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Idag när jag 
sätter mig 
ner och ska 

knåpa ihop denna spalt, så ser jag att 
dagen idag skrivs 080808. Skulle det 
månntro kunna tolkas som stockhol-
mare i kubik?
 Jag stötte inte på så många i 
helgen i allfall, de hade ju sin egen fest, 
men däremot många skåningar, och så 
sollefteåbor! Roligt att de har hittat hit.
Så har lugnet denna vecka brett ut sig 
över Näsåker igen. Kan man tala om ett 
”post Urkult”? Då tystnaden på natten 
kan upplevas igen och forsens brus 
under dagen. En lite ”blå” känsla infin-
ner sig. Festen är över och kvastar, sop-
skyfflar och tvättmaskiner tar vid. Ett 
helt år till nästa gång, om man så vill.
Morgonens dimslöjor påminner om en 
höst som nalkas. Två veckor kvar på 
semestern ger en lätt känsla av panik. 
Vad ska jag hinna göra nu när jag är 
ledig? De två första försvann med Urkult 
och sedan hade jag inte planerat något 
speciellt. En liten resa någonstans borde 
nog hinnas med bara för miljöombytets 
skull. För att sedan kunna komma hem 
och se hur fantastiskt vackert och lugnt 
vi har det här i Ådalen. 
 Eller kan man verkligen påstå att 
vi har det lugnt? Händer det inte saker 
hela tiden som vi till och med missar? 
Hur många av er var på Reseles före-
ställning ”Prinsessan på fjället”, Junse-
les ”Rock and Bike meet”, Röådagen, 
Näsåkers 2 till 2 , Brandmannamuseets 
trubadurkvällar, eller Urtidsresa i Barna 
Hedenhös spår? Detta bara som ett litet 
exempel på allt vad som sker i våra 
bygder.
 Och snart så blir det mer och vi 
fler! Förhoppningsvis medför dammre-

parationerna i Storfinnforsen och vind-
kraftsbyggena i Lungsjön att arbetarna 
som kommer finner lediga bostäder 
så att de kan bosätta sig på våra orter 
här ute i Västra. På samma sätt finns 
hoppet om att Vattenfalls storhetstid 
som arbetsgivare återigen ska uppstå. 
Det uppsving som bygden erfor för ett 
halvsekel sedan. Kommunen är därför 

nu ute och söker alla tänkbara objekt för 
bosättning. Så vet du om lediga hus och 
villor så ta kontakt med Medborgarkon-
toret och berätta. För information och 
kunskap om boendet i vårt område är 
viktigt för de gästande arbetarna. För 
vem vet, de kan ju faktiskt bli fram-
tida bofasta om de upptäcker vårt eget 
Sagornas Ådal. För fler behöver vi bli.
Tacksamt är det, att redan under våren 
har folk med eller utan småbarn flyttat 
hit från storstan. Det ger ett tillskott i 
skola och omsorg. Hur många som 
kommer nu efter Urkult har jag ingen 
aning om. Jag minns i allfall att vi var 
10 vuxna och 10 barn som kom det året 
jag flyttade hit, dvs 2004.
 Läste så i tidningen om en kvinna 
i Backe som ska göra undersökningar 
om en utökning av trafiken på Forsmo-
Hotingbanan. Främst godstransporter 
men även om intresse finns för person-
transport. Låter inte det som en dröm? 
Att få åka tåg igen. 

 Jag träffade en inflyttare som sa: 
Med järnväg och bredband är det inga 
problem för människor att bosätta sig 
på landsbygden.
 Järnvägsrälsen ligger där redan 
och borde utnyttjas i större grad. Med 
tanke på våra förskräckliga vägar åker 
jag hellre tåg än bil.
 Nu har jag förresten fått förklarat 
för mig varför ”Turistvägen till Näs-
åker” som egentligen borde heta ”Tris-
tvägen” och ha stora varningsskyltar, 
inte åtgärdas. Det beror på att det är 
kommunen som är ansvariga för den 
och inte Vägverket! Pengar till en upp-
rustning får vi nog vänta på tills månen 
ramlar ner.
 Eller så, Jerry Persson, som gick 
ut i tidningen med att man på kommu-
nen ”inte visste vilka krav man skulle 
kunna ställa på vindkraftsbolagen”, nu 
när man kan göra det inför uppstarten 
av vindparken, vore det kanske läge för 
att en sådan upprustning skedde, som 
ett exempel.
 Kommunens talesman hade tänkt 
på hur det gått till under vattenkraftsepo-
ken. För när Vattenfall tagit vattnet rann 
pengarna iväg, så denna gång tänker man 
inte bli blåsta på ”vindpengarna”.

PS. Som ni märker förvandlades ”blue-
sen” i början, till en kampsång på slutet 
och inte en svanesång. Sån’t é livet! DS.

Gunilla Fluur,
ordförande Byalaget Näsåkers Samverkan
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Urkult – en underbar festival!
Jag tycker det har varit helt otro-
ligt. Man har sett så mycket, hört 
så mycket bra musik. Ätit god mat, 
mött så många trevliga människor. 
Och framför allt jobbat för att få allt 
att fungera. För Urkult är ju vi till-
sammans.

Jag tycker att vi i Västra ska jobba 
ihop. Se till att besökarna stannar längre 
och flyttar hit. Eftersom grundidén om 
Urkults festivalen föddes runt ett köks-
bord nere i Undrom finns ett nätverk 
av människor som jobbar för Urkult 
därifrån. Och i Näsåker ligger en av 
världens vackraste festplatser. Och här 
har festats förr, de har jag hört när jag 
jobbat på olika äldreboenden. Och här 
kan vi festa länge om vi hjälps åt. Det 
är nu strax efter festivalen alla bra idéer 
kommer. Här är några, har ni fler?
 Vi behöver en effektförvaring, för 
vi har stölder i tälten. Något ställe där 
man kan lämna in sina värdesaker. Finns 
det ingen förening i Västra som skulle 
kunna fundera ut något bra över vintern? 
Bemanna en sådan till nästa Urkult och 
få in pengar till sin förening.
 Vi har en början med ”Mat häri-
från”. Vi har kravägg från Edsele. 
Jordgubbar från Åsmon. En skjuten 
älg från Resele. Ost från Meåfors. Lax 
från Sollefteå mm. Var är kamsen och 
kolbullarna? Tror ni det går att servera 
tunnbrödrullar med surströmming?
 Artister som varit här vill hit 
igen. Dom har vänner som spelar i 
olika band som de i sin tur vill att vi 
ska ha i programmet under nästkom-
mande år.
 Jag satt och pratade med Stefan 
Sundström för några år sedan. Han 
berättade att normalt får du som artist 
skjuts till och från spelningen och ett 
flott hotellrum. Men Urkult bjuder på 
så mycket mer istället. Bakom scen 
finns en ”moskoselkåta” från Junsele. 
Med öppen eld och en underbar utsikt 
över älven. Där satt artister och åt 
tjälknöl gjord på älg, nypotatis och 
jordgubbar. För våra artister är det 

också en annorlunda upplevelse att 
spela på Urkult. 
 Vi behöver tex. någon som tar 
hand om all pant. Butikerna i byn kan 
inte ta hand om allt. Ett par skogsar-
betar kojor skulle funka. Dom luktar 
inte så gott från början enligt min käre 
sambo och dom kan komma att lukta 
avslagen öl efter festivalen. Därtill en 
massa växel och driftigt folk, som drar 
in lite extra.
 Någon kom med den briljanta idén 
om en grupp som går runt och skämtar, 

hittar på små skämt. Vi hade i år en kort-
magiker, han drabbade oss vid Navet 
precis vid ingången. Han kollrade bort 
oss rejält. Vår sopansvarige hade hittat 
en uppstoppad bisamråtta på loppis 
för 50 kr som placerades ut under ett 
bord mellan en komposthink och en 
sopsäck. Den såg snuskigt verklig ut. 
Jag skrämde några besökare genom 
att skrika – Iiih, där är en råtta. Dom 
hoppade högt, sen skrattade vi tillsam-
mans. Sån’t är roligt. Det är också kul 
att få ett mail från vakterna. Där dom 
berömmer festivalen och tackar.
 Det är mindre kul att höra om 
”svartcampingar” i skogen och besö-
kare som inte tar rätt på sina sopor. Vi 
kanske kan ha ett larmnummer så vi 
kan be ordningsvakterna att avhysa dem 
innan något hänt. Tvärr händer det alltid 
något tråkigt när det är så mycket folk 
som samlas. Ungefär 7000 st med 600 
barn och 500 pensionärer inräknat. 
 Men inne på Urkultfestivalens 
område händer de väldigt lite som är 
jobbigt. Det är övervägande urkul på 

Urkult. Alla hitresta vänner som jag 
knappt hann träffa och alla som har 
jobbat med Urkult har haft kul.
 Jag har tittat lite på facebook.
com. Där finns en grupp som heter 
Urkult och som har 888 medlemmar. 
289 bilder finns det där och i några av 
gästboksinläggen står det:
  ”Det var första året för mig, men 
inte det sista. Det var en otroligt rolig, 
fin, cool, underbar festival! Kommer 
igen nästa år hoppas då på bättre 
väder.” Manjari Åklander.
”Det har varit en fin festival. Tackar 
så mycket. Vi ses nästa år”. Jonatan 
Nordström.
”Tack för årets Urkults festival, längtar 
redan till nästa.” Marlen Holtenberg.
”Oj oj oj oj :) så kul det var.” Thomas 
Öberg. Och då blir man så glad!

För att de ska fungera bättre, kom 
med era idéer. Vi har ett utvär-
deringsmöte för våra ansvariga i 
början på september. Lämna gärna 
in egna utvärderingar till:

Föreningen Urkult
Lärkvägen 1, 88030 Näsåker

Ett stort tack till alla som medverkat 
för att få till urkult i år! Tillsammans 
kan vi bara göra det ännu bättre! 

Viveka Geyerhofer, ordförande Urkult

Vi har en början med ”Mat häri-
från”. Vi har kravägg från Edsele. 
Jordgubbar från Åsmon. En skju-
ten älg från Resele. Ost från Meå-
fors. Lax från Sollefteå mm. Var 
är kamsen och kolbullarna? Tror 
ni det går att servera tunnbrödrul-
lar med surströmming?

Tack till byn för all uppställning under Urkult!
                                                                                                Urkults styrelse

www.urkult.se
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– Iiih, där är en råtta...

Elementa, 
Anna Gordh Humlesjö och Susanna Rudehill

Timotej

foto: www.jennystaaf.se

Glesbygdn

Watcha Clan

Jesajah Mårskog, basist i Jalla Jinx

Rafven
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Rallylydnad? Bollvallning/ Treibball? 
Vad är nu detta?
Svar: Två superroliga nya hundspor-
ter som kommer från Danmark res-
pektive Tyskland / Holland.
Och de första kurserna i Norrland 
arrangeras just här i Näsåker!
 
Rallylydnad
Redan förra året erbjöds två helgläger 
med inriktning på Rallylydnad, en sport 
som gör det möjligt att träna lydnad på 
ett lekfullt sätt.
 Och i år är det dags igen – nu 
börjar sporten bli lite mer bekant vilket 
lockar fler intresserade. Rallyhelgen i 
juni lockade deltagare från såväl vårt 
eget län som Jämtland och Västerbotten 
– och instruktören Lena Brav kom ända 
från halländska Åled till Näsåker för att 
dela med sig av sina kunskaper.
– En underbar plats! berömde hon 
bygden, och konstaterade att hon till 
och med blivit sugen på att flytta norrut 
under denna resa.
 De entusiastiska kursdeltagarna 
hade hundar i olika format från spa-
niel till leonberger. Det visade sig att 
Rallylydnad passade perfekt som rolig 
träning och det var en samlling mycket 
trötta hundar som på söndagkvällen 
åkte hemåt.

  – Det viktiga är inte att komma ut på 
tävlingsbanan, menar instruktören Lena 
Brav. Vad det handlar om är egentligen 
att hitta trevliga lösningar på vardags-
lydnaden och framförallt att ha roligt 
tillsammans med sin hund.
 
Bollvallning/treibball
Det här är det allra nyaste inom hundspor-
tens värld. Den perfekta utmaningen för 
”arbetslösa vallhundar” t.ex. border col-
lies som lever i familjer utan får.
 Här får jyckarna användning för 
sina talanger och kan genom detta göra 
av med en del överskottsenergi. En hund 
som får vettiga sysslor tar sällan på sig 
”egna arbetsuppgifter” exempelvis att 
jaga cyklister eller skateboardåkare 
som ersättning för utebliven arbetsge-
menskap med föraren.
 Här handlar det om att ”valla” 
stora gymnastikbollar genom fållor och 
in i mål. Kommandona är desamma som 
vid fårvallning och föraren styr hunden 
på avstånd.
 På HUNDraelvan anordnas i år 
landets första instruktörsutbildning i 
samarbete med välrenommerade Hun-
dens Hus. I augusti inbjuds intresse-
rade hundägare att delta i en helg där 
de kommer att få god vägledning av en 
stor grupp nyutexaminerade instruktörer. 

Detta är definitivt en sport som kommer 
att växa, och ett årligt Bollvallar-Camp 
är redan inplanerat i den framtida verk-
samheten.
 Dessutom pågår ett annat spän-
nande projekt i Eget Bevågs författar-
lya, eftersom det just nu skrivs en bok 
om denna nya sport. Det blir förlagets 
sjätte bok sedan debuten i december 
2005 och en förhoppning är att den ska 
bli lika positivt mottagen av media och 
läsare som de tidigare. 
 Åsa Tova Bergh  

Sedan planerna på utbyggnad av 
Nämforsen realiserades på 1940-talet 
har Vattenfall AB (då Kungliga Vat-
tenfallstyrelsen) varit en viktig del i 
näringslivet i Näsåker. 

Åtskilliga människor har genom 
decennierna haft arbete tack vare Vat-
tenfall och exploateringen av Nämfor-
sen och övriga delar av Ångermanälven. 
1992 bildades Vattenfall AB genom att 
affärsverket Vattenfall ombildades och 
detta var en förberedelse på den avreg-
lering av elmarknaden som skedde 
1996. Samtidigt bildades affärsverket 
Svenska Kraftnät som då övertog stam-
nätet, dvs de högspänningsledningar 
som binder samman producenter och 
konsumenter av el i Sverige. 

När Nämforsen togs i drift på 40-talet 
kördes alla kraftverk från sina egna 
kontrollrum. 1953 byggdes ett nytt 
driftkontor i Näsåker som år 1967 
byggdes ut med en nyskapad driftcen-
tral. Tack vare denna rationalisering 
kunde alla Vattenfalls kraftverk efter 
Ångermanälven och mellersta Norr-
lands högspänningsledningar överva-
kas och köras från en och samma plats.  
Här satt också chefen som basade för 
hela Ångermanälven. På den tiden var 
det ett större antal människor som var 
anställda här. Målare och olika typer av 
reparatörer fanns internt inom företaget 
och man hade en form av lärlingssystem 
som gjorde att det alltid fanns några på 
”väg in”. I början av 90-talet kom nästa 
rationaliseringsvåg. Nu skulle ett 40-tal 
anställda bort och driftcentralen läggas 
ner. Den 20 december 1992 genom-
fördes ett demonstrationståg genom 
samhället i protest mot Vattenfalls 
nedläggningsplaner. Det resulterade 
i att driftcentralen fick vara kvar men 
år 2000 var det slut på driftcentralen i 
Näsåker, då det i en form av en poli-
tisk kompromiss blev så att Svenska 
Kraftnät fick en driftcentral i Sollefteå. 
Vattenfall lade sin i Bispgården som 
idag sköter hela Ångermanälven, hela 

Indalsälven, två stationer i Gimån och, 
faktiskt, Göta Älv. Vattenfall hjälpte 
de som blev av med sin anställning på 
olika sätt, bland annat körde man igång 
ett projekt som hette ”Steget” där man 
fick chans till olika former av utbild-
ning och även hjälp att starta eget.

Trots det i stora delar automatise-
rade systemet (Bispgården får order 
från Stockholm om hur mycket varje 
station ska släppa igenom turbinerna) 
kan man även i dag köra varje station 
manuellt, något som jag tycker är bra i 
skenet av de sabotagescenarior som är 
grunden för den omdiskuterade FRA-
lagen. Har vi bra manuella backup-sys-
tem på känsliga samhällsviktiga system 
är det ett bättre sätt att möta eventuella 
sabotage än att ändra och manipulera 
i grundlagar som är grundvalen i vår 
demokrati. 

Jag pratar lite med Per Holmström 
som arbetat i 25 år inom Vattenfall och 
han säger att han trivs mycket bra med 
arbetet och med arbetsgivaren. Per 
började som maskinist i Nämforsen 
och Lasele och gick senare över till 
Driftcentralen. Per menar att det krävs 
känsla som man får av erfarenhet för att 
”köra” kraftverket på rätt sätt. De olika 

aggregaten (tre till antalet i Nämforsen) 
uppför sig på olika sätt beroende på 
vattenföring, årstid, väder och många 
andra faktorer. 

På min fråga vad som är de bästa 
delarna som anställd inom Vattenfall 
räknar Per upp: möjligheterna till att 
byta jobb i det stora företaget, bra med 
internutbildningar, långt fram på arbets-
miljöfrågor och att det aldrig varit gnäll 
när man som småbarnsförälder tog ut 
sina barnledigdagar. Att Vattenfall är 
bra som arbetsgivare visas inte minst 
av att några Näsåkersbor som börjat sin 
bana inom Vattenfall och sedan arbetat 
länge på andra företag, nu kommit till-
baks för att man tycker Vattenfall är en 
bra arbetsgivare. Idag arbetar ett 40-tal 
personer inom koncernen i Näsåkers-
området, både på Vattenfall Vattenkraft 
och på Vattenfall Service.

Text och foto: Christer Borg
 Faktagranskning av PG Ylvinger

Vattenfall AB

Från vänster: Bertil Lundgren,Gunnar Forsström, Claes Lindskog, Pergöran Ylvinger, Per 
Holmström, Tomas Axeling, Lahja Brandt, Bodil Tjäder och Karl-Erik Holmgren

HUNDraelvan 
   – i täten för nya hundsporter!

Den 17 maj var det matservering på 

Näsåkers skola. Det var 6:an som sam-

lade pengar till sin skolresa genom att 

laga till och servera thailändsk mat. 

Det var välbesökt och maten smakade 

utmärkt och Vimas Poshana hjälpte 

dem så att de fick till det på rätt sätt. För 

pengarna blev det en skolresa som gick 

till Göteborg.
 Text: Karin Jansson Borg

Foto: Christer Borg  

6:ans matservering

Border collien Zorba från Hjo visar hur det 
går till att tackla bollen i rätt riktning.
Foto: Linda Wester

Från Örnsköldsvik kom Åsa och Theo. Här 
följer de ”rallyskyltarna” och gör den sväng 
som gäller. Foto: Lena Lindgren
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Arkeologihelg som inte bör missas
Med början 1996 började många 
hällmålningar att upptäckas i nord-
västra Ångermanland. Första gången 
begreppet Rödockrarummet formulera-
des var vid ett pressmöte 2004 kring en 
nyupptäckt hällmålning. Den tankemäs-
siga parallellen var Historiska museet i 
Stockholm och dess utställning Guld-
rummet, en brandsäker bunker under 
jord. Här kan man beskåda fantastiska 
skatter i glimmande guld som grävts upp 
eller slumpmässigt hittats på olika plat-
ser runt om i landet. I montrar av kros-
säkert glas ligger dessa klenoder vilka 
alla är tagna ur sitt sammanhang. Hos 
oss, i nordvästra Ångermanland, finns 
i stället Rödockrarummet, ett galleri-
område med förhistorisk konst skapad 
med rödockrafärg. Målningarna finns 
kvar på plats i samma landskap som 
de skapades, vi ser i stort sett samma 
utsikt som våra förfäder gjorde för cirka 
6000 år sedan. Färgen har suttit kvar på 
bergen när årtusenden passerat, genom 
vind, regn, kyla och värme. Denna 
unika konstutställning har öppet dygnet 
runt för alla och envar, och inträdet är 
gratis, är det inte fantastiskt!
 Vårt Rödockrarum var också 

inspiration för en kurs som hölls i 
somras i omgivningarna runt Nämfor-
sen; Akvarell & arkeologi i Rödockra-
rummet. Kursen blev framgångsrik och 
kommer att upprepas nästa år, kontakta 
gärna någon av kursledarna och arkeo-
logerna Bernt Ove Viklund, 070-607 62 
32 eller Maria Tjärnström, 0612-227 16. 

 Och nu är man igång med en 
arkeologihelg i Näsåker helgen 27-28 
september med samma tema, Rödock-
rarummet. Detta är något man inte bör 
missa om man är intresserad av dem 
som bodde här före vår tid. Under lör-
dagen kommer ett antal arkeologiska 
dignitärer med professor emeritus Evert 
Badou i spetsen att hålla intressanta 
och tankeväckande föreläsningar på 
församlingshemmet i Näsåker. Ämnen 
som kommer att tas upp av de sju före-
dragshållarna är bland annat: Älg och 

människa – hällmålningar i Sverige 
och Finland; Gustaf Hallström och 
den norrländska hällbildsforskningens 
början; och Hällmålningar från när och 
fjärran av världsauktoriteten på hällbil-
der Pekka Kivikäs från Finland. 
 Under söndagen blir det utflykt i 
Rödockrarummet i nordvästra Ånger-
manland. Nämforsen och andra platser 
med hällmålningar och stenåldersbo-
platser kommer att besökas, kläder efter 
väder rekommenderas.
 För mer information och anmä-
lan, kontakta arkeolog Bernt Ove Vik-
lund på telefon 070-607 62 32 eller 
e-post bernt.o.v@telia.com
 Observera att inga förkunskaper 
behövs, detta är en helg för den intres-
serade allmänheten; ett unikt tillfälle att 
få lyssna till de ledande forskarna inom 
området hällbilder och arkeologi i norr-
land.
Arrangemanget stöds av Urkult, Fäbo-
dammen, Club Sebastian, Paul Lundins 
Minnesfond, Ådals-Lidens Församling 
och Ådals-Lidens Hembygdsförening.

Christer Borg 

Görans Schakt AB

Byggnadssnickerier i 
specialutförande 

efter ditt önskemål

Målningarna finns kvar på plats 
i samma landskap som de ska-
pades, vi ser i stort sett samma 
utsikt som våra förfäder gjorde 
för cirka 6000 år sedan.

Hedenhösland
Sommarens aktiviteter för Hedenhösland blev som planerat 

en ny utställning på medborgarkontoret, studieresor, Urtids-

vandringar med Barna Hedenhös från RockArt och ner till 

Laxbäcken och Hedenhöshyddan under Urkult med sagor, 

stenmålning, kottedjur och pysselböcker. Se vår uppdaterade 

hemsida på www.hedenhosland.se 

 Nu fortsätter förstudien fram till den 15 september och 

då hoppas vi att vi får ihop många bitar för att kunna göra 

en ansökan till EU för att det sedan ska bli möjligt att bygga 

Hedenhösland nästa år. Hör gärna av er till oss om ni har syn-

punkter, idéer eller/och vill vara med i projektet och uppbygg-

naden av Hedenhösland. 

Hälsningar projektledare 
Karin Jansson Borg 070-629 34 43 karin@isaris.se

Foto: Jenny Staaf 
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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

Får ni besök 
av bekanta? 

Har ni trångt? 
Vi hyr ut stuga! 

6 bäddar
båt finns

0622-10569
Björklund

Har du behov av hjälp med röjnings-
arbeten, uppkapning av ved. Manuell 
gallring och nedtagning av fröträd, även 
enskilda träd, medframskotning. För-
säljning av hö, ensilagebalar och ved.

För mer info och beställning, kontakta:

Henrik K Strömbom
Tel: 076-838 06 14
E-mail: henrik_karlsson@hotmail.com

Tannflo Jord- & Skogstjänst

Shoppa smart

Läs mer på www.handelsbanken.se/allkort

Handelsbankens Allkort kan du använda för 
alla dina köp – allt från mjölk till flygbiljetter. Du 
får bonus på alla köp, överallt. När du betalar 
med kortet får du upp till 45 dagars räntefri 
kredit. Dessutom får du en rad olika förmåner 
och du kan välja eget motiv på kortet. Skaffa 
Allkortet redan idag.

Shoppa smart

Läs mer på www.handelsbanken.se/allkort

Handelsbankens Allkort kan du använda för 
alla dina köp – allt från mjölk till flygbiljetter. Du 
får bonus på alla köp, överallt. När du betalar 
med kortet får du upp till 45 dagars räntefri 
kredit. Dessutom får du en rad olika förmåner 
och du kan välja eget motiv på kortet. Skaffa 
Allkortet redan idag.

Den 26:e juli gick den tredje pop-
klubben på hotellet i Näsåker av 
stapeln.Klubben blev återigen välbe-
sökt, denna gång med 99:e betalande 
gäster. Med tanke på att laxfestivalen 
i Sollefteå och Rock & Bike-meet i 
Junsele krockade med tillställningen 
var det full godkänt. Stämningen var 
god, dansen vild och humören var på 
topp hela kvällen. 

Vi kanske har fått en stämpel att det 
är bara till för ungdomarna i byn, men 
det var inte tanken med det hela. Alla 
är välkomna att besöka popklubb. Man 
kan stå i baren och umgås, träffa nya 
vänner eller släppa lös på dansgolvet. 
Meningen med popklubb är att ha en ny 
träffpunk i Näsåker. Så ni som känner er 

för gamla och har åldersnoja tveka inte, 
ta med en vän och testa nästa gång vi 
har klubb. Som vi planerar att ha någon 
gång under hösten.
 Vi spelar allt från radio-pop till 
indie-pop, till electro och house. Styrkan 
i vårt team är att vi är tre personer som 
dj:ar. Trots att vi har olika musiksmak 
så är det bara till fördel när vi arrangerar 
popklubb tillsammans, vi kompletterar 
varandra. Väl mött i höst! 
 Kolla vår blogg! 
http://popklubb.blogspot.com/

Text och foto:
Sakarias Nilsson en av tre i Team 84 

Popklubben

13.e september spelar Näsåker All Star Band på 

Fäbodammen. Bandet är en ny konstellation av 

gamla och nya musikanter i Näsåker. Olof Sjögren 

är en virtuos basist med förflutet från bland annat 

Roffe Wikström och ett otal andra musikaliska sam-

manhang. Per Schulz och Christer Borg spelar gitarr 

och trummor. Tillsammans med en eller flera andra 

kommer man att bjuda på blandade stilar och både 

ösiga och lite lugnare låtar. De hälsar alla välkomna 

till sommarens (?) sista musikaliska event i Näsåker. 

Fäboexpressen med Illern som lokförare avgår från 

Konsum 18.00 och 20.30 plus förstås hemkörning till 

byn efter spelningen.
Ät, drick och njut av en engångsupplevelse med 

musik av Näsåker All Star Band!
Karin Jansson Borg

Det svänger på Fäbodammen!

Fin uppslutning till en mycket trevligt ordnad dag. I 
täten kom fanbärare och folkdansare, därefter häst och 
vagn med spelmän och byns alla glada flaggviftare. Det 
var musik, dansuppvisningar, tal, god tårta och kaffe. 
 Tack medborgarkontoret för arrangemanget!

Text och foto: Karin Jansson Borg

Nationaldagen
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En söndag, den 29.e juni, i somras var 
det dags för Anders, Helen och dotter 
Linnea Näsström att få ta del av priset 
som Stures Rörs tusende kund. Egentli-
gen blev de ”tusenkund” redan på hösten 
2007, då Sture drog rör åt Anders på 
Näsåkersmon till djurhållningen. Famil-
jen Näsström bjöds på 3-rätters middag 
och på bilderna ser de ut att trivas. 

Stures Rör är första firma ut i Sollefteå 
kommun, eventuellt i hela länet som är 
certifierade för att få syssla med värme-
pumpar, något som blir lag 2010. Man 
har avlagt både ett teoretiskt och prak-
tiskt prov. Inför det teoretiska var det 
fråga om 3 månaders studerande innan 
man var mogen för uppgiften. Lycka till 
med kommande kunder önskar vi på 
Byabladet.

Text och bild: Christer Borg

Tusende kunden

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

Avverkning med 
beståndsgående 
gallringsskördare

Bert-Ove Ellingson, Moflo

Dags att byta till vinterdäck!
Gör det smidigt, hyr vår Gör-det-själv-hall

Vi har alla tillbehör för en mysig hemmakväll – hyrfilm, snacks, godis och läsk

Ombud för:

Höst- och vintertider: vardagar: 7 - 20  •  lördag: 9 - 19 • söndag: 10 - 19
Välkommen!

Nytt om företaget: 

Först i kommunen med EU-certifierad utbildning inom värmepumpinstallation

Sture: 070-64 93 981  •  Jesper: 070-692 23 98  •  Illern: 070-284 91 11

Utlyser stipendium på 3000 kr
till person, skolklass, projekt-
grupp etc som genom släktforsk-
ning, dokumentation 
eller annan aktivitet 
ökar förståelsen för 
Ådals-Lidens historia.

Sista ansökninsdag 
2008.09.30

Till Paul Lundins
minnesfond
Häxmo 122, 
880 30 Näsåker

Paul Lundins Minnesfond

Välkommen till höstens
olika verksamheter 

i din församling!

För info, se predikoturerna 
i Tidningen Ångermanland 

varje torsdag.

Pastorsexp tfn 0622-100 21

Måndag 29/9 & måndag 27/10

Näsåker: kl 15-18, Konsum

Junsele: kl 10-14, ICA

Välkommen!

Vi kommer med havets delikatesser!

hos Stures Rör
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Nu har Näsåker även fått ett litet konst-
galleri. Premiär och vernissage var det 
Lördagen den 28:e juli. Utställare var 
ABOVO-gruppen som för andra gången 
samlat sig för en utställning som i år heter 
ORGANISKA MINNEN. Inspirationen 
denna gång har delvis varit Jugend, en 
konstform som uppstod framför allt i 
Österrike kring sekelskiftet. ABOVO-
gruppen består av sex kvinnor ”från 
trakten”. Det är Elna Melin från Skogs-
näs Smedja som i år ställer ut sina väl-
gjorda och fantasirika järnskulpturer, 
med en liten ”humoristisk touche”. Elna 
har även med sina omformade glas. Ylva 
Varik, också från Skogsnäs, visade upp 
sina nya spännande verk. De är skapade 
i en mycket speciell blandteknik, akryl 
måleri/spray och slagmetall. Ylvas lite 
vemodiga ikonliknande bilder i svart, 
grått och guld väckte stor uppmärk-
samhet. Anita Berg som till vardags är 
keramiker från Lungsjön, ställer ut tre 
collage bilder med ”mycket jugend” 
och vackra ramar i keramik. Anneli 

Nowén från Sollefteå, som egentligen 
har en gedigen textilutbildning men 
numera arbetar med  programmering av 

data spel, är representerad med tre stora 
blyerts teckningar. Sandra Mozard, från 
Härnösand ställer ut textilkonst och två 
tavlor i blandteknik. Alla i en mycket 
personlig stil. Karin Annersten ställer ut 

ett par Klimt inspirerade akrylmålningar 
i glada färger. Hon har tidigare arbetat 
med keramik och har med några föremål 
i kavlingsteknik, infärgad med oxid. 
 Galleri Kläpp ligger vackert i 
utkanten av Näsåker och huserar i en 
nyrenoverad lada. Här hittar man även 
Alvaro i Kläpp som har cateringmat och 
mathantverk. Utställningen ORGA-
NISKA MINNEN gick att beskåda 
varje dag under juli mellan klockan 14 
och 17.
Galleri Kläpp hittar ni ovanför Flinta-
baren, ca. 10 minuters promenad från 
kyrkan i Näsåker. (Följ skyltar).

Text: Karin Annersten
Foto: Karin Jansson Borg

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
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

Entreprenadmaskiner
Snöröjning mm. 

Markarbeten
Vägarbeten

Tenglunds Taxi & Maskin KB

Erik Tenglund          0622-105 45       070-577 16 66  Fax 0622-105 70
Erik Tenglund 0622-105 45 070-577 16 66 Fax 0622-10570

Näsåkers
 Hem & Skolaförening

&
Ungdomsgården

tackar för det gångna 
läsåret och önskar alla en 

Trevlig sommar!

Näsåkers 
Hem- & Skolaförening

& Ungdomsgården

STORT TACK TILL ALLA 
som bidrog till årets masslogi 

under Urkult

Ungdomsgården öppnar för 
säsongen den 12/9

Hem- & Skolas Styrelse

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

Omsjö Camping
www.omsjocamping.se

Tel: 0622-500 17

Vi vill tacka 
våra sponsorer 
för priser till 

Omsjödagen

Sofia Andersson och Jan Boholm 
i en humoresk pjäs för två om 

det underbara i att upptäcka att 
det inte blev mer än så här.

Markusgården lördag 13/9
klockan 19

Efter föreställningen liten supé 
med musik och dans.

OBS! Förbokning: 0622-100 50

Alvaro står för maten. 
TV4:s morgonprogram kommer att närvara

Premiär!

Ooo-lustiga
liv i Näsåker

Under april och maj presenterade 
Skogsnäs kulturhusförening ett skå-
despel efter en idé av Juan Rodri-
guez om katastrofen efter Tjernobyls 
haveri.

Det var strax före halvtvåtiden på natten 
den 26 april 1986 som en av de fyra 
reaktorerna, Enhet 4, som var i drift 
vid kärnkraftverket Tjernobyl i norra 
Ukraina havererade och orsakade en av 
världens största och mest kostsamma 
miljökatastrofer med konsekvenser som 
sträcker sig långt in i framtiden...
 Svart regn för oss tillbaks till tiden 
efter katastrofen. Våra känslor påminns 

och öppnas, vi tvingas att bedöma, det 
känns tungt men vi blir sedan åter upp-
lyfta, pjäsen innehåller skratt, olika syn-
vinklar, hopp och kärlek. 
 Efteråt kände jag mig som om jag 
varit med om något viktigt, redo att ta 
tag i livet, med en känsla av att vi gör 
det tillsammans.

Text: Karin Jansson Borg
Foto: Christer Borg

Svart regn!

Premiärutställning 
         på Galleri Kläpp i Näsåker
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Orrvägen 6, 2 tr  1 R & K  37 kvm  2709:-

Orrvägen 6, 2 tr  2 R & K  65 kvm  4443:-

Storgatan 21, 1 tr  2 R & K   68 kvm  4557:-

Storgatan 21, 1 tr  3 R & K  75 kvm  4986:-

Storgatan 21, 2 tr  3 R & K  75 kvm  5007:-

Ängsvägen 28 B, 1 tr  3 R & K  46 kvm  3408:-

Klassisk massage
Djupavslappning

Inspiration och dans

Försäljning
Pudja konst

www.pudja.se

OBS! Ny upplaga av 
”Färgade ord”

Ring och boka tid
Nina Pudja

0622-101 34
070-212 42 25

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

Utställning 
      om Eduard Bechteler
Jag tittade in på utställningen om Bechteler som Sollefteå 
Museum har och det var fint att få se så många av hans 
underbara verk på samma plats och även en del av de trä-
skulpturer han gjorde. Där fanns några bildspel, en unik 
filmsnutt från ett besök hos konstnären och en hel del gamla 
tidningsutklipp från bland annat utställningar han hållit.

Offentlig konst av honom, finns annars främst i Näsåker. I entrén 
till medborgarkontoret står en byst föreställande Pelle Molin som 
Bechteler har gjort. På RockArt hänger två stora målningar, en 
som Ådals-Lidens kommun köpte och som hängde på kommun-
huset, och en som hade sin ursprungliga plats på Hotell Gästis. 
Han har även snidat de gamla skyltarna till hembygdsgården.
 De flesta tavlorna i utställningen har museet lånat av dot-
tern Birgitta Bechteler som bor i Sundsvall. Några av dem är till 
försäljning och hon har även många fler hemma, så om någon är 
intresserad av att köpa kan Museet förmedla kontakten.

Utställningen pågår till 30 augusti så kanske hinner ni dit 
om ni inte redan varit där.

Text: Karin Jansson Borg
Foto: Britt-Inger Lidström

Röån är en liten naturskönt belägen by i närheten av Jun-
sele, Ångermanland. Byn består av tre delar: Tara, Rö och 
Tarå, och gårdarna ligger längs och mellan vattendragen 
Röån och Tarån, vilka flyter ihop nedströms själva byn. 

Det gemensamma vattenflödet utmynnar sedan i Ångermanäl-
ven alldelens nedströms kraftverket Långbjörn. Ån Röån är det 
enda utflödet från Ångermanlands största insjö, Betarsjön, och 
är rik på bl.a. harr och öring. Den är även en populär kanotled. 
I byn finns sedan 1997 ett byalag, som bl. a årligen anordnar en 
uppskattad spelmansmarknad och vårdar, med god hjälp av byns 
betesdjur, natur- och kulturvärden i det vackra landskapet.”
 Årets sommarfest firades tillsammans med Älvräddarena 
som förlade sitt årsmöte till Röån och var även ett firande av att 
man nu för andra gången räddat Röån från exploatering. Under 
dagen erbjöds lokala artister som ungdomsband, Höbäckstrion, 
De Vispers, trollkarlen Hivaro, en tacksägelsegudstjänst i det 
fria och marknad med lokala hantverkare. Det fanns servering 
med kams, kolbullar, hembakt bröd och varm korv! 
Se bilder och läs mer om Röån på www.roan.junselebyar.se 

Text och foto: Karin Jansson Borg

Röådagen

Lördagen den 7 juni kom det en frisk fläkt farande till hotellet i Näsåker. 

Sollefteå storband, 17 personer i åldrarna 15 till 80 år, intog scengolvet och 

blåste på med mässingen så att både den stillastående luften och publiken 

kom i ordentlig gungning. 
Bandet har en bred reportoar, alltifrån Glen Miller, Sinatra, evergreens 

man kan nynna men inte minns titeln på, till mera nutida Stevie Wonder 

och filmmusik.
Den unga sångerskan Fredrika Johansson gjorde fyra bejublade sångnum-

mer, i övrigt var det instrumentalt, dansant och mycket glädjefullt.

Vi önskar musikerna välkomna åter och hoppas på en ännu större publik 

nästa gång!
Annika Gustafsson

Sollefteå storband 
     på hotellet! 
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VÅGRÄTT:

 5.  Sägs skapad av  trästycke

 8.  Trombon

 9. Glukosmagasineringsplats

 11.  Bensinbolag

 12.  Föräldraolik korsning

 15. ”Släppte väder”

 17.  Meddelande

 18. Rusar inte iväg

 21.  På Guldkroksslätten

 22.  I ost

 23.  Så uttalas p

 25.  Sällskap under franska revolutionen

 28.  När man inte vill ha eget ansvar

 29.  Disciplin

 30.  Nickel

 31.  Kan användas till kapning och

  håltagning

 34.  Med långhalm

 35.  Mjölkproducent

 36. För kaffesugna

 37.  Kan innehålla bakterier

 38.  Ögonen – dialektalt

 39.  Avvisande

 41.  Spanskt bilföretag

 42.  Mansnamn

 43.  Avoghet

 44.  Orsakas av hjärnskador

 45.  Fårprodukt

 46.  Bildvisare

 47.  Tidsperiod

 49.  Bottenvåning

 51.  Bara några få

 52.  Äldre tjänstemannatitel

 54.  Röd och rund på julbordet

 55.  Sporta

 60.  Benämning på Bysantinska riket

 62.  Oregon

 63.  Böjlig träribba

 64.  Kultbild

 65.  Näckrosbesläktad växt

 68.  Tennessee

 69.  Doppa i mjöl eller bröd

 70.  En viss Salo

LODRÄTT:

 1.  Kolhydratrikt

 2.  Prydnadsväxt

 3.  Tycka synd om

 4.  Rätt ovanligt kvinnonamn

 5.  Arkebusera

 6.  Bildtidning förr

 7.  Små värdelösa ting

 10.  Behövs ibland i s.k. miljöbil

 11.  Utan brister

 13. Till prydnad eller nytta

 14. Kan man kalla badhusavgift

 16.  Kanske benämning på rauk

 18.  Ack-ord

 19.  Med koncentration

 20.  Lockfull

 24.  Överens

 26.  Musikaliskt lustspel

 27.  Korgblommigt växtsläkte

 32.  Kan hampa vara

 33.  Skymf

 40.  Kan man sig åt något

 41.  Regissörs scenario

 42.  Norskt mansnamn

 43.  Sämre variant

 46.  Tidningarnas Telegrambyrå

 48.  Konserveringsmedel

 49.  Fransk artist

 50.  Manliga

 53.  Avslutningsord

 55. Negation

 56.  Berömma

 57.  Skillingaryd

 58.  Slav

 59.  Opera

 61.  Tidsperiod

 66.  Klocka

 67. Lugn

Vinnare var Annie Edin, Sörmoflo som vann en Trisslott 
skänkt av Macken ”Bilisten” Näsåker. Grattis!

12 st insända lösningar.

Nästa nummer kommer ut vecka 40
Skicka artiklar och annonser före den 13 sept.
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Lösning på Byakrysset 3 / 2008Glada Byarutan

Två damer träffas på sjukhuset och kommer i sam-
språk.
 – Vad ska du göra här?
 – Jag ska hälsa på min dotter. Hon kom i olycka under 
en bil. Och du då?
 – Jag ska också hälsa på min dotter. Hon kom i olycka 
under en snickare. 

Slöjdlärarinnan till kollegorna:
 – Tänk, i går var det så tyst under lektionen 
att man kunde höra en symaskin falla.

Har du någon rolig historia som du vill bidra med? Maila 
in den till Redaktiongruppen: byabladet@nasaker.com.
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Skicka lösningen senast den 20 september till Daniel Törnstam Nipvägen 3 88030 Näsåker. Först öppnade rätta lösningen 
vinner 6 st assietter skänkta av Ritzéns Livs ”ICA Nära”  Näsåker. Märk kuvertet ”Byakrysset”. Glöm inte namn och 
adress. Lycka till!

Byakrysset 4 / 2008

Namn:________________________________________________   Adress:____________________________________________________________________

 –Vad är det för träslag man gör tändstickor av nu igen? 
Är det ask eller asp?
 – Det måste väl vara asp.  Ask är ju det man lägger dom i.

 – Pappa, jag blir tokig. Vilken klänning tycker du jag 
ska ha på skoldansen, den vita eller den blå?
 – Den vita.
 – Nja, jag vet inte. Varför just den?
 – Ja ja, ta den blå då.
 – Suck, varför skulle jag fråga dig. Du kan ju aldrig 
bestämma dig.

 – Morfar, hur kommunicerade ni med varann 
när du var ung och det inte fanns mobiler, 
SMS och e-mail?
 – Vi träffades och pratade med varann.

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.

Byabladet

Har du nåt att berätta?
Skriv till Byabladet!

Alla meddelanden är GRATIS!

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



Fäbodammen i Lidgatu

Bild från Fäbodammen

Mat- och caféservering med fullständiga rättigheter i fäbomiljö.

ON STAGE:

NäSåkEr All STAr BANd

FäBOExprESSEN


