på musik. Gemenskapen förändras när Woodys kompis Combo 
släpps ur fängelset.  En stark film som skildrar brytningen mellan den ursprungliga skinheads-kulturen, som kännetecknades 
av skamusik, kläder och tolerans, och den främlingsfientliga vit maktvariant som nu förknippas med skinheads.  
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Staffan von Arnold, f d Åsmonbo och Moflobo, har den 
10 november haft vernissage på Galleri Darling på söder i 
Stockholm, där han ställde ut 17 målningar. En av dem har 
titeln ”Sagornas Ådal” och beskriver stämningarna från hans 
tid i Näsåker, där han vistades från år 2002 till 2006. 

Staffan var nöjd med vernissagen som besöktes av ett 
hundratal konstintresserade stockholmare och två målningar 
såldes redan första dagen. Staffan bor numera på söder i 
Stockholm och har etablerat ett brett kontaktnät med kul-
turintresserade personer. I sin ungdom gick Staffan i lära hos 
konstnären Sture Nilsson som då hade sin ateljé i Bromma. 
År 2000 utbildade han sig i akvarellmålning vid Kyrkeruds 
Folkhögskola i Värmland. För övrigt är han autodidakt, det 
vill säga självlärd. 

Under sin vistelse i Näsåker ställde Staffan ut på Turist-
hotellet år 2004. Tidigare har han haft utställning i Fol-
kets hus i Årsta och i Hammarbykyrkan. I maj 2007 
deltog han i en samlingsutställning i Söderledskyrkan i 
Farsta, tillsammans med Moflobon Gunilla Staaf och fyra 
andra konstnärer. Staffan målar både i akryl och akvarell 
och han föredrar jordfärgerna ockra, umbra och sienna.  
I akrylmålningen ”Rosenrot” visar han exempel på detta. 
   -Genom färgerna vill jag uttrycka den dolda aspek-
ten i tillvaron som handlar om det jordnära, det sinn-
liga, det levande. Det som inte har med våld och makt 
mot människor och naturen att göra, säger Staffan.  
     Utställningen pågick till den 21 november. Staffan har 
fortfarande kontakt med vänner och målarkollegor i Näsåker 
så det är inte omöjligt att hans målningar visas på Galleri 
KvinnoMinne framöver.

Gunilla Staaf

”Sagornas Ådal” visas på 
Galleri Darling  

i Stockholm
Ja, nu har vi startat en liten sammanslutning för järnvägsen-
tusiaster. Eller varför inte för de som är intresserade av att 
byn lever? Tåg har alltid fascinerat människor (ja, åtmins-
tone sedan de uppfanns...) och i vårt fall finns det ju en his-
torik och kultur att förvalta runt detta.

Vi som träffats för att bilda en underavdelning till Järn-
vägsmusei Vänner (med bas i Gävle) är Jonas Lindh, ny 
ägare av Ådals-Lidens stationshus, hans son Kim Lindh, 
Danne Kjellin, tillsammans med Göran Frisk två av initia-

tivtagarna till denna ”räliga” verksamhet. Max Nyman flyger 
inte bara i luften utan gillar också markbundna kommuni-
kationer, undertecknad Christer Borg, Lasse Englund som 
alltså tar sig an järnhästar också, Per Näsström och sist men 
inte minst, dock yngst, Jack Åkerlund.

Är ni intresserade av lok, Forsmo-Hoting eller att få igång 
lite turisttrafik? Ring Christer på 0622-300 95 eller ta kon-
takt med någon av de ovan nämnda.

Christer Borg

Staffan von Arnold vid sin målning Rosenrot. 
Foto Gunilla Staaf

Järnvägars 
också!...

Personvåg på Ådals-Lidens station. 
Foto Christer Borg

Max Nyman, Jonas Lindh, Jack Åkerlund, 
Per Näsström, Göran Frisk och Lasse Englund. 

Foto Christer Borg
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På Medborgarkontoret kan du bland annat få hjälp med följande:
•Information om kommunal och övrig offentlig verksamhet
•Broschyrer och blanketter
•Enklare konsumentfrågor
•Biblioteksärenden
•Besöka arbetsförmedlingens kundarbetsplats
•Få hjälp att kontakta ”din politiker”

Välkommen för ett besök på Nipvägen 7 eller ring 0622-68 30 00

Våra öppettider är:

    Måndag-fredag
       9.00-12.00 
     13.00-16.00

       Torsdagar
  Biblioteket öppet 
       till 17.00

Näsåkers Lokala råd

Rådet består av Lokala 
politiker och representanter 
från olika intressegrupper.

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

Ådals-lidens Fiskevårdsförening
kallar till årsmöte på Markusgården 

torsdag 28/2 klockan 19.00.
Anmälan för fika senast 24/2 klockan 19.00

Telefon: 
Göran:  070-190 14 50
Magnus:  0622-104 38
Ove:   0622-500 16
  070-617 20 95

Välkommen!

Tjusig lägenhet i 
Urhuset, 
Näsåkers City

3 rum och kök, 80 kvm.

Öppen spis, badkar, 
diskmaskin. Penthousekänsla!

Endast 4000 kr/månad!
Ring:
0622-107 89

Servering av kaffe, försäljning av 
varmkorv & hamburgare

Arrangör:
LIONS Club Näsåker &
Näsåkers FVO               Välkomna!

Mottagning av anmälan kl 10.00 - 11.00
Fisketävling 11.00 - 13.00
Prisutdelning ca kl 13.20
Startavgift: 100:-
Barn under 12 år: 20:-
PRISER TILL ALLA BARN
Priser i vuxenklassen:
1:a  Motorisborr
2:a  Sponsras av Fäbodammen
3-5:e  Varupriser

PIMPELTÄVLING
på Åssjön, Näsåker
Söndag 16/3



14

För 60 år sedan föddes denne lille 
krabat i USA och det vill vi fira på 

Markusgården Lördagen den 15 
mars kl 15:00. Prick!!!

För att delta i kalaset anmäler du 
detta på kenfest@hotmail.com eller 
ringer 0622-21 27 51 senast 22 
februari.

Önskas kontakt med Toastmaster 
Tord? Ring 0611-511643

Kenneth Nelson Day 

Leksaker är han inte längre  
intresserad av.

 Dock hägrar en resa till Afrika 
vilket du kan bidra till genom att 
sätta in en slant på Handelsbanken  
6309  548618062
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Lediga lägenheter i Näsåker
Pelle Mohlinsväg 3, 2 t 3 RK  88 kvm 4851 kr

Orrvägen 1B, 2 t  2 RK  70 kvm 5005 kr

Lärkvägen 16D, 1 t  2 RK  45 kvm 3392 kr

Ängsvägen 32C, 1 t  2 RK  46 kvm 3408 kr

Ängsvägen 32A, 1 t  2 RK  46 kvm 3436 kr

Ängsvägen 28B, 1 t  2 RK  46 kvm 3408 kr

Ängsvägen 28A, 1 t  2 RK  46 kvm 3408 kr

Ängsvägen 24B, 1 t  2 RK  46 kvm 3408 kr

Ängsvägen 24A, 1 t  2 RK  46 kvm 3443 kr

Ängsvägen 22C, 1 t  2 RK  46 kvm 3408 kr

Direktnummer till Helen Bystedt 0620-68 28 60 
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.

Specialerbjudande!

Torsdag den 
27 mars kl19:00

Hotel Nämforsen, 
Näsåker

Biljettpris:
100 Kr

Arr:

Får ni besök 
av bekanta? 

Har ni trångt? 
Vi hyr ut stuga!

6 bäddar
varmbonat

0622-10569
Björklund

Byggnadssnickerier i 
specialutförande 

efter ditt önskemål
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Alla byns invånare kallas 
till årsmöte!

Som boende inom postnummer-
område 880 30 samt Ådals-Lidens 
församling är Du bjuden till Byala-
get Näsåkers Samverkans årsmöte på 
Församlingshemmet lördagen den 
30 mars klockan 15.00. Om du vill 
påverka Byalagets arbete så skicka 
in motioner (tydligt nedskrivet vad 
du vill påverka) och lämna det till 
någon i styrelsen, senast två veckor 
före årsmötet. Kontaktuppgifter 
finns i Byabladet.

Välkommen!

Byalagets styrelse 

Nämforsens Framtid vill 
visa er vad vi har på gång. 

Lördag 16 februari klockan 17.00 
startar det på Markusgården. Det 
blir bildspel och presentationer av 
Hedenhösland, konferenspack-
eteringen som går under namnet 
Nämforsen Återhämtning & Möten 
och Bernt Ove Wiklund ska till-
sammans med Maria Tjärnberg 
presentera en kurs i arkeologi och 
akvarellmålning som går av stapeln i 
sommar.

Musik, dans och tilltugg blir det 
också.

Vispers spelar och Anna-Marika Ek 
gör en dansuppvisning. 

Tilltugg och körvänlig dryck bjudes 
det på.

Mötet börjar klockan 17.00 med ett 
rappt årsmöte, sedan vidtar presen-
tationer och fest!

Varmt välkomna!

Styrelsen Nämforsens Framtid

Möten för alla!
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Själanders Åkeri AB

Välkommen med 
din beställning!

0622-107 00

Virkestransporter
för SCA Skog 
med flera

Hyvling, snöröjning, rustning av vägar, grusförsäljning

Har du idéer om radiopro-
gram som du skulle vilja 
höra på?

Men som aldrig kommer ?

Ok, då har vi  

lösningen!

Gör dem själv; 

själv är bästa 

dräng!

Näsåkers Närradio 
startar upp sändningar 
under våren och det är 
meningen att DU ska vara 
med (om du vill). 

Vi behöver programidéer, 
reklammakare, studiointres-
serade, reportrar, ja alla 
friska krafter är välkomna.

Några idéer som finns och 
där ni gärna får delta på 
något vis är:

Matradio, arkeologipro-
gram, debatter, sam-
hällsprogram, skolradio, 
topplista, etcetera och 
med mera...

Ring 0622-300 95 

för mer info.

Håll utkik på 

annonstavlorna i 

byn, snart kallas 

till möte om  

Närradion!

Brusande Fjällsjöälv!
Ja, med stöd av Miljöbalken kan vi faktiskt få en brusande Fjällsjöälv. 
Vi är en grupp människor som påbörjat ett stort projekt med att till-
sammans med folk från Vilhelmina försöka se vad som kan göras åt 
Ångermanälven i stort när det gäller spillvatten i torrfåror och fiskförbi-
vandringar. Som en ”förrätt” tänkte vi starta med Fjällsjöälven... Är du 
intresserad hör av dig till Christer Borg 300 95. Vi behöver få kontakt 
med markägare och andra som har intresse av frågan. Finns det inte ett 
fiskevårdsområde bör detta skapas. 
Det är dags att få igen lite av allt som tagits utan ersättning!
Vårt rättmätiga krav enligt Miljöbalken är 16 kbm/sekund i stället för 
de futtiga 200 liter som spills idag. 
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Lösningen på 
Byakrysset nr 6-
2007. Vinnare var 
Linda Svedin,  
Östersund som vann 
ett par ylle strumpor  
skänkt av Bilisten 
Näsåker.  
9st 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 13
Skicka artiklar och annonser före den 9 mars

Har du nåt att berätta
Skriv till Byabladet

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

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

S T O D S P Å R I O R
Å K L A V E R S T Y C K E
S P A T S E R A A G A T A
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Skicka lösningen senast den 7 Mars till Daniel Törnstam Nipvägen 3 88030 Näsåker. 
Märk kuvertet Byakrysset. Glöm inte namn och adress.

Ledord till Byakrysset 2008-1 
VÅGRÄTT:
3. Vad som helst som
7. Äga
8. Ger bleka kinder
10. Vanligt asiatnamn
12. Vått under noll
13. Förflyttar sig
15. Kolvätegrupper
17. Befinner sig
18. Våp
19. Ställa till
22. För dem med speciella problem
23. Ultraviolett
24. Inrättades 1993
25. Modern psykoterapi
28. Del av gavel
31. Stresshormon

33. På Teheranbil
34. Kadaver
36. Pronomen
37. Krångla
39. Knockout
41. Tiranabo
43. Stå bakom varandra
44. By i Nordingrå
46. Granne till Wales
48. Angelägenhet
50. Gav kyrkan pengar förr
52. Myntförkortning
53. Förråd
55. I vitbok
56. Tidevarv
57. Överbyggnad till gruvschakt
59. Kanske i whiskyglaset
62. Körtelinflammation

64. Verksamhet
65. Äldre delen av viss bok
66. Beskåda
67. Viktig för fiskaren
69. Den som är i stället
73. Detta England ligger bortom Atlanten
74. ”Grejpåläggande”
76. Inte någonsin
77. Uppiggande i te

LODRÄTT:

1. Kopplas gärna till Tage
2. NNV om Dubrovnik
3. Kraft
4. En viss Lynn
5. Amplitudmodulering
6. Avleda
8. Motvilja

9. Ser man gärna vid Jul
10. Tretton påvars namn
11. Petition
12. Skynda
14. Svårt spela tennis utan
16. Klyfta
20. Svenskt Torino
21. Nymåne kan kallas det
23. Kan omodernt anses vara
26. Planlös rundgång
27. Ledig
29. Åstundan
30. Ramsor
32. Geografisk längd
35. Ögrupp
38. Nära dansk-tyska gränsen
40. Högstämd dikt
42. Uttal av b
44. Förmedlaren
45. Fanns i sagan i flaskan
47. En sådan går i en båge
49. Biord som fogas till huvudord
51. Efterlängtat för sen gäst
54. Höjd
58. Kallas också majuskel
60. Fixa
61. Tidsperiod
63. Fett
65. Skänka bort
67. Anade
68. Leende
70. I knuten flossa
71. Kryptogam
72. Granne i öst
75. Nickel

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

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

S T O D S P Å R I O R
Å K L A V E R S T Y C K E
S P A T S E R A A G A T A

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 BOSSE 37 38

39 40 41 42 43

44 45 46 47

48 49 50 51

52 53 54 55 56

57 58 59 60 61

62 63 64 65

66 67 68

69 70 71 72

73 74 75

76 77



Med värmepumpen börjar du spara pengar från första dagen. 
Du får dessutom vår unika IVT Nöjd-Kund-Garanti och 

teknik i absolut toppklass.

Erbjudandet gäller t o m xx xx 2007 vid köp av en 
IVT Greenline eller PremiumLine värmepupmp och 
kan ej kombineras med andra erbjudande. 
Gäller endast Stiga modell xx xx. Ingen mots-
varande produkt, eller ekonomisk kompensation, 
kan erbjudas den som ej önskar ta detta erbju-
dande.

Årets stora klipp!

Köp IVT värmepump nu!
Värdecheck Stiga 6.995 kronor!

Lägg till 6.995 kr så får du en 
Stiga Primo, värd ca 15.000 kr

Värdechecken löses in mot en 
Stiga Pro 504s INOX, värd 6.995 kr

www.ivt.se 

Erbjudandet gäller  fr o m 1 januari och t o m 29 februari 2008 vid köp av IVT PremiumLine 
X15 eller IVT Greenline. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Gäller endast för köp 
av Stiga Pro 504s INOX eller Stiga Primo. Ingen motsvarande produkt, eller ekonomisk 
kompensation, kan erbjudas den som icke önskar ta detta erbjudande.

Stures Rör
Utför allt inom VVS branschen

0622-101 86, 101 00, 070-649 39 81

Näsåkers
 Hem & Skolaförening

Bli medlem ni med!

För info ring
Kenneth Modén 
0622-200 48


