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Nygamla tider
Välkommen till årets första Byablad. Redaktionen är ny och 
knappt varm i kläderna. Trots att vi gått upp i sidantal har vi 
inte fått plats med allt vi ville ha med. Vi jobbar på att hitta 
form och upplägg. Vi har till exempel infört en debattsida (sid. 9) 
Vindkraftsplanerna väcker känslor hos berörda boende. Och 
utbyggnaden är ett hett ämne vi kommer att återkomma till.
I övrigt räknar vi med att i stort sett köra samma saliga bland-
ning som tidigare med rapporter från både nu och då, inter-
vjuer med unga och gamla och artiklar om allt möjligt som 
händer i Näsåker med omnejd. 
Om du vill skriva om något, hör av dig till någon i redaktionen 
i god tid.
Och du: skicka redan nu in tips på evenemang under juni, 
juli för evenemangskalendern (sid. 17) till torestad@gmail.
com. Datum, klockslag, kort om evenemanget samt eventu-
ellt arrangör.
Glad påsk och trevlig läsning önskar redaktionen.
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Nummer 1: Påsk 2: Sommar 3: Höst 4: Jul

Utgivn. vecka 13 24 38 47

Manusstopp 11 mars 20 maj 2 sept 4 dec

Omslagsbild: Snölek på förskolan.
Foto: Åsa Hedman
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Byalagets arbetsgrupper lever och frodas. Ett tag 
hängde Byabladets fortsatta utgivning i luften. 
Risken för nedläggning var överhängande. Det 
behövdes nya redaktörer/skribenter och inte 
minst någon frivillig kraft som kunde sälja 
annonser. 

En kväll i februari kallades det till stormöte på 
Ingelas Café för att finna krafter som kunde rädda 
tidningen. Sju personer kom… några av dessa 
kände sig hågade. Bland annat doldisen Göran 
Sandman som erbjöd sig att ta hand om annonsför-
säljningen. Och det är bara konstatera att ”Sand-
man” gjort ett kanonjobb. Rätt man på rätt plats, 
kan man lugnt konstatera. En fantastisk resurs är 
också Birgit Lidström i Helsingborg som fortsät-
ter att ta hand om redigering och layout. Redaktio-
nens sammansättning är också ny.

Funderingar kring en omstart/nystart av hemsidan 
pågår. Arbetet med att utveckla Näsåkers nipor 
fortskrider. Ett 30-tal kor går på bete och förra 
sommaren slutfördes arbetet med bastun nere vid 
älven. Stig Wikström var anställd för att rusta upp 
stigar och körvägar.
– Han har gjort ett jättefint jobb, säger Nisse  
Humlesjö.
Kommande planer är att rusta upp ängsladorna 
nere vid älven. Nya tak och byte av stockar 
behövs. Byalaget har sökt bygdeavgiftsmedel från 
Länsstyrelsen och hoppas att renoveringen ska 
komma igång i sommar.
Något som absolut kommer att bli klart i sommar 
är utläggningen av de nya spängerna bort mot 
hällristningsområdet.

Text: Åsa Hedman
Foto: Nisse Humlesjö
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Det samiska rummet

Under ett drygt kvarts år-
hundrade har arkeologiska 
inventeringar efter härdar av 
samisk typ genomförts i Ång-
ermanland, men även i andra 
landskap. För en översikt över 
härdarna, på sydsamiska aer-
nie, vilka skvallrar om samiska 
visten föreslår jag boken Syd-
samer från Bottenhavet till 
Atlanten (se Boktips i slutet av 
artikeln). Rapportarbetet över 
resultatet 2011 är klart, här 
kommer det endast en mycket 
kort översikt. 

Arbetet under 2011 inom sock-
narna Ådals- Liden, Anundsjö-, 
Junsele- och Resele pågick ge-
nom Gaaltije sydsamiskt kul-
turcentrum och i samarbete med 
samebyarna. Är ni i Östersund där 
centret är beläget passa då gärna 
på och gör ett besök.

De härdar som upptäckts i skogs-

landet inom de nämnda socknarna 
ligger inom Vuornese (Frostviken 
norra sameby) och Vilhelmina 
södra samebys vinterland. På bild 
1 ser ni en av alla de härdar som 
upptäckts. Lägg märke till den 
tydliga ytterkanten av den väl-
byggda härden. Den största ste-

nen vilken syns närmast i bild är 
placerad i den bakre änden av kul-
turminnet, stenen utmärker även 
riktningen mot kåtans bakre del, 
köksutrymmet, men även ytan där 
den samiska trumman förvarades. 
Genom en jordsond kunde kon-

stateras att härden som så många 
av de andra är fylld med sten. De 
är byggda med stor omsorg. Ib-
land ligger de ensamma, ibland i 
grupper och det har även hänt att 
områden med ett större antal har 
upptäckts. 

Genom arkeologiska utgrävning-
ar längre norrut i landet har det 
visat sig att härdarna kan vara så 
gamla som drygt 1 000 år. Date-
ringar finns från den tiden och in 
i medeltid och hela vägen genom 
den historiska tiden och ända in 
i 1900-talet. Det talar verkligen 
för en mycket lång kontinuitet i 
de renbetesområden där härdar 
upptäckts. De lägen där de upp-
täcks ligger mer eller mindre nära 
flyttlederna. Vanligtvis finner vi 
dem på torra backar intill myrar, 
tjärnar, bäckar, åar eller kallkäl-
lor. Åtskilliga har upptäckts på 
myrholmar. Men de har även 
upptäckts nära sjöar och större 

”Boplatsen upptäcktes av 
Lasse Englund för omkring 
20 år sedan. Det är den hit-
tills äldsta kända i Väster-
norrlands län. Dateringen är 
som äldst omkring 8 440 år!”

Utsikt från Lillfjället mot den mäktiga Borgahällan. (Bild 2)
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vattendrag. Det är inte speciellt 
ovanligt att vi även gör upptäck-
ter på hällmark. Vid arbeten inför 
Botniabanan undersökte vi härdar 
av samisk typ både vid Lill- Mo-
sjön och på Bjästamon, norr res-
pektive söder om Örnsköldsvik. 

Den första härden av samisk typ 
vilken upptäcktes i Ådals-Liden 
visades för mig för drygt 10 år 
sedan av upptäckaren, Lasse Eng-
lund från Näsåker. Denna härd 
kan mest sannolikt kopplas till en 
uppgift av Paul Lundin. Lundin 
nämner där med hänvisning till 
Pelle Molin att: ”…en lappkoloni 
funnits i gamla tider vid Skällån 
(se nedan), Skällåberget och 
Lapphällorna”. Härden som Las-
se visade finns på Lapphällorna.

Pelle Molin har i en bok uppgifter 
om gamla samiska visteplatser i 
Ådals- Liden, det är intill Skällån 
(idag Skäljån) där vi bland an-
nat har Snickerstensmon som är 
bekant inte minst för de skolbarn 
vid skolan i Näsåker som var 
med vid en liten undersökning av 
stenåldersboplatsen på den aktu-
ella mon. Därefter har barn från 
skolan även varit med vid prov-
tagningar på platsen. Boplatsen 
upptäcktes av Lasse Englund för 
omkring 20 år sedan. Det är den 
hittills äldsta kända i Västernorr-
lands län. Dateringen är som äldst 
omkring 8 440 år! I rapporten från 
länsmuseet står inget om den upp-
gift som Pelle Molin nedtecknat 
under 1890- talets början. Molin 
skriver: ”Lappkojor hafva förr 
varit vid Skällån; Tomter efter 5 
á 6 sådana ha nyligen upptäckts.7 
stenar i eldstaden, så att här ha 
lappar varit mera bofasta än nu. 
Ännu öfvervintra lappar här, som 
allm. kändt är.” Vid mitt besök 
på platsen senhösten förra året 
kunde jag konstatera stora stenar 
vilka är påverkade av eld. Jag är 
övertygad om att de kommer från 
härd eller härdar från historisk 

tid vilka styrts åt sidan vid anläg-
gande av vändplanen på platsen. 
För min del skvallrar stenarna om 
att uppgifterna från Pelle Molin 
stämmer. 

Efter det att Lasse visade mig den 
första kända härden har jag upp-
täckt en grupp nära Lappmyran 
där det för första gången i land-
skapet Ångermanland även upp-
täckts en förvaringsanläggning 
som på sydsamiska kallas för bu-
ornie. Vi kan vara helt övertygade 
om att det finns ännu flera gamla 
samiska visten att upptäcka inom 
Ådals-Liden och de angränsande 
socknarna. 

Arbetet med att dokumentera det 
Samiska rummet har även genom-
förts från en bit in på den norska 
sidan av Sapmi, inom bland annat 
Börgefjälls Nationalpark och vi-
dare genom området Stekenjokk 
och Borgafjäll (bild 2). Därefter 
fortsätta det ned i lågfjällsområdet 
och vidare till skogslandet genom 
bland annat Ådals- Liden och ned 
mot mera kustnära lägen. Ett av 
uppdragen skedde inför planerna 
på vindsnurror i ett bergsområde 
nära Bjärtrå i Kramfors kommun. 
En av upptäckterna där är en härd 
av samisk typ. Renskötarkultu-

rens flyttleder sedan urminnes tid 
är verkligen långa! 

Sökandet efter gamla samiska 
visten, fångstgropar, hällmålning-
ar, stenåldersboplatser mm kom-
mer att fortsätta till våren. Just 
nu pågår planering för säsongen 
2012 där det även blir att inven-
tera inom Ådals- Liden. Arbetet 
är utan ände, landskapet döljer 
mängder med kulturminnen…

Text och foto: Bernt Ove Viklund

Lästips:

Paul Lundin. 1970. Lapparnas roll  
i bygdens liv, i; Ådals-Lidens Hem-
bygdsbok. Sollefteå.

Pelle Molin. 1964. Samlade skrifter. 
Bokgillet i Uppsala. Uppsala.

Bernt Ove Viklund. 2008. Sökandet 
efter samiska härdar i skogsland och 
kustmiljö. Råd och dåd, i, Christer 
Westerdahl; Sydsamer från Botten-
havet till Atlanten. Båtdokgruppen.

Bernt Ove Viklund. 2011: 3. Inven-
tering efter härdar av samisk typ i 
Ångermanlands skogsland. På upp-
drag av Gaaltije- sydsamiskt kultur-
centrum.
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Hippie Helena
            – Näsåkers nyutexaminerade läkare

”Vilken tjej hon är”, tänker jag 
på väg uppför den långa backen 
till huset där hon bor med sin 
familj. Snökanterna bokstavli-
gen hänger ner in emot vägen 
och jag oroar mig lite för att 
köra fast med min Volvo v70. 

När jag närmar mig krönet undrar 
jag var infarten till själva huset 
har tagit vägen. 

Då står hon där på skidor, högst 
upp på den enorma plogkanten 
med höga stavar som når långt 
ovanför axlarna, hennes stora hår 
är hopbundet i en knut i nacken, 
hon ser lite ut som Plupp eller 
som ett vackert väsen som kom-
mit direkt från skogen. 

I själv verket är det precis tvärt 
om, Helena Toss, som är hen-
nes riktiga namn, kommer från 
storstan, Stockholm. Hon är upp-
vuxen i en ”normal” svenssonfa-
milj med en mamma, pappa och 
en bror. Helena påbörjade sina 
gymnasiestudier på Södra Latins 

gymnasium, Riddarfjärdsskolan, 
fotografiska programmet. Flytta-
de hemifrån vid 16 års ålder, hop-
pade av gymnasiet med högsta 
betyg i foto och helt utan andra 
slutbetyg.
Hennes smeknamn ”Hippie-He-
lena” vet hon inte riktig själv va-
rifrån det kommer, det hade hon 
med sig redan innan hon kom hit 
till Näsåker.

För att vara mer exakt kom He-
lena först till Skogsnäs, tillsam-
mans med några vänner. Året var 
1988 och Helena var 18 år. Det 
var ett litet gäng glada anarkister 
som flyttade in i vagnar och ”tip-
pisar” för att bygga en sommar-

stuga att fly till då storstadslivet 
blev för påfrestande för kropp 
och själ.

De äldre i Skogsnäskollektivet 
var glada och tacksamma för att 
det kom ungdomar. Det glada 
gänget överlevde delvis genom 
att leva som råttorna i staden, ta 
tillvara saker som konsumtions-
samhället lämnat efter sej som 
skräp. En ideologi som Helena 
fortfarande kan stå för.

Det är imponerande att det i prin-
cip går att skapa ett helt liv och 
leva ett helt liv på att ta tillvara på 
saker som andra människor inte 
vill ha.

Helenas livskamrat ”Snuffe”, 
kommer in i huset och vi konsta-
terar snabbt att han bland annat 
har grymt coola initialer: U.S.A. 
Ulf Sigurd Arvidsson också född 
i Stockholm, 1955. Snuffe har sex 
barn, varav två med Helena, och 5 
barnbarn. De träffades på Skogs-
näsfestivalen första gången och 

”Hon hade ett band runt 
midjan, Snuffe hade ett 
precis likadant. Det sades 
att det var ett” förlovnings-
band”, istället för att bära 
ringar hade de ett band runt 
magen”
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Snuffe blev ”sjukligt drabbad” 
redan då, säger han glatt. Det tog 
några år innan de blev ett par.

Ett roligt citat av Snuffe från tiden 
innan de levde ihop, dem emellan 
lyder ungefär så här:

Helena: ”Spräng hela skiten!”
Snuffe: ”Fan, vad du är negativ!” 

De kommer från olika ungdoms-
rörelser Snuffes gäng var mera 
Flower Power, kärlek till alla. De 
var visionärer och de ville faktiskt 
skapa något. Helenas gäng var 
mera kapitalismens barn, hade 
anarkistiskt tänkande och de var 
mera ute efter att paja saker. 

De kom hit till Näsåker i olika 
tider och i olika skeden i livet, 
både i sina egna liv och i livet 
som sådant. Men att det finns en 
gedigen kärlek mellan dem råder 
det inga tvivel om. Snuffe berättar 
glatt och stolt om sin fru: ”Hon är 
grym! Duktig att läsa, hon har en 
hårddisk som kan lagra hur myck-
et som helst och ORGANISERA, 
det är hennes grej! Hon är en kon-
trollmänniska som inget passerar 
förbi. Vi äldre hade kunskapen, 
men Helena kom in och styrde 
upp, hon organiserade.” Snuffe 
snackar på med en grymt skön av-
slappnad ton med en lite mystisk 
blandning i dialekten. För mig 
som är född och uppvuxen i Näs-
åker låter deras dialekter lite som 

coolt Stockholms tugg, som inger 
en viss typ av respekt faktiskt.

Ett av mina första minnen från 
badhuset någon gång i början av 
nittiotalet, av Helena (som var en 
i mängden av alla ”grönisar/ hip-
pisar”) är att hon hade ett band 
runt midjan, Snuffe hade ett pre-
cis likadant. Det sades att det var 
ett” förlovningsband”, istället för 
att bära ringar hade de ett band 
runt magen. Om det berodde på 
att det ville vara annorlunda och 
ville sticka ut eller om det var ett 
helt medvetet val att inte konsu-
mera och stödja smyckesindu-
strin, berättade inte ryktet. 

Under vårt samtal frågar jag gi-
vetvis om detta mytiska kärleks-
band. Det visar sig vara helt fel, 
båda två dementerar direkt. Det 
var ett band som enbart var till för 
att hålla byxorna på plats. Prak-
tiskt! Resåren på brallorna från 
”bidraget” var helt enkelt utsliten 
och istället för att laga resåren i 
alla byxor och underkläder som 
de använde var ett band i mid-
jan mer praktiskt. Vi skrattar gott 
och reflekterar några ögonblick 
om hur vi människor uppfattar 
varandra, och ibland är rädda för 
olikheter och det som är nytt och 
annorlunda. I Helenas ungdoms-
rörelse var det en merit att sticka 
ut, det var bra att inte göra som 
alla andra. Och visst är det så, att 

det är lättare att vara annorlunda 
om man tillhör en grupp eller gör 
något tillsammans. 

Att komma upp till Norrland och 
kunna leva ett självförsörjande liv 
med låga omkostnader visade sig 
vara perfekt för Helena. 1991 flyt-
tade Snuffe och Helena ihop i ett 
litet torp med ett rum och en liten 
köksdel. Helena började tova, od-
lade grönsaker och studerade på 
Hola Folkhögskola för grundbe-
hörighet för gymnasiet och födde 
deras första dotter 1994.

Intresset för djur och deras hälsa 
skapade en nyfikenhet på vete-
rinärmedicin vilket i sig blev en 
omedveten inkörsport till yrket 
som läkare. Under vissa perioder 
finns och fanns det möjligheten 
att genom arbetsförmedlingen få 
en utbildning betald. ”Det lär ju 
var intressant med medicin på 
människor också”, tänkte He-
lena och hoppade på underskö-
terskeutbildningen på distans, 
ett och ett halvt års studier via 
GB-skolan.

Under 5 år jobbade Helena som 
”uska” på intensiven i Sollefteå 
samtidigt som hon tillsammans 
med Snuffe flyttade till ett större 
hus, med en stor gård där de väljer 
att leva så självförsörjande det går.

Fortsättning på sid 8 

Snuffe dirigerar fåren ut på bete.
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Deras andra barn föds 2004. De 
har lite gårdsdjur som katter, häs-
tar, kor, kaniner, grisar och får. 

Eftersom Helena är lite rädd för 
hästar och stora kor och inte hel-
ler gillar hundar kommer hon 
fram till att veterinär är nog ingen 
bra idé att bli. Hur det var, gjorde 
hon högskoleprovet, sökte till 
universitetet läkarprogrammet, 
Umeå. Man kan ju alltid söka och 
i sjuksköterskeprogrammet får 
man varken läsa kemi eller cell-
biologi, och doktorer råder det ju 
brist på i Norrland...

Hon kommer in efter första an-
sökningen, så hösten 2006 börjar 
läkarstudierna. Helena tar med 
sig deras yngsta dotter till Umeå 
de perioder som studierna kräver 
det. Fortsätter att leva självförsör-
jande genom att odla, tova och 
sälja sina saker för att få extra in-
komster. 

Snuffe och hon ägnar sig gärna 
åt olika hobbyverksamheter, som 
snarare genererar pengar än kostar 
pengar. Snuffe går ner till halvtid 
på sina olika jobb och stöttar He-
lenas beslut på alla sätt han kan. 
Han tar hand om barnen ser till 
att vara hemma när de kommer 
hem från skola och dagis. Sköter 
gården och hushållet när, Helena 

studerar, jobbar eller engagerar 
sig i olika projekt; t ex Bidraget 
som hon värnar om. Utan Snuffe 
hade det aldrig gått såklart!

Snacka om driftiga människor 
med klara tydliga direktiv och 
målsättningar. Det är fint att få ta 
del av hur omedvetet de höjer var-
andras prestationer och visar res-
pekt för sin partners beslut. Hur 
de stöttar varandra i det klyschiga 
uttrycket vått och torrt! 

Den 21 januari 2012 har Helena 
Toss slutfört sina läkarstudier 
och är nu färdig läkare med en 
AT-tjänst i Sollefteå. Efter fem 
års studier väntar nu en två år 
lång AT-tjänstgöring. Och det är 
väl värt att fira! Vi i Byabladet är 
stolta och glada över att få upp-
märksamma en fantastisk kvinna 
som presterat så enormt mycket 
på så olika områden under relativt 
kort tid.

Stort Grattis Helena du inspirerar 
hela vår bygd i så mycket. 

I slutet av februari kunde vi i Näs-
åker läsa på anslagstavlorna om 
en inbjudan till en examensfest. 
Texten löd på ett ungefär så här: 
Middag runt sex, vill du äta ta 
med det du vill. Vi bjuder på lite 
drycker och Mustat Silmet under-
håller. Övernattning går att ordna. 
Ingen föranmälan krävs. Alla som 
känner sig manade är välkomna! 
Dress code: höftskynke eller bal-
klänning passar lika bra. 

Korrekt CITAT: ”Slösa inte peng-
ar på examenspresenter, jag har 
allt jag behöver, det finns dock 
dom som inte har det, sätt in ett 
bidrag till t ex läkare utan gränser, 
enkät via deras hemsida om du 
har en femtiolapp över.”

Jag tycker att detta beskriver He-
lena som person väldigt bra. Rak, 
tydlig, ärlig, öppen och tacksam. 

Hennes fest var otroligt uppskat-
tad och välbesökt med många 
vänner och bekanta. Mat till ett 
helt kompani eller till en hel fat-
tigstuga som hos Emil i Lönne-
berga. Det var periodvis kö in i 
huset, hallens golv var svårt att se 
för alla skor. Alla människor som 
var där kändes glada avslappnade 
och tacksamma. Jag uppfattade 
Helena som glad och lugn, hon 
virvlade runt bland alla männis-
kor och såg ut att trivas bra, hon 
har ju lite kollektivvana bakom 
sig. Det är en bra egenskap i hen-
nes framtida yrkesposition. Van 
att ha mycket folk omkring sig 
både i hemmet och på jobbet. 
Stort Lycka till och tack Helena!

Ps: Den som hade gjort den un-
derbara spenat- och fetaostpajen 
till Helenas fest får gärna skicka 
in receptet till Byabladet eller 
höra av sig till mig, jag vill så 
gärna få äta den igen. 

Text: Marie Lundin
Foto: Helena Toss, Marie Lundin

”Stort Grattis Helena du 
inspirerar hela vår bygd i så 
mycket” 

Odlingarna strax nedanför gården. 
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I kommunen planeras det just nu 
för ett flertal vindkraftsparker.

Det norska bolaget Fred.Olsen 
Renewables och SCA har bil-
dat FORSCA AB som planerar 
att bygga 210 kraftverk á 210 
m höga i området Fängsjön och 
Storsjöhöjden. Det finns idag ing-
et kraftverk i Sverige som är så 
högt. Jämför med Sveriges högsta 
byggnad Turning Torso som mä-
ter 190 m... 

På grund av den höga höjden så 
måste verken förses med ett hög-
intensivt blinkande ljus som står 
på dygnet runt. Verken avger 
dessutom ett oljud som kommer 
att höras flera kilometer bort. 

I de närmaste byarna bland an-
nat Fängsjö, Omsjö, Tallnäset och 
Grundtjärn så kommer vindkrafts-
parken att utgöra ett dominerande 
synintryck. Forsca bedömer att 
Näsåker kommer att få en begrän-
sad visuell påverkan, det betyder 
allt mellan 0–159 kraftverk. Hur 
många kommer du att se från 
ditt hus? Forsca kommer inom 

kort att sätta upp ett fotomontage 
på medborgarkontoret i Näsåker. 
Gör ett besök och bilda dig en 
egen uppfattning om projektet!

Vad är då fördelen?
Vindkraft är en förnyelsebar en-
ergikälla och räknas därför som 
miljövänlig. Men varför byggs 
kraftverken här? I Norrland pro-
ducerar vi redan mer el än vad vi 
gör av med, för att inte tala om 
Sollefteå kommun som är Sveri-
ges näst största vattenkraftspro-
ducerande kommun. El ska pro-
duceras där den konsumeras pga. 
det svinn som uppstår när elen 
transporteras. Så varför byggs det 
då här? Jo, för att i södra Sverige 
– där elen behövs, där möter man 
ett motstånd mot vindindustrier. 
Vindkraftverk förstör nämligen 
boendemiljön för människor i 
södra Sverige – men tydligen inte 
i Norrland? 
Kommunen hoppas att projek-
tet ska generera arbetstillfällen 
och det låter ju positivt. Men hur 
många eller vem som kommer 
att få jobb kan ingen svara på. 
Är det bybor eller entreprenörer 
utifrån? Kan vi till och med tappa 
arbetstillfällen och invånare pga. 
projektet? Hur kommer det att gå 
för Omsjö camping, vars gäster 
väljer campingen pga. det tysta 
natursköna läget? Kommer gäs-
terna tillbaka om de får bo i ett 
konstant buller och se alla dessa 
vindkraftverk? 

Det finns olika forskningsrapporter 
om hur det konstanta bullret påver-
kar människors hälsa och sömn. 
Kommer de bofasta och sommar-

stugeägarna att kunna bo kvar? Det 
vi vet med säkerhet är att många i 
området kommer att få sina liv på-
verkade av vindindustrin. 

210 stycken, 210 meter höga, 
blinkande, roterande, bullrande 
vindkraftverk i Din närhet för 
att generera ström som ska kon-
sumeras någon annanstans och 
ge pengar åt ett bolag... Låter det 
snurrigt? Gå in på www.snurrigt.
vildavastra.se för att läsa mer och 
delta i debatten. På hemsidan finns 
länkar till andra hemsidor, artiklar 
och även en namninsamling mot 
den storskaliga vindindustrin. Du 
är välkommen att kommentera 
oavsett om du är för, emot eller 
inte har tagit ställning än. 

För nu till det viktigaste, det är 
inte för sent att påverka! 

Det är Länsstyrelsen som kom-
mer att fatta beslutet om vind-
kraftsparken blir av. 

Kontakta Länsstyrelsen och be-
rätta vad du tycker! För fram dina 
åsikter till kommunpolitikerna. 
Har du frågor om projektet? Kon-
takta Forscas projektledare Mag-
nus Ringlöv på tel 090-10 84 82 
eller Lars Gustavsson på tel 060-
19 33 53. Det går även bra att 
ringa mig på tel 070-271 14 25 
om du vill bolla dina åsikter. 

Med hopp om en god dialog 
/Emma Hamberg

Bild: Ritjelsberget, 
Havsnäs vindkraftsanläggning, Jämtland. 

Foto: Fredrik Herrlander

Bild lånad från: www.mynewsdesk.com

Har du förstått 
                               vad som håller på att ske?

DEBATTDEBATT



10   •   Byabladet

Ringar på vattnet
Jag var nog inte den enda i Näs-
åkers by som blev både chock-
ad och ledsen när jag insåg att 
Näsåkersmacken nu var satt i 
konkurs. Jag var personligen 
bedrövad då jag pratat mycket 
om vikten av att faktiskt ta sitt 
kollektiva ansvar för fortlev-
naden av handel, service och 
mångfald.

Att Tobbe och Ann-Christine nu 
gick i konkurs var en mycket 
större tragedi för Näsåkers by än 
att mista macken. Den var den 
centrala träffpunkten, öppen 365 
dagar på året, med det mesta man 

kunde tänka sig behöva. Det som 
inte där fanns, finnes faktiskt nå-
gon annanstans på byn, ännu. Det 
är en nedåtgående trend – som 
ekonomer skulle utrycka det – i 
båda matvarubutikerna, cafeet 

och i viss annan handel. Att vi har 
denna mångfald i det småföreta-
garklimat som råder i Sverige, 
EU och övriga världen, är smått 
fantastiskt. Anledningen är enkel. 
Vi handlar lokalt. Problemet, den 
negativa trenden, ligger i att vi 
inte längre gör det i samma ut-
sträckning.

Vikten av kollektivt ansvar
Att vi nu kommit undan med 
blotta förskräckelsen, ja för-
utom skadeskjutna Tobbe och 
Ann-Christine med närmaste, 
för att de förlorat macken, torde 
vara en väckarklocka för samt-
liga Näsåkersbor med omnejd. 
Vi har åsamkat ringar på vatt-
net, med illa följd. Macken först, 
vem härnäst? Vilka företagare 
kan vi klara oss utan? Jag bor 
här, mycket tack vare den unika 
mångfalden, av vad som behövs 
för att man ska kunna existera på 
denna plats. Näsåker är speciellt. 
Fråga någon av de 26 olika na-
tionaliteterna som bor här! Fråga 
en företagare. Se själva när ni är 
ute i Sverige. Hur mycket handel, 

service och mångfald har de på 
annat håll i Sveriges inland, i en 
by på ca 700 personer med om-
nejd. Inte mycket.

Vikten av kollektivt ansvar
Jag är inte en förmögen man, 
men jag känner mig rik ändå i 
Näsåker med omnejd. Vi behöver 
inte åka miltals för minsta sak, 
hjälpen finns nära tillhands, ännu. 
Jag handlar mest lokalt. Man blir 
glad över att finna det mesta hem-
ma, när man väl behöver det. Det 
ekonomiska i det hela vägs upp 
av faktumet att tack vare lokalt 
handlande i allt som finns, kan vi 
alla överhuvudtaget bo här! Ring-
ar på vattnet. När väl service och 
handel tryter, flyttar även folket. 
Vem vill det, räck upp en hand. 
Inte mången det inte. Låt oss is-
tället få dessa ringar på vattnet 
att bli svallvågor som ger oss en 
skjuts i en mer positiv riktning. 
En riktning mot kollektivt ansvar 
för handel, service och mångfald. 

Mika Moretti, Deep Forest Tattoos

”Låt oss istället få dessa 
ringar på vattnet att bli svall-
vågor som ger oss en skjuts  
i en mer positiv riktning”

Singvald Sundvall köpte bensinmacken i Näsåker 
1964, sonen Torbjörn ”Tobbe” Sundvall började 
jobba där direkt efter nian 1972. På 90-talet tog han 
och systern Ann-Christine över rörelsen. Men då 
den nedåtgående trenden under senare år inte gick 
att vända, valde de att gå i konkurs. Ann-Christi-
ne kommer att arbeta i den nya ”macken”. Tobbe 
praktiserar på Statoil i Sollefteå. 

Text : Åsa Hedman

Foto: Shell i Näsåker som det såg ut på 50- och 60-talet. 
Bilden är från Sollefteå bilddatabas.

Inom samma familj i nära 50 år
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Stures Rör tar över macken

Näsåkersmacken kommer att 
öppna igen. 
– Min ambition är att den ska 
vara ett nav i byn, säger nya 
ägaren Sture Persson. 

Sortimentet kommer att innehålla 
färre livsmedel, men utökas med 
fler verktyg och tillbehör samti-
digt som Sture flyttar dit delar av 
sin VVS-firma.

När macken i Näsåker gick i 
konkurs, var Sture Persson en av 
många som reagerade med sorg i 
hjärtat. 

– Jag vart ju både skärrad och 
förtvivlad, jag har alltid sagt att 
när macken stänger då är det 
goodbye med Näsåker. 

Men det gick inte många dagar 
innan tankarna började snurra 
kring att själv lägga ett bud på 
verksamheten. I konkurrens med 
fyra andra intressenter blev det 
Sture som avgick med segern.

– Det känns bra det här, jag vill 
att det ska vara som förr, att 
macken är navet i byn.

I skrivande stund finns inget fas-
ställt öppningsdatum och enligt 
Sture lär det dröja en månad el-
ler två innan verksamheten kan 
starta upp igen. 

Lokalerna måste byg-
gas om för de nya 
ändamålen. För att få 
plats med allt kan det 
bli aktuellt att till och 
med bygga ut.

– Och det är det ro-
ligaste av allt, säger 
han.

Han hoppas att kunna få 
tillbaka bussgodshante-
ringen, men överlåter 

med varm hand Systemombuds-
uppdraget till någon annan. Det-
samma gäller videouthyrningen.

– ATG-hanteringen hänger i 
luften, det beror en del på ATG 
själva hur det blir, de har ju redan 
hämtat alla maskiner.

Det som kommer att finnas kvar 
är försäljningen av varmkorv och 
godis mm. Tanken är att skapa 
ett utrymme där man kan sitta 
ner när man äter eller tar en kopp 
kaffe.

– Jag vill att folk ska kunna 
komma in och värma sig och ha 
någonstans att vänta på bussen, 
säger Sture.

Målsättningen är att ha öppet 
alla dagar. Livsmedelsutbudet 
kommer han att minska ner till 
förmån för verktyg och material 
inom byggsvängen – sådant som 
inte finns i Näsåker i nuläget.

Den stora förändringen är att han 
flyttar dit sitt kontor och delar 
av lagret från Lidgatu. Som det 
varit hittills har han haft kontoret 
”hemma på kammarn”.

– Men jag vill komma närmare 
folk och mina kunder.

Verkstadsdelen har han än så 
länge inga särskilda planer för. 

Till en början räknar han med att 
hyra ut per timme till den som 
vill skruva själv.

– Egentligen är det ju inte en 
mack jag tar över, pumparna ägs 
av ett separat bolag sedan i hös-
tas. Men jag hoppas ändå att stäl-
let kommer att kallas ”macken” i 
folkmun.

Kunderna kommer att mötas av 
välkända ansikten eftersom både 
Åke Näslund och Ann-Christine 
Strandlund – den ena av de tidi-
gare ägarna har sagt ja till att bli 
anställda.

Sture tillhör mångsysslarnas skara; 
utöver VVS-firman med sex an-
ställda driver han tillsammans 
med fru och dotter Fäboddam-
men, ett samlingsnamn för en 
camping och stugby med tillgång 
till put-and-take-fiske och restau-
rang med fullständiga rättigheter. 
Han dansar folkdans och är ord-
Han dansar folkdans, är aktiv i 
Lions, ordförande i Ådalsliden-
Reseles LRF-avdelning sedan 20 
år. Och så har han ett 20-tal kött-
djur. I sommar fyller han 63…

– Visst, jag ser en massa arbete 
framför mig, men man får ta en 
dag i sänder och låta bollen rulla 
i rätt riktning.

Det kommer att bli en rejäl invig-
ning när allt är klart och ytterli-
gare en invigning av ett stort vär-
mepumpscenter lite längre fram.

Text och foto: Åsa Hedman

”Jag vart ju både skärrad och 
förtvivlad, jag har alltid sagt 
att när macken stänger då är 
det goodbye med Näsåker. ”
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Nytt liv i Pelle Molinstugan

Idéer finns om att hålla Pelle 
Molinstugan öppen vissa tider 
under sommaren 2012.
– Men det behövs i så fall någ-
ra frivilliga som kan tänka sig 
att ställa upp, säger Nils-Erik 
Humlesjö, ledamot i stiftelsen 
Paul Lundins minnesfond.

Vi har mycket att vara stolta över 
i Näsåker vad gäller kulturarv. 
Hällristningar, ett fint museum 
runt dessa, en hembygdsgård med 
mängder av föremål och doku-
ment rörande Näsåker med om-
nejd, för att nämna något. Till det 
kommer Pelle Molin och stugan 
han bodde i under perioder mel-
lan 1891 och 1894.

Nu har idéer om stugan och dess 
öppethållande lyfts och vi tänkte 
höra om det finns intresserade 
Näsåkersbor som vill hjälpa till 
med dessa idéer…

1996 renoverades stugan och det 
gjordes en fin film (som också 
gick på SVT) om Pelle Molin. 

Ådals-Lidens hembygdsförening 
fick ganska stora bidrag för att 
göra filmen och för att rusta upp 
stugan, eftersom detta är en viktig 
del av vårt kulturarv. Pelle Molin 
var ju som de allra flesta känner 
till en av de första författarna som 
skrev om den norrländska natu-
ren, därtill var han också en fin-
känslig målande konstnär.

Nu har vi haft en träff mellan 
hembygdsföreningen och ett 
par personer från Stiftelsen Paul 

Lundins Minnesfond. Idén som 
presenterades var att på något vis 
försöka hålla Pelle Molins stuga 
öppen 3 timmar under 4 dagar i 
veckan under turistsäsong! Från 
veckan efter midsommar till för-
sta veckan i augusti när Urkult går 
av stapeln.

Totalt skulle det bli 72 timmar. 
Är vi då minst 12 personer som 
ideellt kan ta på oss uppgiften att 
vara på plats i stugan, innebär det 
6 timmar (2 pass) totalt per per-
son. Än kanske inte så stor upp-
offring av ledig tid, men viktigt 
för våra turister som kommer om 
sommaren. 

Givetvis har vi tänkt göra ett 
kompendium med alla detaljer 
och därtill åtminstone en kväll 
med kunskapsinhämtning om 
Pelle Molin, hans liv och stugan 
han bodde i.

Är du intresserad, hör av dig till 
Christer Borg, 0706-84 74 31, el-
ler Nils-Erik Humlesjö på 100 94. 

Hoppas du tycker detta låter lika 
roligt som vi, det är aldrig för sent 
att lära sig nytt!

Text och foto: Christer Borg, 
ordförande Ådals-Lidens 

hembygdsförening

”Men det behövs i så fall 
några frivilliga som kan tänka 
sig att ställa upp”
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Punsch bjöd på härlig musik
Fredag kväll, den 24 februari, 
det är ca 10 grader kallt ute i 
Näsåker. 
På Storgatan genom byn rör sig 
flera små ekipage med kulturin-
tresserade människor mot för-
samlingshemmet.  Det är flera 
som uppmärksammat att ett band 
ska spela ikväll. I hallen betalas 
det låga inträdet, endast 50 kr och 
då ingår en dricka. Borden dras 
undan och stolar möbleras snabbt 
och spontant om av publiken själv 
till en halvmåne framför scenen, 
så att vi kommer närmare och får 
nära ögonkontakt. 
Punsch intar scenen lugnt och 
sansat, det är en ung trio som be-
står av sångerskan Maja Eriksson, 
slagverkaren och fiolisten Samuel 
Andersson samt den akustiska gi-
tarristen Erik Ronström, men alla 
sjunger och spelar några instru-
ment i vissa stycken lite nu och då.

Kvällen inleds med några gri-
pande och lite lugnare visor innan 
sinnesstämningen omvandlas till 
betydligt livligare. ”Felat” heter 
en visa.  ”Sjung gärna med, den 
är väldigt repetitiv, om inte annat 
tjatig, så sjung gärna med”, får pu-
bliken som uppmaning.Det flestas 
huvuden guppar i takt och nästa 
alla fötter rör sig under stolarna. 

Bjällrorna som är fästa runt foten 
på Samuel Andersson är definitivt 
medryckande och tillsammans 
skapar bandet en otroligt härlig 
känsla i rummet som fylls med 
glädje och förundran av de många 
tänkvärda fraser som virvlar förbi 
i texterna.  Danslusten smyger 
sig på och några lockas upp till 
dans. Jag imponeras av det unga 
bandets rutin och deras samspel, 
de sjunger och spelar så natur-
ligt och självklart. En blandning 
av modernare pop, ballader från 

medeltiden och folkmusik som 
svänger.  

Längre in i spelningen får vi veta 
att trion spelat ihop sedan 2006. 
Vi har turen att få höra en helt ny 
låt som har Världspremiär - som 
bandet själv kallar det - i Näs-
åker på församlingshemmet. Den 
handlar om att leva fri i drömmen 
och att glömma betongen. ”Leva 
fri i sömnen, Leva fri i dröm-
men.”  Det är de orden som jag 
tar med mig hem, det är de orden 
som ger energi till att utvecklas 
vidare…

Sammanfattningsvis var det 
mycket fin spelning med glad och 
positiv publik, bandet bjöd defini-
tivt på en innehållsrik musikstund 
både instrumentellt och verbalt i 
härliga toner som gav åtminstone 
mig mersmak.  

Text och foto: Marie Lundin
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Glad Påsk!
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Enligt Svenskt Kvalitetsindex mätning. Läs mer på dina.se
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OVIKEN Tel 0643-101 15 
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Loppisen i ny regi
Aziz Demirci har flyttat in i gamla posthuset 
- mitt emot hotellet - med både sig själv och 
sin loppis. 

Tills i höstas drev Rolf Lidén en populär loppis 
i ”Lundbergshuset” i kurvan mitt emot hotel-
let. Aziz var en i gänget av de som arbetade där.
– När den måste stänga diskuterade jag med 
Rolf om att öppna en verksamhet här i gamla 
posthuset istället, berättar Aziz.
Nu hyr han både affärslokaler och lägenhet av 
Rolf. Dessutom sköter han eldningen i kåken. 
Under vintern har motorsågen gått varm för 
att kapa upp meterved till pannan.
Loppisen har öppet alla dagar, han tar emot 
det mesta som kommer in och reparerar det 
som behövs. Hembakt tunnbröd finns också.
Aziz som bott i Sverige i över 20 år kommer 

från Istanbul i Turkiet och är svetsare i grunden. För några år sedan tog kärleken honom till Resele. 
Men nu har han alltså flyttat till Näsåker.
– Här kommer jag att bo tills jag går i pension, då åker jag raka vägen hem till Turkiet, säger han 
med ett befriat leende.

Text och foto: Åsa Hedman

Dina dag i Backe
Lördagen den 5 maj
Kl. 10–15. Välkommen!
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Klassisk massage
&Bindvävsmassage

Medicinsk Qi-Gong
Biyunmetoden
Hatha Yoga

Medicinsk Yoga
Välkommen till

Jeanette Flodin
Diplomerad i samtliga...

070 227 85 62

Bi-draget
Solidaritet & Second hand

Öppet alla fredagar kl. 14–18
Storgatan 23, Näsåker

Nytt ombud 
i Näsåker!
Sedan 1 februari är Coop Nära nytt 
ombud för Bussgods. Ombud i Resele 
är som tidigare, Handlar’n i Resele.
Välkomna med era paket.

Vart som helst. När som helst.
www.bussgods.se

•  Återanvändning ett klimatsmart   
 alternativ!
•  Nya varor från Biofood i butiken!

Vi önskar alla en Glad Påsk!

ARBETE FINNS!
Är du kvinna eller man över 
18 år så är du välkommen 
att arbeta med mig. 
Du kan arbeta några timmar 
i månaden, eller så vill du ha 
ett heltidsjobb. 
Du är välkommen att kontakta 
mig oavsett hur mycket eller 
lite du vill arbeta. 
Du får betald utbildning under 
tiden du lär dig.
Välkommen!
Anita Rahn • 070 587 84 58 
anita.rahn@bredband.net

MÄHLERS
SMIDE AB
Tel. 0622-100 58, 070 555 96 
42

Tillverkar stålkonstruktioner till industri, byggnader 
och kraftverk. Tillverkning av maskinkonstruktioner, 
Industrimålning och platsmontering. 
Kontakta oss för offert!

mahlers@mahlers-smide.se

Glad Påsk!
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Den värdefulla tiden

En morgon för inte så länge se-
dan stod jag och tjatade på min 
femåring att han skulle skynda 
sig. Då tittar han upp på mig 
och säger ”Mamma, kan du be-
rätta en sak för mig; Varför har 
vi så bråttom? Varför har man 
bråttom egentligen?” 
Jag tittade på honom en lång 
stund medan jag letade i huvudet 
efter det rätta svaret, som jag efter 
en stund insåg att jag inte skulle 
hitta. ”Du, sa jag, det är faktiskt 
en jättebra fråga! Den ska jag 
fundera på idag så kan vi fortsät-
ta prata när vi kommer hem sen 
igen.” Han verkade nöjd så, men 
hos mig fortsatte tankarna. Hur 
kan det komma sig att vi dagligen 
låter oss styras av en klocka när 
det finns så mycket annat som är 
viktigare?!  
En välplanerad tid sägs vara det 
främsta kännetecknet för ett väl-
planerat sinne, vilket förmodligen 
stämmer. För mig är tiden också 
en abstrakt icke-förnybar resurs 
som inte borde struktureras upp så 

strängt. Det handlar väl ändå om 
en odelbar helhet där vi själva är 
vår egen arbetsgivare? I dagens 
tekniska industrialiserade organi-
serade värld är allt så uppdelat. Vi 
missar så mycket när vi skyndar 
oss och glömmer bort det vi är här 
för att lära oss. Att bli medveten 
om livets guldkorn är inte så svårt 
om man bara anstränger sig lite. 
Jag har nog skyndat en hel del i 
mitt liv och missat flera avfarter 
som jag borde tagit av på. Idag är 
jag tack och lov mer uppmärksam.  

Jag hyser inga som helst tvivel 
om att universum belönar den 
som är modig, medveten och upp-
märksam. Har man väl bestämt 
sig för att tackla livets utmaningar 
till fullo kommer förmodligen vår 
inre styrka och kraft att visa oss 
vägen. Är det någon som på ful-
laste allvar tror att vi kommer att 
bli lämnade ifred om vi väljer att 
köra på i samma hjulspår år ut och 
år in utan att bli satta på prov? Vi 
kommer förmodligen att få vara 
med om en del obekväma möten 

lite då och då för att göra oss upp-
märksamma. Är man medveten så 
lägger man märke till dessa ”mö-
ten” när de uppenbarar sig.       

Frågan är om man är villig att se 
de? Det finns en bok som heter 
Iors lilla dysterbok. Den hand-
lar om pessimistiska Ior i Nalle 
Puh som tycker att livet är grått 
och tråkigt. Han har en väldigt 
motsträvig inställning till livet, 
”Varför lära sig något nytt?!” Den 
är strålande underhållande och 
uppfriskande, om man är förskaf-
fad med sådan humor som jag 
har och förstår ironin. Alla har vi 
nog lite av Ior i oss vissa stunder, 
men det måste vara en förfärligt 
beklämmande upptäckt att inse att 
han bor i oss för jämnan. Endera 
lever man med öppet sinne och är 
tacksam för livets prövningar, el-
ler så fortsätter man att resonera 
som Ior; ”Eländigt, det är just vad 
det är. Eländigt.” 

Erika Olofsson

”I dagens tekniska industrialiserade 
organiserade värld är allt så uppdelat. 
Vi missar så mycket när vi skyndar 
oss och glömmer bort det vi är här 
för att lära oss”
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Ritzéns Livs AB
 Öppet: Mån-Fred: 9-18 • Lörd: 9-15 • Sön: 12-15

     Storgatan 19, Näsåker. Telefon 0622–101 08

• Egentillverkad korv
• Försäljning av frimärken     
• Post och Paket 
• Schenker privatpaket
• DHL
• Apoteksombud

 Hemkörning av varor:
 Onsdagar: Åsmon – Holafors
 Fredagar: Resele – Näsåker

Lia Bil- & Däckservice AB

Hamptjärnsvägen 18, Näsåker • Mobil 070 640 54 02

PRISEXEMPEL:

Halogenlampa 29:-
Osram H4 

Halogenlampa 57:- 
Osram H7

2-taktsolja 98:-
Helsyntet, 1 liter

Motorolja 69:-
Delsyntet, 1 liter

Bilschampo 53:-
Turtle Wax, 1 liter

Aspen bensin 159:-
5 liter

Sommardäck av de flesta fabrikat till 
mycket konkurrensaktiga priser!
Ring för prisuppgift.

Öppettider enligt överenskommelse, 
även kvällar. Välkommen!

Glad Påsk!

EVENEMANGS-
 KALENDERN

Här samlar vi in allmän information om 
kommande evenemang. Som gynnar byn 
och oss alla.

Så om du är arrangör eller vill att ett 
evenemang skall komma med i evene-
mangskalendern maila till: 
torestad@gmail.com

Skriv kort: Vilket datum? Vad arran-
gemanget heter? Vart och vilken tid? 
Samt eventuell arrangör. Vi avgör om 
evenemanget ligger bra i tiden för 
nästa nummer. Se Byabladets utgiv-
ningsveckor på sidan 2. 
Tack för er hjälp!

Mars
31 mars, kl 10-14
Second hand klädförsäljning
Markusgården, Näsåker

April
21 april, kl 10-14
Klädbytardagar, barn
Markusgården, Näsåker

Påskafton 7 april, kl 20
Dara Dagger
Hotellet, Näsåker
Arr. Club Sebastian

15 april, kl 18
Ulrika Bodén sjunger psalmer 
av Nicke Sjödin
Näsåkers Kyrka
Arr. Urkult

22 april kl 18
Resele kyrka 
Cecilie Vokalensemble med 
Swings Spelstuga ger en 
föreställning med sång och musik.

28 april kl 18.00
(Lokal ej bestämt) Mellansels Gospel-
linje, Voices of Unity, gör en repris på 
sin uppskattade konsert i Eds kyrka 
11 februari.  
Lördag 28 april, kl 20
Irish Brew
Hotellet Näsåker
Arr. Club Sebastian

Maj
11-12-13 maj. Personalkvintetten 
ger konserter i pastoratet 

Juni 
1-2 juni
Körkonsert i Resele och Eds kyrkor.

28-29 april:
Handlerkurs med Gerard O’Shea

11-13 maj:
Scandinavian Working Dog Institute 
– tre spårhundsproffs!

Passa på! En drömhelg för alla med 
intresse för nosarbete.

www.egetbevag.se  • 0622-300 12

På gång hos HUNDraelvan våren 2012!

Norrlands bredaste 
kursutbud finns i Åsmon!
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Tisdag 16–21   •   Onsdag 13–16   •   Fredag 16–21
Torsdag 06–8:30 Morgonsim

Öppettider påsk: Skärtorsdag 5/4: 6–8:30 och 16–19. Långfredag 6/4: STÄNGT
Inget morgonsim den 12 april (Påsklov)

Välkomna!

”Näsåker känns som en stor familj”
I somras tog Selda Yüksel och Ulas Demir över Flintabaren 
– vägkrogen och pizzerian uppe vid Riks 90. Ett beslut som 
de inte ångrar det minsta.

Det var halvt på skämt och halvt på allvar som Selda föreslog 
sin kusin Jasmine – den tidigare ägaren –att Selda skulle 
kunna ta över Flintabaren om Jasmine och Mulla någon gång 
i framtiden funderade på att sälja. Det var för tre och ett halvt 
år sedan och Selda jobbade som undersköterska i Avesta, men 
var tillfälligt uppe och hjälpte till på pizzerian under Urkult-
festivalen.
– Jag tyckte så mycket om stämningen i Näsåker så jag tänkte 
att här skulle jag vilja bo.
Och när telefonen ringde flera år senare höll hon fast vid beslu-
tet. Hennes man Ulan Demir hade redan en del erfarenhet från 
restaurangbranschen, så de slog till.
Paret har sina rötter i turkiska Kurdistan, men Saida har varit 
längre i Sverige än Ulas. Den lilla familjen med sonen Demir 
trivs väldigt bra i Näsåker.

– Det känns som om man är del av en stor familj, alla hejar och är vänliga.
Så var det inte i Avesta, där hejade inte ens alla grannar på varandra. 
De har inte gjort några ändringar i menyn eller öppettiderna utan fortsätter i samma spår som Mulla 
och Jasmine (som flyttat till Sundsvall).
– Vi får se hur det går, det är för tidigt att se ännu, men vi hoppas på det bästa, säger Selda.

Text och foto: Åsa Hedman
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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

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

För info, se predikoturerna 
i Tidningen Ångermanland 

varje torsdag.

Pastorsexp: 0622-100 21

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 
och vårens gudstjänster 
i Ådals-Liden, Junsele, 
Resele och Eds kyrkor! 

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

Mobil: 073 086 54 31
karstensbygg@yahoo.se

HOLAFORS • NÄSÅKER

Snart är det vår!

– tid för att bygga om

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

www.nipoptik.se

Hos oss får
du kompetens,

valfrihet
och omtanke

Välkommen!

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

Telefon/fax: 101 78
Verkstad, Åsmon: 301 13

Mobil: 0731 82 19 45, 070 685 57 59

Näsåker

Handelsbanken
Näsåker  0622-193 90

Glad Påsk!
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Näsåkers
 Hem & Skolaförening

&
Ungdomsgården

tackar för det gångna 
läsåret och önskar alla en 

Trevlig sommar!

Näsåkers Hem & Skola 
önskar alla en Glad Påsk!
OBS! U-gården stänger för läsåret vecka 19

En härlig dag i skidbacken
  Foto: Ellinor Eriksson Hedman

Simon, Cecilia, Beatrice, Patricia och Tindra.

Heja, heja! Starten på skidtävlingen. Lukas.
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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

Storgatan 12, Näsåker • 0622 - 102 02

Öppettiderna är flexibla efter dina 
önskemål. Olika varje vecka för att 
det skall passa dig och oss perfekt! 
Liten som stor, dam som herr! 
Lämna ditt namn och telefonnum-
mer om vi inte är på plats. Vi ringer 
tillbaks så snart vi kan.
Den 7-11 maj är jag på Mallorca så 
Salongen har lite semesterstängt.

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

www.salongenshemsida.se

Glad Påsk!

Glad Påsk!
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!

Kom in 
och pigga 
upp dig...

Nina Pudja erbjuder
Massage, Healing 
och Ortobionomi
I Urhuset, Näsåker

Tidsbesällning
070 212 42 25 
0622-101 34

Försäljning av 
linnement, presentkort, 

små tavlor, Bevingade ord mm

Varmt välkomna!

www.pudja.se

Handelsbanken
Näsåker  0622-193 90

Handelsbanken Näsåker 
– din lokala bank sedan 1921
I Handelsbanken har det lokala bankkontoret det 
samlade ansvaret för sina kunder. Vi tror på lokala 
beslut och bygger allt på närhet till kunden.   
Vårt mål är att skapa varaktiga relationer och att       
få dig som kund långsiktigt nöjd 
med Handelsbanken. 
Välkommen till en riktig bank! 

Vårkampanj!
Matrix Proforma 99:-
Hårspray, 400 ml
ord pris 180:-, gäller så långt lagret räcker.

Får ni besök 
av bekanta? 

Har ni trångt? 
Vi hyr ut stuga! 

6 bäddar, varmbonat

0622-10569
Björklund

Kanot
Finns!
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Mer information om lediga lägenheter: 

www.solatum.se

Adress Storlek Yta Hyra

NÄSÅKER

Ängsvägen 30 A  2 rum & kök 46 3.581 

JUNSELE

Gunillavägen 4  2 rum & kök 63 4.520 

Gunillavägen 14 B  2 rum & kök 56 5.815 

Gunillavägen 6  3 rum & kök 82 5.815 

RAMSELE

Centrumvägen 5 A  1 rum & kök 39 2.520 

Tingsvägen 2  2 rum & kök 56 3.895 

Läkarvägen 1  3 rum & kök 78 5.190 

UNGDOMS-

RABATT!*

25 %
Gäller för dig 

som är mellan 

18–25 år.

* Ungdomsrabatten gäller tom maj månad.

Second hand-försäljning
Våren kommer och alla tillställningar
avlöser varandra.

Ett evenemang återkommer från sin succé i 
höstas. I Byabladets sista nummer kunde ni 
läsa en artikel om samhällets överkonsum-
tion och att intresset för att ta tillvara saker 
så som kläder, har ökar enormt de sista åren. 
Det är trendigt att handla Second Hand. Näs-
åker är så klart inte sämre, i oktober arrang-
erades den första så kallade ”bytardagen” 
med vuxenkläder, dam och herr. Allt ifrån 
skor, jeans, skjortor, kjolar till smycken och 
ytterkläder kunde fyndas till låga priser. Det 
flesta plaggen kostade mellan 20 och 70 kr. 
Många lämnade lokalen med fulla kassar. 
Under fyra timmar omsattes lite mer än 10 
000 kr. Det blev ett enormt gott resultat som 
fördelades mellan varje enskild säljare samt 
räckte till att täcka omkostnaderna. Den 30 
mars mellan kl: 10.00–14.00 är det dags för 
vårens omgång av vuxenkläder och den 21 
april är det dags för barnkläder och artiklar.

Text: & foto: Marie Lundin
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Tel: 301 43

Entreprenadmaskiner
Mark- och vägarbeten
Snöröjning mm

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

Adress Storlek Yta Hyra

NÄSÅKER

Ängsvägen 30 A  2 rum & kök 46 3.581 

JUNSELE

Gunillavägen 4  2 rum & kök 63 4.520 

Gunillavägen 14 B  2 rum & kök 56 5.815 

Gunillavägen 6  3 rum & kök 82 5.815 

RAMSELE

Centrumvägen 5 A  1 rum & kök 39 2.520 

Tingsvägen 2  2 rum & kök 56 3.895 

Läkarvägen 1  3 rum & kök 78 5.190 
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Rosenterapeut
IngaMari Solders

ingamari@vildros.com
Tel 0622-103 99, 0703 47 50 97

www.vi ldros .com

Lär dig ett enkelt, naturligt sätt 
att släppa stress och spänningar. 
I grupp eller enskilt.

T R E: Trauma/Tension 
Releasing Exercises
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BYALAGET

N
ÄS Å K E R S  S A M V E RKAN

Byabladet

Bruksvägen 18, 881 41 Sollefteå      Tfn 0620-156 30       

Det är vi som trycker Byabladet och tackar 
Byalaget för förtroendet

www.printinmind.se

PrintInMind
www.alinea.se

Vi har delat upp 
Sollefteå Tryckeri AB 
i två nya verksamheter.
Läs mer på våra hemsidor!

Lust att odla 
tillsammans 
med andra?
Byjord är namnet på ett nybildat nät-
verk i byn. Vi har haft tre möten hittills. 
Tanken är att hugade ska kunna odla 
grönsaker tillsammans. Idag finns finfin 
och beredd jord hos Ulf och Eva-Lotta 
Breitholz i Häxmo på andra sidan älven. 
Hos dem kan man hyra en eller flera 
rader med kupad jord. 
Men redan nu vill Byjord bereda mark 
för framtida bruk mer centralt i sam-
hället. Här finns både privat och kom-
munal jord att arrendera. 
Vi börjar lagom försiktigt, lägger ribban 
lågt, men på sikt kan det bli ett riktigt 
bra ”tillväxtprojekt”.
Om du är intresserad, berätta vad du 
vill odla/vara med och sköta om:
 • Grönsaker
 • Potatis
 • Buskar och Träd
 • Örter och kryddor
 • Blommor
 • Grisar
 • Annat
Skriv även om du:
 • endast vill ha en egen jordlott
 • endast vill samarbetsodla
 • vill göra bägge delar

Maila in svar till:
byjord.nasaker@gmail.com senast 
måndag 2 april.
För eventuella frågor kontakta Åsa 
Hedman 070-244 61 71.
Nästa möte blir i början av april.
PS. Hör gärna av dig om du har en 
jordkällare som inte används DS.

Arrangörer, företagare, föreningar m.fl
Garantera din annonsplats!
Boka din annonsplats redan nu till nästa nummer 
så vi har lite koll på hur många fler vi kan ta in.  

Det kan röra sig om midsommarfestligheter, träffar, möten mm

Nästa nummer kommer ut vecka 24. Veckan före Midsommarhelgen.
Manusstopp söndag den 20 maj.

Kontakta Göran Sandman, 076 148 83 31, goran51.g@hotmail.se

Tack för att du annonserar i Byabladet!
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Välkommen till Fäbodammen! 
 Vårtider: 11–18. Helger stängt. 

Dagens lunch.
Glad Påsk!

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

Det är ett tag kvar till årets folkfest, men redan nu kan du läsa om flera av 
artisterna på www.urkult.se – köp din biljett innan 1 juni och spara 100 kr!
Den artonde upplagan av Urkult går av stapeln den 2–4 augusti 2012.

FOTO KATARINA NORSTRÖM

À la carte
Pizza
Sallader
Öl- och vinrättigheter

Öppettider fr o m april:

Månd-tors: 11-20 • Fred: 11-21
Lörd: 12-21 • Sönd: 12-20

Telefon 0622-106 07

Välkommen!

Sten-Gunnar Andersson
Maskinrep. AB

Näsåker, 070 394 49 10

Glad Påsk!
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VÅGRÄTT:
 5. Flitig
 7. Med datum
11.  Post Scriptum
12.  Något ovanpå något annat
13.  Londonstadsdel och matskål
15.  Ibland blöt, ibland torr
16.  Vilt djur
17.  Minibostad
19.  På udde i Vänern
22.  Äldre personbil ombyggd 
  till jordbruksmaskin
23.  Ensam
25.  Fotvandra
26.  Gör tillverkaren av kol

28.  På Kairobil
29.  Pasta
30.  På stråkinstrument
33.  Kärleksgud
35.  Melodi
36.  Höjd
38.  Utför
39.  Inuti
40.  Räkneord
42.  Talgoxebakdel
43.  Utstönande
44.  Synorgan
45.  Ledande land
46.  Gnagare
48.  För närvarande

49.  De som styr
52.  Örtsläkte
53.  Mindre snäll
54.  Rysk flod
55.  Hjälpa
58.  Går det ofta ibland
60.  Ibland = motsats till vetande
61.  Gammalt yrke
62.  För  ögonblicket
64.  Stamanställd
66.  Svordom
67.  Mängd
69.  I cykelhjul
71.  Kvinnoorgan
72.  Hopp

LODRÄTT:
 1.  Slafs
 2. Breiviksplats på svenska
 3. Mindre uppåt
 4. En gång helt sönderbombad
 5. Utöva
 6 Ateism
 8. Gammal
 9. Gammaldags skiva
10.  Amerikansk engelska
11.  Kamera sen förr
13.  Hemlig polis
14.  Inte riktigt rund
15.  Där ligger Rhondda
18.  Tjut
20.  Originell
21.  Vid något tillfälle
24.  Först har det numret
27.  Uppsyn
29.  För förvaring
31.  I moln
32.  Copacabana
34.  Fransk stad och flod
37.  Tillhör judisk rörelse
39.  Någon man minns
41.  Börda och besvär
43.  Askkärl
44.  Kan man ha på skaft
47.  Bär
50.  Under
51.  Skynda
56.  Släkt
57.  Ankare
59.  Åbo
61.  Ta slut
63.  ”Speed”
64.  Biltyp
65.  Hästhår
68.  Träd
69.  Lövträd
70.  På Alexandriabil

1 2 3 4 5 6

7 8      B O S S E

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 52
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Skicka lösningen senast den 6/5 till Bo Lundgren, Lärkvägen 13, 88030 Näsåker. Först rätta lösningen 
vinner en biljett till Eldnatten, Urkult 2012. Märk kuvertet ”Byakrysset”. Vinsten skickas till vinnaren. 
Glöm inte namn och adress. Lycka till!

Byakrysset 1 • 2012

Namn:________________________________________________   Adress:_______________________________________________________________
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Nästa nummer kommer ut vecka 24
Skicka artiklar och annonser före den 20 maj
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P O S T V I V E L M I N
A G V A L I E D E R G O
R A A N A L Ö M N
E B Ä R G A H E D E B Y
A B V A N D A L R O M

Lösning på Byakrysset 4 • 2011

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 200 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
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SÅ K E R S  S A M V E R K AN

Byabladet

Nr 4 2011 • Årgång 12

Äventyrsresa 
med rälsbuss                                          sid. 10

Jul-
numret!

God Jul och Gott Nytt År!

Träsnidaren 
Erik Olof Persson                                                          sid. 18

Glada Byarutan

Vinnare är Eva Näslund, Näsåker som vinner 
en Trisslott. Grattis!

8 st insända lösningar.

En mycket knubbig kund provade en rymlig, 
kanariegul regnrock i en sport-

affär, medan en gammal 
jägare roat tittade på. När 
kunden lade märke till 
hans roade min sa han:
– När jag traskar upp på 
berget i gryningen kom-

mer de andra jägarna i alla 
fall inte att förväxla mig med 

en älg.
– Det stämmer, sa den gamle. De kommer tro att 
solen går upp.

Det går framåt för mänskligheten: Vi köper 
saker som vi inte behöver, till priser vi inte 
har råd med, eftersom vi läser reklam som 
vi inte tror på...

En banvakt i Ånge var ute och synade spåren. 
Tvärs över rälsen låg en man.
– Varför ligger du här? undrade banvakten.
– Jag är trött på livet, svarade mannen. Nu ska 
jag låta Stockholmståget köra över mig.
– Stockholmståget? Då får du rulla över till
andra spåret. Det här går till Långsele.



Först i kommunen med EU-certifierad utbildning 
inom värmepumpinstallation.

Sture: 070 649 39 81
Jesper: 070 692 23 98
Illern: 070 284 91 11

 Kontakta din närmaste IVT-återförsäljare.

För dig som vill vara helt 
säker på att du sparar 
mer än din granne.
Vi chansar heller aldrig.

IVT PremiumLine EQ 

Sveriges effektivaste 
bergvärmepump.

Nyhet!

IVT PremiumLine EQ är ingen vanlig värmepump. Det är den effektivaste
bergvärmepumpen i Sverige (eftersom vi aldrig chansar har vi mätt
verkningsgraden på ett rättvisande sätt, enligt EN 14511). På ren svenska
betyder det att du sparar extra tusenlappar varje år, jämfört med en vanlig
bergvärmepump. Och som vanligt när du väljer oss på IVT så ingår 10 års
kompressorförsäkring. Så att du kan sova lite extra gott om nätterna.

Mer information om vår senaste värmepump hittar du på ivt.se.


