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Utgivning 2011

Det har blivit lite nytt folk i redaktionsgruppen. Eric Torestad, Ellinor 
Eriksson Hedman, och Viveka Geyerhofer som ska hjälpa till att skapa 
en fantastisk tidning tillsammans med Britt-Inger Lidström och Birgit 
Lidström och med er alla läsare som skickar in texter och bilder kan det 
bara bli bättre.
Vi i Redaktionsgruppen vill passa på att rikta ett STORT VARMT TACK 
till Karin Jansson Borg och Christer Borg för ert arbete med Byabladet.
Glad vår och ha en trevlig och glad påsk, önskar Redaktionsgruppen.

Ny vår och ett nytt Byablad!

Eric

Britt-Inger
Ellinor

Viveka
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Då var styrelseåret för byala-
get till ända och ytterligare ett 
årsmöte kan läggas till hand-
lingarna. Jag avgår som styrel-
semedlem tillika ordförande, 
och vill tacka för förtroendet 
att få representera Näsåkers by 
genom vårt byalag. Med i årets 
styrelse sitter Annika Gustaf-
son, Ylva Segerström, Bernt 
Ove Viklund, Elinor Hedman, 
Florian Bohn, Barbara Bärbel 
Klement, Karsten Ehrhard, 
Nils Erik Humlesjö och Kim 
Jensen, som tar vid som ordfö-
rande för byalaget. Jag önskar 
nya styrelsen ett bra styrelseår.

Årsmötet var om man frågar mej 
mycket lyckat. Inte bara för att vi 
i styrelsen fick ansvarsfrihet utan 
också för att Christer Borg höll ett 
inspirerande föredrag om Näm-
forsen. Han talade om kampen för 
att behålla vattnet rinnande i den 
en gång så ståtliga forsen som gav 
vår by en magisk inramning. 

Nu kommer jag till det som jag vill 
säga mest av allt här och nu, jo, 

årets Näsåkersbo blev två och de 
är Christer Borg och Karin Jans-
son Borg. Två stycken hängivna 
ganska nyinflyttade Näsåkersbor 

som gjort så otroligt mycket för 
vår by. För att nämna bara lite av 
vad som engagerat dessa båda så 
är Byabladet, Turistbyrån, Digit, 
Byalaget, Nämforsens framtid, 
Hembygdsföreningen, Turisttå-
get, Hedenhösland, Älvräddarna 
och Lokala rådet några exempel. 
Christer har dessutom fått ett 
miljöpris som självaste kungen 
delade ut. Och mycket, mycket 
mer har de gjort. Så vad ska man 
säga, är inte detta imponerande 
när vi som Näsåkersbor vill att 
Näsåker ska bli en plats som ska 
leva och inspirera till fortsatt 
utveckling i vår bygd? Jag ser 

två personer som delar med sej 
så mycket av sina timmar till oss 
alla, och detta trots en stor familj 
med barn och djur och egna före-
tag som inkomstkälla. Christer 
och Karin är stora visionärer som 
vågar tro att en utveckling av 
glesbygden är möjlig och att Näs-
åker är och förblir en mötesplats 
tillika underbar plats att bo på.  

Jag tror att bara vinddraget efter 
era stora visioner och hårda 
arbete har fått fler att se möjlig-
heter här i Ådalsliden. Grattis 
till er utmärkelse som årets Näs-
åkersbo! Det var roligt att få vara 
med och ge er utmärkelsen!

Och så vill jag tillägga att Näs-
åker behöver någon som vill och 
kan sköta en hemsida för vår by. 
Näsåkersportalen ligger nere och 
vi i styrelsen var rörande över-
ens om att en hemsida är viktig 
för oss här i Näsåker. Men vem 
kan och vill sköta denna? Det 
är ännu inte någon frivillig som 
visat intresse. Kom gärna med 
förslag till styrelsen om ni har 
någon lösning för Portalen.

Max Nyman 
Byalaget Näsåkers Samverkan

”Jag tror att bara vinddraget 
efter era stora visioner och 
hårda arbete har fått fler att se 
möjligheter här i Ådalsliden. 
Grattis till er utmärkelse som 
årets Näsåkersbo!”

Max har ordet...
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Skogslandets arkeologi

Under alla år jag varit inne i 
markerna och uppe bland ber-
gen och fjällen har jag sällan 
eller aldrig gjort upptäckter 
av förhistoriska boplatser så 
tidigt på året som i år. Det var 
extra lyckat att det skedde när 
jag vid mitten av mars var ute 
på en mycket fin skidtur i till-
sammans med Mari och Petter 
Olsson i Åsmon. 

Platsen för upptäckten är belä-
gen på en udde i Krångesjön. Det 
kändes direkt när jag såg plat-
sen att här, här finns det något 
att kolla efter. Boplatsmateria-
let visade sig i ett vindfälle där 
solen tagit bra på snön. Platsen 
kommer att återbesökas senare 

i vår för dokumentation. När 
tid bjuds under sommaren och 
hösten kommer jag att fortsätta 
inventera i området Krångesjön, 
Mellgårdssjön och Forsåssjön. 
Då blir det att paddla kajak för 
att lätt kunna nå de lägen jag 
frestas av – samma lägen vilka 
även människor, nu likaväl som 
i svunna tider, trivdes att befinna 
sig på. Inventeringar i markerna 
bygger mycket på, vad jag kall-
lar för, ”trivselkänslan”. Kän-
ner jag så för en viss plats så är 
jag allra oftast helt säker på att 
min känsla inte är originell utan 
tvärtom av tidlöst slag. Bli gärna 
med mig så får vi tillsammans 
testa detta!

Det planeras en hel del för kom-
mande arkeologiska aktiviteter i 
Näsåker med omland. Till dessa 
är intresserade välkomna att del-
ta, unga och äldre. Det behövs 
inga som helst förkunskaper, 
personer vilka läst på är givetvis 
välkomna även de! 

Under en lördag eller söndag i 
maj planeras en dagsutflykt till 
området Sörånäset där Vängel- 
och Fjällsjöälven flyter samman. 
Just där vi har en av de väldi-
gaste boplatserna kända i Mel-
lannorrland. I närheten till den 
har vi även Urkults ”egen” häll-
målning vilken upptäcktes vid 
den arkeologiska utflykten vid 
festivalen 1996 (bild 1 Bofors-

Boforsklacken där en hällmålning upptäcktes 1996 när vi hade en arkeologisk utflykt under Urkult.



Byabladet   •   5

klacken med hällmålningen). Ett 
besök där är givet. Därefter ska 
vi till en av de mest upphetsande 
boplatsmiljöerna som vi kän-
ner till i Norrland, den finns vid 
Bastuloken i Ramsele socken. 
Där har vi ”radhus”, så kallade 
boplatsvallar från yngre stenål-
der, tiden omkring 2800-1800 
före vår tideräknings början. 
Området är ovanligt omfattande 
och har uppvisat fynd utan känd 
motsvarighet i Norrland. Efter 
det att vi ätit vår lunch på plat-
sen åker vi till Högberget för att 
besöka ännu en eller flera häll-
målningar. Inget berg i Sverige 
har så många kända hällmål-
ningar som det aktuella berget. 
Högberget är centralt för det 
numera väletablerade begreppet 
”Rödockrarummet”. Inom en 
yta omkring 1, 5 x 3 mil har vi 
kännedom om 15 hällmålningar 
vilka är målade med rödockra, 
där av namngivningen. Namnet 
är även titel på den bok som vi 
gav ut tidigare i år och även på 
de seminarier om hällbilder som 
vi arrangerar i Näsåker. Varmt 
välkomna till det publika arrang-
emanget vilket för fjärde året i 
rad blir i församlingsgården den 
24-25 september!

Samtliga platser vi åker till un-
der utflykten i maj är mycket 
lätta att nå, flera av dem är rena 
rama ”drive in fornlämning-
arna”. Det blir därför inga som 
helst strapatser utan vi ska i lugn 
takt röra oss i de mycket varie-
rade och besöksvärda miljöerna. 
Anslag kommer att sättas upp på 
olika platser i Näsåker och kom-
mer även att läggas ut på Face-
book. Alla är varmt välkomna att 
bli med på en resa i tid och rum!

Den 15-17 juli arrangeras en 
trum- och landskapskurs i Näs-
åker. Tillsammans med Peter 
Nyström kommer vi att bygga 
varsin ramtrumma (bild 2 trum-
morna) och även besöka mycket 

intressanta arkeologiska miljöer 
där trummor nog varit aktivera-
de för länge sedan. Material till 
instrumenten ingår i kurskost-
naden och med hjälp av kurs-
ledarna, Peter och jag, kommer 
deltagarna att bygga och få med 
sig varsin sådan hem. Lunch 
och middag ingår i kursen, för 
långväga gäster även boende. 
Affischer kommer att sättas upp 
i Näsåker och en grupp är ska-
pad på Facebook. Håll ögonen 
öppna framöver, antalet platser 
är begränsat!

Med början i maj kommer jag att 
arbeta med arkeologiska invente-
ringar i det samiska landskapet. 
Två, eventuellt tre projekt, går då 
igång för fullt. Flera av invente-
ringarna kommer att ske i Ådals-
Lidens socken, men även i om-
landet inom Anundsjö, Junsele, 
Skorped och Resele. Komplette-
rande inventeringar kommer jag att 
genomföra i fjällen och förfjällen 
inom Frostviken i norra Jämtland 
och Dorotea i södra Lappland. 
Eventuellt blir det även en räd in i 
Börgefjälls Nationalpark på norska 
sidan av gränsen. I det området ar-
betade jag förra säsongen, då långt 
bortom vägs ände.

När jag blir hemmavid och in-
venterar i närområdet till Näs-
åker får intresserade mycket 
gärna bli med mig någon eller 
några dagar i markerna. Jag kan 
lova uppfriskande och stärkande 
vandringar och inte minst spän-
nande sådana vid sökandet efter 
de allra oftast mycket svårupp-
täckta samiska kulturmiljöerna. 
Arbetet genomförs genom Ga-
altije Sydsamiskt kulturcentrum 
och ingår i projektet Samiska 
rummet där Länsstyrelsen i 
Västernorrlands län med flera 
är med. Området vilket ska ge-
nomsökas ligger inom Vournese 
(Frostviken norra) samebys vin-
terland. Sedan tidigare känner vi 
till några urgamla samiska kul-
turmiljöer i 

Ådals-Lidens socken. Det finns 
mera spännande därute vilket 
väntar på upptäckt!

Text: Bernt Ove Viklund
Foto: Maria Tjärnström

Boktips
Norrlands hällbildningssäll-
skap. 2011. Rödockrarum-
met. Artiklar från 2008, 2009 
och 2010 års arkeologihel-
ger i Näsåker. Boken går att 
beställa  på www.vulkan.se 
under Shop och sedan fliken 
Vetenskap.

Viklund, Bernt Ove. 2002. 
Några hällmålningar i västra 
Ångermanland, i; Hällbilder 
och hällbilders omgivning. 
Redaktörer: Klang, Lennart, 
Lindgren, Britta och Ram-
qvist, Per H. Regional arkeo-
logi. Örnsköldsvik.

Viklund, Bernt Ove. 2008. 
Jakten efter samiska härdar 
i skogslandet. Råd och dåd, i; 
Westerdahl, Christer; Syd-
samer. Från Atlanten till Bot-
tenhavet. Beograd.
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Gandhi museum
Be the change you wish to see in 
the world. (Gandhi)
Mahatma Gandhi startade Satya-
graha Ashram 1915 i staden Ah-
medabad, i delstaten Gujarat. Här 
bodde Gandhi och härifrån utgick 
den berömda saltmarschen 1930 
för att demonstrera mot britternas 
monopol på salt.
Det är idag ett modernt museum 
och ett institut som arbetar för att 
förbättra de oberörbaras villkor. 
Nu har museet omringats av den 
alltmer växande storstaden och 
trafiklarmet hörs i bakgrunden. 
Atmosfären är ändå lugn och 
Gandhis ande vilar över området, 
i en stad som annars är kaotisk av 
trafik och luftföroreningar.
Jag stannar en vecka för att kom-
ma in i den Indiska rytmen. På ef-
termiddagen lär Lata mig spinna 
på den gamla spinnrocken av den 
typ som Gandhi använde. Efter 
någon dag tar jag hand om de In-
diska turister som vill prova på att 
spinna, medan hon guidar i Gan-
dhis bostad. Jag visar och instrue-
rar och tråden växer fram ur mina 
fingrar. Det är en jämn ström av 
turister och alla vill bli fotograf-
erad tillsammans med mig och 
spinnrocken.

Khadityg
Khadi i Gondal är min favorit. 
Det är en mönsteranläggning där 
man fortfarande håller Gandhis 
ideal högt. Kvalitén är hög och 
atmosfären är ödmjuk. När jag 
bor i gästrummet är jag en del 
av Khadi. Jag blir som en länk 
för de unga kvinnorna ut i värl-
den med mina bilder och videos 
från Näsåker. Korna jag hade, 
vedbacken, läderverkstan och 
marknader, mina barn och barn-
barn, utsikten över Nämforsen, 
Urkult och videon om Essys bu-
tik på Storgatan. De har så många 
frågor.

För ledningen blir jag en be-
kräftan på att Khadi behövs än 
mer idag. De blir glada över mitt 
engagemang i Khadi och vet att 
ekologisk bomull är en naturlig 
utveckling i Khadis anda. Det 
pratade redan Gandhi om. Jag 
ställer upp på tidningsintervjuer 
när man vill skapa lokal publicitet 
kring sin verksamhet.

I år är jag noga med att allt tyg 
som använts i de kläder jag be-
ställer, är spunnet och vävt här i 
Gondal. Och att det är naturliga 
färgämnen som använts.

Ekologiskt tyg
Lagren av varor och material änd-
rar sig hos hantverkarna och deras 
organisationer. I år hittade jag ett 
tyg i ekologisk bomull, handvävt 
med handspunnen tråd, färgat 
med naturlig Indigo. Tyget räcker 
till fyra herrskjortor. Det blir inte 
ens en i varje storlek.
Men det fanns också ett ekolo-
giskt tyg som var ofärgat, vackert 
matt vit. Handvävt i en liten by 
på gammaldags vävstol. Härligt 
levande väv. Räcker till några 
skjortor i alla storlekar. Närodlat, 
spunnet och hemvävt i området. 
Uppsytt hos den lokala icke vinst-
drivande hantverksorganisatio-
nen. Beställt utan mellanhänder 
och hemskickat med kombinerad 
land- och flygfrakt, 30 dagar. Det 
hoppas jag mycket på.
Batik
Nytt i år är att jag köper den 
handmålade batiken direkt från 
batikverkstan. Det gör att jag kan 
påverka modeller och motiv, och 
att jag träffar de som målar och 
syr. Jag beställer tunikor i 2 olika 
färgskalor och 4 olika motiv. Var-
je exemplar blir unikt.

Fortsättning sid 8
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...hier in Näsåker/im Gebiet 
wohnende, Mitbürger, Freun-
de aber auch Besucher!
Nun habe ich die Ehre diese Sei-
te, für uns alle hierher gefunde-
nen, einzuweihen. Wir können 
nun, ab sofort, im Byabladet 
auch mal etwas deutsch, oder 
eben auch in allen Sprachen der 

Welt, lesen. Ich wünsche mir, 
das man die Möglichkeit nutzt, 
um so ein wenig auf andere Art 
zu kommunizieren. Sagen wir 
mal so: schreib mal was!

Nun zu uns! Keine Angst, 
es wird nicht lang.
Was hat uns hier her ver-
schlagen!?Das war die Möglich-
keit im eigenen Freizeithaus ,im 
schönen Schweden, Urlaub zu 
machen.Das daraus nun ein stän-
diger Wohnsitz wurde, hatten 
wir auch nicht gedacht, aber wir 
sind nicht böse darüber.
Klar, mit über 50 ist das nicht 
leicht, zwei drittel seines Lebens 
in Deutschland zu lassen.Vor 
allem vermisst man die Kinder, 
welche sich nicht einig sind auch 
her zu kommen und natürlich 
sein kleines Enkelchen!!
Ansonsten fühlen wir uns hier 
richtig wohl, obwohl es einiges 

an Umstellungen gab.
Wir haben viele nette Leute ken-
nen gelernt und viel Hilfe für das 
Leben hier erfahren.
Wir haben unsere eigene Fir-
ma gegründet, genießen(immer 
noch) unsere Aussicht, so ab 
Ende März können wir den 
Schnee nicht mehr sehen, aber 
dafür freuen wir uns schon auf 
Mai und den Sommer (endlich 
wieder fischen!!!).
Das war es eigentlich schon, ihr 
seht so lang war das gar nicht.
Wir wünschen allen ein wun-
derschönes Osterfest und fleißi-
ges Eier suchen, freut euch auf 
den Sommer und last es euch 
gut gehen. Ach so Nachbarn: 
SCHREIBT MAL WIEDER!
Mit vielen Grüssen.

Bärbel och Karsten, Holafors

Hallo alle 
deutsch sprechende...

Översättning / svenska:
Hej alla tysktalande som bor 
i Näsåker med omgivning, 
medborgare, vänner eller be-
sökare!

Nu har jag äran inviga denna 
sida för oss alla här. Hädan-
efter kan vi få tillfälle att läsa 
lite tyska eller också i andra av 
världens språk i Byabladet. Jag 
önskar, att man utnyttjar möj-
ligheten att kommunicera även 
på andra språk. Då säger vi så: 
Skriv gärna något!
Nu lite om oss! 
Ingen fara, det blir inte långt.
Vad har gjort att vi slagit oss ned 
här? Det var möjligheten att se-
mestra i ett fritidshus i det 

vackra Sverige, som gjorde att 
det blev så. Att det sedan blev ett 
fast boende här i Sverige hade vi 
inte trott, men vi är inte ledsna 
för det.
Det är ju klart, att när man är 
över 50 och levt två tredjede-
lar av sitt liv i Tyskland, att då 
lämna landet… Framförallt sak-
nar man sina barn, som inte är 
överens med oss om att också 
flytta hit och naturligtvis saknar 
vi våra små barnbarn. 
För övrigt trivs vi riktigt bra här, 
även om det var en del omställ-
ning i början.
Vi har lärt känna många trevliga 
människor och fått mycket hjälp 
i vårt liv här.

Vi har startat vår egen firma, 
njuter (varje dag) av vår utsikt, 
och från slutet av mars kan vi 
inte längre se snön, men därför 
glädjer vi oss redan över maj 
och sommaren (äntligen fiske 
igen!!!)
Det var egentligen allt – ni ser, 
så långt var det inte.
Vi önskar alla en underbar påsk-
helg, att ni letar ägg flitigt, gläd-
jer er över sommaren och att ni 
ska ha det så bra.
Ja och så till grannarna: SKRIV 
NÅGOT FRAMÖVER!
Många vänliga hälsningar

Bärbel och Karsten, Holafors

Byabladet artikel på tyska...
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Lycksele tur/retur

Så gick plötsligt den gamla 
rälsbussen igen på vår bana, 
Forsmo-Hoting. Det var en 
fullsatt rälsbuss av äldre mo-
dell som på lördagen 26 mars 
avgick från Ådalslidens sta-
tion mot Lycksele. Stämningen 

var hög och resan blev riktigt 
trevlig. Lokförare var Ken-
neth Landgren som faktiskt 
kört just denna rälsbuss när 
tågen gick ”på riktigt” på vår 
bana. Till skillnad från SJ höll 
vår lokförare tiden…

Under resan såldes lotter där 
pengarna gick till arrangören, 
Ådalslidens Järnvägsvänner. 
Samtliga resenärer blev också 
med automatik medlemmar 
i föreningen i och med att de 
löste biljetten. 

Övernattning skedde på ho-
tell Lappland i Lycksele, show 
med Jill Jonsson och mat trak-
terades och på söndagen av-
gick rälsbussen hemåt igen vid 
strax före ett på dagen. Alla 
passagerare tyckte att fler re-
sor bör anordnas och en idé 
som dykt upp är en familje-
resa till djurparken i Lycksele. 
Vi får se vad Ådalslidens Järn-
vägsvänner hittar på framöver 
och återkommer i ärendet. 

Text & foto: Christer Borg

Väskor
I år har jag beställt några väskmo-
deller efter eget önskemål. Bl. a 
två olika axelremsväskor som 
också män kan ha. En med ap-
plikationer på väsklocket och en 
med broderier. Rymmer en laptop 
och har många fickor. Väskorna 

kommer från två olika hantverks-
organisationer.
Jag har också förbättrat en mo-
dell av axelremsväska och lagt 
till fler fickor i modeller som gick 
bra förra året. Jag blir lyrisk när 
jag väljer broderier och tyger till 
väskorna, de är så vackra. Kvin-
norna broderar ute i småbyarna. 
Olika broderier är från olika folk-
grupper i olika byar. När mate-
rial samlas in till organisationen 
genomförs en kvalitetskontroll 
innan de skickas ut till nya byar 
för sömnad.
Broderi
Jag sitter med kvinnorna som 
kollar broderierna. De rättar till 
de få misstag som upptäcks. Man 
genomför utbildning och träning 
för alla kvinnor, innan de får 
börja leverera. Kvaliteten måste 
vara jämn och följa traditionel-

la normer. 
Kvinnorna 
bestämmer 
själva pris 
och arbetsti-
der. Just 
arbetstiden 
kan leda till oväntade svårigheter 
för organisationerna att fullfölja 
leveranser. Basnäringen för de 
flesta är fortfarande jord- och bos-
kapsskötsel. Det kommer i första 
hand, leveranser av broderier får 
anpassa sig därefter. Organisa-
tionerna gör ett fantastiskt arbe-
te och ser verkligen kvinnornas 
arbete och liv som det primära i 
sin verksamhet. Flexibilitet mås-
te finnas, det är på de arbetande 
kvinnornas villkor som verksam-
heten bygger.

Text & foto: Per Sahlström

Fortsättning från sid 6
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Den 9 februari vart det en resa 
till Gävle för fem medlemmar 
ur Biståndsgruppen. Eva-Lotta, 
Uffe, Angela, Annika, Ellinor. 

Med en hyrd lastbil från Sahl-
éns på 22 kubik och en person-
bil med släp, började turen med 
lastning av klädsäckar som skul-
le med. Klockan 17.39 avgick 
sista bilen från Näsåker.

Nu var vi äntligen på väg. Trots 
tung last, vinterväglag och en 
punktering på släpet så gick re-
san bra. Klockan 00.30 anlände 
vi till familjen Jacobssons Bed 
& Breakfast-stuga i Valbo strax 
utanför Gävle. Bedtime!

Torsdag morgon var det dags för 
avlastning och informationsfö-
reläsning hos Gävleborgs Bi-
ståndsgrupp. Dagens timmar 
fylldes med prat, kaffe, skratt, 
snö, mat, funderingar, svar och 
intryck i massor. Deras 500 kva-
dratmeter stora second hand-bu-
tik imponerade på mig, Ellinor.

De sista timmarna av dagen för-
drev vi på Valbos köpcenter och 
i stugan – ostbricka med god 

dryck och några partier kortspel. 
Medans snön fortsatte att vräka 
ned gick vi till sängs.

På grund av all snö fick vi inleda 
fredagsmorgonen med snöröj-
ning. En timme senare än plane-
rat var vi nere för att träffa Göran 
på Gävleborgs Biståndsgrupp.

Under tiden som vårt släp lasta-
des med nya säckar osorterade 
kläder fick vi en intro på hur vi 
ska sortera och vilka kläder som 
passar att skickas till Västsahara 
och Angola. Målet är att, det vi 
skickar till Gävle ska kunna bal-
pressas direkt utan ny sortering, 
för att sedan sändas till Afrika.

Det började nu bli dax att tänka 
på hemfärden, men en tur till i 
butiken hann vi med. Det blev 
några fynd. Magen började ock-
så kurra vid tidpunkten, så vi 
gick tillbaka till matserveringen 
där vi åt gårdagens lunch och åt 
gott idag också.

Ja, då var det dags att avverka 
de 38 milen hemåt, (klockan 
13.30). Bilen med kvinnfolket 
(Eva-Lotta, Annika, Angela & 

Ellinor) startade först. Strax före 
avgång från Gävle fick även 
lastbilen punktering. Otur! Otur! 
Men till slut kom även Uffe och 
Felix (som hoppat på i Gävle) 
iväg, då låg vi sju mil före.

Med ordlekar, talbok, godis, fi-
kapaus och ”sovande rumpor” 
rullade vi till slut in i Näsåker, 
kl 20.30. Avlastningen av släpet 
påbörjades i kylan, men man 
blev snabbt varm av släpandet. 
Lastbilen dök lagom upp och 
även den lastades av snabbt och 
smidigt.

Klart! Källaren är nu fylld med 
cirka 23 kubikmeter osorterade 
klädsäckar. Nöjda och glada efter 
en trevlig tripp önskade vi varan-
dra en trevlig helg, tack å hej!

Text & foto: Ellinor Eriksson Hedman

”Målet är att, det vi skickar till 
Gävle ska kunna balpressas 
direkt utan ny sortering,  för att 
sedan sändas till Afrika. ”

Fakta
Efter 36 år bor nu cirka 160 
000 västsaharier i något av de 
fyra flyktinglägren i Algeriet. 
Folket är beroende av bistånd.
1 konservburk makrill per in-
vånare och månad.
50 personer får varje år dela 
på 120 kg kläder och 2 säckar 
skor.

Lite fakta gällande Gävleborgs 
Biståndsgrupp:
Tar emot ca 1 ton kläder per 
dag, ca 170 ton per år.
Skickar c:a 100 ton per år 
i pressade balar om 60 kg/
styck.
Sänder till Västsahara och 
Angola.
7 stycken anställda.



10   •   Byabladet

Moflo by i Ådalsliden som har 
anor ända från elvahundra-
talet, har aldrig varit gynnad 
vad vägar beträffar från väg-
styrelsens sida. Byn som ligger 
på en halvö. Med Fjällsjö och 
Åseleälven på varsin sida, har 
ett högt läge över älvens nivå, så 
den väg som byborna haft ner 
till färjstället för att komma på 
landsväg, hade en stigning på 
1-5 färjställen. Låg emellan två 
forsar och var omöjligt att med 
färja komma över med häst vid 
vårfloderna. 

Det var en episod som kan klar-
göra den svåra belägenhet som 
byborna hade vid vissa tillfällen 
för att nå fram till kyrkbyn. Det 
var 1910, ett lik skulle fraktas från 
byn och till körgårn och som det 
var i slutet av april hade isarna 
blivit så dåliga på båda älvarna så 
det gick ej att köra över med häst. 
Liket i fråga kördes först ner till 
älven i Moflo, så spändes hästen 
ifrån och man lastade kistan på 
en långsläde som sköts över den 
svaga isen. Kommen på andra si-
dan lejdes en häst som körde till 
den andra ån vid Forsås färjställe, 
där samma procedur måste företa-
gas för att komma till den andra 
stranden där även en häst hade an-
skaffats för att köra den sista biten 
dit man skulle. Nedskrivaren var 
även med på den färden och var 
då det fälldes det första yttrande 
att bönder själva borde bygga en 
bro över Mofloån, men icke för än 
fem år efter ovanstående yttrande 
hade de kommit till insikt om nöd-
vändigheten av en bro över älven, 
man hökk flera bystämmor där 
de enades och fastställde att bron 

skulle byggas och vad jag minns 
var bron färdig 1915. Byamännen 
i Moflo hade själva byggts sig en 
bro över Fjällsjöälven, under det 
vägstyrelsen sparade ännu fem år 
innan de byggde bron vid Näm-
forsen. 

Dyrbara ytfartsvägar grävdes på 
båda sidor av bron och nu hade 
den isolerade byn kommit ett steg 
närmare genom förbindelsen med 
landsväg. 

Så kom 1920 års stora vårflod 
som sopade bort hela östra land-
fästet av tuckta sten som fördes 
bort av de väldiga vattenmas-
sorna. Nu blev all förbindelse 

med yttre världen avbruten, ännu 
mer än före brobygget, därför att 
nu fanns det inga båtar, inga fär-
jor, som man kunde komma över 
älven på. De kände missmodet 

komma över dem, vid tanken på 
att allt vad de kostat på, för att få 
förbindelse med den yttre världen, 
nu slopas bort för dem. Under så-
dana förhållande, hade det varit 
vägstyrelsens sak att gå Moflo-
borna till mötes, med nybyggnad 
av bron och utfartsvägar, men från 
det hållet var det inte mycket att 
vänta, utan bönderna och även 
flottningsföreningen deltog i sin 
mån, fick åter börja med det dyr-
bara brobygget, att åter få en bro 
över älven. 

Strax därefter begjorde Ådals-
lidens arbetslöshetsnämnd av 
Moflo och Söderfors byamän att 
som beredskapsarbete under den 
svåra arbetslösheten som då rådde 
att få anlägga en väg från Åsmon 
via Moflobron eller älven mot 
Åkvissla där den fortsatte en bit 
från Åseleälven mot Söderfors, 
där den stannade ett stycke in 
i byn. Vägen, en av de dyraste i 
orten per meter räknad, var icke 
precis av behovet för byn, men 
räknas dock bra för kommunika-
tion med Söderfors. 

När vägen var klar erbjöds den till 

Mera från Kallins 
                    dagboksanteckningar…

”Så kom 1920 års stora vår-
flod som sopade bort hela östra 
landfästet av tuckta sten som 
fördes bort av de väldiga vat-
tenmassorna.  ”
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vägstyrelsen för övertagning, vil-
ket de även gick med på, var vid 
de ombyggde del av bron och för-
stärkte den för tyngre trafik.

Ja, nu fanns det trafikväg öster 
om byn, men genom den 2½ km 
långa byn var det fortfarande ing-
en väg. Byvägen fanns ju visser-
ligen, men vilken väg. I somma-
rens torka gick det bra att komma 
fram, men höst och vår var det 
ofarbart och det fick en Stock-
holmsbil erfara en vår för några år 
sedan. Rätt som han körde sjönk 
bilen ner genom vägens bäryta 
och kunde ej tagas loss utan hästar 
och manskap. En belysning för att 
se trängande behovet är för att få 
väg genom den stora byn. 

För en par år sedan väckte Mår-
ten Jakobsson i Moflo förslag om 
att vägstyrelsen skulle låta under-
söka och staka en landsväg från 
vägen till den nya Imforsbron och 
efter norra sidan av Fjällsjöälven 
berörande ett stort antal jordbru-
kare som nu icke ha möjlighet att 
med häst vid barföre komma till 
allmänna landsvägar. 

Vägen skulle lämna Fjällsjöälven 
vid Flodins torpställe mitt emot 
Kilån och fortsätta över Öck-
ebäcksmon till västra änden av 
Moflo by och fortsätta genom byn 
med utgångsläge vid Moflobron. 

Enligt vad meddelaren erfarit 
skall saken ha avancerat så långt 
att vederbörande som har med 
stakningen av vägar att göra, hade 
yttrat att om hösten var nog lång 
skulle ovanskrivna vägsträcka un-
dersökas och stakas detta år. 

Det verkar egendomligt att en så 
viktig väg skall vara i beroende 
av hur långa och korta somrar och 
höstar för att komma i åtgjutande 
av vederbörandes nådiga under-
sökning.

Moflo by har ett innevånarantal 
av 242 personer mestadels jord-
brukare och enligt de kommu-

nala uppgifterna fanns det 1932; 
2 821 vägfyrkar samt vägskatten 
för samma år 1 138, 45. Den nu-
varande kommunalskatten utgör 
1 152,47 och skogsaxien 2 068. 
Dessutom utgår från samma by 
bilskatt på 394. I Moflo by bor 
kommunalnämndens och skolrå-
dets ordförande. Två skolor samt 
postverket föranstaltade postturer 
till byn. Och där bör den vädjan 
snarast om väg till Moflo – Fors-
mo av vägstyrelsen beakta föl-
jande:

1. Därför att den är ytterst näd-
vändig för en stor grupp jord-
brukare som ända från Forsmo 

och hela sträckan efter Fjällsjö-
älven till Moflo äro sommartid 
alldeles isolerade från allmän 
landsväg. 

2. Stora möjligheter för småbru-
kare att bosätta sig på en många 
gamla torp som på grund av 
väglöshet måst övergivas.

3. Behovet för en så gammal och 
stor by där flera kommunala för-
troende män har sin bostad.

4. En stor tidsvinst vid sjuk-
domsfall när lasarettbehandling 
i Backe är av behovet påkallat

Johannes Kallin 
genom Linda Svedin f.d. Kallin

Vi provar med morgonsim!
Torsdag: 6 - 8.30 fr o m v 15 (ej v 17) 

fram till sommarstängningen.
Sista öppetkvällen fredag 10 juni.

Öppettider:
Tisdag 16-21 • Onsdag 13-16 • Fredag 16-21

Kom senast 1 timme före stängning!

Näsåkers Badhus
Telefon: 0622-10441
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Oro inför                     Kägelvallens framtid…
Här kommer en liten rapport 
från Åsmons Samhällsfören-
ing. Ni vet, vi som ansvarar för 
den fantastiska platsen Kägel-
vallen. Ett hus med rötterna 
i den tid då gemenskap och 
umgänge förmodligen betyd-
de mycket mer än idag. Stort 
fint dansgolv och en scen där 
många av dåtidens mest kända 
musiker spelade inför fulla hus.
En utedansbana som bara den är 
ett kulturarv värt att förvalta – 
och en av traktens bästa fotbolls-
planer, renoverad för knappt tio 
år sedan.
Vid bläddrande i gamla klipp-
böcker hittar man anteckningar 
om över 900 inlösta personer vid 
vissa arrangemang. Byn var full 
av liv och det gick ”dansbussar” 
från såväl Kilforsen som Sol-
lefteå. Kägelvallen i Åsmon var 
verkligen en plats att räkna med 
och åtskilliga är de som minns 
sin ungdoms danser just här.
Men tiderna förändras och idag 
är intresset betydligt mindre. 
Kanske är det TV-apparaternas 
intåg i hemmen som gjort att man 
inte längre går man ur huse när 
det händer något i byn? Var och 
en har ju enskild underhållning i 
sin lilla vrå av världen. Man be-
höver inte tänka på hur man är 
klädd och man har alla bekväm-
ligheter inom räckhåll. Kvällen 
kanske är kall och det lockar inte 
att ge sig iväg någonstans… 
Samtidigt, om man väl häver sig 
upp ur soffan och iväg för att 
delta i något annat, så brukar det 
kännas rätt trevligt när man väl är 
på plats. Bara det att startsträckan 
kan vara så lång…!
Jag har suttit med i Samhällsför-

eningens styrelse ett par år och 
hunnit få hyfsat klart för mig 
hur det fungerar. Vårt främsta 
uppdrag är, som sagt, att för-
valta Kägelvallen, såväl själva 
”bystugan” som fotbollsplanen 
och övriga byggnader. De fasta 
kostnaderna – försäkring och el 
– ligger på runt 35.000:- varje 
år. Då är ändå huset kallställt 

mellan arrangemangen och upp-
värmningen sker mestadels med 
vedeldning. Naturligtvis försöker 
vi ordna billig ved och kapar och 
klyver själva för att kunna hålla 
nere kostnaderna. Men det räcker 
ändå inte riktigt till.
En dröm vore att kunna skärma 
av cafeteriadelen vid behov av 
mindre lokal. De flesta arrang-
emang lockar bara en liten skara 
och det skulle räcka bra att inte 
behöva värma upp hela huset. 

Men i vanlig ordning medför alla 
insatser kostnader – och visst 
finns det god vilja att jobba ide-
ellt med praktiskt arbete – men 
material är ändå inte gratis.
I höstas lämnade vi en enkät i 
samtliga 120 brevlådor som in-
går i Åsmons Samhällsförenings 
”krets”. Frågeställningen var en-
kel: Vad slags arrangemang är 
du intresserad av? Har du några 
idéer? Kan du tänka dig att hjälpa 
till?
Det kom in 6 svar.
Och naturligtvis fick detta oss 
i styrelsen ännu mer benägna 
att grubbla över Kägelvallens 
framtid. Om det inte finns något 
intresse av de arrangemang vi 
försöker genomföra – och inga 
förslag på annat som skulle kun-
na vara mer populärt – så återstår 
bara frågan hur Kägelvallen ska 
kunna överleva? Fasta kostnader 
innebär att pengar på något sätt 
måste komma fram varje månad. 
Men hur?
Vi har haft en del inkomster från 
uthyrning, både av plan och hus, 
framförallt i samband med kurs-

”Jag och övriga styrelsen 
känner stor oro över Kägel-
vallens framtid. Om inget 
intresse finns – vad är det då 
vi arbetar för?”
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verksamhet. Vi har även haft en-
staka privata fester, exempelvis 
bröllop och 50-årskalas, och sålt 
fika / mat i samband med kurser, 
föredrag och liknande.
Julfesten är en bra inkomstkälla 
och är (mirakulöst nog!) ett ar-
rangemang som fortfarande lyck-
as locka många att slita sig från 
soffhörnet. 
Vi har även kört ”Bordsloppis” 
ett par gånger och fått in en slant.
Men alla dessa arrangemang som 
inte blir av? Som kräver timmar 
av planerande, affischerande och 
förberedelser men ändå aldrig ge-
nomförs?
Vi har varit tvungna att ställa in 
diverse händelser. Pubkväll med 
Nick Borgen var en mycket upp-
skattad föreställning men då vi 
något år senare försökte upprepa 
denna uteblev gästerna. Janne 
Önnerud är en annan artist som 
var på gång – och sommaren 
2009 planerades för en riktigt 
härlig nostalgikväll med Sollef-
teå Swing & Sweet som laddade 
för att lira kära gamla ”örhängen” 
från Kägelvallens scen. 50-tals-
meny stod på programmet sam-
ma kväll. Fyra personer anmälde 
sitt intresse.
Jag har bott här tillräckligt länge 
för att minnas de härliga bränn-
bollsturneringarna som hölls här 
på 90-talet. Vissa byar hade till 
och med två lag – och även om 
man bara fanns med som publik 
så var det riktigt roliga tillställ-
ningar. Under –09 och –10 gjor-
des försök att väcka liv i denna 
tämligen unga tradition – men, 
nej, inget intresse…
Man skulle ju kunna tro att det i 
dessa ”informationssamhällets” 
dagar är lättare att nå ut med info 
om vad som är på gång. Åsmon 
har en mycket välbesökt hemsida, 
www.asmon.se, som regelbundet 
uppdateras. Tråkigt nog handlar 
det ofta om att planerade arrang-
emang än en gång måste ställas 

in… Men håll ögonen öppna på 
sidan och hör av dig om du vill 
få ett mail varje gång något nytt 
händer!
Jag och övriga styrelsen känner 
stor oro över Kägelvallens fram-
tid. Om inget intresse finns – vad 
är det då vi arbetar för? Att beva-
ra ett ”gemenskapshus” trots att 
det i praktiken är väldigt få som 
vill delta i denna gemenskap?
Ja…detta var en mängd tankar 
och frågetecken från mitt håll. 
Kontakta gärna ordförande Ragn-
vald Byström om du som läser 
detta har några kloka synpunkter 
och idéer!

Vårt nästa arrangemang blir 
en ”Mini-Mässa” under lördag 
och söndag 23-24 april. Bord 
hyrs ut för 100:- till ”knallar” 
av olika slag. Porträttmålning, 
tunnbröd, smycken och hund-
tillbehör. Plantor, böcker, re-
paration av hockeygrejer och 
mycket annat. Kom upp och 
kika – och stöd gärna samhälls-
föreningen genom att ta en fika! 

Text: Åsa Bergh, 
ledamot i Åsmons Samhällsförening

  

HOVEN DROVEN (SE)

JUNIP (SE) LOOPTROOP ROCKERS (SE)

CARLOU D (SN) SHUKAR COLLECTIVE (RO)

MARILYN MAZUR (DK) JON CLEARY (US)

ANNA VON HAUSSWOLFF (SE) VÄÄRT (SE)

SVER (NO) RISING APPALACHIA (US) m.fl.

KÖP DIN BILJETT INNAN 1 JUNI
OCH SPARA 100 KR!



14   •   Byabladet

År 2009 gick Ådalslidens för-
samlings dåvarande Diako-
nissa Astrid Olsson i pension. 
Till hennes avskedsgudtjänst 
i juni det året önskade hon ett 
deltagande av mig i dans och 
av Anneli Björklund i sång.

Astrids avskedspredikan inne-
höll en berättelse om hur hen-
nes försoning med sin mor va-
rit avgörande för att hon skulle 
kunna ta steget fullt ut och bli 
Diakonissa och vara helhjärtad i 
den gärningen. Vi är många som 
mött Astrids hela hjärta.

Så Anneli komponerade sången 
”Mamma” och jag komponerade 
dansen ”Mitt Hjärtas Guld” och 
vi framförde dem i Ådalslidens 
kyrka med ackompanjemang 
även av Örjan Schwieler. Till 
våra mammor, till Astrid och 
hennes mamma, till alla mam-
mor. Till det moderliga.

Så när jag blev tillfrågad om ett 
program till SVT:s Helgmåls-
ringning nu i år var valet enkelt. 
Arven från allas våra förmödrar 

går vidare och nu dansas ”Mitt 
hjärtas guld” på SVT1 Lördag 
21 maj kl 17.50 i Långsele kyrka 

(som har Sollefteå kontrakts bäs-
ta dansgolv) till Annelis sång, 
sammanvävt med ett poem om 
Barnen och en reflektion om för-
soning och kärlek av mig. Tack 
Astrid och alla oersättliga mam-
mor! Välkomna att var med.

Text: Åsa Rockberg
Foto: Jenny Staaf

Näsåkers-samarbete till TV

” Till våra mammor, till Astrid 
och hennes mamma, till alla 
mammor. Till det moderliga.”

En enkel, naturlig, rent av rolig me-
tod, lätt att lära. En hjälp till självhjälp. 
Du lär dig och tränar några gånger i 
grupp och kan sedan göra det själv 
hemma. 

Läs gärna mer och se filmer på: 
www.traumaprevention.com

Onsdag från 4 maj till 8 juni

Introduktion:  18.30-19.30

T R E i praktiken: 19.35-20.45

Plats: Earthheart Center, 
Medborgarkontoret, Näsåker

Kom en gång (minst) på introduktio-
nen och sedan valfritt antal gånger på 
praktikpasset.

Investering: första gången: 350:-
Därefter 150:- /per gång.
Anmälan: senast kl 12 (samma dag)
Kontakta: IngaMari Solders 
T R E instruktör och Rosenterapeut

Tel: 0622-103 99 eller 
ingamari@telia.com

Hjärtligt välkommna!

Skaka av dig stress och gamla spänningar 
med hjälp av

T R E  – Tension Releasing Exercises

Arrangör:  VildRosen och Earthheart Center
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Var rädd 
om din hälsa!

Vad kan Aloe Vera 
göra för dig? 

Fr o m med maj kommer jag 
att ha regelbundna Aloe Vera 
träffar där du får info om Aloe 
Vera och vad denna produkt 

kan göra för just dig. 
Även hudvårdsträffar.

Intresserad av att 
arbeta med mig? 

Du är varmt välkommen att 
arbeta från några timmar 
i månaden upp till heltid.

Ring mig så berättar jag mer.

Anita Rahn, 070 587 84 58

Glad Påsk!

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

Byggnadssnickerier
i specialutförande
efter ditt önskemål

• Portar
• Fönster
• Trappor m.m.

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

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

Passionsgudstjänst:
under stilla veckan, mån - ons kl 19
Skärtorsdagsmässa: 
Skärtorsdag kl 19.00
Långfredagsgudstjänst: 
Långfredag kl 11
Högmässa med dop:
Påskdagen kl 12
Söndagsgudstjänst:
Annandag påsk kl 13.30, Lissgården

Pastorsexp tfn 0622-100 21

Massage, healing
Mottagning i Urhuset

Näsåker
Tidsbeställning Nina Pudja

070-21 24 225
0622-101 34

Presenttips:
Försäljning av små tavlor 

från tavelträdet

www.pudja.se

Helen på Råklippet, 
076 778 00 58

...med vårens heta frisyrer 
eller vårens fräscha färg-
nyanser. 
Glöm inte att salongen 
även kommer hem till dig 
ung som gammal.
Varmt välkomna!

Glad Påsk
önskar vi alla medborgare!

Öppettider:
Mån-fre 7.45-16:30 (säkrast 9-15). 
Bibliotekspersonal är på plats 
torsdagar 9-17.

MEDBORGARKONTORET NÄSÅKER

www.solleftea.se

Välkommen till påskens 
gudstjänster 

i Ådals-Lidens kyrka

Kom in 
och pigga 
upp dig...

Tack
  Stures Rör och 

Näsåkers Snickeri 
för sponsring av motorisborr 
och sponsorerna för andra

priser vid pimpeltävling
på Åssjön 27 mars.
Vinnare av 1:a pris: 
Roland Andersson
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För några år sedan var vi en 
grupp människor som ville 
prova att sända närradion 
från Näsåker.

Efter mycket om och men 
lyckades vi komma till skott 
och nu har vi en radiostudio i 
Urkultshuset. Allt finns på plats, 
det ända som saknas är några 
stycken som kan ta tag i det hela 
och sända.

Vi som startade verksamheten 
har blivit engagerade i annat och 
det behövs helt enkelt lite nya 
krafter som tar vid. 

Det är väldigt roligt att arbeta 
med radio och med den teknik 
vi har är det också enkelt. 
I princip kan vilka typer av 
program platsa, intervjuer med 
människor, musik, matlagning, 
ja vad som helst som intresserar 

dig och som du skulle vilja 
förmedla till andra i kommunen. 
För närradion sänds över hela 
Sollefteå kommun.

Är du intresserad av att delta 
på något sätt ta kontakt med 
Byalaget för intresseanmälan 
och mer information. Det 
behöver inte nödvändigtvis 

vara att själva prata, kanske 
kan du vara med i planeringen, 
intervjua folk, sköta teknik eller 
något annat. Nu när vi har all 
utrustning vore det väl kul om 
den kommer till användning, 
eller vad säger du?

Text & foto: Christer Borg

Närradion i Näsåker

Näsåkers
 Hem & Skolaförening

&
Ungdomsgården

tackar för det gångna 
läsåret och önskar alla en 

Trevlig sommar!

Ungdomsgården vill tacka

LIONS och
Bertil Själander
för ert ekonomiska stöd
Tack till alla för det gångna läsåret
och Glad Påsk!

OBS! U-gården stänger för säsongen v. 19

Näsåkers Hem & Skola förening
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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

Glad Påsk!

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

Handelsbanken
Näsåker  0622-10013

Storgatan 12, Näsåker • 0622 - 102 02

Öppettiderna är flexibla efter 
dina önskemål. Olika varje 
vecka för att det ska passa dig 
och mig perfekt! Tidig morgon 
som sen kväll, liten som stor, 
dam som herr.
Lämna ditt namn och tel.nr. om 
jag inte är på plats. Jag ringer 
tillbaka så snart jag kan.

Stängt 15-19 april pga 
utbildning i klippteknik 

Besök gärna Salongens hemsida och ta del av mina erbjudanden med mera:

www.salongenshemsida.se

My Hansson, fotograf och konstnär, 
plåtar ditt barn eller husdjur.

 Möjlighet att beställa en oljemålning! 
Trasiga dynor? Seldon? Sportgrejer? 

Lämna till proffset ”Plock & Pin” 
för lagning. 

Smycken, böcker, hantverk. 
Designade hundtillbehör. 

Och mycket mer!

Mini-Mässa 
23-24 april, kl 10-16

Se mer på hemsidan www.asmon.se

Glad Påsk!

Närradion i Näsåker

 • Elinställningar
 • Elreparationer
 • Felsökning

För industri och bostäder
A-behörighet

Företagsförsäkring 
F-skatt

Jour dygnet runt 
– Inget jourtillägg inom byarna

40 års erfarenhet!

Bo Folkesson
0622-200 01 • 0730 57 99 18

Holafors • Näsåker

Jag utför kakel-, klinker-, 
murar- och byggarbeten

Mobil: 073 086 54 31
karstensbygg@yahoo.se

HOLAFORS • NÄSÅKER

Snart är det vår!

– tid för att bygga om

Glad Påsk!

Glad Påsk!

Arr: Åsmons Samhällsförening 
& HUNDraelvan. 
Alla intäkter går till föreningen.



18   •   Byabladet

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

www.nipoptik.se

Hos oss får
du kompetens,

valfrihet
och omtanke

Välkommen!

Den 23 mars 2010 var det 
trettio år sedan Sverige hade 
folkomröstning om kärnkraften. 
Kärnkraftens nackdelar var kända 
av riksdagen redan på 1970-talet. 
Folkomröstningen 1980 var råd-
givande, men på hösten samma 
år kom ett riksdagsbeslut om 
att kärnkraften skulle vara helt 
avvecklad senast 2010. 

En ansvarsfull energipolitik 
kräver: Avveckla kärnkraften! 
Använd förnyelsebar energi som 
biobränsle, solceller och vindkraft 
och energieffektiviseringen!

Tips; Gå in på hemsidan www.
folkkampanjen.se och förkovra er, 
njut gärna av Tage Danielssons 
diskussion kring sannolikheten.

Text & foto: Karin Jansson Borg

Kärnkraften skulle vara 
               avvecklad år 2010 

Den 16 mars 2011 var Näsåkersborna ute och demonstrerade mot kärnkraft, gav sitt stöd åt Japan 
och för solkraft!

Ur Thorild Dahlgrens insändare i DN 22/3-2010
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Tel: 301 43

Entreprenadmaskiner
Mark- och vägarbeten
Snöröjning mm

Kärnkraften skulle vara 
               avvecklad år 2010 
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Det sker något magiskt när du inser att du nästan är 
på väg att trotsa fysikens lagar. Du tillsätter energi 
och förväntar dig en viss mängd tillbaka, men plötsligt 
sker det oväntade.

Vår toppmodell, Diplomat Optimum G2, beter sig 
exakt så. När andra värmepumpar producerar en 

förväntad mängd värme och varmvatten, bryter G2:an 
alla mönster.

Tack vare unik värmeforskning får du oöverträffad 
komfort samtidigt som du sänker dina upp-
värmningskostnader ytterligare.

Det är inte magi, men inte heller vad vi vant oss vid. 
Besök thermia.se för mer information.

Tänk om jorden inte
kretsade runt solen

Får ni besök 
av bekanta? 

Har ni trångt? 
Vi hyr ut stuga! 

6 bäddar, varmbonat

0622-10569
Björklund

Kanot
Finns!
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ÅSK hade den 21 mars årsmöte 
på kansliet i Näsåker. Ett 20-
tal medlemmar närvarade vid 
mötet.

Klubben har under 2010 ansvarat 
för underhåll och skötsel av 
skidspår, skidbacke, hockeyplan, 
gym, fotbollsplan samt det egna 
kansliet.

När den anställde i föreningen 
har semester eller är sjuk 
så sköter sektionerna samt 
liftskötargruppen om var sitt 
ansvarsområde.

ÅSK årsmöte Det är fantastiskt att det ett 
sådant otroligt engagemang 
finns i föreningen så att klubben 
kan utföra sina åtaganden året 
om.

Under årsmötet delades Isac’s 
ungdomspris ut. Stipendiaten 
för 2010 blev Markus Sjödahl 
för sina fina framsteg inom 
fotbollen.

Styrelsen för Ådalslidens Sport- 
klubb vill rikta ett stort tack till 
alla och en var som på något 
sätt bidragit till att klubben lever 
vidare. 

ÅSK är nu inne på 85:e året!

Ulrika Ahlström
Sekr. Ådalslidens SKÅrets stipendiat Markus Sjödahl 

Bilder från Vinterfesterna...

Manuel Bojén, Earthheart Dance, 
tillsammans med kronprinsessan 
Victoria invigde Paralympics 
World Winter Cup i Sollefteå 
den 15 februari.

Midvinterfesten 2010, Näsåker.
Isskulptur av Lasse Abrahams-
son: Självaste Midvintergudin-
nan från Indiska mytologin.
Inomhusdekor: Anna Abrahams-
son. 
Dekor och eldkonst skapat med 
Suverän handräckning från Ele-
nor och Micke Hedman.

Foto: Jenny Staaf
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Nya Begravningsbyrån
Sollefteå

Roger Söderström
Ombesörjer allt vid dödsfall.

Bouppteckningar, testamenten, etc.
Jour dygnet runt.

Ombud i Näsåkerområdet:
 Göran Sandman, 076-148 83 31

Storgatan 74 • Sollefteå
Tel: 0620-510 14

•  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

3 års
garanti på reservdelar

levererade av
Mekonomen

Handelsbanken
Näsåker  0622-100 13

Funderar du på 
att byta bank? 
Vi har extra öppet för 

dig torsdag 5 maj. 
Ring gärna och boka tid. 

Vi finns där du bor! 

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

Dagens lunch och Thaimat
Glad Påsk!

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

Klassisk massage
&Bindvävsmassage

Medicinsk Qi-Gong
Biyunmetoden
Hatha Yoga

Medicinsk Yoga
Välkommen till

Jeanette Flodin
Diplomerad i samtliga...

070 227 85 62

ÅSK årsmöte Ingelas Café

Storgatan 23, Näsåker • 0622-10510

Öppettider:
vardagar 10-16.30, lördagar 11-15,

söndagar stängt

Kamsdag!
onsdag 27 april, 11-15

Kams med tillbehör, 
smör & bröd, dryck 75:-

Välkomna!

Bilder från Vinterfesterna...
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VÅGRÄTT:
 8.  Dator
 9.  Rovfågelsbaby
11.  Rycka till
12.  Renman
13.  På rygg i ringen
15.  Frågeord
16.  Kort avsnitt
18.  Ställer upp och hjälper
19.  For
20.  Före efternamn förr
21.  På pianot samma som giss
22.  Behandlingshem
25.  Kan man hand om
26.  Vid tilltal till flera

27.  Irritera
28.  Släd-rad
32.  Mångplaning med sex sidor
33.  Glädjeyttring
34.  ”När det går upp ett ljus”
36.  Värk
38. Som avser munnen
40.  Avdrag eller på växt
42.  Kan väl vara
43.  ”Lia”
47.  Gammalt skivbolag
48.  Flytande-kristall-skärm
50.  Klängväxt
52.  Tysk 1900-talsförfattare
54.  Grön ökenplats

55.  Presens av vara
56.  Var övertygad om
58.  Läkarförkortning
59.  Hövding
60.  Barrväxt, ofta i buskform
63.  I fotogen
64.  Vardagligt för ansikte
66.  Ravin
68.  Ingenting
69.  I ost
70.  Bindvävsbildning
71.  Vatten under noll
72.  I nordafrikanskt land
74.  Ej planterad
76.  Vacker
77.  Undgå, lura
78.  Tjörn

LODRÄTT:
 1.  Köra iväg
 2.  Slybekämpare
 3.  Betala för postgång
 4.  Kan man ta sig
 5.  Alkoholkontroll
 6.  Sammanslaget
 7.  Omvändbar
10.  I gruva
13.  Rysk-ukrainare
14.  Före moms
15.  Ton med dallring
17.  Undersöka
20. Usch!
23.  Portugisisk koloni till 1961
24.  Håller äldre fönster på plats
26.  Ack!
29.  Gå runt med extra t
30.  I adapter
31.  Vatten i å, med extra n
35.  På många djur
36.  Är många brott
37.  Den gruppen spelade elektronisk  
  pop
39.  Ort, drygt 10 mil öster om Ankara
41.  Pluraländelse                       
44.  Huvudinnehållet
45.  Lugn
46.  Norrman som illustrerade barn-
  böcker
48.  Synhjälpmedel med handtag
49.  Densamme
51.  Bör man aldrig vara mot barn
53.  Bakhjälp
57.  När man inte tar in
58.  Vill man inte efter andras pipa
61.  I lera
62.  Vak
65.  Kungsfisk
67.  Kan ett elakt ord göra
71.  På vintersjö
73.  Fårläte
75.  Yttrade

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10

11 12

13 14 15 16 17

18 19 20

21 22 23 24

25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35

36 37 38 39

40 41 42

43 44 45 46

47 48 49

50 51 BOSSE 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

Skicka lösningen senast den 23/5 till Bo Lundgren, Lärkvägen 13, 88030 Näsåker. Först rätta lösningen 
vinner en Trisslott. Märk kuvertet ”Byakrysset”. OBS! Vinsten hämtas ut på Näsåkersmacken av vinnaren! 
Glöm inte namn och adress. Lycka till!

Byakrysset 1 • 2011

Namn:________________________________________________   Adress:_______________________________________________________________
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Nästa nummer kommer ut vecka 25
Skicka artiklar och annonser före den 5 juni

H A L L O N U T
F E L A P E S T O
E L G R E K I S K
B Ä R R A V E

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

B A N K I R H A V Y
E N A G T E I N Ä R A
T L E V A T T E N H Å L

Lösning på Byakrysset 4 • 2010

Har du någon rolig historia som du vill bidra med? 
Maila mig, birgit.lidstrom@citat.com

Prenumeration
Alla hushåll i Näsåker får
Byabladet. Övriga i Sverige
kan prenumerera, det kostar 150 kr/år. 

Sätt in pengarna på PG 16 90 33-8 så skickar 
vi tidningen!
Glöm inte att skriva namn och adress på den 
som Byabladet ska skickas till.            

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

juni • sommar BYALAGET

N
Ä

SÅ K E R S  S A M V E R K AN

Byabladet

Nr 4 2010 • Årgång 11

Starke Hellman i Norrmoflo                                   sid. 10

God Jul och Gott Nytt År!

WWF:s miljöpris till en näsåkersbo                                                             sid. 7

Jul-
numret!

Glada Byarutan

Vinnare är Leif Svensson, Norrmoflo som vinner 
en Trisslott. Grattis!
Vinsten hämtar du på Näsåkersmacken.

11 st insända lösningar.

– Kan du tänka dig att 
Peter kallade sin fästmö 
”mitt lilla påskägg”.
– Ja det stämmer precis. 
Hon är både hårdkokt 
och målad.

Anders hade just lärt sej spela dragspel. En 
gång när han hade några vänner hemma tog han 
fram spelet och rev av en låt.
Han fick mycket beröm av sina vänner som app-
låderade friskt. Men så sa en av dom:
– Kan du inte spela Kostervalsen?
– Va, en gång till? 

En anställd blev inkallad på chefens kontor. 
Chefen tittade på den anställde och sa:
– Jag är ledsen att säga det här, men du får 
sparken!
Den anställde tog det ganska lungnt och gick ut 
ur rummet. 
Men snart kom han tillbaka och sa:
– Tyvärr,  jag hittar inte sparken. Kan jag ta 
pulkan istället?



Först i kommunen med EU-certi-
fierad utbildning inom värmepump-
installation

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

Utnyttja ROT-avdraget 

och gör en bra affär!

Vår nyaste berg-, jord- och sjövärmepump IVT Greenline HE. 
Reducerar elförbrukningen ytterligare vilket ger dig ännu lägre 
uppvärmnings kostnader.
En god nyhet för dig som vill spara både pengar och miljö.

www.ivt.se

Kalendarium
22 april kl 20:00
P-Danjelsa och Röttran Band
Skogsnäs Kulturhus

23 april kl 21:00
Thomas Zidén med Dara Dagger
Hotell Nämforsen
Arr. Club Sebastian

25 april kl 18:30
Hur Många Lingon Finns
Det i Världen
Markusgården
Arr. Stiftelsen Näsåkers Bio

7 maj kl 10:00–14:00
Bytardag med barnartiklar
Markusgården

14 maj kl 12:00
Ett Friskare Sverige
Gå-Bingo från Badhuset
Arr. ÅSK:s motionssek.

21 maj kl 20:00
Music Is The Weapon
Skogsnäs Kulturhus

Max antal deltagare 15 st. 
Plats: The Nordic Centre, 

Storgatan 33 i Näsåker

Anmälan görs till Aktiv Ungdom:                    
 076-160 65 75

zwyx.distrikt@aktivungdom.se

Konstkollo
13 - 17 juni, för 10-18 år
Animerad film, glasfusing, 

keramik/mosaik, digitalt foto, 
målning/teckning

och naturupplevelser.
Pris: 900:- / inkl. kost & logi

Tycker du att bokföring är
tidskrävande och svårt?
Vill du ägna tiden till det 

du är bra på?
Då ska du höra av dig till mig

Det jag kan hjälpa dig med är:
 • Löpande redovisning
 • Fakturering
 • Löner
 • Bokslut
 • Deklarationer

Tveka inte – höra av dig 
för ett kostnadsförslag

Camilla Lundgren
Kvalificerad redovisningsekonom
073 834 07 76, 0622-100 37
millan.lundgren@telia.com

CML
Redovisning

Bygden behöver sin ridskola!
Ridskolan behöver dig. Bli stödmedlem!
300:- /år eller frivillig gåva. Bankgiro: 

5972-1969Tack för att du stödjer vårt arbete!


