
Tack för sponsring 
till blommor och fl aggor...
 • Konsum
 • Handelsbanken
 • Engströms Rör
 • Solatum
 • ÅSK 
 • Essys Hantverk
 • Byalaget
 • Centrumhuset
 • Loppis
 • Hembygdsföreningen
 • Ådals-Lidens Fiskevårdsförening
 • Omsjö camping
 • Mählers smide
 • Flintabaren
 • SG Marskinrep
 • Urkult
 • Näsåkersmacken
 • Näsåkers snickeri
 • Vattenfall
 • Ritzens livs
 • Görans schakt
 • Medborgarkontoret
 • Näsåkers taxi
 • Stures rör
 • Fäbodammen
 • Inglas cafe
 • MEAB
 • Näsåkers brandmannaklubb
 • Borg Wondergear
 • Sigges camping
 • Tenglunds maskin
 • Näsåkers camping
 • Nisab
 • Ådals-Lidens församling
 • Katarin Molinder
 • Göran Sandman
 • Anders Näsström
Sist och inte minst...
 • Göran Sandman

...från alla oss på byn!

Årets Näsåkersbo 2007 
                                                                               sid. 8

Nr 3 2008 • Årgång 9
SOMMAR-

NUMMRET

Livet vid forsen 
                                                    sid. 6

Kjell berättar 
                                           sid. 4



2   •   B Y A B L A D E T

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, 0622-21 27 51
fl uur@kyrkan.nu

Börje Fredriksson, 0622-101 03
borje.fredriksson@folkbildning.net

Max Nyman, 0622-100 75
maxnyman69@yahoo.se 

Karin Jansson Borg, 0622-300 82
karin@isaris.se

Åke Näslund, 0622-108 60

Anna Marica Ek, 0622-103 26
annamarica@hotmail.com

L-O Eriksson, 0622-106 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, 0622-300 95
Karin Jansson Borg,0622- 300 82
Birgit Lidström, 042-495 11 11

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

Redaktionen...
Ja, då var det åter dags för en sommar…
 Tiden går fort när man har kul brukar man 
säga, så vi måste haft förbaskat roligt det sista 
halvåret…
 Vi har fått mycket positiva reaktioner på 
förra numret då Birgit Lidström debuterade 
som formgivare och det är alltid kul att få upp-
skattning. I detta nummer lite om hur det var 
förr i tiden, vid Nämforsen och i Holafors. En-
ergitips och annonser och artiklar om en del av 
alla fester som går av stapeln i vår omgivning 
under sommaren fi nner ni också. Vi syns i au-
gusti igen.
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Skicka lösningen senast den 25 juli till Daniel Törnstam, Nipvägen 3, 88030 Näsåker. Först öppnade rätta lösningen 
vinner en Trisslott skänkt av Bilisten, Näsåker. Märk kuvertet ”Byakrysset”. Glöm inte namn och adress. Lycka till!

Byakrysset 3 / 2008

Namn:________________________________________________   Adress:____________________________________________________________________

Vinn en Trisslott!

berar

slott!
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Vinnare var Rune Westin, Junsele som vann en godisask 
skänkt av Konsum, Näsåker. Grattis!

10 st insända lösningar.

Prenumeration
Alla hushåll i Näsåker får Byabladet. Övriga i Sverige kan prenu-
merera, 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.

Byabladet

Nästa nummer kommer ut vecka 35
Skicka artiklar och annonser före den 30 juli
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Lösning på Byakrysset 2 / 2008Glada Byarutan

De gamla vännerna Kalle och Knut satt och metade 
vid kajkanten när Kalle fi ck en hostattack och det bar 
sig inte bättre än att löständerna fl ög ur munnen, ham-
nade i vattnet och sjönk. Knut försökte lösa problemet 
genom att fånga gommen på sin fi skekrok. Men det 
ville sig inte, tänderna låg kvar på botten. Till sist sa 
Kalle: –  Agna med falukorv för det tycker jag om.

Det var en underbar vårsöndag och den sista 
snön smälter bort. Lilla Anna kommer ut i köket 
och frågar: – Får jag smyga ut i garaget och 
lyssna när pappa byter däck på bilen?

Har du någon rolig historia som du vill bidra med? Maila 
in den till Redaktiongruppen: byabladet@nasaker.com.

Glöm inte att titta in på:  www.nasaker.com

P i

Förlåt!
Med tidigare utskick följde en påminnelse som 

dessvärre även kom till de som redan betalt. Vi 

ber om ursäkt och ert överseende. Skickar med 

detta nr en sista påminnelse, utebliven inbetal-

ning efter detta nummer kommer att resultera 

i indraget utskick.
Byabladet

Mindre stuga önskas hyra
Gärna sommarstuga, för åretruntboende, modern, 
gärna vid vatten eller i skogen, dock inget krav, ej 
gårdhus. Tel: 073-998 68 83.

Det fi nns nu en hemsida för projekt vandringsturism, som 
just startat andra halvlek och ska pågå till en bit in på 
2009. Gå in på www.murberget.se ,klicka på ”Om museet” 
och ”projekt”. Välkomna med ideer och kommentarer! 
Hemsidan kommer att uppdateras kontinuerligt.

Med vänliga hälsningar, Kjell Bäckvall
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Efter att ha 
besökt några 
större städer 
den senaste 

tiden, kan jag verkligen uppskatta 
och njuta av den underbara känsla, 
som tystnaden i vår bygd skänker. Att 
höra den smått vildsinta fågelsången 
under morgonens löprunda längs 
grusvägarna, ger ett så närvarande 
och rogivande intryck som man bara 
kan få, när man lever på landet. Livet 
på landet. Förresten är det titeln på en 
gammal Peps Persson låt. Han lever 
också sitt liv på landet, fast boende, 
vilket inte folk kan tro då kändisar 
förväntas bo i städer.
 Dock fi nns i denna bygd tre stora 
dån som ibland gör sig påminda. 
Öronbedövande dån, så att det kan 
vara svårt att urskilja, vilket av dem 
det dundrar om. 
 Det ena dånet är forsens lös-
släppthet. Nyligen gick det 1000m3/
sek genom luckorna och mullret gav 
en provsmak på hur det kunde låta, på 
den tiden då den var helt fri och rusade 
med den dubbla hastigheten, kraftfull 
och oövervinnerlig.
 Det andra dånet kommer från 
timmertågen på Hotingbanan. Vagn 
efter vagn, lastade med timmerstock 
på timmerstock. Åderlåtningen av 
våra skogar sker i en aldrig sinande 
ström. I en nyligen publicerad under-
sökning, som beställts av näringsmi-
nister Maud Olofsson, visade det sig 
att utan Norrland, står sig det övriga 
Sverige och EU slätt. Norrland till-
hör ingen tärande sektor utan är den 
närande. Det var även den banan 
som för snart 30 år sedan fraktade 
upp många av våra bybor söderifrån. 
Nu när rälsen rostar så kommer inga 

nyinfl yttare den vägen. Knappt några 
längs landsvägen heller då vägunder-
hållet är väl underkänt.
 Det tredje dånet, är det minsta 
av dessa dån och kommer från ambu-
lans-helikoptern som fl yger mellan 
Östersund och Umeå. Varje gång jag 
hör den, tänker jag på de människor 
som befi nner sig inuti den. Piloten, 
den sjuke, vårdaren och så alla oroliga 
anhöriga. 

 Tre dån, ett i skyn, ett på rälsen 
och ett i vattnet och när de dundrar 
samtidigt kan man uppleva lite av en 
stadens ljudbild även här hos oss.
 Tystnaden är en tillgång och en 
guldgruva. För den som förstår sig på 
affärer.
 Tystnad i kommunikation är en 
fara. Sådant leder till missförstånd 
och felaktigheter. Det gäller både 
myndigheter och privatpersoner. När 
du ringer och ingen svarar kan du 
välja mellan att bli a) orolig b) arg c) 
överraskad. Det beror helt och hållet 
på till vem eller vad du ringer. Får du 
svar, är bemötandet nästa ömtåliga 
steg. Även där kan din reaktion bli 
enligt a), b) och c).
 Nu gäller detta inte bara telefo-
ner. Lika viktigt är sättet om kom-
munikationen sker via brev eller mail. 
STORA BOKSTÄVER och svordo-
mar ger ett olustigt och frånstötande 

gensvar i kommunikation. Ja, det kan 
rent av uppfattas sårande. Kan man 
tala om behovet av ”kommunikations-
hygien”? Detta är också en affärsidé 
som folk livnär sig på. Tänk på det 
nästa gång du retar upp någon utan att 
förstå varför; att där gick du kanske 
miste om ett tillfälle till ett kunskaps-
insamlande och en affärsidé?
 Ja, allting kommunicerar hela 
tiden. Det som sägs och det som inte 
sägs. Lagar och förordningar som 
sänder relevanta eller icke relevanta 
budskap till landets invånare. Krop-
pens ständiga signaler som tolkas av 
dig. Din kropp som läser av andras 
kroppar. Naturens försök till kommu-
nikation med människan. Människans 
försök till att tolka tecken både i skyn 
och i historiens gång. Vi lever i en 
ständig dialog med allt levande runt 
omkring oss. Vare sig vi vill det eller 
inte. Därför blir det viktigt att vara 
observant på hur, och vad, vi kom-
municerar. Och att fundera över, vad 
är problem? Är det reella problem, 
konstruerade, pådyvlade eller inga 
problem alls, som leder till behovet 
av kommunikation?
 Reinhold Niebuhr, amerikansk 
teolog (1892-1971) skrev en gång 
en längre bön, som till vissa delar 
används fl itigt runt om i världen och 
som kallas ”sinnesrobönen”.  Den 
ger något att tänka på: ” Gud, ge mig 
sinnesro, att acceptera -det jag inte 
kan förändra, mod - att förändra 
det jag kan, och förstånd -att inse 
skillnaden.”
 På återhörande!

Gunilla Fluur,
ordförande Byalaget Näsåkers Samverkan
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Jag är född den 8 februari 1934 i 
min mormors kammare  i Holafors.  
Samma år dog min morfar August,  
så vi fi ck aldrig träffas. En ung 
nyutbildad barnmorska förlöste 
mig. Hon hette Signe Molander 
och kom från Näsåker. Jag blev det 
första barn, som hon som nyutexa-
minerad hjälpte till världen.

Mina föräldrar var nygifta och utan 
bostad. Jag och min mamma bodde 
till att börja med hos mormor. När 
sommaren kom bodde 
vi alla tillsammans i 
mormors bryggstuga, 
men innan vintern hade 
vi fått fl ytta till Robert 
Lundins nere i byn, där 
fi ck vi hyra en stuga på 
deras gård. Min pappa 
arbetade i skogen och 
vid olika vägbyggen som 
gjorde att han ofta var 
borta hemifrån. Mamma 
fortsatte att gå på dags-
verke hos bönderna, som 
hon gjort tidigare innan 
jag föddes. Då fi ck jag 
vara hos mormor.
 Jag har en storebror 
som heter Singvall. Vi har inte samma 
pappa, men han kallade min pappa för 
sin pappa. När jag fyllde  år fi ck jag 
börja skolan hemma i byn. Min lära-
rinna hette Berta Sundvall och var gift 
med Johannes Sundvall, en bondson 
härifrån byn, kusin till min mamma. 
Jag tyckte inte om att gå i skolan. 
En dag bestämde jag mig för att gå 
hem, men det skulle inte jag ha gjort. 
Mamma bröt en björkvidja, slog mig 
på benen och tvingade mig tillbaka till 
skolan
 ”– Du ska gå i skolan som andra 
barn, skämma ut mig så här ”.
 Gråtande sprang jag tillbaka 
till skolan. Tordes aldrig mer gå hem 
sådär utan lov. Mamma hotade ofta 
med vidjan, den låg på murkransen till 
spisen. Som när jag ville följa med till 
affären och handla. Affären låg bara 
en bit bort. Jag fi ck inte följa med, jag 

skulle stanna hemma. Om jag bråkade 
kom vidjan fram,
 Fick känna den på benen, grå-
tande stannade jag hemma, utan att 
förstå varför, ville ju bara följa med. 
Gick tillbaka och lekte med mina små 
bilar, tyckte om att leka ute sommar 
som vinter. När jag var 10 år fi ck jag 
en lillebror - Tony och bara något år 
därefter kom ännu en liten bror Leif.
När Leif var 1 år blev han mycket 
sjuk. Pappa arbetade borta. En morgon 
när vi vaknade låg Leif död i sin lilla 

säng. En fruktansvärd upplevelse för 
mamma och oss syskon. För alltid 
inplanterad i mitt minne.
 Julen fi rade vi alltid med släkten 
hos mormor i ”överbyn”. Vi åkte spark 
upp till henne, det var för det mesta 
kallt månsken och stjärnklart. Jag satt 
på sparken och tittade upp mot himlen, 
det var mörkt och tyst, endast ljudet av 
sparkens medar hördes. Det var årets 
längsta dag i väntan på att tomten kom 
med julklappar. Pappa var alltid tomte 
utklädd i fårskinnspäls och stort skägg.
 Senare på kvällen sprang jag 
och mina kusiner till kompisarna i 
gårdarna intill och kastade in paket. 
En rolig lek där det gällde att fånga 
kastaren. Jag var snabb blev sällan 
tagen.
 Året 1948 började en ny epok för 
vår familj. Fastigheten vi bodde på blev 
såld. Den nya ägaren sa upp oss, vi fi ck 

fl ytta till mormor igen den våren. Men 
något nytt stort var på gång.
 Mina föräldrar hade börjat fundera 
på att bygga ett eget hus, hade redan 
köpt en liten ägostyckning - Mältorp 
”väst i byn” av Sixten Lundin, där ska 
vi bygga vårt egnahem.

Ett Vetlandahus
Ett Vetlandahus blev Ådals-Lidens 
första nybyggda egnahem. Jag är nu 13 
år, har gått ut sjätte klass, gammal nog 
att hjälpa till vid husbygget. Är med där 

varje dag som hant-
langare åt murare 
och snickare. När 
hösten kommer är 
det dags att gå en 
termin i fortsätt-
ningsskolan vid 
byskolan i Rå. Där-
efter följer snickar-
kursen.
 Har också 
hunnit med kon-
fi rmationsutbild-
ningen i Näsåkers 
kyrka. Jag är nu 
klar för att söka 
mig ett arbete. 

Mitt första arbete som 14 åring blir 
vid Svenssons tegelbruk i Söderfors.
 Söderfors ligger på andra sidan 
älven, jag får använda mig av båt, får 
ro över för det fi nns ingen bro mellan 
Holafors och Söderfors. Ett tungt 
arbete för en 14-årsgrabb, jag kärrade 
sand och tegelsten hela dagarna, med 
blodsmak i munnen.
 På senhösten stod vårt nya hus 
färdigt för infl yttning. Ett modernt hus 
med 4 rum och kök. Centralvärme, elspis 
och kylskåp i köket. Källarvåning med 
vedpanna, tvättstuga och matkällare.
 Jag och min bror Singvall delar 
på ett rum på övervåningen. Mormor 
har fått fl ytta in idet andra rummet. 
Pappa och mamma, lillebror Tony har 
sitt sovrum på nedre våningen, ingen 
sover i köket längre. Vi har nu också 
ett fi nt vardagsrum med öppenspis
 Pappa har nu fått fast anställ-

Kjell berättar
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Välkommen till 
sommarens gudstjänster 
och övriga evenemang!

Får ni besök 
av bekanta? 

Har ni trångt? 
Vi hyr ut stuga! 

6 bäddar
båt finns

0622-10569
Björklund

Ådalslidens 
Fiskevårdsförening

Fiskeförbud Karvsjön
2 juni klockan 00.00 - 
14 juni klockan 12.00

Premiär lördag 14 juni klockan 12.00

Båtuthyrning + flytvästar +fiskekort
Omsjö camping 0622-500 17
eller Ove Jonasson 070-617 20 95
Fiskekort även på Näsåkersmacken
+ biljettautomat vid Karvsjöstranden
Handikappbrygga + flugfiskesträckor

Nu har vi fräschat till hemsidan, www.karvsjon.se

ÅFVF
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Ombud för:

Sommartider: (1/6–31/8) vardagar 7 - 21  •  lördag, söndag: 9 - 21
Välkommen!

Torsdagkvällen den 27 mars, redan 
kl 19:00, var det fullt ös på våra galna 
musiker från grannlandet Norge, Far-
mers Market. Jag kallar dem galna 
därför att deras musik är direkt hals-
brytande att lyssna till. Alla möjliga 
och omöjliga takter vävs in i en ljud-
matta av kända och okända melodier 
som sedan tvärt kan brytas sönder till 
stilla vackra melodislingor. Att dansa 
till denna musik är näst intill omöjligt 
och eftersom Fia var hemma och sjuk 
låg dansgolvet tomt.
 Desto mer andäktigt fastklist-
rade satt åhörarna. Först när den en 
och en halv timme långa konserten var 
slut kunde man andas normalt igen.
 Frontpersonen Stian Carstensen 
hanterar, förutom mellansnacket, med 
glans dragspel, fl öjt, gitarr och sång. 
Stundtals lät han under kvällen som 
Frank Zappa. Speciellt då han ”duel-
lerade” med den nyinsatte trummisen 
Ivan Atanosov.

 Triton Trifanov på 
saxofon, sjöng på bul-
gariska i ett nummer 
som tydligen var riktat 
mot trummisen eftersom vi på dennes 
kroppsspråk förstod att någon slags 
uppgörelse var på gång. Spännande, 
trots att vi inte förstod ett ord! Nils–
Olov Johansson på gitarr, sjöng en 
gammal goding med en oväntat rytmi-
serande stil, till publikens förtjusning. 
Finn Guttormsen på bas deltar även 
han i den stämsång som uppstår med 
jämna mellanrum. Bulgariska ton-
gångar letar sig ofta in i schlagers som 
tex. Carolas ”Främling”. 
 Som sagt en andlöst spännande 
musikresa blev vi bjudna på även 
denna gång av Farmers Market. För 
några år sedan uppträdde de på Urkult. 
Torsdagens spelning var avslutningen 
på en europaturné.

Gunilla Fluur

vi på dennes 
någon slags

Sanslös musik
                           på hotellet
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ning vid vägförvaltningen. Jag fort-
sätter att arbeta vid tegelbruket. Kör 
Gustaf Svenssons häst emellanåt från 
Holafors till Söderfors, för att komma 
dit med häst måste jag köra till Näs-
åker, över Nämforsbron, sedan till 
Åsmon,  Åkvisslan och till Söderfors.  
På vintern kör jag med samma häst 
i timmerskogen, även det för Gustaf 
Svensson. Har nu fått råd att köpa mig 
en cykel på avbetalning hos ”efterträ-
darn” Lundins affär i Näsåker. Av de 
60 kronor jag får i veckolön, lämnar 
jag 50 kronor hemma till mat och 
husrum. 10 kronor får jag behålla 
själv. Cyklar tillsammans med mina 
kompisar Alf, Hans och Jörgen till 
Näsåker för att gå på bio, någon dans 
ibland eller bara för att titta på fl ickor. 
Drömmer om att så småningom få råd 
att köpa mig en motorcykel.
 Har fått nys om att en byggmäs-
tare söker folk till uppbyggnad av 
pensionärshem i Näsåker. Slutar på 
tegelbruket, får jobb som hantlang-
are på det bygget. Får skjuts dit av 
två andra grabbar från byn, Göte och 
Birger som har bil och jobbar där.
 Har nu fyllt 16 år och genom 
det nya jobbet fått råd att köpa MC. 
Jag köper en RoyalEinfi eld för 975 
kronor på avbetalning, även den hos 
”Efterträdaren” Lundin i Näsåker, tar 
mc-kort. Så gör också mina kompisar 
Alf och Hans. Nu inträder en tid av 
frihet för oss tre.  Vi får möjlighet att 
åka runt om i byarna och samhällen. 
Vi åker MC alla årstider, sommar som 
vinter.

 

Arbete  fi nns det gott om nu. Vatten-
fall har börjat åka runt här uppe och 
köpa in mark och fallrätter i Kilforsen 
och Lasele för att bygga ut forsarna 
till elkraft.  När anställningen vid hus-
bygget i Näsåker är avslutat får jag 
jobb i Kilforsen som ”pinnpojke”. Där 
har utsättning av tunnelbygge, fl ott-
ningsrännor, mm påbörjats. Nu är det 
liv och rörelse på andra sidan älven. 
Någon bro över älven har ännu inte 
byggts. ”Nea backen” som vi säger, 
bor en båtbyggare Hinke Molin, av 
honom har jag köpt en båt, den båten 
behöver jag för att ta mig över älven. 
Vi är två i båten, plus två motorcyklar. 
Grannen Torsten Fjäll som fått jobb 
på kraftverksbygget har frågat mig 
om att få följa med i båten över. Det 
är ett riskfyllt och riskabelt sätt att ta 
sig på jobbet.
 Fastän vi startar i selet där älven 
verkar lugnast drar strömdraget från 
forsen oss närmare och närmare fors-
nacken och stupet. Det gäller att ro 
allt vad kroppen orkar och tyglarna 
håller för att inte hamna där. En pro-
visorisk hängbro har färdigställts 
för gående. Man kan också leda en 
cykel över. Jag fortsätter min riskabla 
överfart i väntan på den permanenta 
bro som håller på att byggas. Efter 
”pinnpojksjobbet” får jag arbete som 
diversearbetare vid kraftverksbygget i 
Kilforsen.
 Min bror Singvall har gift sig 
med sin Viola och fl yttat hemifrån 
till ett hus dom köpt längre bort i 
byn. Han arbetar också i Kilforsen. 
Nu delar jag rum med mammas kusin 

Albin Fjäll som kommit hem från 
Hägglunds i Övik, han har sökt arbete 
vid samma bygge, där även pappa nu 
också arbetar.
 Min mormors syster Lisa fl yt-
tar in hos oss efter en lång tjänst som 
kokerska på ett hotell i Övik. Mormor 
sköter henne eftersom hon är rull-
stolsburen. Vi är nu sju personer i hus-
hållet. Min mamma har det arbetsamt 
att hålla mat och städ, samt tvätt till 
alla. Matsäck till tre arbetare. Många 
och tunga matkassar får hon bära hem 
från affären. Vintertid gäller det också 
att hålla värmen och inte glömma 
fylla på ved i pannan. Snöskottning 
blir det även ibland, när vi karlar inte 
är hemma. Hon har det slitigt min 
mamma. Nu ska mamma och pappa 
även öppna kiosk på gården, vilket 
blir hennes arbete att sköta kiosken 
dagtid när pappa arbetar. Kunder fi nns 
det gott om nu när Kilforsensbygget 
kommit igång.   
 Samtidigt som arbetet vid Kil-
forsen fortsätter, planeras utbygg-
nad av Holaforsen.
 Nu är bron över älven färdig-
byggd, kraftverksdamm och kraft-
verksbyggnader håller på att ta form i 
Lasele. Jag får förfl yttning dit, arbetar 
som diversearbetare med olika jobb, det 
kan vara verkstadsjobb, traktorkörning, 
smörjare   på grävmaskiner och liknande.                                                                                                                                        
       Har som jag tidigare berättat, 
att jag  genom motorcykel vidgat mina 
vyer. Åker tillsammans med Hans 
och Alf ut till olika danser och fest-
ligheter för att kolla på fl ickor. Mid-
sommarfestligheterna i Näsåker är en 
stor helg, där ungdomar från fl era län 
samlas med många snyggingar. På 
hösten börjar bjudningsdanserna, då 
är det logdanserna som drar.
 På en logdans i Mjösjö by hittar 
jag den fl icka jag letat efter.
 Hon heter Annagreta och kommer 
från Bysjön. Hon eller ingen.
 Hoppas hon besvarar mitt frieri...

Saxat från boken ”Ett nytt liv” skriven av 
Anngreta Eriksson från Holafors. Boken 

fi nns till försäljning hos Annagreta
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Livet vid forsen
Eduard Bechteler i Näsåker 

Minnesutställning på Sollefteå 
Museum  31 maj – 30 augusti

Många Näsåkersbor kommer säkert 
ihåg Eduard Bechteler. I sommar 
har du på Sollefteå Museum möj-
lighet att se några av hans tavlor,  
med motiv från Nämforsen och livet 
kring den. Det kommer även att 
visas bildspel och en unik fi lmsnutt 
från ett besök hos konstnären på 
1950-talet.

Eduard Bechteler, (1890-1983) var 
född i München och i grunden utbildad 
till snickare och bildhuggare. Han stude-
rade på konstakademi och blev elev till 
Tysklands vid den tiden förnämsta djur-
målare, Heinrich von Zügel. Det märks 
i Bechtelers naturmotiv med storslagna 
tavlor av bland annat lo och ren.
 Bechteler kom till Näsåker 1933, 
under en resa till Lappland, som han 
gjorde med sin svenska fru, konstnä-
rinnan Ruth Zachrisson. När tåget stan-
nade vid stationen, steg paret ut för att 
ta en kort promenad, entusiasmerades 
av omgivningarnas storslagenhet och 
beslöt sig – hastigt och lustigt - för att 
stanna över natten på hotell. Morgonen 
därpå vandrade de åter ut i landskapet. 
När herr och fru Bechteler kom fram 
till nipkanten, just där besökscentrat 
Rock Art Nämforsen ligger i dag, stan-
nade mannen som förstenad, och detta 
är hans egna ord: ”  – Jag behövde inte 
mer än fem minuter för att avgöra att 
här eller ingenstans skulle vi bo”. 
Så blev det och Bechteler byggde ett 
borgliknande hus, Villa Edelweiss på 
Prästnipan. Där hade han bostad och 
ateljé med stort panoramafönster och 
magnifi k utsikt mot Nämforsen. 

 Näsåker och Villa Edelweiss blev 
Eduards och Ruths hem för många år 
framåt. De fi ck en dotter som heter 
Birgitta. Flera Näsåkersbor har stått 
modell där för konstnärsparet, och 
många var besöken från konstintresse-
rade från när och fjärran. 
 När andra världskriget bryter ut 
ansöker Eduard om svenskt medbor-
garskap och får det. Risken var stor att 
bli inkallad till militärtjänst som tysk 
medborgare. Han får hjälp av sin gode 

vän läkaren Helge Dahlstedt på Öst-
eråsen med ett intyg om hans hederlig-
het och förmåga att försörja familjen. 
Dock blir misstänksamheten stor mot 
”tysken” och några svåra år följer. 
1949 avlider Ruth. Innan dess har Edu-
ards största naturmotiv blivit förstört: 
1944 -47 byggs Nämforsens kraftverk. 
Sedan försvinner forsvyerna i närheten 
en efter en – Kilforsen, Åkvisslan och 
Holaforsen. 1957 beslutar Bechteler att 
kräva ersättning av Vattenfall. Han vill 
ha 50 000 kr. för ”intråg i konstnärlig 
verksamhet” . Fallet blev mycket upp-
märksammat. Dock lyckas han inte, 
men Vattenfall erbjuder honom först 

att lösa in fastigheten Villa Edelweiss, 
(något liknade hade gjorts med Konst-
närens Hugo Zuhrs stuga fl era år tidi-
gare) men Eduard avböjer, kanske för 
att han inte vill skiljas från sin bostad 
på nipkanten. Sedan erbjuder Vatten-
fallsverket en livränta, men även det 
avslår Bechteler, som betraktar sig som 
fullt frisk och arbetsför. Han vill fort-
sätta att arbeta.
    Eduard är något av en mystiker 
som person. Det återspeglas även i 
konsten, han mejslar fram helgon och 
krucifi x från hela stockar. Han blir       
bl a farscinerad av samerna och deras 
naturreligion, och får även en överna-
turlig upplevelse som blir omskriven, 
när han arbetar med en tavla av ett 
samiskt blodsoffer.
 På senare år gifter han om 
sig med Marianne född Geiger och 
resorna blir många till både hemtrak-
ten i Bayern och till Capri dock åter-
kommer han med jämna mellanrum till 
Näsåker och Villa Edelweiss.
 Vid en intervju gjord i V.A. 1965 
framställs han som en pigg ”75-årig 
yngling” och frågan ställs hur han 
kan hålla sig så vital. Här berättar att 
han varje morgon tar en hård match i 
romerska ringar därefter borstar han 
kroppen för att få fart på blodcirkula-
tionen och han är mycket spartansk när 
det gäller kosten. Fast det är arbetet som 
är den bästa föryngringskuren: ”på en 
rullande sten växer ingen mossa”.

Britt-Inger Lidström 
Sollefteå Museum 0620 – 68 29 80

h Vill Ed l i bl tt lö
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Var någonstans 
kan besökande 
bussar parkera?
– i Näsåkers centrala delar
På gångavstånd till hotell och café, 
affärer och badhus behövs en plats. 
Ok, Markusgårdens parkering 
fi nns, men om den ska till hotellet? 
En fullstor buss behöver utrymme. 
Kanske tillhör du den skara som är 
ute och promenerar i byn och som 
därmed också har koll på parke-
ringsutrymmen. 
 Berätta för oss på Turistbyrån 
eller ring någon i Byalaget och med-
dela VAR denna plats fi nns, så är vi 
dig evigt tacksam!

Gunilla Fluur

Var någon

VARFÖR?
Nu bjudes till fest i en lövad sal.
Nu väntas var gäst uti berg och dal.
Våren är här med allt vad därtill hörer.
Rymden fylls utav brusande fågelkörer.
–  Varför kom Du inte till trumpetshowen på  
 skolan igår kväll?
–  Nej, tranorna anlände till byn just då med fi n  
 uppvisning.
–  Varför kom Du inte till balettdansen nere på  
 festplatsen?
–  Nej, jag fi ck själv sädesärlan som gäst till min  
 gårdsplan.
–  Varför fans Du inte heller med på konserten 
 på Markusgården?
–  Nej, hackspetten knackade på och utanför  
 hördes en till trumma på den gamla el-stolpen.
–  Varför kom Du inte till sångstunden ute på  
 nipkanten?
–  Nej, lärkan kom på visit drillande i högan sky  
 nere på åkern.
–  Varför kom Du inte till symötet nere på byn?
–  Nej, fl ugsnapparen damp ner vid sin gamla  
 holk och höll modevisning.
–  Du har alltså inte tid med kompisar nu?
–  Nej, inte alls. De nya är så mycket intressan-
 tare. De bär bud om vår och sommar med tus-
 silago i dike och allas lilla sommarrike.
–  Men människa, vad gör Du på fritiden?
–  Jag LEVER!

Vitsippehälsningar 
Dagmar Borin-Svensson
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Den numera nästan traditionella 
welshutställningen hemma hos oss i 
Kläpp. Datum är 20 september, och 
domare blir densamme som förra 
året: Liselotte Erixon.
 Premiär blir det däremot i Sollefteå, 
där den första utställningen för alla pon-
nyraser arrangeras 24 augusti. Domare 
Kurt Larsson, och kontaktperson här är 
Kristina Girhagen i Sollefteå.
 Fölchampionat för halvblod och 
vanlig sommarpremiering för alla raser 
som går under Svenska Hästavelsför-
bundet (alla raser utom travare och 

islandshästar) blir det i Sundsvall 23 
augusti. Även här är det Kurt Larsson 
som dömer.
 Kvalitetsbedömning för ponny 
och halvblod blir det i Sundsvall 13 sep-
tember, domare Elisabeth Ljungstorp.
 På grund av stor domarbrist i landet 
har det inte kunnat gå att få tag i en ponny-
domare till treårstesten i Sundsvall under 
våren. Därför har treårstest för ponny i år 
fått fl ytta till hösten, och körs samtidigt 
som kvalitetsbedömningen ovan. Man får 
se det lite från den ljusa sidan att det blir 
en hel sommar att träna på! 

 Info om welshutställningen kom-
mer att fi nnas på www.swf.nu, alla 
övriga arrangemang hittar man så 
småningom info om på MNHF´s hem-
sida hem.passagen.se/mnhf. Kom ihåg 
att anmälningstiden brukar utgå ca. 
en månad innan varje arrangemang. 
Pricka in datumen redan nu i kalen-
dern….
 Ni kan också alltid kontakta mig 
om ni har frågor. 

Text och foto: Jenny Staaf

I år blir det bara ett
hästevenemang i Näsåker

l h äll i k

Kickan med Finemang och Fille med Paljett

Utför allt inom
VVS branschen

0622-101 86, 101 00, 070-649 39 81
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Ett gammalt brev...
Mina föräldrar Nanny och Einar Wer-
nerson, min syster och jag fl yttade in i 
byn 1954. Vi kom närmast från Kilfor-
sen där min far var startprovledare för 
driften. Före det bodde vi i Forsmo och 
Stadsforsen, vi var alltså vattenfallsno-
mader. Jag lämnade som sagt var Näs-
åker efter en kort tid och började skola 
i Sundsvall. Trots detta är det som Näs-
åker är hemma. Far byggde en stuga vid 
Ottsjön 1965 och dit åker vi så fort vi 
har möjlighet. Det är dock ett dagsverke 
att ta sig dit så det blir inte så ofta.
 Våra sista kontakter i Näsåker 
var Rut och Gösta Mähler. Nu dog 
Gösta för en tid sedan och det känns 
tomt att inte ha honom att ringa och 
prata väder och skvaller med. Det var 
Rut som såg till att vi fi ck Byabladet 
till oss. Det är så roligt att läsa vad som 
händer där uppe. 

Att jag kom att skriva detta beror på en 
låda med papper efter far där jag hit-
tade ett brev sänt till far i Zambia. Han 
slutade sin yrkesverksamma tid med att 
dra igång ett stort kraftverk där. Brevet 
är adresserat med slängig handstil från 
villa Edelveiss och konstnären Bechte-
ler. Jag kommer ihåg honom gående 
på byn med slängkappa och en stor 
hatt. Far som målade själv hade en del 
kontakt med Bechteler. Brevet är skri-
vet på tyska som jag inte är så slängd i 
så jag klarar inte att tyda så mycket.
 Har en del gamla bilder och papper 
med Näsåkersanknytning och undrar 
om ni är intresserade av sådant?

Alf Wernerson
Bosatt i Surahammar norr om Västerås

11.00  Kortegen startar från   
 Lissvallen

12.00  Framme på festplatsen,  
 Prästnipan

•  Klockringning

•  Tal

•  Uppträdande

•  Lionståget

Se även kommande affi  schering!

Medborgarkontoret                    MedMedMedMedMedM bbbbb

Vi bjuder på fi ka!
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Årets Näsåkersbo 2007
Vid Byalagets årsmöte den 30 mars utdelades 
utmärkelsen till Åsa Tova Bergh, Åsmon. 
Juryns motivering :

”För sitt  engagemang, sin ambition och sitt ambassadörskap för Näsåker.”
Åsa har bott i byn sedan 1993 och driver förlaget Eget Bevåg med kursgården HUNDraelvan. På bilden syns hon 
tillsammans med sina hundar Basse och Nova utanför sjukhuset, där hon tillbringade vårvintern p g a ett benbrott. 
Utmärkelsen Årets Näsåkersbo utgjorde följaktligen en betydligt trevligare överraskning!

för Näsåker.””

I huvudet på Årets Näsåkersbo 
Jag har blivit ombedd att skriva 
någonting till Byabladet med anled-
ning av den hedersamma utmärkel-
sen. Här kommer alltså ett knippe 
spridda tankar från en bybo som 
1993 kom infl yttande till metropolen 
Åsmon – en plats som alltmer blivit 
centrum i mitt liv. Inte bara för att 
jag bor där utan numera även har 
nästan 100% av mitt arbete hemma 
på gården.

För min del har det varit en intensiv vår-
vinter. Just som det började bli möjligt 
att ta sig fram med elmoped längs sko-
terspåren lyckades jag med konststycket 
att bryta benet. Tack och lov i lugn och 
ro hemma på köksgolvet – vilket ju 
åtminstone gav mig chansen att ligga 
inne i värmen i väntan på ambulansen! 
Hursomhelst, fem veckor på sjukhus 
i februari-mars är ingen större succé 
om man har ett företag med målet att 
erbjuda kursverksamhet från vår till 
höst. Puh!
 Men även detta ordnade sig, och i 
slutet av mars inträffar en betydligt mer 
positiv ”oväntad händelse” än ett ben-
brott: Jag blir inbjuden att närvara vid 
Byalagets årsmöte och får där mottaga 
en väldigt fi n utmärkelse, nämligen 
”titeln” Årets Näsåkersbo 2007.
 Oj! Vilken ära! Det smäller faktiskt 
betydligt högre än att hamna i tidningen 
för att man vunnit en miljon på tipset! 
(även om den där miljonen naturligtvis 
inte skulle sitta helt fel!) 

Men att få ett erkännande för sitt arbete 
på hemmaplan, det känns väldigt bra. 
Samtidigt som jag känner på samma 
sätt som tidigare mottagare av priset, 
som alla konstaterat att ”Varför just 
jag? Det fi nns ju så otroligt många duk-
tiga människor här i byn?!”
 Jag vet inte hur många namn som 
kommit in på förslag, men egentligen 
skulle det kunna vara drygt tusen perso-
ner. Med andra ord varenda kotte som 
bor och verkar här i Näsåker. Oavsett 
vad man arbetar med – eller om man är 
pensionär och lämnat sina mest sträv-
samma år bakom sig. Alla behövs för 
att hålla byn vid liv, ibland bara genom 
att fi nnas, mitt i vardagen. Så kanske 
skulle man göra det lätt för sig nästa 
år när Byalaget annonserar efter nomi-
neringar till titeln ”Årets Näsåkersbo 
2008”? Man skulle ju helt enkelt kunna 
riva ut ”vår” del av telefonkatalogen 
och skicka in. Fast frågan är förstås hur 
lätt det skulle vara för Byalaget att han-
tera detta förslag!?
 Här och nu vill jag tacka stort 
för förtroendet – och avslöjar gärna att 
diplomet hänger på hedersplats ovanför 
mitt skrivbord. Juryns motivering är 
”För sitt engagemang, sin ambition 
och sitt ambassadörskap för Näsåker.” 
Klart man vill vara en god ambassadör 
för byn! Och kan jag kombinera detta 
med att själv i godan ro få leva och 
verka på hemmaplan känns det natur-
ligtvis som rena lyxen!
 Egentligen har jag alltid jobbat 

”på eget bevåg”, det är ju så det fung-
erar att frilansa inom diverse olika 
arbetsområden. Under de senaste åren 
har jag gett ut fem böcker, samtliga på 
temat Hund. Och nu går HUNDraelvan 
in på sin fjärde säsong. På programmet 
står inte mindre än 17 kurser och läger 
inom det mesta från livräddning till agi-
lity och det roliga är att vi i år redan nu 
har haft besökare från Boden i norr till 
Lidköping i söder.
 Men ingenting av detta skulle 
fungera om det inte vore för resten av 
byn. Därför vill jag framföra ett stort 
tack till alla som jag samarbetar med, i 
större eller mindre omfattning. Alla de 
duktiga kockar som lagar mat åt våra 
gäster – affärer och macken som står 
för service och trevligt bemötande, stu-
guthyrare och campingvärdar – ingen 
glömd! TACK!

Åsa Tova Bergh
Årets Näsåkersbo 2007

PS. En positiv bieffekt av verksamheten vid HUNDraelvan är att inte mindre än fyra bofasta hushåll fl yttat in i Åsmon. Hundägare hela bunten – och somliga även medförande ett smärre menageri av andra djur! Välkomna till världens bästa by!

Kolla in HUNDraelvans kursutbud:www.egetbevag.se
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Ombesörjer allt vid dödsfall
Bouppteckningar, 
testamenten, etc...
(jour dygnet runt)

Storgatan 74 Sollefteå
0620-510 14

Nya Begravningsbyrån 
Sollefteå
Roger Söderholm

Bara Bra Miljöval-el från vind- och vatten-

kraft 

Teckna avtal och stöd Nämforsens Framtid

Ring 0622-300 95 för info

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!
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Klimathotet är vår tids största 
fråga. ETC EL säljer el i samar-
bete med Falkenberg Energi. Det 
är 100 % miljömärkt och dessutom 
den första ursprungsmärkta elen 
i landet. Etc EL tar all kraft från 
miljövänlig (enligt Svenska Natur-
skyddsföreningen) vattenkraft 
och från vindkraften. Det innebär 
att ingen nyetablerad vattenkraft 
kommer i fråga. Snart hoppas man 
också vara igång med den första 
solelen i Sverige. 
 Genom ett speciellt avtal mellan 
Etc och Nämforsens Framtid kommer 
1% av intäkterna från de som väljer 
Etc EL i Näsåker att gå till föreningen. 
Så förutom att du köper garanterat 
Bra Miljöval-el hjälper du också vår 
ideella förening ekonomiskt. Det är 

i Nämforsens Framtid som projektet 
Hedenhösland ligger och även i start-
groparna en idé för att få företag och 
organisationer att förlägga sina konfe-
renser till Näsåker. Båda dessa projekt 
syftar till att skapa mer sysselsättning 
i Näsåker och därmed bättre förutsätt-
ningar för att kunna bo här.
 Kontakta Christer Borg för mer 
info om detta.
 ETC har också startat ett före-
tag som heter Egen El. Egen El är ett 
företag som hjälper dig göra precis just 
det. Egen El. Man provar olika sätt att 
skapa egen el och tar fram enkla paket 
för dig som vill sätta igång. Det här är 
något helt annat än de lösningar som 
funnits tidigare, där alla som velat göra 
egen el har tvingats lagra i dyra batte-
rier och bygga ett eget elnät som fung-

erar på 12 volt istället för de 230 volt vi 
har i våra hem. Nu kan du enkelt pro-
ducera en del av din el själv och samti-
digt behålla all din vanliga el, inga nya 
sladdar behövs, inga nya avtal. 
 Du väljer inte antingen eller utan 
både och!
 Det viktiga är att du faktiskt 
kan styra det själv och att du därmed 
gör en aktiv DIREKT insats för att 
minska klimathotet och göra framti-
den lite säkrare.
 Genom att göra din Egen El gör 
du en insats för alla andra också!
 För dig som tycker detta verkar 
intressant, gå in på:
www.egenel.etc.se och läs mer.

Christer Borg

Etc El ger pengar
till förening i Näsåker

Röåndagen 28 juni
Röåns byalag vill förstås hjälpa till att rädda Röån från utbyggnad 

och ordnar därför en kams- och kolbullefest.

mellan 11 – 16
En mindre ”vägskatt” kommer att tas ut vid bron över Röån där hela 

beloppet kommer att gå till Rädda Röån-projektet.

Ni som kommer dit får uppleva underhållning av lokala artister som 

t ex Vispers, ungdomsband och andra. Försäljning av lokala hantverk 

(hör av er till Anna-Greta Lundström på 0621-200 47 om ni vill delta 

själva med hantverk) och givetvis kaffe, hembakt och smörgåsar. 

Välkomna!
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Strömboms 

Entreprenad

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

ce

Jakt & 
fritidskläder 
från 
Woodline

Avverkning med 
beståndsgående 
gallringsskördare

Havets delik
atesser!

MÅNDAG 2/6 
ICA Junsele
10-14
Konsum 
Näsåker
15-18

Bert-Ove Ellingson, Mofl o

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

Näsåkers
 Hem & Skolaförening

&
Ungdomsgården

tackar för det gångna 
läsåret och önskar alla en 

Trevlig sommar!
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Vi var ett litet gäng (fl era av dem som 
anmält sig var sjuka och på andra sätt 
indisponibla), men vi hade trevligt. 
Vår vägvisare i Rödockrarummet var 
Bernt Ove Viklund, en sedan decen-
nier tillbaka erfaren arkeolog som 
sedan 1996 varit med på Urkult med 
exkursioner och föreläsningar och 
numer sedan 2007 bosatt i Näsåker.

Vi träffades vid Markusgården för att 
sedan med bil först ta oss till Bofors-
klacken i Fjällsjö socken. Väl framme 
fi ck vi se Urkults ”egen” hällmålning, 
upptäckt under 1996 års exkursion i 
markerna. Platsen är väl utmärkt med 
tydliga skyltar och informativa texter 
på dem. En kort promenad i skogen och 
där på en hög klippa fi nns de. Tidens 
tand har förstås gjort att de behöver en 
erfaren tolkare för att förstås, men det är 
otroligt hur de kunnat bevaras i många 
tusen år. De färska björnspåren som 
Ellen lade märke till på skogsvägen 
nära hällmålningen gav också en närhet 
till det ”vilda” i landskapet.
 En kort bit därifrån ligger Bastu-
loken; nära Stenviksstrand i Ramsele 
och där fi kade vi med våra medhavda 
matsäckar. Bastuloken är en sensation 
men kan bli ännu större än så om bara 
pengar och vilja fi nns för mer utförliga 
undersökningar. Detta är ett enormt 
boplatsområde med stora rester av 
”radhus”. Dateringen ligger från ca. 
4 000 år före vår tideräkning men där 
fi nns även äldre och yngre spår. Själva 
Bastuloken utgörs av en kallkälla utan 

in- eller utlopp och här har alltså bl. a. 
vinterboplatser funnits under långliga 
tider. Det enda som gjorts i utgräv-
ningsväg är att man tagit upp en så 
kallad provruta på 1 x 1 meter. Man har 
helt enkelt gjort en liten arkeologisk 
utgrävning i miniatyr i denna ruta och 
man fann då enorma mängder material, 
i princip fanns det ingen jord att sålla; 
allt var material. Obrända älgben (vilket 
i sig är unikt, de brukar vara brända 
efter matlagning) och rester av redskap 
från stenåldern. Mängderna gör att man 
kan teoretisera om att detta kanske varit 
ett produktionscentra där material från 
älgen som kött och ben på olika sätt 
förädlats för vidare distribution till 
människor i andra områden. Ur själva 
loken har även prover tagits av miljö-
arkeologer. Proverna kan ge svar på hur 
växtligheten varit på platsen under årtu-
senden.
 Efter en stunds stilla prat med 
kaffekoppen i hand fortsatte vi till 
Högberget vid Nässjön i Ramsele där 
vi fi ck skåda två av totalt fyra häll-
målningar på berget. Vi fi ck samti-
digt en lektion i hur man gör upp eld 
på gammalt vis med fl inta, eldstål och 
fnöske och Bernt Ove visade också på 
de typiska material man lätt fi nner vid 
boplatserna här i Rödockrarummet. 
 Det är avslag av kvarts och kvartsit 
mm. från redskapstillverkning, pilspetsar 
av skiffer är inte heller ovanliga. Knack-
stenar som ligger perfekt i handen när man 
gör redskapen var också något som Bernt 
Ove visade tillsammans med nätsänken.

 En liten titt på hällmålningen 
vid Vågdalsberget i Ramsele hann vi 
med innan vi for tillbaka till Näsåker 
och Nämforsen för ett avslutande prat 
om detta områdes kontext. Nämfor-
sen är ju unik med sina hällristningar, 
men är inte en isolerad företeelse utan 
hänger intimt samman med boplatserna 
och hällmålningarna i det omgivande 
landskapet och bildar tillsammans det 
som vi kallar Rödockrarummet, efter-
som just rödockra var det pigment som 
man använde till hällmålningarna och 
möjligen även till att färglägga hällrist-
ningarna. Rödockran är också vanligt 
förkommande i de gravar som man 
funnit från denna tid och den har allde-
les säkert haft en rituell betydelse. 
 Utfl ykten anordnades av pro-
jektgruppen kring Hedenhösland och 
Nämforsens Framtid och de som deltog 
förutom Bernt Ove var Jenny Staaf, 
Lasse Englund, Sebastian Staaf, Jona-
tan Staaf, Helen Blästa, Christer Borg, 
Karin Jansson Borg, Ellen Samuelsson 
Viklund, Isak Viklund och Kristina Hag-
ström. 
 Vi gör gärna om ”tidsresan”, 
kanske för att åter se de hällmålningar vi 
fi ck stifta bekantskap med idag eller för 
att besöka några andra av de nu femton 
kända målningarna i västra Ångerman-
land. Tack för en initierad och entusias-
merande vägvisning Bernt Ove.

Christer Borg
Foto: Karin Jansson Borg

Vilken härlig utfl ykt
                                          i kulturlandskapet! 
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Entreprenadmaskiner
Snöröjning mm. 

Markarbeten
Vägarbeten

Tenglunds Taxi & Maskin KB

Erik Tenglund 0622-105 45 070-577 16 66 Fax 0622-10570

Entrén öpnar 18.00
Försäljning av 
mat, öl och vin 
mellan 18.00-02.00

21.00-01.00

19.00-20.3023.00-23.3001.00-02.00

Underhållning och 
 aktiviteter för 
  stora och små

Två till T
vå

Entrén öpnar 18.00

5 juli

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

På festplatsen, Prästnipan i Näsåker • Välkommen!

Klassisk massage
Djupavslappning

Inspiration och dans

Försäljning
Pudja konst

www.pudja.se

Ring och boka tid
Nina Pudja

0622-101 34
070-212 42 25


