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Redaktionen...
 Man ska vara ”cool” och ta det kallt sägs det. Och 
det har inte varit svårt denna vinter! När till och med 
infödda Ådalslidens-bor hotar med att flytta för att de 
tycker det är för kallt, kan man som inflyttad stock-
holmare lätta sitt hjärta och säga att; ja, det har varit 
lite kallt. Men det är ju å andra sidan myggfritt och 
det har faktiskt gått bra med både djur och gård. Inga 
frusna vattenledningar (ja, en då efter 5 dagar i sträck 
runt -30°C ville inte vattnet hos hästarna rinna längre, 
men det gav sig inom 12 timmar) och varmt i huset har 
det varit. Men nu går vi mot både ljusare och varmare 
tider och påsken är nästan här när ni läser detta num-
mer av Byabladet. Nummer två kommer i början på 
juni och då har vi säkert redan hunnit åkalla makterna 
över värmen vid något tillfälle (i alla fall jag)…
Glad Påsk och en skön vår önskar redaktionen…
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Hej alla Byabladsläsare!

Här kommer lite tankar och en 
rapport från oss i Byalagets sty-
relse.

Vi närmar oss ett nytt årsmöte 
och allt vad det innebär.

Vi vill gärna se att Byalaget får 
en så bred anknytning i byn som 
det bara går. Därför har vi disku-
terat lite runt detta och förstått att 
det behövs bättre representation 
från byns föreningsliv i styrelsen 
om vi ska kunna fungera som den 
paraplyorganisation som är efter-

strävansvärt. I dagsläget består 
styrelsen av folk från Byalagets 
egna verksamheter vilket inte 
är optimalt. Idén med ett byalag 
ser vi som ett forum för sam-
arbete mellan föreningar och 

organisationer för ett smidigare 
tillvaratagande av de resurser och 
kompetenser som behövs för att 
driva gemensamma byprojekt till-
sammans. Här finns möjligheter 
till koordinerade bidragsansök-
ningar, hjälpaktioner vid projekt 
som är för stora för enskilda för-
eningar mm.

Vi tar gärna emot synpunkter och 
förslag för Näsåkers utveckling 
och Byalagets roll i detta. Till-
sammans har vi mycket mera 
möjligheter att värna och kanske 
avlasta varandras föreningar från 
dagligt föreningsgöra. Kan man 
rent ut av dela på föreningsru-
tiner mm så att det inte blir lika 
betungande för engagemanget att 
driva en förening idag? Är det 
önskvärt?

Vi önskar er alla en riktigt trev-
lig vår och hoppas på riktigt 
många motioner om framtiden 
till årsmötet! Välkommen!

För Byalaget, Kim Jensen
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Kim har ordet...

”Här finns möjligheter till koor-
dinerade bidragsansökningar, 
hjälpaktioner vid projekt som 
är för stora för enskilda fören-
ingar mm.”

Kallelse till

Byalagets årsmöte
17 maj, kl. 18

Medborgarkontoret

Motioner ska vara tillhanda senast den 26 april
och kan lämnas i Byalagets postlåda vid infarten till 
Urhuset eller lämnas personligen till ledamöterna. 

Väl mött! 

Vi skulle vilja ha tag i någ-
ra som vill hjälpa till med 
Byabladet framöver, fram-
förallt i form av att hålla 
kontakten med annonsö-
rerna. Utan dem, inget 
Byablad, så tack alla ni 
som ställer upp med an-
nonser! 
Hör av er till Christer, Ka-
rin eller Birgit om ni vill 
hjälpa till lite…

Byabladsredationen 
behöver hjälp
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Jag sitter på bussen hem från 
ett öppet möte och samtal om 
klimat och energi i Östersund, 
inbjuden av Jämtkraft [sic!] när 
telefonen ringer. Det är Jocke 
Gustafsson, Näsåkers Skoter-
klubbs ordförande som befin-
ner sig i andra ändan när jag 
svarar. 
– Skulle du kunna skriva något om 
skoterklubben tror du, i nästa Bya-
blad? Ja, varför inte, vi har pratat 
flera gånger om att jag vid tillfälle 
skulle åka med på en tur för att 
få uppleva det hela, så jag svarar 
ja. Vi bestämmer träff första lör-
dagen i mars, de är några familjer 
som ska upp till Nävernäsan på 
en tur. Bra tänker jag, då kan jag 
slå två flugor i en smäll, har aldrig 
varit på Nävernäsan, trots att jag 
tänkt det många gånger. Famil-
jens barn och även våra bekantas 
barn från Stockholm som är här 
på sportlovsbesök får följa med 
och vi tar bilen förbi Fängsjön 
till mötesplatsen. Jocke kommer 

med skoter och pulka, kör upp 
och lassar av familj och grillgre-
jor och ska sedan komma tillbaka 
för att hämta oss. Barnen är upp-
spelta och undrar varför det dröjer 
så innan Jocke är tillbaka fast det 
bara gått ett par minuter sedan han 
puttrande försvann uppåt Näver-
näsan. Under tiden går jag igenom 
anteckningarna från samtalet med 
Jocke häromdagen…

Näsåkers Skoterklubb bildades 
den 22 april 1999 och ordförande 
då var… Jocke Gustafsson! Jo, 
det är i den här föreningen som 
i många andra, blir man ordfö-
rande är det stor risk att man blir 
kvar. Men Jocke verkar inte tycka 
det är tråkigt. Han berättar att de 
”sladdar” lederna varje vecka, 

från Tannflo till Fransåsen och 
rundleden Nävernäsan via Omsjö 
till Vigdsjön, men den blir kanske 
inte varje vecka. Innan man bil-
dade klubben tillhörde man Sol-
lefteå Skoterklubb, men runt 1999 
var det fler och fler som bröt sig ur 
och bildade ”eget”. Jag undrar hur 
många de var från start. – Vetu, vi 
var nog ganska många då, taggade 
någe hemskt, vi raggade medlem-
mar och låg på de som inte hade 
betalt, men i fjol var det bara sextio 
stycken som löste medlemskort, 
säger Jocke. Det låter ju hyfsat 
tycker jag, men Jocke menar att 
med tanke på hur många skotrar 
det finns i kommunen borde det 
vara fler.

 – Men i år har vi sålt åttio kort 
fördelat på 170 medlemmar, 28 
enskilda och 52 familjekort, upp-
lyser han glatt, men menar också 
att det är nödvändigt med många 
medlemmar eftersom det är enda 
inkomstkällan. Klubben har ansvar 
för sin del av de skoterleder som 

Näsåkers Skoterklubb

”Den här dagen är en av de 
klaraste under hela vintern och 
solen har jagat bort kylan från 
i morse. Vilka fina vyer! ”

Eigel Edlund in action
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finns inom kommunen och för 
detta får de kommunalt ledbidrag, 
5 mil av de åttio som kommunen 
betalar för sköter de om. 

– Vi köpte två nya skotersladdar 
(det man släpar på bakom skotern 
för att släta till leden, eller sladda 
som det heter, min kommentar) 
för bygdemedel som vi sökte och 
fick, säger Jocke. 

Kommen så långt i mina funde-
ringar runt vårt tidigare samtal 
dyker Jocke plötsligt upp igen vid 
vår bil. Barnen slänger sig ned i 
pulkan och jag sätter mig bakom 
Jocke och så bär det iväg. Jocke 
tar det lugnt, eftersom jag ska för-
söka ta lite foton på vägen upp. 
Den här dagen är en av de klaraste 
under hela vintern och solen har 
jagat bort kylan från i morse. Vilka 
fina vyer! Träden är inbäddade 
i snön så man knappt ser barren 
på tallarna och skuggor och den 
solbelysta snön skapar enorma 

kontraster. Finfint, men svårt att 
fotografera, kameran har inte en 
chans att hänga med i de enorma 
kontrastförhållanden som blir 
sådana här dagar. Sakta tar vi oss 
upp mot Nävernäsan och det gamla 
brandvaktartornet. Väl framme är 
det skönt att få sträcka på benen 
igen (börjar jag bli gammal?) och 
barnen vill omedelbart klättra upp 
i tornet. Efter lite tvekan hänger 
jag med även om det pirrar ordent-
ligt i magen på vägen upp till den 
lilla kojan som tronar på tornets 

topp. Vilken utsikt och vilken dag! 
Jocke menar att han ser pylonerna 
idag på Högakustenbron, men jag 
har alltför stort fokus på barn och 
räcke (som verkar lite väl lågt, 
eller?) för att kunna koncentrera 
mig på vad som syns. Men vack-
ert är det, ojojoj… När vi lyckligt 
kommit ner igen tar vi fram den 
medhavda korven och passar på 
att grilla lite på elden som redan 
knastrar vid vindskyddet. 

– Vi har ett antal utflyktsmål och 
det här är det häftigaste vi har, 
menar Jocke. Bergknallen är 
den högsta punkten i Sollefteå 
kommun och man tittar faktiskt 
ned på Hallstabacken i Sollefteå! 
Jocke berättar att det är tre stycken 
förutom han själv som varit med 
från start i klubbens styrelse, 
Roger Strandberg, Mikael Ritzén 
och Anders Franzén. Men äntligen 
har det kommit in lite ungdomar, 

Fortsättn. sid 6

Näsåkers Skoterklubb
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så Jocke hoppas på generations-
skifte, vilket i sin tur har gett de 
gamla veteranerna lite nytändning 
i år, menar han. 

Det finns arbete att utföra även 
under sommaren, då de röjer alla 
leder från sly, det växer igen rätt 
rejält på några år. Därför försö-
ker de lägga lederna på myrar 
och gamla körstigar där det är 
lite mindre igenväxning. Samt-
liga klubbens utflyktsmål finns på 
deras hemsida, http://hem.passa-
gen.se/nasakersskoterakare/ som 
sköts av Hasse Gradin och de har 
även en grupp på Facebook. Går 
gärna in på den så får ni se lite fler 
bilder från den här dagen!
Innan vi åker ned igen för att ta 
bilen hem frågar jag vad det är 
som är det fina med skoter. – Det 
är ett lättsamt sätt att komma ut 
i naturen, säger Jocke. Vi umgås 
och vi lagar mat; det är trevligt att 
samlas på helgen för att fundera 
på vars man ska åka idag. Som 
förstagångsåkare måste jag hålla 
med om att det är lite roligt och en 

sådan här dag, med sol och lagom 
temperatur kan det inte bli bättre. 
På vägen ned tänker jag på att jag 
inte känner några avgaslukter och 
förklaringen får jag vid bilen, dit 
Eigel Edlund följt med. Eigel och 
en släkting har köpt en patenterad 
metod av ett dödsbo för att leda 
avgaserna via en slang, under sko-
tersläden och ut bakom den. De har 
fullt upp trots att de knappt gjort 
någon reklam, men vill gärna ha 

fler kunder. Så ni som inte tycker 
det är bra att ”röka” folk som sitter 
i pulkan bör ta kontakt med Eigel 
för ett prisförslag. Honom når man 
på 070-370 65 78 och Näsåkers 
Skoterklubbs ordförande kan man 

ringa på 104 52 om man vill bli 
medlem eller undrar över något. 
Jocke pekar på sitt ledmärke, ett 
märke på registreringsskylten och 
förklarar att det kan man lösa om 
man inte är medlem i någon klubb, 
men ändå vill stödja arbetet med 
lederna som sköts ideellt. Men 
nog tycker jag att man bör gå med 
i klubben när vi nu har en sådan, 
delad glädje är dubbel glädje som 
det heter…

Eigel tar med sig barnen på en 
snabb sista tur i rasande fart runt 
i lössnön en bit bortom bilen. Det 
ser nästan ut som en båt som far 
fram och accelerationen är helt 
enorm, måtte ungarna hålla sig 
fast tänker jag lite nervöst. Lyck-
liga men på darrande ben tar sig 
barnen in i bilen. På vägen hem 
fylls bilen av deras kommenta-
rer om att ”kör fortare” och ”då 
kommer en skoter och flyger i 
luften över snöhögen och…” 

Text och foto: Christer Borg
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Senaste nytt från Kvinnominne!

Det jobbas för fullt med att 
utforma programmet för 2010 
års Gudinnevecka i Näsåker. 
I sommar blir det 4:e året i rad - 
tänk vad tiden går!  Årets tema 

är ”Gudinnan dansar och ler.” 
Det blir som tidigare en bland-
ning av föreläsningar, dans, 
workshops, utflykter.  Klart är 
att Erik Rodenborg, som varit 
med varje år hittills, kommer. 
Han ska förläsa om Kybele. 
Två doktorander på Gudin-
nor, från Göteborgs universitet, 
visar bilder och föreläser om 
sitt doktorsämne.  Ämnet dans 
kommer naturligtvis! Detta blir 
med ortens förmågor Nina Pudja 
som lär ut orientalisk dans och 
Åsa Rockberg där deltagarna får 
dansa den vita, röda och svarta 

Gudinnan.   Varje dag börjar med 
dans och meditation. För övrigt 
blir det utflykter, lägereld, konst-
vernissage, utställningen ”Efter 

tusen år av tystnad..”  ..och så 
naturligtvis, utanför programmet; 
möten, samtal, nya bekantskaper, 
Näsåker i sin vackraste sommar-
skrud, hällristningarna, RockArt, 
Hedenhös-land, den brusande 
älven, trädkronornas sus, Essys, 
Hotell Nämforsen, klädfynd på 
”Bidraget” (seconhand-affär), 
stilla kvällspromenader i den ljusa 
sommarnatten, gott fika på Ing-
elas Café, loppis, pizza, m m.  Så 
snart programmet är klart, 
kommer mera information!  Och 
DU – boka in 18-23 juni i din 
almanacka!   
VARMT VÄLKOMMEN!  

Text: Mary Sjödin

Juletid, julefrid och... Ranarim!

Hoppet om snö och en vinter-
vit jul hade börjat falna. Men 
så började snöflingorna falla – 
och med vinterljuset kom jul-
konserten med Ranarim till 
Näsåkers kyrka!

Ranarim. Rana och Rim. Två 
ord (som kommer från norr) som 
tillsammans betyder ungefär 

”en bild av en vacker vävnad på 
vilken daggen glittrar i morgo-
nens första solstrålar”. 
Vilket stämde bra in på Rana-
rim; för nog vävdes den förvän-
tansfulla publiken in i Ranarims 
vackra stämmor och musik. Och 
Ranarim själva – med skönsjung-
ande Ulrika Bodén och Johanna 
Bölja Hertzberg, musikerna 

Niklas Roswall och Daniel Ek 
– glittrade som solstrålar när de 
framförde julvisor och julsånger i 
sitt egna folkmusikaliska uttryck, 
i den klangvänliga kyrkan till 
varma välförtjänta applåder.
Till allas förnöjdsamhet avslu-
tade Ranarim sin konsert med 
extranummer i församlingshem-
met där det bjöds på julfika till 
allas njutning.
Tillsammans med den smygande 
kylan snöns fall toppat med Rana-
rims stämningsfulla julkonsert, 
verkade alla närvarande känna 
den värme och glädje julen bör 
förknippas med.
Julens tid hade inte kunnat börja 
bättre! 

Text: Ken Day
Foto: Ida Sundin
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Under våren 2009 star-
tade en projektledare 
vid Efokus i Sollefteå 
upp en intressegrupp 
rörande ”hur kan vi 
möta framtiden” med 
tanke på oljekris och 
klimatförändringar. Det 
finns egentligen fyra sätt 
som vi människor hante-
rar utmaningar på. 

Ett sätt är att förneka och 
stoppa huvudet i sanden 
likt strutsen, ett annat är att 
köra på som vanligt, rakt in 
i väggen tills det tar tvär-
stopp. En tredje variant är 
att undandra sig allt ansvar 
och tro att någon annan ska fixa 
det hela. Det fjärde är att män-
niskor går samman och arbetar 
för en gemensam lösning. Denna 
fjärde variant är den organisa-
tion som går under det engel-
ska namnet ”transition towns”. 

Ursprungligen kommer denna 
gräsrotsrörelse från den engel-
ska staden Totnes och har sedan 
2002 hunnit sprida sig runt hela 
jordklotet. Ju mer människor 
som blir involverade i rörelsen 
ju mer kommer den att påverka 

beslutsfattarna i världens 
länder.

I Sollefteågruppen har vi 
mötts några gånger under 
2009 och på hösten bestäm-
des det att vi skulle arbeta 
med en visionsverkstad för 
att tydliggöra mål för oss 
själva. Visionsverkstaden 
skulle peka framåt till år 
2025 och uppgiften blev 
”hur ville vi att vårt sam-
hälle skulle se ut då”?

Under tre dagar i januari 
samlades ett 15 tal indivi-
der i Ådals-Lidens försam-

lingshem och arbetade 
från morgon till kväll 
med dessa spörsmål. 
Intensiva dagar med 
arbete, skratt, trött-
het, inspiration och 
god mat ledde slut-
ligen fram till några 

arbetsmål som 
deltagarna enades 
om att jobba med 
under det kom-
mande året. I dessa 
dagar planeras det 
nu för fullt på olika 
håll i vår kommun, 
hur de olika pro-
jekten ska kunna 
genomföras. Del-
målen och resultaten 
hoppas vi kunna pre-

sentera återkommande i Byabla-
det. ”Den som väntar på något 
gott väntar aldrig för länge” som 
det heter.

Visionsverkstad i Näsåker

Text: Gunilla Fluur 
Foto: Helen Blästa
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Varför ska det behövas fjorton 
plus för att uppväga ett minus? 
Jag har hört detta påstående och 
det kanske du också har? Det 
handlar om tex. att sitter det tio 
glada personer i ett rum och det 
kommer in en sur individ, så 
dröjer det inte länge förrän alla 
i rummet börjar gnälla och bli 
sura. Därför påstås det att grän-
sen går vid fjorton glada för att de 
inte ska bli smittade av surkarten. 
Hur man nu har hittat den smärt-
gränsen är mig en gåta. Om sur-
karten blir glad istället eller söker 
upp en annan plats för att sprida 
sitt gift, för att på så sätt själv bli 
glad, vet jag inget om. Forsk-
ningen kanske inte brydde sig om 
vad som hände den personen. I 
matematiken är det konstiga att 
där räcker det med bara ett plus 
och ett minus för att allt ska bli 
negativt. Å andra sidan så händer 
motsatsen när två minus möter 
varandra. Då blir det plötsligt 
plus! Matematik är en mystisk 
historia, tycker jag. För att inte 
tala om irrationella tal. Alltså tal 
som egentligen inte finns!?

Nu släpper vi matematiken och 
återvänder till de mänskliga mys-
terierna. Varför låter vi oss som 
grupp bli nedstämda om det från 
en person börjar sippra otrevliga 

kommentarer? Varför säger vi 
inte bara: ”ta hand om dina egna 
känslor innan du lägger ut dem 
på oss”.  För det är dem som det 
handlar om. Hur duktiga vi är på 
att hantera känslorna som styr 
vårt inre, innan vi öppnar munnen 
eller hinner skriva ned det på face-
book. 

Marthin Luther uttryckte det här 
på ett bra sätt då han uppmanade 
människor att: alltid tolka saker 
och ting till det bästa. Att börja 
från den punkten tills motsatsen är 
bevisad. 

Gnäll utan förslag till förändring, 
är ett bortkastat gnäll med ener-
giförlust i släptåg, samt minskad 
bekantskapskrets, anser jag i all-
fall.

Ring P1 är ett typiskt gnällprogram 
och ändå väldigt populärt. Kanske 
beror det på att det är intressant 
att lyssna till hur programledarna 
hanterar uppkomna situationer? 
Att få känna lite skadeglädje när 
uppringarna blir bortfintade? Det 
programmet innehåller minst 

fjorton minus innan ett plus hör 
av sig. Därför var det befriande 
att höra Täppas för en tid sedan, 
med värme i rösten och överväl-
digande ordalag, tacka en upp-
ringare för de berättelser hon lade 
fram. Det handlade om gammal 
smärtsam mobbing och hur hon 
tog sig igenom det och sedan 
kunde lämna det hela bakom sig, 
utan bitterhet.

Det är ju det livet handlar om. Att 
ta sig igenom eländena på något 
sätt, som kommer i vår väg. Att 
reda upp situationer som vi helst 
vill fly ifrån. Att släppa bitterhet 
och rädsla och så fortsätta med 
livets klurigheter trots det som 
hänt.

Jag brukar tänka mig rulltrappor 
i en tunnelbana. En går uppåt och 
en går nedåt. Där står vi män-
niskor på olika trappsteg i vår 
utveckling och färdas ibland upp 
och ibland ner. Och det är som 
det ska vara. För vem har sagt att 
livet bara går uppåt? Att vi alltid 
ska vara på topp? 

Det är då vi slutar vara glada. 
För vi har fullt sjå att klamra 
oss fast, att hålla kontrollen och 
tappar insikten ”att vi är männis-
kor bara tillsammans med andra 
människor”.

Den mest befriande glädjen är den 
som vi upplever i igenkännandet, 
situationer där vi själva befunnit 
oss. Det blir med förståelse och 
lättnad vi märker att vi inte varit 
ensamma om upplevelserna. Vi 
får något gemensamt att skratta 
åt, våra egna tillkortakommanden. 
Det bjuder vi på, oss själva. Det är 
därför vi har roligt. 

Så var det då den där surkarten 
som kom in……

Det är bara att hoppas att vi är 
minst fjorton som har roligt!

Peace, love and understanding!

Gunilla Fluur

”Gnäll utan förslag till föränd-
ring, är ett bortkastat gnäll med 
energiförlust i släptåg”

Visionsverkstad i Näsåker
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Hållbar bygd 
 – omställning Sverige – Transition Towns
Vi är några Näsåkersbor som 
träffats under vintern och pratat 
om hur vi vill leva i framtiden, 
vad man kan göra tillsammans, 
hur man kan utvecklas och lära 
sig mer. Det hela har bl.a. utmyn-
nat i några olika arbetsgrupper 
som hoppas kunna komma i gång 
under 2010.

Vill du lära dig mer om grönsaks-
odling, fårhållning eller nya idéer 
om hus och boende? Hör av dig 
och kolla när nästa träff blir!

EKO-ODLING. 
Vem vill inte kunna bjuda familjen 
på nyupptagna, egenodlade, grön-
saker utan gifter? En grupp startar 
nu upp en gemensam ekologisk 
odling, antagligen på mark i byn. 
Vi gör en studiecirkel där kunniga 
och erfarna ekoodlare delar med 
sig av kunskap och erfarenhet. 
Vad som ska odlas och hur mycket 
bestämmer deltagarna. Intresserade 
kan anmäla sig (snarast!) till Ylva 
Segerström på telefon 0730 208087 
eller mail: segerstromylva@hot-
mail.com 

FÅRKOOPERATIV. 
Det behövs får lite här och där för 
att bibehålla det öppna landskapet. 
Planen är att vi blir några stycken i 
Näsåkers-trakten som går ihop och 
håller får tillsammans. Betesmarker 
finns, kunskap finns, intresse finns. 

Tanken är att vi delar på ansvaret. 
Vinsten blir kanske obetydlig i 
pengar men stor med tanke på att 
Niporna inte växer igen, lamm-
kött av högsta kvalitet (naturbete), 
päls och ull. Som bonus får man 
förhoppningsvis lära sig en masa 
nya saker man inte hade någon 
aning om... ett litet äventyr kan det 
bli! Du som är intresserad och vill 
veta mer kan höra av dig till Karin 
Annersten 0622-100 60, 
mail: kariniklapp@telia.com

KRETSLOPPSHUS
Vi är några stycken som intresserar 
oss för nya tankar kring hus och 
husbyggande. Det händer mycket 
på energisparfronten när det gäller 
byggnader, och det finns en del 
enklare smarta lösningar som sägs 
fungera. Vi vill lära oss mer, skaffa 
kontakter och ev. göra studiebe-
sök. Är du också intresserad av 
vad som händer inom detta område 
ska du kontakta Margaretha Alton 
på telefon 0703 730745 eller mail:  
maggan@urkult.se

SAKER PÅ GÅNG...
Det händer en hel del intressanta 
saker i Västra för alla som är 
intresserade av nya sätt att tänka 
”glesbygdsutveckling” och håll-
bar utveckling. Och inte bara här, 
utan människor över hela vår jord 
har börjat diskutera samma frågor. 
Som t.ex. hur länge vår nuvarande 
livsstil kan fortsätta och vad som 
måste ändras för att livet ska bli 
hållbart… för alla…

FÅRDAG 
Lördagen den 10/4  kl. 10-16.30 ca. 
Rockart, Näsåker  
Fårhållarkursen (arrangeras av 
Nipakademin-Studiefrämjandet) 
har bjudit in veterinär Kalle Ham-
marberg, expert på får. Vi har plats 
för fler! Är du intresserad, anmäl 

dig till Karin Annersten före 6/4 på 
telefon 0761 312857  mail: karinik-
lapp@telia.com
OBS! Begränsat antal platser. Pris 
för icke kursdeltagare: ca. 250:-.

SEMINARIUM
Fredagen den 16/4 och lördagen den 
17/4 arrangerar Nipakademin m.fl. 
föreningar, ett stort seminarium 
”Hållbar bygd-idéer för en hållbar 
utveckling av landsbygden”

Dag ett är seminarier på SVAR 
och dag två är hos Sidbäcks Kör-
hästar i Helgum, där deltagarna får 
en demonstration av hur man kan 
arbeta med häst i skogen. 
Om man tar drömmen om Skogsnäs 
och moderniserar den med senaste 
tekniken får man en Bredbandsbul-
lerby med hus som producerar el, 
en uppkopplad arbetsplats i mitten 
och en ytterligare fungerande 
demokrati mitt i skogen. Den 16-17 
april genomför Nipakademin ihop 
med Omställningsgruppen i Sol-
lefteå och Naturskyddsföreningen 
ett tvådagarseminarium som hand-
lar om landsbygdens nya moderna 
boenden, jordbruk och ett kvali-
tetsskogsbruk. Möt forskare från 
Centrum för uthålligt lantbruk och 
andra progressiva krafter.
Mer information från Thorsten 
Laxvik 070/5200761 eller Åke 
Wikström 070/6944925 eller www.
ramsele.com (Nipakademin)

ANMÄLAN 
Senast   den  9 april 2010 till SVAR/
UTSIKTEN, 010-476 77 55. 
Deltagaravgifter fredag den 16 
april: 
Omställningsgruppen för Sollef-
teå: 250:- Privatpersoner: 350:-. 
Anställda i företag, kommun och 
myndigheter:  800:-  
Deltagaravgifter lördag den 17 
april: 200:-
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Adress Våning  Storlek  Yta  Hyra 

Pelle Molinsväg 3 2 3 rum & kök 88 6.173

Orrvägen 6 A 2 1 rum & kök 37 2.783

Orrvägen 6 B 2 2 rum & kök 65 4.615

Orrvägen 3 E 2 2 rum & kök 70 5.096

Orrvägen 3 D 2 2 rum & kök 66 4.836

Intresserad? Kontakta: Helen Bystedt 0620-68 28 60

Ewa Norèn Svensson: 0620-68 28 63

Lediga lägenheter i Näsåker!

Mer information om lediga lägenheter finns på:

www.solatum.se

Husvärd för Näsåker / Junsele:
Lars ”Bubben” Lundgren
Du når honom lättast mellan 10–11 
på telefon: 0622-100 76

Handelsbanken
Näsåker  0622-10013

I Handelsbanken har det lokala Kontoret
det samlade ansvaret för sina kunder.
Vi bygger allt på närhet till kunderna.
Du kanske redan vet var ditt närmaste
Kontor finns? Välkommen in!

Hållbar bygd 
 – omställning Sverige – Transition Towns Deltagaravgiften sättes in på BG 

5879-5204 eller betalas i samband 
med registrering, både fredag och 
lördag. Boende kan anvisas av 
Turistbyrån tel . 010-476 77 55

För ytterligare information om 
seminariedagarna kontakta Åke 
Wikström 070-694 49 25  eller 
Thorsten Laxvik 070-520 07 61 se 
även www.laxvik-aha.se

Landsbygdsriksdag 
i Sunne 6-9 maj
Hela Sverige Ska Leva Västernorr-
land ordnar en gemensam bussresa, 
som går genom länet från Ö-vik till 
Sundsvall vidare mot Ånge och E 
45 ner till Sunne. Avresa  torsdag 
förmiddag 6 maj – hemresa söndag 
9 maj.

Sommarvecka i Västra
20-24/7
Nipakademin håller tillsammans 
med Svenska Naturskyddsför-
eningen i Sollefteå och arkeolog 
Bernt Ove Wikström från Näsåker 
på att planera en Sommarvecka. 
Den ska vända sig till alla intres-
serade och nyfikna från när och 
fjärran. Fem tema dagar blir det, 
Jorden, Skogen, Maten, Energin 
och Samhället, med seminarier på 
förmiddagarna (SVAR, Ramsele) 
och olika aktiviteter på eftermid-
dagen. Aktiviteterna kommer att 
ske över hela Västra. Syftet är att 
förutom att ha det trevligt medan vi 
fördjupar oss i dessa ämnen, även 
passa på att visa upp vår bygd för 
långväga besökare. Deltagarav-
gift för dessa 5 dagar kommer 
att kosta 1000:-exkl. resor, mat 
och boende. Utförligare program 
kommer senare.

Intresserade kan kontakta Karin 
Annersten på mail: kariniklapp@
telia.com

Text: Karin Annersten
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Nu äntligen har jag möjlighet 
kan sitta och skriva lite...

Denna september månad i 
Kenya har varit stökig med en 
del förflyttningar och dylikt, då 
där har varit mycket resande 
och boende på hotell. Och nu 
är allt vid att falla på plats, 
med vårat eget hem, på en av 
de många små gårdar som finns 
här. Faktiskt är en av dom mest 
inspirerande inslag här, att 
kenyanerna fortfarande har ett så 
levande självhushåll. Men alla er 
rädda för kriminaliteten här, den 
ångest som vi har där hemma i 
det nordiska är inget mot här, det 
är störande när man inte själv har 
någon erfarenhet av det, ett jag 
inte vill ha heller om så möjligt.

Så här sitter en nu Chulaimbo 
och natten är full av alla nattens 
ljud och i fjärran är en av dom 
många åskvädren igång.

Och nu har vi bestämt oss för att 
den 28 oktober gifter vi oss, det 
blir inget stort, men i nästa 

månad skall Onono till intervju 
på den svenska ambassaden, 
så då måste papperen vara i 
ordning.

Ok, nu är vi i november, och 
mailen blir bara större.

Att använda Internet här är inte 
lätt inte, när man tror att det 
funkar, gör det inte det.

Ok nu gift, och jag lever 
fortfarande, har anskaffat piki 
piki (liten motorcykel), härligt att 
fläkta i väg på egen hand i stället 
för att bli inklämd i en matoto 
(pickupp), där allt är svårt, med 
priset, alla inklämda plus den till 

tider farliga framfart, ja det gäller 
också piki piki, då den vänster 
körande trafik här har sina egna 
regler, men att slippa Matatoen, 
härligt, de är registrerade för 

14, men om 10 mera kan 
klämmas in ja så blir det så, 
och den korrupta polisen står 
och väntar vid vägkanten 
på dom mutor som betalas 
för att få det mesta ut av 
den skrammelkassa dessa 
pickupper är, om svensk 
bilbesiktning skulle göra 
ett tillslag här, skulle nog 
80-90% bli avställda av 

alla bilar här.

Men i all denna materiella misär, 
bankar ett stort kenyanskt hjärta, 
det som gör att jag trivas med 
detta korrupta land, bara skall 
man lära sig att denna öppenhet 
många gånger är ett försök att få 
tillgång till minplånbok.

Den svenska ambassaden har gett 
uppskov till den 10 december.

Onono nynnar på när hon är 
igång med husets sysslor.

Hon är en härlig kvinna, men 
galen på kvinnors sätt, så bara 
njutning bjuds det inte på.

OK, och nu får jag se att få denna 
mail avslutad.

Varför detta är så svårt är på 
grund av allt som är igång eller 
inte är det, all tid som segar iväg, 
på grund av för varma dagar.

Ja och resten ut över den goda 
samvaron med Onono och många 
andra här, är lagd på våran här i 
hemmet nystartade behandling av 
sjuka och svaga, med Ceragem, 
något Onono har varit i kontakt 

”Men i all denna materiella 
misär, bankar ett stort keny-
anskt hjärta...”

Det kom ett mail från KENYA som vi i redaktionen har fått bett om att få ta med…
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med då hon själv har varit under 
denna underfundiga apparats 
behandling.

Detta är en koreansk uppfinning, 
som går ut på att med värme och 
akupressur, behandla ryggraden 
och därmed också nerverna till 
hela kroppen. Behandlingen 
föregår med en liten behändig 
apparat som styr en projektor 
som förmedlar värmen och 
massagen till ryggen. Och att 
den kan hjälpa sjuka är det ingen 
tvekan om.

I Kisumu finns ett ställe var 
behandlingen pågår, och som 
kom hit från Nairobi för två 
månader sedan. För en månad 
sedan var jag där, och de hade 
ca 30 britsar med tillhörande 
behandlingsapparater, och det 
var bara att lägga sig på en brits 
då där är ”fri” behandling med 
tillhörande information om alla 
förträffligheter. Nu är där en kö 
på fyra till sex timmar, om man 
är där klockan 10 förmiddag, 
och det är det kluriga i deras 
koncept, då dom rika då köper 
sin egen apparat, för att slippa 
detta väntande, så vi har alltså 
köpt våran, och har startat denna 

behandling här tre mil ifrån 
Kisumu, och för 100 k.sk (ca 
10 kr) pr behandling, behandlar 
vi folket ifrån denna trakt, som 
annars skulle betala det fem till 
sex dubbla om dom skulle ta 
sig till Kisumu, som några gör 
och samtidigt använda hela sin 
dag. Så nu behandlar vi, ja mest 
Onono, och det betalar vår mat 
och lite mera nu.

Själv är jag igång med att ranta 
runt på min piki piki och försöker 
komma till skott med solkraften, 
då nu mest med solkokare, som av 
olika vägar har blitt till ett möte 
med professorer och tekniker 
inom det fysiska departement 
på Maseno universitet, en 
mil från här. De var igång 
med solkoknings projekt och 
liknande för två år sedan, men 
det stannade, och jag har nu 
tagit på mig att försöka få det 
igång igen (arbete med bara små 
förväntningar). Så i morgon skall 
jag prata med Vi i skogen, det 
svenska trädplanteringsprojekt 
här i kring Victoriasjön sedan 
1983, och se om jag kan knyta 
samman dom med universitetet, 
då en av faktorerna i deras vision 

är att arbeta med att få ned 
koldioxidhalten, så solkokare 
och annat soldrivet, passar dom 
bra. Ja nu blir det spännande om 
dom har anammat den kenyanska 
öppenheten för igångsättning 
av projekt utan för många 
besvärliga paragrafer om hur 
man kan göra och inte göra, som 
i det kontrollgalna norden, men 
om man stöter på myndigheterna 
här blir det korruptionen som 
blockerar om inte pengar finns.

Och nu säger jag bara hej och 
hopp, må allt gå väl där uppe i 
nord.

Det hoppas vi.

Björn och Onono Vidtrampe
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Snart är det dags 
för Urkult igen!

www.urkult.se
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Men först ska vi ha årsmöte 27 mars, 
15.00 församlingshemmet Näsåker. 
Enkel måltid serveras i samband med 
mötet.

Ansvarspersonsmöte 13.00

– Jag står här uppe på jordklo-
tet, och jag är ölglaset på mina 
kupade händer, när jorden 
cirklar runt i rymden, så här, 
utan att falla. 
Att sitta på en plaststol i den 
starka vinden och tala om gravi-
tation, konstaterandes att vi sitter 
kvar, trots jordens hastighet på 30 
km/ timme, det känns hisnande.
Det var nyårsafton och en allde-
les speciell kväll utanför vägkro-
gen. Han demonstrerade för mig 
hur han tänkte sig rymden. Mat-
tias, strax över 30, en lite främ-
mande kille med avslappnad stil 
och dredds. Jag undrade hur han 
hade hamnat just här, på denna 
väldigt udda plats. 

Vi hade samlats där, Uffe, jag, 
Minna, Helvi och Chacka som 
jobbar med att utveckla ”bybaserad 
turism”, i en av de grupper som får 
stöd av Afrikagrupperna. Där var 
också några bybor och så Mattias 
som kommit tillbaka till sina hem-
trakter för att ”starta eget”.

Den heta vinden tilltog i styrka. 
Kommer regnet snart?
– Om vi går in i husen och sover 

nu, ahhäää, då kommer inget 
regn. Men om vi bara sitter kvar 
här och dricker och pratar, då kan 
det komma helt plötsligt, förkla-
rade Mattias. 
Efter en het dag i den Namibiska 
solen behöver man sitta och sam-
tala medan man reglerar dagens 
vätskeförlust.
– Jag har sett horisonten, säger 
Mattias, som är så intresserad av 
kontinenter och hav. Under befri-
elsekriget var han i exil på Kuba. 
Efter återkomsten 1990 började 
han jobba som sjöman.
Bland mina vänner här i norra 
Namibia möter jag ofta de som 
aldrig har sett vare sig hav eller

Fortsättn. sid 16

Same, same but different*
Det kom ett mail från NAMIBIA till Byabladets redaktion...

* Samma, lika men ändå annorlunda. Red. anmärkning.

”Uffe och jag sover som allra 
bäst i tält, någorlunda svalt 
och fullt av exotiska läten 
från grodor, cikador, apor och 
mycket underliga fåglar.”
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Utför alla sorters arbeten inom
Mark & Anläggning, Lastning, 
Snöröjning, Buskröjning
Även försäljning av vägtrummor mm

0622-400 22, 070-525 19 10
Norrtannflo 203, 880 30 NÄSÅKER
e-post: lennart@stromboms.com

 

Strömboms 

Entreprenad
Utför alla sorters arbeten inom

Mark och anläggning
Lastning • Snöröjning • Buskröjning
Även försäljning av vägtrummor m.m.

0622-400 22 • 070-525 19 10

Norrtannflo 203, 880 30 Näsåker
e-post: lennart@stromboms.com

Välkommen tilll 
påskens och vårens 

gudstjänster 
i våra kyrkor!

För predikoturer, se
annonser i TÅ torsdagar.

Pastorsexp tfn 0622-100 21

Byggnadssnickerier
i specialutförande
efter ditt önskemål

• Portar
• Fönster
• Trappor m.m.

Industrivägen 4, 880 30 Näsåker
Tel: 0622-103 04
Fax: 0622-101 20

...piffa upp er med nya                     
härliga vårfärger!

Vårens nya frisyrer och färger         
hittar du hos mig på Råklippet!

Glad Påsk och välkommen! 
Helen på Råklippet, 076-778 00 58 

18/4 Motionsdans
 – med Orritons 

30/ 4  Valborgsfirande
8/5  Bordsloppis
22/ 5 Städdag
29/5  Nick Borgen 

Full fart även 2010!

Se mer på hemsidan www.asmon.se

Massage & Healing
I Urhuset, tidsbeställning

Tema tillsammans 7-100
Välkomna till gympasalen
torsdagar fram till 29 april 

kl.16.00 -18.00
Det är bara att komma, 

barn 30:-, vuxna 60:-
/per gång.

Ingen anmälan

0622-101 34, 070-212 42 25 
Varmt välkomna

hälsar Nina Pudja
www.pudja.se

NU
är våren här...

Välkommen till vår trevliga och
traditionsrika lokal!

Medicinsk 
Yoga

i april – Näsåker
Kursstart

söndag 11 april, kl 15
Anmälan till 

Jeanette Flodin
Diplomerad yogainstruktör
070 227 85 62

Gillar du smycken?
Kom och var med på 

en smyckevisning hos mig. 
Det är prisvärda smycken

som passar till både
vardag och fest. 

Gå gärna in på min hemsida

Du måste anmäla dig:
 070 58 78 458

Välkomna,
den 20 eller 22 april kl 18

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

Öppettider påsk och vår: Mån-fre: 7-20 • Lördag: 9-19 • Söndag 10-19

berg, eller ens besökt Kuenene, 
gränsfloden mot Angola, där vi 
nu satt, på varsin plaststol, medan 
den hårtorksliknande vinden 
överröstade forsens brus.
Mattias ska snart öppna sin 
butik, mest tänker han sälja öl 
till turister och till angolaner som 
kommer allt oftare. Efter freden 
i Angola 2002 byggs vägar och 
infrastruktur upp igen och de som 
har pengar kommer över gränsen 
för att handla.
– I Angola är det mesta fruktans-

värt dyrt. Bensinen är däremot 
mycket billigare än här, förkla-
rar Mattias, och visar mig hur 
han har lagrat upp flera fat med 
bensin inne i sin naturstensmu-
rade butik. Eftersom det saknas 
mack i trakten tänker han sälja 
den för 8 spänn liter, det dubbla 
priset.
I floddalen, nedanför vattenfallet 
ligger den byalagsdrivna cam-
pingplatsen Hippopool. Platsen 
är unik. Ett stycke natur som ännu 
inte har exploaterats. Där finns de 

stora gamla träden och det är en 
av de få platser i Afrika där det 
fortfarande finns krokodiler. 
Uffe och jag sover som allra bäst 
i tält, någorlunda svalt och fullt 
av exotiska läten från grodor, 
cikador, apor och mycket under-
liga fåglar.
Visst har vi badat i floden, vi 
älskar ju att bada, både morgon 
och kväll. Men efter att en kro-
kodil dränkt en badande tysk man 
som campade på Hippo pool till-

Fortsättn. sid 18
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Öppettider
Måndagar – Fredagar:

07.00-16.00
Lördagar – Söndagar:

(samt övriga helgdagar)
Stängt

Beställning av sjukresor och
färdtjänst görs via Samtrans
beställningscentral, telefon
0620-439 00 (Dygnet runt)

Bussresor samt övriga resor
bokas: mån-fre 07.00-16.00
på vår telefon 0622-101 01

MOTORELEKTRISKA I NÄSÅKER AB
Omlindning, service och försäljning av:   
 – Elmotorer
 – Dränkbara pumpar
 – Generatorer
 – Startmotorer
 – Bilelektriska tillbehör

Tfn: 0622-301 45
Lennart: 070-342 57 40, Folke  070-223 83 51

Madelene Jansson, 
jobbar på med flexi-
bla öppettider tis – 
och onsdagar.

Storgatan 12, Näsåker
0622 - 102 02

Studio 33 i Näsåker
 – mitt i byn

Jag börjar jobba några timmar 
lite nu och då from mitten av 
mars.  Hälsningar Marie!

Välkommen att möta våren hos oss!

Får ni besök 
av bekanta? 

Har ni trångt? 
Vi hyr ut stuga! 

6 bäddar, varmbonat

0622-10569
Björklund

Kanot
Finns!

Telefon: 0620 - 175 75
Centrumplan 7 • Sollefteå
Ramsele: 073-821 75 75.

www.nipoptik.se

Hos oss får
du kompetens,

valfrihet
och omtanke

Välkommen!

Studio 33 i Näsåker
 – mitt i byn

Storgatan 33, Näsåker
0622-67 58 00 • 0730-94 97 33

www.blastacreations.com

För sommarkurser
i keramik

ring Helen Blästa

Vi svarar på de 
kommunala frågor ni har.

Öppettider:
Måndag – fredag 

7.45-16:30 (Säkrast 9-15)
Bibliotekspersonal finns 
på plats torsdagar 9 - 17 

Välkommen in till 

Medborgarkontoret
Nipvägen 7, Näsåker • 0622-68 30 00

NIPAKADEMIN 
Seminarium om
framtidens jord- 
och skogsbruk

Moderna Skogsnäs?
16-17 april 
Ramsele

Välkommen!
www.ramsele.com 

070-520 07 61
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Välkommen in till oss på Storgatan 23, Näsåker 

Försäljning av hårvård och stylingprodukter
Nyhet! 

Nu finns Back on track produkter till förs hos ME Fotvård. 
Som knäskydd, rygg-bälten, nack-skydd, underställ mm. 

Kom gärna in för att ”känna” och ta en broschyr.

Vi önskar alla kunder och bekanta en Glad Påsk!

Paul Lundins
Minnesfond

Stöd din hembygd
med ett bidrag till

Insamlade pengar används 
till verksamheter som på 
olika sätt anknyter till 
dokumentation och infor-
mation om Ådalslidens 
historia. Minnes-
fonden förvaltas
av Ådalslidens 
hembygdsförening.
Bankgiro: 

5508-1350

Vi erbjuder behandlingar 
– från topp till tå

sammans med sin fru, och senare 
även en onykter by-grabb som på 
juldagen ramlade ner i vattnet och 
blev halvt uppäten. (Man hittade 
nederdelen dagen efter), sedan 
dess, badar vi inte mer.
”Byalaget” har valt en styrelse 
för att driva camping- och rast-
plats med bl.a. guidade turer.
Varningsskyltar måste upp omgå-
ende, slog man fast på det senaste 
mötet.
På sikt vill styrelsen bygga en 
krokodilsäker simbur av arme-

ringsnät i floden. En sådan som 
vi studerat i Kavangofloden, dit 
styrelse och personal var på stu-
dieresa i oktober.
Likheterna med vår hemby är 
slående, vi har Vattenfall och ett 
engagerat byalag. Den branta 
backen är lika lång att gå men i 
Ångermanälven finns inga kro-
kodiler. Korsningen med den 
lilla affären och baren är svår att 
hitta hos oss i Näsåker. Möjligen 
fanns den där nere vid brofästet 
en gång under kraftverkstiden? 
Här som där har människor sam-

lats på nyårsafton och inväntat 
tolvslaget.
Det kom aldrig något regn, inte 
den gången.
Senare, när vi ligger där på våra 
campingsängar och lyssnar på 
konstiga djur tänker vi på det nya 
året och vad det kan tänkas inne-
hålla. 
– Så långt borta men ändå så nära, 
säger Ulf.
– Snart hemma, säger jag.

Text & foto:Eva-Lotta i Ongwediva
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Tel: 301 43

IngaMari Solders 
Rosenterapeut och Beröringspedagog

Mottagning i Tannflo, Resele
ingamari@vildros.com

Tel 0622 103 99, 0703 47 50 97

www.vi ldros .com

Rosenmetoden
TaktilStimulering

Välkommen!

Kropps- och själavård

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
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Välkommen till Näsåkers Badhus!
Öppettider:

Måndag 16-21 • Onsdag 13-16 • Fredag 16-21
Kom senast 1 timme före stängning!

Motionssim: måndag och fredag från kl 19

I simhallen säljer vi glass, pan pizza, läsk, kaffe mm. Du får också
ta med dig eget fika – men inget i glas eller porslin! 

Vi säljer också simglasögon, armkuddar, badblöjor, en del badkläder, 
öronproppar, Föllinge produkter, presentkort mm.

Unna dig själv eller någon annan en avslappnande spa-behandling!
Boka en tid i simhallen med Helen.

I vårt dropp-in-solarie kan du sola: måndag – fredag 7-21 • Lördag, söndag 9-21
Myntautomat för 1, 5- och 10 kr. Minsta avgift 25 kr = 10 min

Näsåkers Badhus
Telefon: 0622-10441

Tisdagen den 19 januari strömmade
näsåkers- och reselebor till Mar-
kusgården för att gå på Teatercafé 
med Friteaterns program ”Musik, 
skrönor och dumheter”. Teaterför-
eningens ordförande Karl-Oskar 
Lundegård hade tillsammans 
med övriga styrelsen i stora salen 
ordnat till ett trivsamt café med  

småbord. Trion Mats, 
Peter och Cobbe trak-
terade olika instrument, 
sjöng och berättade 
skrönor i hisnande fart. 
Skämtsamt och allvar-
ligt om vartannat med 
spontan publikkontakt. 
I pausen bjöds på fika 
och då blir det ofta 
trevliga möten med nya 
och gamla bekanta vid 
caféborden.
Allt som allt bjöds 
vi på en avspänd och 
uppiggande kväll i vin-

termörkret. Nu är det bara att hålla 
ögonen öppna för nästa arrang-
emang av Teaterföreningen!

Hallo, hallo Teaterföreningen!
Vad presenterar ni i vår?
Jo, svarar ordf. Karl-Oskar Lunde-
gård, vi har två föreställningar 

inbokade. Det blir TEATER-
CAFÈ  med sång och musik. Håll 
utkik efter affischerna.Varmt väl-
komna!!
Lördag 27/3 kl 19.00 på Mar-
kusgården ” En Humla i Hatt- en 
pryl om Beppe Wolgers” Det är 
en föreställning om Beppe Wol-
gers av Teater SOJA – fylld av 
sånger, dikter, sketcher och lite 
egna reflektioner. Sofia Anders-
son och Jan Boholm har gett oss 
uppskattad underhållning tidigare 
i Näsåker.  Entré inkl fika 120:-
Tisdag 27/4 kl 19.00 på Mar-
kusgården ”FORSSELL” en 
KABARÉ med texter av Lars 
Forsell, sammanställda av Helena 
Svartling och Anita Nyman från 
Teater Västernorrland. Entré inkl 
fika 100:

Text: Elisabet Humlesjö
Foto: Bernt Carlsson

Teatercafé
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    0622                                   0738
  100 60                   161675
   

     Jag erbjuder mat varsamt tillagad  
      på justa råvaror, gärna härifrån.
      Inga halvfabrikat, inga konstiga  
             tillsatser. Allt hemlagat.
         Luncher, middagar, bufféer,  
               konferanser, fika etc.  
            Små och stora sällskap.

 Välkommen att ringa mig för mer info.
                     .
   För inspiration, besök min hemsida  
             och lyft på grytlocken!

    catering
      konst
     events
mathantverk

www.a lva ro i k lapp .com

Nya Begravningsbyrån
Sollefteå

Roger Söderholm

Ombesörjer allt vid dödsfall.
Bouppteckningar, testamenten, etc.

Jour dygnet runt.

Storgatan 74 • Sollefteå
Tel: 0620-510 14

Välkommen till Fäbodammen! 
 Vintertider: 11-18. Helger stängt. 

Sommartider från 1 juni: 10-10 alla dagar!
Glad Påsk!

Sture och Marianne Persson
tfn: 0622-101 00, 101 86 • 070-649 39 81 • 070-656 49 06

Skogsägare vi hjälper dig med deklarationen!

Peter Zetterström
0620-259 31

Daniel Höglund
0620-259 30

Roland Skarin
0620-259 32

Vi har hjälpt generationer av skogsägare med skatter, deklarationer,
överlåtelser och fastighetsförsäljningar.
Vi är specialister inom området, och Sveriges ledande aktör inom 
skog, skatt och juridik.
Kontakta oss, det lönar sig!

www.konsult.lrf.se Skogsbyrån

Tack
 till Mählers Smide AB 

för sponsring av 
motorisborr och 

sponsorerna för andra
priser vid pimpeltävling

på Åssjön 21/3.

•  SERVICE efter biltillverkarnas krav med  
 giltig servicestämpel
•  Alla slags REPARATIONER, även bilel
•  Vi släcker varnings- och servicelampor,
 FELDIAGNOS från 250 kr
•  Däckservice
•  Service och reparation av trädgårds-
 maskiner, cyklar, ATV, 
 båtmotorer mm. 

Vi reparerar och servar alla bilar!*

*t.o.m årsmodell 2010

Vi har bra priser
på sommardäck!

3 års
garanti på reservdelar

levererade av
Mekonomen
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VÅGRÄTT:
 8. Mellan vitt och rött
 9. Farväl
11. Sextondel
12. Jakande
14. Modifierad form av Wynn
15. Mellan fyra väggar
16. Metanal
19. Rikstidning
20. Speciellt
21. Pedagog
23. Pluraländelse
24. Lite till
26. Medeltiden
28. Under noll
30. Blomperiod

31. Förväntat vid prat
32. Asiatkung
33. Slå
34. Nedlagd tidning
35. En gång till
38. Almvirke
40. Rinner upp i Cevennerna
42. Ridattiralj
45. Gräs
46. Klövdjur
47. Strå
49. Ynkling
51. Töntar
54. 23:e bokstaven i grekiska alfabetet
55. Ha sin plats
57. Sameredskap

60. Känd åsna
61. Gammal fältmarskalk.
63. Gravera
65. Med samma doft
68. Betalningssystem
70. Okokt
72. I från
73. Blev Clay
74. Besvärlighet
77. Kan spelare visas
79. Sammanhålla
80. Intervallexempel
82. Kan golv behöva
83. Ansikte

LODRÄTT:
 1. Förvaltningsområde
 2. Hälsofarlig
 3. Kallades förr Folkvandringstid.
 4. Bekräftande svar
 5. Uttryck för jämmer
 6. Sorbus aucuparia
 7. Warnebring som rauk
10. Utröna
12. Elektriskt laddad pojke
13. Ha kraft nog till
14. Rasistorganisation
15. Kretas högsta berg
17. En iskall dusch kan verka så
18. 4 utan f
22. Tallinn förr
24. I gasen
25. I text
27. En ton i taget
29. I GT namn på dödsriket
31. Kan hunden ge
36. Avsats i terrängen
37. Uttalas i regel med sj-ljud
39. Maskulin framtoning
41. Strunta i
43. Göra simmig med mjöl
44. Lövträdsfrukt
48. Jordagods under förkristen tid
50. I slips
52. Stadsdel i centrala Umeå
53. En viss Magnusson hos Guillou
56. Framföra båt
58. Mot fötterna
59. Förpackningsspecialistföretag
62. Kanton i Schweiz
64. Skogmans
66. Utdött språk
67. Lådort
69. ”Individuell Människohjälp”.
71. Negativt laddat svarsord
75. Hudsvulst
76. En av de två första
77. En viss strålning
78. Abrahams fädernestad
81. Äldre tilltalsord

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10

11

12 13 14 BOSSE 15

16 17 18 19

20 21 22

23 24 25 26 27

28 29 30 31

32 33

34 35 36 37 38 39

40 41 42 43 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

78 79 80 81

82 83

Skicka lösningen senast den 17/5 till Bo Lundgren, Lärkvägen 13, 88030 Näsåker. Först rätta lösningen vinner en Triss-
lott Märk kuvertet ”Byakrysset”. OBS! Vinsten hämtas ut på Näsåkersmacken av vinnaren! 
Glöm inte namn och adress. Lycka till!

Byakrysset 1 / 2010

Namn:________________________________________________   Adress:_______________________________________________________________
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Nästa nummer kommer ut vecka 24
Skicka artiklar och annonser före den 31 maj

N Ä B B I N R I

K O R R E K T I O N

L E E N D E U T

F Ö Ä L V G A T E E

K O R P T A R A K K I R

A R N E O R A L R A S P

L A K A L V L E V E R R

L I K A R E E N T A P E

E N A R R O I H I E T

F N V A G R Ö N S K A

Å M O T N Ä H Ä I S A T

R T E I S M T E S N I

E S P H N O T M A B O

N I A Å K A R E BOSSE L A N

I N D I G O E R O S R

D D K L O R S E R U M

E O L O A N A D E U O

T A R M A A D D E R A

T R O S S A N D E Ö

L A E R T E S S A T Ä N G

Lösning på Byakrysset 4 / 2010

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.

Har du nåt att berätta
                      – skriv till Byabladet!
                                        adress hittar du på sidan 2.

Meddelande
Sven Erik Nilsson, boendes i Timrå, en av de 
människor som bidragit med intressanta artik-
lar till Byabladet, gick bort för ganska precis 
ett år sedan, den 22 mars 2009. Han skrev flera 
avsnitt om sin uppväxt i Åsmon, berättelser 
som gav oss som inte var med innehåll och färg 
till en tid som nu är borta; en kulturgärning i 
det lilla; oerhört betydelsefull.

Christer Borg

j u n i  •  s o m m a r

Vinnare var Reinhold Sjödin, Gårelehöjden, som 
vann en ”Dubbel Triss” skänkt av Konsum Nära, 
Näsåker.
4 st insända lösningar.

Har du någon rolig historia som du vill bidra med? Maila
in den till Byabladet: karin@isaris.se

Glada Byarutan

Nu förstår jag varför Pers-
son alltid får så stora fiskar 
när han är ute och metar. 
I går kastade han i en liten 
abborre han fått och skrek:
– Försvinn härifrån och visa 
dig inte här mer utan dina 
föräldrar!



Först i kommunen med EU-certifierad utbildning 
inom värmepumpinstallation

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

www.ivt.se 

• Bergvärmepumpen som är perfekt 
 för nästan alla svenska hus 

• Nyutvecklad varvtalsstyrning ger 
 alltid rätt värme 

• Extra eltillskott behövs inte. 

• Besparingen blir maximal

IVT PremiumLine X11

Här är värmepumpen 
du väntat på

PREMIÄR

Utnyttja ROT-avdraget 

och gör en bra affär!

Näsåkers
 Hem & Skolaförening

&
Ungdomsgården

tackar för det gångna 
läsåret och önskar alla en 

Trevlig sommar!
Se affischer om evenemanget!

Musikfestival på ungdomsgården
med lokala förmågor – 9-10 april i Näsåker!

Näsåkers Hem & Skola 

vill passa på att önskar 

alla en Glad Påsk!

Gudinnevecka
19 - 23 juni

Vill DU hjälpa, till ring
Sigrid 070-395 66 80

Öppet: 
lördag & söndag 11 – 15

Sommaröppet: 
Alla dagar i juli: 11 – 15

0622-103 11, 073-181 93 60

Loppis 
i Näsåker

500 kvadratmeter!

Välkommen till
Storgatan 31


