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Vill du vara med och påverka?

Ordförande:

Mika Moretti, 070 21 99 075 
mikamoretti@live.com

Övriga ledamöter:

Bernt Ove Viklund, 070 607 62 32
bernt.o.v@telia.com

Bärbel Klement,  0730 86 54 31
karstensbygg@yahoo.se

Ellinor Eriksson, 070 323 01 69
ellan69@hotmail.com

Florian Bohn, 0730 38 61 08
florian.bohn@gmx.de

Göran Sandman, 076 14 88 331
goran51.g@hotmail.se

Karsten Ehrhard, 0730 86 54 31
karstensbygg@yahoo.se

Byalaget Byalaget Näsåkers Samverkan Lärkvägen 1, 880 30 Näsåker. BG 5015-6207 

Nils-Erik Humlesjö, 0622-100 94
eller 070-687 34 82, 
1948neh@gmail.com

Åsa Hedman, 0622-108 88 
eller 070 244 61 71
ordochjord@telia.com

Onsdag den 10 april är det dags för årsmöte och 
nyval till Byalaget Näsåkers Samverkans styrelse. 
Om du vill nominera dig själv eller någon annan 
ska du senast den 3 april kontakta detta års val-
beredning som är Annika Gustafsson 072 222 04 77 
och Ylva Segerström 0730 20 80 87.
Många vet, andra undrar vad Byalaget gör och vad 
Byalaget vill… 
I stadgarna kan man bland annat läsa att:
ALLA som är mantalskrivna inom riktnummerom-
råde 880 30 är självskrivna medlemmar i Byalaget. 
Föreningens ändamål är att göra Näsåker till en 
bra plats att bo på och en trevlig plats att besöka.
Föreningen vill nå detta syfte bland annat genom
 •  att bevara och utveckla Näsåker med omnejd.
 •  att värna vår miljö.
 •  att upprätthålla och utveckla förutsättningar för
  lokal demokrati, kultur, fritid, service och näringar.
 •  att föra Näsåkersbornas talan i gemensamma
  frågor gentemot Sollefteå kommun och övrig
  omvärld…
Det är en rätt ambitiös programförklaring och rätt 
mycket begärt av en ideell förening. Nuvarande ord-
föranden Mika Moretti säger att det självklart måste 
gå i vågor hur mycket man kan åstadkomma i en ide-
ellt sammansatt grupp. Ibland finns det många som 
orkar och vill driva en särskild fråga, andra tider får 
man hålla sig till att sköta det löpande arbetet.
I nuläget fungerar Byalaget som ett slags para-
ply för ett antal arbetsgrupper. En av de viktigaste 
funktionerna är att producera och ge ut Byabladet. 
Arbetsgruppen Näsåkers Nipor är engagerade i Nip-
landskapet och håller niplandskapet öppet med hjälp 
av bete och underhåll av stigar och leder. (Tyvärr 

blev det avslag på ansökan om bygdeavgiftsmedel 
för att rusta upp ladorna nere vid älven) Bastugrup-
pen sköter om underhållet av bastun nere vid älven. 
DigIt-gruppen sköter ett litet tryckeri. Arkeologi-
gruppen arbetar med marknadsföring och informa-
tion om Näsåkers spännande arkeologi. Förmodligen 
kommer det att hållas ett arkeologiseminarium i år. 
Närradiogruppen fungerar inte längre. Men utrust-
ningen finns kvar året ut. Om inget nytt intresse eller 
engagemang uppstår kommer utrustningen att avytt-
ras. Så hör av dig om du är intresserad av att sända 
radio. Hemsidesgruppen har lagts på is tills vidare då 
man inte upplevt något tillräckligt engagemang eller 
gensvar från ortsbor i allmänhet.
Men Byalaget är vad dess medlemmar gör det till. Så 
var med och påverka, kom på årsmötet och lämna gärna 
in förslag och idéer om vad du själv vill bidra med.

Årsmötet hålls klockan 18.30 på Ingelas Café 
och ALLA är välkomna.
Om du vill lämna in en motion ska du skicka in den 
till styrelsen senast den 3 april. Se adresser nedan.

Nominera Årets Näsåkersbo!
Om du har ett förslag på någon som du tycker har 
gjort eller gör något bra för Näsåker med omnejd 
så lämna ett förslag till någon i Byalaget Näsåkers 
Samverkan (se adresser nedan). Det kan vara någon 
som hörs och syns eller någon som gör ett viktigt 
arbete i det tysta. Den som nomineras får inte sitta 
i BNS styrelse. 
Nomineringar ska vara inlämnade senast den 3 april.
Tillkännagivande av vem det blir görs på årsmötet 
den 10 april.

För Byalaget, Åsa Hedman, sekreterare 



4   •   Byabladet

Fem politiker från lika många 
partier tycker att både biblio-
teket och medborgarkontoret 
bör ligga i före detta Postens 
lokaler på Kläppvägen.
Allting är relativt – så även 
avstånd. Trots att det bara är tio 
minuters gångväg från Näsåkers 
centrum till biblioteket och med-
borgarkontoret på Nipvägen ut 
mot Prästnipan, är det många 
som tycker att det ligger alldeles 
för avlägset. Sedan Posten lades 
ner har lokalerna på Kläppvägen 
i princip stått tomma sedan 2010. 
Här finns omkring 200 kvadrat-
meter att disponera. 
– Man skulle ha betydligt fler 
besökare om verksamheterna 
låg i Postens före detta lokaler, 
menar Folke Lindgren (m)
Därför har han och Gunilla Fluur 
(vi) Marie Hansson (v), Malin 
Spjuth (mp), och Gudrun Svens-
son (s) lämnat in en motion till 
Sollefteå kommun där de föreslår 
en utredning av en flytt.
Medborgarkontoren i Västra eta-
blerades i januari 2005 och är 

tänkta att vara en länk och kon-
taktyta mot kommunen. Ifrån 
början bemannades de med 2,5 
tjänster, men i takt med naturliga 
avgångar har man låtit bli att åter-
bemanna.
Sedan den 11 mars är medborgar-
kontoret helt utan bemanning. En 
lapp på dörren förkunnar att kon-
toret är stängt tills vidare i väntan 
på en lösning.

Thomas Alsfjell på samhälls-
byggnadskontoret hoppas att man 
ska finna en tillfällig lösning av 
bemanningen i början av april 
och att kontoret då kommer att 
vara öppet vissa dagar i veckan. 
Samtidigt pågår en diskussion 
om medborgarkontorens fortsatta 
roll över huvud taget. Alsfjell 
har tagit fram ett diskussionsun-
derlag som han ska presentera 
för kommunstyrelsen. Här finns 
dels tankarna om att en flytt till 

centrum skulle öka antalet besö-
kare, men också idéer om att 
ändra inriktningen mot bygdeut-
veckling och näringslivsutveck-
ling. Lokala rådet vill bland annat 
att medborgarkontoret ökar sam-
arbetet med Nämforsens Hällrist-
ningmuséum.
I motionen som näsåkerspoliti-
kerna lämnat in föreslås också att 
de lokaler som töms blir ett lek-
saksmuseum.
– På så vis löser vi både lokalfrå-
gan för Sollefteås leksaksmuseum 
samtidigt som vi ökar attraktions-
kraften för Näsåker som turistmål, 
säger Gunilla Fluur.
På Prästnipan finns redan Häll-
ristningsmuséet och Brandman-
namuseet. Och mitt i byn ligger 
Kvinnomuséet. 
Kultur- utbildnings- och fritidsför-
valtningen som har fått frågan om 
leksaksmuséet på sitt bord har sitt 
nästa sammanträde den 27 mars.

Text & Foto: Åsa Hedman 

”Samtidigt pågår en diskus-
sion om medborgarkontorens 
fortsatta roll över huvud taget”

Biblioteket och medborgar-
kontoret till centrum?
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Uppskattad bibbla för mångaBiblioteket och medborgar-
kontoret till centrum?

Nordanvinden friskar i och 
flaggorna står rätt ut från 
stängerna utanför Medbor-
garkontoret. Mer än någonsin 
känns biblioteket som en vänlig 
och välkomnande oas när man 
kommer in i värmen.
Det är en torsdag i mars och 
bibliotekarien Rigmor Nordin 
är på plats. Hon hjälper en av 
stamkunderna Debbie Brundin 
med utlåningen. Debbie besöker 
biblioteket ungefär två gånger 
i veckan och passar alltid på att 
besöka det på torsdagar då det 
finns möjlighet att beställa hem 
böcker som inte finns inne.
– Jag brukar låna både skrivna 
böcker och talböcker, berättar 
Debbie.
Hon tycker att biblioteket fyller 
en jätteviktig funktion eftersom 
alla inte har ekonomi att skaffa 
egna böcker.
Debbie har också passat på att gå 
en datakurs som biblioteket hållit. 

Både hon och Rigmor tror att fler 
skulle utnyttja bibliotekets tjänster 
om det låg mer centralt placerat 
och välkomnar förslaget om att 
flytta det till den nedlagda Postens 
lokaler under distriktsköterske-
mottagningen på Kläppvägen.
– Dels är det lättare för var och 
en att slinka in om man har något 
annat ärende på byn, men framför 
allt ökar det tillgängligheten för 
äldre, säger Rigmor.
Lite längre in i barnboksrummet 
sitter Björn Holmdén och läser 
högt ur en sagobok för sina söner 
Ivan 5 år och Esbjörn 3 år.
– Biblioteket är en oerhört viktig 
plats och fyller en oerhört viktig 
funktion.
Jag känner att det är min plikt som 
samhällsmedborgare att besöka 
det så ofta jag kan, säger Björn.
Han menar att det känns viktigt 
att stödja en verksamhet som det 
tagit så lång tid och så mycket 
kamp att bygga upp. 

Han går dit med eller utan barnen 
för att det är en trivsam och 
avkopplande miljö.
Biblioteket är öppet för vanlig 
in- och utlåning alla dagar i 
veckan, men bara bemannat 
med bibliotekarie på torsdagar.

Text & Foto: Åsa Hedman 
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Foto 4: Trolltallen på Forsåsskogen.

”De är verkligen ovanliga, 
och därför sällsynt viktiga 
att skydda!”



Byabladet   •   7

Tecken i träd
Gamla tallar med inslagna spikar och inskriptioner
Efter att den senaste istiden 
dragit bort för omkring 10 000 
år sedan kom växter och djur. 
I dess spår följde människorna, 
pionjärbosättarna. Det var då 
skogen började påverkas, men 
i så mycket ringa grad att det 
idag knappt är mätbart. Det är 
först under det senaste dryga 
århundradet skogen genomgått 
en sådan oerhörd förvandling 
att naturskogarna idag är så få 
att endast kunniga på gammel-
skog kan finna dem. I sådana 
skogar är det ursprungliga 
kretsloppet obrutet. 

I närheten och i omlandet till 
Näsåker finns ett antal besöks-
värda naturreservat där vand-
raren kan betrakta en del riktigt 
gamla träd och få en känsla av 
hur skogen kunde se ut innan den 
stora exploateringen av skogen 
tog vid i samband med industria-
liseringen under senare delen av 
1800-talet. Senast jag var inne 
i ett naturreservat i närheten av 
Näsåker var vid ett besök i 

Mo- Långsjön. Där finns gamla 
tallar där några kan vara mer än 
250 år. Men jag har genom åren 
betraktat många betydligt äldre 
träd, speciellt tallar där jag vand-
rat i pelarsalar så höga att jag vid 
vissa tillfällen tyckt att de sträckt 
sig ända in i himlen och bland 
dem sett riktiga gamlingar där 
toppen av trädet planat ut. Ja, de 
krymper som ihop med åldrandet. 

Utgångspunkten till denna artikel 
är en uråldrig tall/torraka vars ålder 
kan vara minst 500 år (Foto 1). Den 
står på toppen av Vitberget i Ytter-
lännäs socken och har omkring 
20 inslagna handsmidda spikar 

i sig (Foto 2). Just denna kolos-
salt gamla tall lade jag märke till 
i samband med ett uppdrag 2012. 
Den torrakan fick mig att minnas 
en mycket iögonenfallande 
gammal tall vilken jag gick förbi 
för ett större antal år sedan. Men 
var, var…? Det tog mig ett tag att 
komma ihåg platsen men så plöts-
ligt öppnade sig mitt minne som 
en tydlig tidsbok och det pekade 
mot ett ställe bara några få mil 
från Näsåker. Platsen ligger nära 
Grundtjärn intill Storsjön. Den 
platsen besökte jag igen i somras 
och mitt minne stämde; där sitter 
minst fem handsmidda inslagna 
spikar, där syns även spikhål där 
spiken rostat bort. Eller kanske de 
dragits ut och återanvänts? Men 
vad jag inte kom ihåg var att det 
är två tallar vilka i nedre delen är 
tätt omslingrade med varandra, 
som i ett flerhundraårigt famntag 

(Foto 3). Den ena av dem är en 
torraka i övre delen, den andra 
spirar fortfarande. De har säkert 
hållit ihop sedan de började växa, 
och kommer så att vara till dess 
de faller samman och fortsätter 
i det eviga kretsloppet. Till just 
den alldeles speciella platsen 
intill Storsjön kommer min arke-
ologiska-kulturhistoriska utflykt 
att gå vid årets Urkult. Jag har på 
känn att vi då även kommer att 
upptäcka åtminstone en boplats 
från stenåldern på platån vid den 
ovanligt fina sandstranden, det 
finns en del tecken som tyder 
på det. Platsen kallas för övrigt 
för Söderhavet. Det finns även 
fångstgropar i närheten. Kanske 
vi även kan komma att upptäcka 
något gammalt samiskt viste?

Följ gärna med vid årets färd i tid 
och rum!

Foto 4: Trolltallen på Forsåsskogen. Fortsättn. sid 8
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Foto 1: Den uråldriga torrakan på Vitberget.

Det alldeles speciella med dessa 
träd är att de bär på spår vilka 
jag tolkar som att de i äldre tid 
haft funktionen som så kallade 
värktallar. De i träden inslagna 
handsmidda gamla spikarna 
har då haft funktionen att sätta 
bort tandvärk, bölder och andra 
plågor. Liknande träd finns kända 
från Sveriges samtliga 24 land-
skap. Få av dessa träd finns kvar 
idag. Antingen har de stupat av 
ålder, körts över eller avverkats 
i samband med skogsarbeten. I 
äldre tid när traditionen om dessa 
träds botkraft ännu fanns kvar 
fick de under inga omständig-
heter fällas. Den som så gjorde 
kunde då enligt folktron drabbas 
av all värk och andra plågor som 
träden fått motta genom åren. De 
muntliga traditionerna finns till 
mindre del kvar. Litteraturen i 
ämnet är omfattande.

När jag nämnde upptäckterna för 
Bert-Ove Ellingsson i Norrmoflo 
nämnde han att på skogen i Forsås 
finns en så kallad ”Trolltall” 
(Foto 4). Det trädet kan ses från 
Näsåker. I samband med avverk-
ning just där sparades trädet. Jag 
pratade även med Snuffe i Forsås 
vilken kände till tallen som Bert-
Ove berättat om. Vi kan inte ute-
sluta att detta träd är en värktall. 
Snuffe berättade även att han i 
samband med skogsarbete för 
bra länge sedan lagt märke till 
en uråldrig gammal tall/torraka 
med olika tecken och inskriptio-
ner. Sådana träd med tecken står 
gärna vid gamla ställen att vila 
på, där andan skulle hämtas till-
baka och kanske den medhavda 
matsäcken skulle stilla hungern. 
Sådana träd dekorerades gärna 
med olika inskriptioner; namn, 
initialer, bomärken, årtal och 
ibland datum. Det är som att 
vandraren blev vän med sådana 
träd. Dessa vänner fick därför 
ingen såg eller yxa skada! 

Fortsättn. sid 9



Byabladet   •   9

Lästips 

Bernt Ove Viklund. Rapport 2012. 
Rapport över arkeologisk och kultur-
historisk inventering av ett planerat 
område för vindkraftverk på Vitberget 
i Ytterlännäs socken i Kramfors kom-
mun, Ångermanland.

Bernt Ove Viklund. Rapport 2012. 
Gamla tallar med inslagna handsmidda 
spikar och navarhål nära Grundtjärn i 
Anundsjö socken inom Örnsköldsviks 
kommun i Ångermanland.

I vår nyöppnade butik har vi ett stort urval av arbetskläder,
skor, skyddshandskar, kem & städ, kontorsmateriel mm från

Kostnadsfri demovisning av Kärcher´s sortiment

Stationsgatan 13 - 882 30 Långsele - 0620-20 206
Lindmans   Servicebutik

Finansiering för företag genom

Öppettider:
Mån - fre 
08.00 - 16.00

För bokning av demonstration ring Maja 0620-20 206

Av Lasse Englund i Näsåker har 
jag nyligen fått tips på en gammal 
torraka med två inskriptioner. 
Platsen för den är uppe på Tosk-
lokklippen i Sundmo. Lasse lade 
märke till kulturminnet i sam-
band med skogsarbete förra året. 
De intressanta tipsen kommer 
att följas upp framöver i tiden! 
Under alla mina år i markerna 
har jag bara vid en dryg handfull 
tillfällen haft möjlighet att doku-
mentera liknande kulturträd. De 
är verkligen ovanliga, och därför 
sällsynt viktiga att skydda!

Text & foto: Bernt Ove Viklund

Foto 3: De gamla träden nära stranden av Storsjön.
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Den ”kraftiga mamsell” som nämns i artikeln 
från 1946 är Anna Charlotta ”Lotta” Lidén 
1859–1923. Hon var gift med gästgivaren Jonas 
Peter Westin 1848–1907. Paret ägde och drev ett 
gästgiveri i Västanbäck på Pelle Molins tid i slu-
tet av 1800-talet. Paret Westin hade sönerna Per 
Erik Emanuel f 1875, Jonas Viktor Magnus
f 1885  och en fosterdotter Olga Augusta Vikto-
ria Lidfors f 1896.
Gästgivarparet Westin var ett par av Pelle Molins 
många välgörare under sin svåra tid i Näsåker. Mel-
lan oktober 1893 fram till sin vandring till Norge sep-
tember 1894 bodde Pelle Molin hos familjen Westin 
i Västanbäck och blev god vän med deras äldste son 
Emanuel. När Pelle bosatte sig i Bodö skrev han ett 
stort antal brev till sin vän ”Manne”. Tolv av dessa 
brev har nyligen getts ut av Isabella Josefsson i ett 
supplement till hennes tidigare utgivna bok ”Pelle 
Molins brev” från 2011. I de långa och innehållsri-
ka breven berättar Pelle för vännen om sina många 
äventyr i Bodö, men han vill även få ta del av det 
som händer i Näsåker, vilket vännen gärna tyckts 
ha förmedlat till honom av svaren att döma. Manne 
hjälpte sin vän med att skicka kläder och annat som 
Pelle lämnat kvar när han började sin vandring till 
Bodö. Pelle verkar ha trivts mycket bra hos gästgi-
varparet, för Pelle hälsar ofta i sina brev så gott till 
”kära mamsellen”, berömmer och längtar efter hen-
nes goda mat.
Pelles sista brev i livet tycks ha varit till Manne 

Westin den 4 april 1896. Kvällen innan hade Pelle 
insjuknat i den svåra sjukdom som han avled av den 
26 april samma år. I brevet nämner Pelle ingenting 
om att han blivit sjuk utan är full av framtidsförhopp-
ningar och livsglädje. Förklaringen kan vara att Pelle 
tagit för vana att datera sina brev från Norge så att de 
skulle överensstämma med de södergående postfar-
tygens avseglingsdatum.
Pelles vän Emanuel Westin flyttade till Stockholm 
1908. Han återkom till Näsåker 1916, gifte sig 1919 
men dog hastigt i en lunginflammation året efter. Han 
fick inga barn i äktenskapet men en utomäktenskap-
lig son 1918. Emanuel Westin var också kommun-
nämndens ordförande i Näsåker en kort tid.  

Anita Berglund, Omsjö

Kraftig mamsell i Näsåker 
bar Pelle Molin på axlarna



Byabladet   •   11

Trots att det bara har gått 
några veckor in i februari så 
känns det som att vårsolen och 
värmen har börjat leta sig till-
baka igen. Det märks i luften, 
i naturen, på fåglarnas sjung-
ande kvitter och framförallt 
märks det på ljuset som dag för 
dag dröjer sig kvar allt längre. 

Det fantastiska ljuset. Ljus bety-
der nog mer än vi tror. Ljus 
ger energi, energi ger kraft och 
kraft ger styrka. Styrka att ta sig 
igenom dagen och livet. Styrka 
att kunna välja, acceptera och 
kanske våga gå sin egen väg. 
Styrka kan man göra mycket av. 
Vissa väljer att se ljuset, andra 
väljer att se skuggan. Jag tror jag 
väljer det förstnämnda. Det skulle 
kännas konstigt att kliva tillbaka 
in i skuggan när man väl har valt 
att se det andra, det sköna. 

Men årets alla skiftningar har sin 
charm. Det är få förunnat att få 
uppleva alla fyra årstider som vi 
faktiskt får göra här uppe i norr. 
Jag tycker det är underbart och 
skulle nog inte kunna bo någon 
annanstans än just här, där vi får 
uppleva detta. Den här vintern 

har gått fort. December bara för-
svann. Januari tillbringades mest 
inomhus på grund av kylan och 
nu i februari-mars har vinterns 
alla aktiviteter tagit fart på allvar. 
Vi for och åkte slalom i helgen. 
Min son har aldrig stått på ett 
par slalomskidor förut och efter 

första åket, som nu i början inne-
bär samåkning i liften och säker-
hetslina, utbrister han; ”Tack för 
hjälpen, men nu klarar jag mig 
själv. Jag har lärt mig att bromsa 
och svänga nu”. 
”Jaså du, sa jag. Jag tror inte det. 
Inte riktigt än.” 
Tänk om det var så lätt i det verk-
liga livet också. En testomgång 
sen är man fullärd. Vad enkelt allt 
skulle vara. Det är med lite blan-
dade känslor man ser på sitt barns 
utveckling. Å ena stunden ska 
man uppmuntra till självständig-
het, egna beslut och värderingar 
samtidigt som man bromsar de 
när man säger att de inte kan. För 

de kan ju. På sitt sätt. Det kanske 
var hans sätt att visa att han inte 
väljer att se skuggan. (Även fast 
det kan vara skönt och tryggt att 
befinna sig där ibland också). Vi 
har nog mycket att lära oss av 
våra barn. Dessa enkla lättsamma 
okomplicerade individer som 
ännu inte är särskilt påverkade 
av samhällets krav och omvärl-
dens ständiga nyckfullhet. Livet 
kanske skulle bli enklare om man 
inte tog allt på så stort allvar. 

Jag hoppas att han fortsätter se det 
sköna ljuset när han blir stor. Jag 
ska i allafall göra mitt bästa för att 
uppmuntra honom till det. Även 
om det innebär en viss kapitula-
tion inför vissa åtaganden, (efter-
som mamman trots allt föredrar 
lite mer kontrollerade former i 
början av vissa projekt). Som till 
exempel att lära sig åka slalom. 

Han kanske skulle klara det bra 
själv nästa gång. Man kan fak-
tiskt om man vill!

Fin vår på er!

”Livet kanske skulle bli enklare 
om man inte tog allt på så stort 
allvar”
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Jag fick frågan om jag inte 
skulle kunna skriva om äldre 
djur, deras sjukdomar och av-
livning. Det är så omfattande 
att jag kommer att dela upp 
frågan och börja med en mer 
personlig inledning om avliv-
ning i allmänhet.
I början…  visst är det under-
bart med en valp! Skuggan av 
döden tänker man i de flesta fall 
inte på. Men den växer för varje 
år. Någon gång, förväntat eller 
inte, slukar mörkret det ibland 
mest älskade djuret på jorden. 
När ett djur blir äldre ökar risken 
för olika sjukdomar; njurskador, 
hjärtsjukdomar, tandlossning och 
tumörer av olika slag för att bara 
nämna några. Oftast kommer 
sjukdomar smygande, men inte 
alltid. Du märker att ditt djur inte 
är sig likt. Det vill kanske inte gå 
upp eller ut längre. Det mår då-
ligt och ingen medicin ger lind-
ring. Det är oftast DU som sedan 
måste bestämma NÄR ditt djur 
ska lämna jorden.

Men…  när är rätt tidpunkt?
Hur mycket är ett djurs liv värt? 
Den etiska frågan är inte så lätt 
att svara på. Både som djurägare 
och veterinär är vi ansvariga för 
djurens välbefinnande. De ska 
inte behöva lida. Det finns be-
stämmelser för allt, men ibland är 
det faktiskt svårt att dra gränsen. 
Ibland upplever jag att djurägare 
inte ser hur plågat ett djur är utan 
sätter sina egna intressen före 
djurets. Den här frågan om rätt 
tidpunkt är alltså svår.
Det kan ibland kännas som om en 
del gör sig av med djur lika lätt 
som en tavla som inte passar in 
i det nydekorerade vardagsrum-
met. Innan jag kom till Sverige 
kände jag till exempel inte till be-
greppet ”sommarkatter”. I Tysk-
land är det över huvud taget olag-
ligt att avliva friska djur.
I motsats till mina kollegor avli-
var jag vanligtvis inte friska djur 
på omedelbar begäran. Den som 
kommer med en sådan begäran 
får vanligtvis en vecka på sig att 
annonsera ut djuret. Syftet är att 
ge djuret en chans och att visa att 
det inte ska vara så lätt att göra 
sig av med ett djur som man en 
gång tagit ansvar för.

Jag tror att jag är ganska ensam 
om detta. Men, de flesta djur fin-
ner faktiskt ett nytt hem.
Alternativet då? I mitt hemland 

finns många överfyllda djurhem 
och många djur finner till slut bra 
ägare. Den möjligheten finns säl-
lan i Sverige. Så vad ska jag göra 
när någon kommer med en sådan 
kattunge? Jag önskar att det inte 
behövde hända. Jag önskar att 
alla kastrerade sina bondkatter 
när de inte vill ha fler katter. 
Jag genomför den dödliga proce-
duren och får oftast kämpa med 
tårarna. Det sker på samma sätt 
varje gång: I en lugn miljö ger 
jag djuret medicin för att somna 
in och när det är helt medvetslöst 
ger jag det en överdos narkosme-
del tills hjärtat slutar slå. Det är 
inte plågsamt. 
Om djuret är mycket sjukt och 
till exempel har cancer är det bra 
att förhindra fortsatt lidande. För 
djurägaren är det oftast väldigt 
sorgligt – en familjemedlem har 
lämnat familjen. Men livet går 
vidare med eller utan vårt god-
kännande.
Jag glömmer aldrig en man med 
sociala och psykiska hinder som 
var beroende av personlig assis-
tans. Han bästa och kanske enda 
vän var hans hund. Han kom till 
mig för att jag skulle titta på en in-
flammation som visade sig vara en 
elakartad och mycket snabbt väx-
ande tumör som redan spritt sig. 
Att berätta för honom hur det stod 
till med hans hund var bland det 
svåraste jag någonsin har gjort. 
Den hunden var inte bara ett säll-
skap, den var nästan allt han hade. 
Ändå, det var väldigt svårt för

FRÅGA VETERINÄRENFRÅGA VETERINÄREN

Om skuggan i livet – del 1
Om äldre djur och åldersrelaterade sjukdomar

”Hur mycket är ett djurs liv 
värt? Den etiska frågan är inte 
så lätt att svara på”

Fortsättn. sid 13
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Om skuggan i livet – del 1
Om äldre djur och åldersrelaterade sjukdomar

ägaren att förstå så jag förberedde 
honom så gott jag kunde. Jag sa: 
Det kan ta veckor eller månader, 
men du kommer att märka när det 
är dags.
Hunden kommer att bli orkeslös, 
kräkas och sedan gå ner i vikt. 
Vänta då inte, utan boka en tid om-
gående hos en veterinär. Men fram 
till dess – lev varje dag med din 
hund som om det vore den sista. 
Njut av nuet, men var förberedd.
Tumören gick inte att operera 
och strålbehanding eller cellgif-
ter sätter man sällan in på djur 
på grund av biverkningar. Tyvärr 

hade hunden bara några veckor 
kvar att leva, den somnade in 
mitt under den resa de två gjort 
tillsammans. Mannen ringde mig 
och sa att han var väldigt ledsen 
över förlusten och att han aldrig 
skulle skaffa hund igen för han 
ville inte behöva gå igenom sam-
ma sak en gång till.

Jag tyckte mycket om honom. 
Han hade det inte lätt och för-
modligen inte många kontakter 
eftersom han var socialt och psy-
kiskt handikappad. Hans hund 
betydde allt för honom och hjälpte 
honom med sociala kontakter i 

vardagen. Jag blev rädd att han 
skulle isolera sig totalt och sa: 
”Jag förstår dig. Det är en sorglig 
tid och det är viktigt att sörja över 
förlusten. Men tänk på all glädje 
ni fick uppleva tillsammans. Är 
det inte mer värt att ha en så otro-
ligt bra vän i några år än om du 
inte haft någon alls?”
Bara två veckor senare ringde 
han igen. Lycklig. Han hade skaf-
fat sig en valp och precis fått hem 
den. Den skällde i bakgrunden.

Anne Hemmerling

Flyktingar flyttar 
in på Orrvägen 4

Hyreshuset på Orrvägen 4 som 
stått tomt under några år kom-
mer sannolikt att bli fullt igen 
någon gång under maj månad.
Huset som ägs av Sollefteå kom-
mun (inte bostadsbolaget Sola-
tum) kommer att fungera som 
tillfälligt boende för en del av 
den grupp asylsökande flyktingar 
som Migrationsverket kommer 
att placera i Sollefteå kommun. 

– Flyktingarna kommer förmod-
ligen från Syrien, men andra 
ursprungsländer kan också vara 
aktuella, säger Kenneth Anders-
son, operativ chef på Migrations-
verket.
Väntan på besked om uppehålls-
tillstånd är en process som tar 
mellan 3 och 9 månader eller 
mer. De som inte får uppehålls-
tillstånd avvisas eller utvisas. För 
de som får stanna blir det Arbets-
förmedlingens uppgift och ansvar 
att försöka matcha respektive 
kompetens mot en kommun med 
passande arbetsmarknad.
– Någon som har erfarenhet av 
gruvarbete kan till exempel pla-
ceras i Pajala, säger Kenneth 
Andersson.
Fram till dess någon får arbete 
eller erhåller en kommunplace-
ring är det fortfarande Migra-
tionsverket som finansierar bo-
ende och uppehälle. 

Så hur förbereder Migrations-
verket flyktingmottagandet 
i Näsåker?
– Vi informerar alla berörda in-
stanser i kommunen och håller 
på att upprätta ett regionkontor i 
Kramfors. Sollefteå får ett lokal-
kontor och det kan också bli aktu-
ellt med ett deltidsöppet kontor i 
Västra dit flyktingarna kan vända 
sig med enklare praktiska frågor.
Allmänheten kommer också att 
bjudas in till ett informationsmöte 
som kommer att hållas i Ramsele, 
Junsele eller kanske Näsåker.

Text & foto Åsa Hedman

Fakta 
I väntan på besked om uppehålls-
tillstånd gäller:
Barnen har inte skolplikt, men rätt 
att gå i skolan.
Vuxna har rätt att arbeta om man 
kan stärka sin identitet.
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Under våren 2011 fick vi på Näs-
åkers skola, klass 3-6, en för-
frågan från Margareta Berg-
wall på Länsmuséet Murberget 
i samarbete med Länsbibliote-
ket, om vi var intresserade av 
att jobba kring böckerna i se-
rien ”Vargbröder” av Michelle 
Paver. Eftersom de utspelar sig 
under stenåldern tyckte man 
att det skulle passa in i vår sko-
las profil. 
Vi började läsa den första delen 
i serien under höstterminen 2011 
som högläsning. Läsningen varva-

des med samtal och diskussioner 
kring det vi läst. Barnen i Näsåker 
har god förförståelse eftersom vi 
alltid har stenåldern aktuell i och 
med vårt kulturarv. Miljön som 
beskrivs stämmer väl överens 
med hur det ser ut i vår närmiljö. 
Vi har också dramatiserat scener 
ur andra boken i vargbröderse-
rien. Strax före jul visades två 
föreställningar med 18 barn ur 
klass 4-6. Fia Berggren höll i tea-
terträningen och de barn som inte 
var på scenen hjälpte till med ku-
lisser, rekvisita, ljud och ljus.

Nu håller alla barn i 4-6 på med 
att göra egna animerade still-
bildsfilmer med stenålderstema. 
De skriver manus och gör egna 
bilder på datorn eller med hjälp 
av modellera och bakgrunder. 
Själva Vargbröderprojektet kom-
mer att avslutas i slutet av termi-
nen med ett stort klanmöte för fle-
ra skolor i kommunen. Vi kommer 
att hålla till nere vid Nämforsen.

Eva Edberg och Ulrika Nolsjö

Vargbröderprojektet

Nora berättar: Vi jobbar med stenåldern på 
vårt tema. Vi gör en teater själva om hur män-
niskorna levde på stenålder. Det är jättekul 
också att vi använder kläder från min mammas 
”Hedenhösjobb”.

Barnen har varit indelade i tre olika grupper som 
själva har fått bestämma vad de vill spela upp. 
En grupp berättar att deras teater handlar om 
en familj på stenåldern. De jagar älgar. Hunden 
Nora ringar in älgarna som sedan drivs ner till 
älven och drunknar. Historien ristas in av Liv och 
William på hällarna.

Eva Sjödin och Annelie Lindgren Skjemstad

Hällristare. Älgjakt.

Arvid klass 5. Jasmine klass 5.
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Onsdag den 20 september 1950
Det har varit mulet men ej reg-
nat något. Det vanliga arbetet på 
morgonen är att hjälpa Berta att 
leda ut korna på lägdorna. Sedan 
gick jag ner till Torsbäcken och 
skulle plocka lingon, men det 
fanns ej några, så jag gick väst 
genom hängnarne ända väst om 
stordalen. Då fick jag höra Berta 
ropa på mig, så när jag kom upp 
på järnvägen måste jag vända 
och gå järnvägen ner mot Birgers 
hägn, då Berta mötte mig och tala 
om att en dam från Stockholm 
var här och ville råka mig. Det 
var en journalist från tidningen 
Vårt hem i Stockholm. Hon ville 
ha uppgifter om Pelle Molin och 
en del andra saker. Jag måste låna 
henne 10 stora ark 20 sidor full-
skrivna med minnen från livet på 
landet i en bondgård för femtio år 
sedan. Hon lovade med handslag, 
att återställa handlingarna. Hon 
skulle ligga på hotellet.

Fredag den 22 september 1950
Kvinnan som lånte pappren av 
mig har ej återkommit med dem. 
Jag får nog förlora dem.

Lördag den 4 november 1950
Mulet men lugnt väder. Jag har 
inte gjort något i dag. Klädde mig 
i helgdags och gick till Näsåker. 
Var först in och besåg prästgården 
som nu efter restaureringen snart 
står färdig. Sedan gick jag till ho-

tellet och frågade om journalisten 
från tidningen Vårt hem inte hade 
lämnat något manuskript som 
skulle sändas till mig. Nej sade 
han. Hon hade inte lämnat något 
alls, varken åt honom eller någon 
annan i huset. Nordiska museet 
hade för min räkning ställt sig i 
förbindelse med tidningen Vårt

hem och fått det svaret av jour-
nalisten lämnat handlingarna på 
Hotell Näsåker, för att de skulle 
tillställa dem till mig.

Måndag den 6 november 1950
Ett brev lade jag på posten i 
Åsmon, det skulle till Stockholm 
till journalisten som långe mina 
manuskript om livet på landet för 
50 år sedan. Har skrivit och krävt 
igen dem. 

Fredag den 30 mars 1951
Jag har skrivit brev till journa-
listen på tidningen Vårt hem i 
Stockholm och även avsänt det. 
Det var angående de försvunna 
skrifterna hon lånat av mig. Hon 
hade genom sin dotter sänt fem 
kronor jämte frankerat brev. Vil-
le ha namn på de personer som 
jag korresponderade med på 
Nordiska Museet. 

Johannes hade vid sin död 
1952 inte fått tillbaka de för-
svunna skrifterna. Men hör 
och häpna, för till julen 2012 
kom det ett stort brev skickat 
av Britt-Inger Lidström i Näs-
åker. Det innehöll kopior av de 
försvunna skrifterna. Origina-
len hade hittats av någon i före 
detta Essys affär och förvaras 
nu på Sollefteå museum. De tog 
kontakt med Britt-Inger och vi 
hade pratat om dessa skrifter 
så hon skickade dem till mig.

Linda Svedin f. Kallin

Johannes försvunna skrifter 
nu återfunna

Jag ska skriva lite mer från Johannes Kallins dagböcker…

”Men hör och häpna, för till 
julen 2012 kom det ett stort 
brev skickat ”



16   •   Byabladet

Näsåkers Hem & Skola 
vill önska alla barn, 
ungdomar, föräldrar 
och skolpersonal 
OBS! U-gården stänger för läsåret 17 

maj.

För att genomföra masslogin under Urkult behöver vi HJÄLP! Intäk-
terna går till skolans och byns barn och ungdomar! Ring Kathrin 072 
223 37 69

Kenneth Modén, 
vi alla i byn vill passa på och tacka dig 
för alla år och timmar du lagt ner och 
fortfarande gör i Hem & Skola. 
Stort tack!

Satte motor på sparken
Adrian Nilsson, 15 år har monterat en gräsklippar-
motor på sparken och passade på att testköra ekipa-
get under sportlovsveckan.
Näsåker är lite av ett sparkarnas Mekka med bra spark-
före hela vintersäsongen. Många har satt sin egen person-
liga touch på sin spark.
Men det var nog en del som blev lite förvånade när de 
såg och inte minst hörde Adrian och hans motordrivna 
sparkstötting.
Han berättar att den kan göra en toppfart på 90 kilometer 
i timmen och att han redan haft ett femtontal spekulanter 
på den. Fast den är inte till salu. Han har byggt två och 
ska bygga två till så att hela familjen får var sin.
– Men jag ska montera på ljuddämpare, det går inte att 
köra med raka rör.
Han uppskattar att han lagt ner omkring 40 timmar på 
den senaste sparken. Motorn kommer från en gräsklip-
pare och drivhjulet från en skottkärra och resten lite här 
och därifrån.

Men varför? Hur kommer man på en sådan idé?
– Äsch, det är så jobbigt att sparka, säger han och skrattar.

Text & foto: Åsa Hedman
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Den 1 mars blev Johnny Har-
relind ny ägare till före detta 
kommunhuset i Näsåker som de 
senaste åren gått under benäm-
ningen Urhuset eftersom fören-
ingen Urkult både ägt, och haft 
sin verksamhet i huset.
Harrelind som är nyinflyttad från 
Enköping bor sedan i höstas i den 
lilla gula villan på Pelle Molins 
väg 1, bara ett stenkast från sitt 
nyförvärv.
– Jag har haft blickarna på Urhu-
set ett tag, det är i bra skick och 
det känns roligt om jag kan bidra 
till att det blir fler hyresgäster och 
mer liv i huset, säger han.
Urkult blir kvar som hyresgäst, 

liksom Tealogernas och Nina 
Pudjas verksamheter. Harre-
lind funderar på att utöka antalet 
lägenheter från två till tre genom 
att bygga om lilla sammanträdes-
salen på andra våningen.
– Det vore kul om det lyser i alla 
fönster om kvällarna, säger han.
Till hösten hoppas han kunna 
öppna en gårdsbutik i det före 
detta poliskontoret.
– Jag vill kunna erbjuda färskt 
bröd och förädlade råvaror och 
annat smått och gott från trakten, 
säger han.

Text & foto: Åsa Hedman

Fakta: 

Ådalslidens kommunhus byggdes 
i början av på 50-talet och stod 
slutbesiktigat 1954. Fram till kom-
munsammanslagningen 1971 var 
huset säte för Ådalslidens kommu-
nala verksamhet. Därefter användes 
det som lokalkontor fram till 2003 
innan det såldes till en privatper-
son. Föreningen Urkult köpte huset 
våren 2007.

Ny ägare till Urhuset
”Jag planerar för en gårdsbutik”
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På Älgens förskola 
jobbar man med temat
”I djurens värld”

I höstas när barnen kom till 
Älgen,  så pratade vi om vad 
vi skulle jobba med under året 
och vad de ville veta mera om. 
Efter mycket prat hit och dit så 
bestämde vi oss för att jobba 
med temat ” I djurens värld.”

Som start valde vi att jobba med 
de djur som barnen själv hade 
hemma hos sig, de var en hel 
del. Frågorna var många och en 
hel del svar kunde vi själva svara 
på. Andra tog vi reda på genom 
böcker och internet. En del av 
barnens djur fick vi hit mailade 
bilder på som vi kunde sätta upp 
på våran ”temavägg.” 

När det var dags för flyttfåglarna 
att samlas och det började kännas 
som höst så funderade vi en del 
om fåglarna. Vi pratade om flytt- 
och stannfåglar. En av frågorna 
var hur fåglarna kunde hitta hela 
vägen fram och tillbaka till sina 
vintervistelser. 

Sedan var det dags för gosedju-
ren att flytta in på Älgen. De fick 
en egen säng att sova i på natten, 
de passade på att busa runt under 
någon av nätterna. Vi använde 
gosedjuren för att jobba matte, vi 
kunde sortera dem på många olika 
sätt,  vilda – tama,  flest – färst,  
lång – kort och efter färg.  En när-
mare presentation av gosedjuren 
fick vi när de fick sitta i våran spe-
ciella guldstol och barnen berät-
tade lite mer om sitt gosedjur. 

Barnen gjorde fantastiskt vackra 
porträtt av sina djur som nu 
pryder våra väggar.

Så var det då dags att ta ett djupt 
andetag och dyka ner under vat-
tenytan för att studera fiskarna,  de 
som lever i och bredvid vattnet. 

En närmare titt tog vi på Ånger-
manälven då den ligger oss när-
mast. Tänk så många fiskarter det 
finns och andra djur. Under tiden 
passade vi på att lära oss om vårt 
landskap och vårt landskapsdjur 
bävern som faktiskt tog en tur 
upp till oss från skolans källare. 
Vi lärde oss också att landskaps-
blomman heter styvmorsviol och 
fick höra sagan som finns om den.

Under tiden så har vi sett på några 
spännande och informativa filmer 
med hjälp av dator och bildkanon.  
Det är kul och enkelt att tillsam-
mans med barnen kunna söka och 
finna svar på våra funderingar på 
dator och i olika faktaböcker. 

Vi upphör aldrig att förvånas 
över barnens kunskap och vetgi-
riga frågeställningar. 

Text & foto: Kathrin Nilsson

”Vi upphör aldrig att förvånas 
över barnens kunskap och 
vetgiriga frågeställningar”

Molly Albertsson presenterar sitt gosedjur. Hon 
berättar, ”Molly är en hund som är brun med 
svart näsa och svarta ögon. Hon är ett år. Jag 
vet inte vem som jag har fått henne av. Hon har 
sovit i sängen i natt. Hon tyckte det var skönt 
med många kompisar. Hon tycker om fisk.”
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Nykter reggaefest 
till midsommar
Nystartade föreningen Kärlekskrigarna 
med Mika Moretti som initiativtagare 
och drivande kraft håller på att planera 
in Family Roots som blir en nykter reg-
gaefest på Kägelvallen i Åsmon under 
midsommardagen. När detta skrivs 
har både åttamannabandet Partiet och 
svenska hiphoparen Tobbe Relli sagt ja 
till att uppträda.

– Vi riktar oss framför allt till barn och 
unga, men välkomnar gärna hela familjer, 
säger Mika Moretti.
Namnet Family Roots vill förmedla såväl 
familjekänsla som anspela på reggaens 
rötter.

Nya tider
för gamla 
posthuset
Efter drygt ett år med loppis-
försäljning i gamla posthusets 
lokaler mitt emot hotellet ger 
Aziz Demirci upp och flyttar 
loppisen till sitt hem i Tängsta, 
Resele. 
– Jag räknar med att ha flyttat det 
sista i slutet av april, säger han.
De andra hyresgästerna i fastig-
heten är också på väg att succes-
sivt flytta ut.
Rolf Lidén som äger byggnaden 
berättar att han har en seriös spe-
kulant som förmodligen kommer 
att köpa huset någon gång under 
våren.
Själv arbetar Lidén som rörmo-
kare i Norge sedan en tid och 
tror inte att det blir aktuellt med 
någon flytt tillbaka till Näsåker 
under överskådlig tid.

Kvinnominne firar
och kirrar 2013
Lo Högberg berättar att föreningen Tealogerna som förestår Kvin-
nominnemuséet och utställningen ”Tusen år av tystnad” får sin 
hyra sponsrad med medel från ungdomsstyrelsen under hela 2013.
– Verkligen ett befriande glädjebesked, säger hon och tillägger att 
föreningen firar 7-årsjubileum i lokalerna den 29 april.
Den 20 mars firade Tealogernas lokalgrupp vårdagjämningen med 
ett föredrag/samtal med Gunilla Carlsson och Göran Hjort kring 
huruvida Gud är man eller kvinna. Deltagarna fick också en guid-
ning bland konsten i Nämforsens kraftverk.

Även Orava 
har spelat i eliten
I förra numret skrev vi om hur bordtennissektionen i ÅSK (Ådals-
lidens sportklubb) har skolat elitspelare, men vi missade att nämna 
Ebba Orava som spelat med Falkenbergs BTK i två säsonger. 
– Det stämmer, säger Ebba i telefon från Falkenberg.
Ebba flyttade från Näsåker till Halmstad 2005 när hon gick i femte 
klass, sedan gick flytten vidare till Falkenberg eftersom FBTK spelar 
i elitserien.
Fast nu är det friidrott som gäller. Efter ett år i USA la hon pingisen 
åt sidan.
– Det var en rolig period i Näsåker och en härlig klubb att vara med 
i, säger Ebba.
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Vad är Norrland för Dig? Oavsett om du är infödd eller inflyttad finns det 
ny kunskap att skaffa och historier att förbluffas av. I såväl historisk som 
modern tid har Norrland spelat en stor roll i byggandet av den svenska 
välfärden. En ”provins” med fantastisk natur och enorma resurser, men inte 
oändliga och inte utan pris. 
Med boken Norrland som centralt tema träffas vi fem gånger under våren.
Varför? Allmänbildande, fortbildande, intressant, aktuellt och utvecklande. 
När? Torsdagar med start 18/4 kl. 18.00 – 19.30
Var? I Näsåker på the Nordic Centre, Storgatan 33.
Hur? Genom ABF, för 600 kr. 
Boken Norrland ingår givetvis (värd ca.220 kr.) 
Anmäl ditt intresse till ABF på tel. 0620-155 90
Arrangörer; ABF Västernorrland och The Nordic Centre 
Cirkelledare; Helen Blästa

Vad är Norrland?
Det frågar sig Po Tidholm i sin nyutkomna bok; Norrland, Essäer & Reportage

Näsåkers fritidsgård

Höstterminen 2012 flyttade fri-
tidsgården från badhuset till 
Markusgården. 

Verksamheten drivs av Hem & 
Skolaföreningen och föräldrar 
turas om att hålla öppet.
Här finns bland annat biljard, 
pingis, spel, dart och tv-spel. Samt 
ett litet fik med smått och gott. 

Fredagen den 16 november 
2012 kom Mikael Sjölund, Ove 
Hillbom, Susanne Lindal och 
Göran Solsjö från Sollefteå kom-
mun på besök för en ungdomsdi-
alog. Dialogträffens syfte var att 
ge ungdomarna tillfälle att kunna 
framföra sina synpunkter på vad 
de vill göra. Och att delge att de 
har möjlighet att påverka verk-

samheten och sin fritid. Upp-
slutningen av antalet ungdomar 
var stort och efter dialogträffen 
satte vi samman ett gårdsråd. I 
mötet med gårdsrådet kom det 
upp många önskemål och idéer 
att utveckla. Hur och vart det ska 
leda till vet jag ännu inte...
På skyltsöndagen i december var 
pysselhörnan på fritidsgården 
mycket välbesökt. Tomtar i alla 
modeller gjordes. Härligt kreativa 
barn, ungdomar och vuxna deltog.
Fredagen den 1 mars höll fri-
tidsgården till i slalombacken på 
Hamptjärnsberget. En mycket 
uppskattad och glad kväll då de 
åktes på de mesta utför backen. 
Trots diverse smärtor och blåmär-
ken blev det lyckat! 
Nu under sportlovsveckan var fri-
tidsgården öppen tre kvällar. Kväl-
lar fyllda med mycket skratt och bus.
Ellinor Eriksson, ordförande Hem & Skola
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Bi-draget
        – en av byns samlingspunkter!
Cirka 80 personer kom, fikande och minglade när vi hade öppet 
hus den 19 januari. Vi bjöd på kaffe och saft samt Ritzéns Livs 
butiksbakade wienerbröd. Till allas stora förtjusning.
Vid fikabordet satt Jovelyn Ahlin och visade hur man gör bloms-
terarrangemang av färgade avklippta sugrör!
Tillsammans med människor i alla åldrar blev dagen riktigt 
lyckad   av samtal och många skratt!

Text & foto: Ellinor Eriksson

Jovelyn Ahlins fina sugrörsblomma.
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Teaterföreningen Ådals-Lidens 
Teater- och Publikförening har 
haft sitt årsmöte 2013. 
Teaterföreningen Ådals-Lidens 
Teater- och Publikförening har 
haft sitt årsmöte 2013. 
Efter många års engagerat arbete 
som ordförande avgick Karl-Oskar 
Lundegård, verkligen med ålderns 
rätt. Ny ordförande blev Marie 
Aleman, som tillsammans med 
övriga styrelsegänget vill fortsätta 
att ordna musikcaféer/teater /dans 
till Näsåker. Föreningen har redan 
haft två spännande gästspel. Den 
prisbelönta och uppmärksamma-

de unga duon ALGOT med folk-
musik och teaterföreställningen 
Fröken Julie av Strindberg med 
Svenska Teatern från Stockholm. 
Programmet inför våren och hös-
ten är inte helt klart. På årsmötet 

presenterades föreställningar som 
med lite tur kan komma till oss i 
Näsåker. Här fanns En mans före-

ställning med Jens Nilsson, Mats 
och Sölve spelar Allan, stand-
up-föreställning och improvisa-
tionsopera, Om hundar av Hasse 
och Tage, Århundradets Kärleks-
saga av Märta Tikkanen, Shirley 
Valentine bl a. Ekonomin tillåter 
förstås inte att vi tar hit alla dessa 
spännande föreställningar. Men 
det som inte kommer till Näsåker 
kanske går i Sollefteå. Då kan det 
bli gemensam buss till stan’ med 
Teaterföreningen.
Årsmötet i Karl-Oskar Lundegårds 
trivsamma salong avslutades med 
en livfull föreläsning/föreställning 
med Cissi Jakobsson. Som den Ita-
lienkännare hon är berättade hon 
om San Michele och Axel Munthes 
fängslande liv, och bjöd dessutom 
på italienska sånger.
BLI MEDLEM i TEATERFÖR-
ENINGEN DU OCKSÅ och 
STÖD DEN LEVANDE KULTU-
REN I NÄSÅKER.
Du kan enklast betala medlemsav-
giften 100:- vid nästa föreställning. 

Elisabet Humlesjö, 
sekreterare på det trevliga årsmötet 

Håll utkik efter 
Teaterföreningens affischer!

BLI MEDLEM i TEATERFÖR-
ENINGEN DU OCKSÅ och 
STÖD DEN LEVANDE KUL-
TUREN I NÄSÅKER. 

Marie Aleman.
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Hela gänget på Bi-draget
önskar alla kunder, nära och kära

en riktigt Glad Påsk!
Öppet onsdag, 
fredag kl 13-17 
och lördag kl 12-15
Storgatan 23, Näsåker

Återanvändning ett klimatsmart alternativ!
Produkter från Biofood

OBS! Vi tar inte kort

Mars
Spelstuga, kl 18-21
Den första och tredje tisdagen 
varje månad tom maj.
Alla är välkomna att delta eller lyssna
Fäbodammen

Torsdagar, kl 10–11
Stavgång
Arr: PRO, men alla är välkomna! 

Tisdagar
Akrobatikgrupper för barn
Näsåkers gymnastikhall
Arr: Earthheart Center

21 mars
Årsmöte Hembygdsföreningen 
Ingelas café

23 mars, kl 10–14
Bytardag med Barnartiklar
Markusgården, Näsåker
Arr: Anna Nilsson

23 mars, kl 10
Pimpeltävling, Åssjön, Näsåker
Arr: Lions Club Näsåker, Näsåkers FVO

22-24 mars
Anatomikurs med Gerard O´Shea
Arr: HUNDraelvan

29 mars, kl 18. Fri entré
Filmvisning på Resele kyrkas innertak

April
6 april, kl 18. Fri entré
Konsert med Dan Kjellin och 
Olov Sjögren
Resele församlingshem 

5-7 april
Lekfull vardagslydnad 
Arr: HUNDraelvan

13 april, kl 18. Fri entré
Orgelkonsert
Eds kyrka

14 april, kl 15–17:30
Din egen dans. Vi rör oss och dansar 
för att må bra. Ingen erfarenhet krävs.
Medborgarkontoret. 200 kr.
Arr: Earthheart Center

Roger Nilssons MÅLERI AB

Jag utför allt inom måleri, både in- 
och utvändigt samt tapetsering. 

Företag och privatpersoner 
är välkomna med sin förfrågan. 

Uttnyttja ROT-avdraget!

För mer information, 
kontakta mig.

OMSJÖ 070-320 78 98

EVENEMANGS-
 KALENDERN

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

25-års 
jubileum!

fortsättn. sid 25.
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Hej på er! I detta nummer av Byabladet 
så kommer ni att få ta del av en riktig fest-
måltid.
Jag är en sån som helst äter husmanskost 
om jag själv får välja. Och vid festliga till-
fällen brukar jag då göra lite mera avan-
cerad husmans.
På juldagen i fjol så hade jag min lillebror 
Håkan och min kompis Erik på middag. 
Vi skulle gå ut på Popklubb och då måste 
man ju äta en stadig middag innan kalaset 
börjar!
Vill man piffa till det lite extra så är det ut-
sökt gott med en starköl och en dragnagel 
till. Tjingeling!

Foto: Håkan Olsson

Dag 1:

Blanda socker, honung och vinäger till marinaden i en kastrull och värm 
under omrörning tills sockret smält och löst sig. 
Tillsätt sedan resterande ingredienser och rör marinaden slät. 
Låt den sedan svalna. 
Lägg revbensspjällen i dubbla plastpåsar och slå på marinaden. 
Knyt ihop påsen. Se till så att marinaden fördelar sig jämnt. 
Låt ligga ett dygn i kylskåpet.

Dag 2:

Sätt ugnen på 175 grader. 
Ta ur revbensspjällen ur påsen och lägg dem med köttsidan upp i en 
smord ugnsform. 
Ugnsstek dem ca 30 minuter. Vänd sedan på dem och pensla på mer 
marinad som finns kvar och stek dem i ytterligare ca 1 timme. De ska 
bli knapriga på ytan.

Servera med potatis, en god gräddsås och brysselkål till.

J-Ps Krubb      Tugg& 

J-Ps honungsglaserade 
revbensspjäll
4 portioner

Ingredienser:
1 1/2 kg revbensspjäll

Marinad:
100 g rårörsocker
1 1/2 dl flytande honung
3/4 dl äppelcidervinäger
4 krossade vitlöksklyftor
4 msk soja
1 msk salt 
2 tsk tabasco
4 cm skalad och riven ingefära 
4 msk fransk senap
saften ur en apelsin
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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! 

0622-101 00, 070 656 49 06 • www.fabodammen.com 

Centrumgym
Du som inte har kommit igång:
Nyckelbrickor köper du på Rit-
zéns Livs.

Välkommen till gymmet på Centrumhuset i Näsåker!

Glad Påsk!

Catering – Sällskap – Fest – Konferens
Boka Fäbodammen, Näsåker

Dagens lunch, måndag–fredag: kl 11–15

Vi på Fäbodammen 
önskar alla våra gäster 
en Glad Påsk!

19 april, kl 18. Fri entré
Filmvisning
Eds församlingsgård 

20 april, kl 18. Fri entré
Konsert med Klas och Sanna
Resele församlingshem 

26 april, kl 17-21
Föreläsning om Dog Management, 
Gerard O´Shea
Arr: HUNDraelvan

27-28 april
Handlerkurs, Gerard O´Shea
Arr: HUNDraelvan

Maj
4 maj
Pop Klubb firar 5-årsjubileum 
på Fäbodammen

11 maj, kl 18. Fri entré
Körkonsert med Resele och 
Eds kyrkokör
Eds kyrka

16 maj, kl 20. Fri entré 
Knytkalas och Melodifestival-
finalen på storbild
Eds Församlingsgård

17 maj, kl 18.  Fri entré 
Filmvisning – del 1
Eds Församlingsgård

17–19 maj
Kurs ”Klicker konkret”
Arr: HUNDraelvan

17–19 maj
Kurs ”Rallylydnad grund”
Arr: HUNDraelvan

25 maj Limbohofvet, kl 19
Den nya tidens riksspelmän
med Emma Ahlberg, Johanna 
Karlsson och Lena Jonsson
Markusgården
Arr: Urkult

Juni
1 juni, kl 18. Fri entré
Konsert med kören Mousiké 
Resele församlingshem 

7–9 juni
Kurs ”Patrullstig”
Arr: HUNDraelvan

15 juni
Veteranfordonsrally
Kägelvallen, Åsmon    

EVENEMANGS-
 KALENDERN
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Den skarpaste kritiken mot 
varg i våra trakter lyste med sin 
frånvaro på mötet om våra sto-
ra rovdjur. Trots att caféet på 
Markusgården var knökfullt 
av intresserade människor var 
stämningen avspänd och bra; 
frågorna relevanta och besva-
rade med stor kunskap av Peter 
Nilsson, rovdjursinventerare på 
Västernorrlands länsstyrelse. 
Det var torsdag 28 februari som 
Naturskyddsföreningen Sollefteå, 
Friluftsfrämjandet och Studie-
främjandet bjöd in till en föreläs-
ning om de fem stora rovdjuren 
och hur förvaltningen av dem 
sköts i vårt län. Peter, som till-
bringar många dagar i fält un-
der spårningssäsongen, beskrev 

hur den nya rovdjursförvaltning-
en som regeringen beslöt 2009 
har slagit igenom i Sverige och 
i länet. Grunden i förnyelsen var 
att det skulle bli mer regional för-

valtning av rovdjuren. Det bety-
der inte att regioner helt kan be-
stämma runt rovdjurens vara eller 
icke vara, Sverige har som nation 
mängder av förpliktelser att följa, 
både globala och sådana som föl-
jer av vårt medlemskap i EU. 

Det är också dessa internationel-
la lagar och direktiv som ligger 
till grund för att Naturskyddsför-
eningen överklagat besluten från 
Naturvårdsverket om skyddsjakt 
på vargtiken i Junsele. Vilka be-
slut domstolen kommer fram till 
är ovisst, men att domstolarna 
inte håller med Naturvårdsverket 
syn på saken utan en funderare 
står helt klart, jakten är i skri-
vande stund stoppad.
Men frågorna runt just denna otro-
ligt genetiskt värdefulla varg ute-
blev nästan helt, de få som ställdes 
kändes nästan neutrala rent käns-
lomässigt, vilket kanske inte var 
väntat i denna fråga som väcker

Avspänt möte om rovdjur 
på Markusgården

”Frågan om hur vindkraft 
påverkar kungsörn kom givet- 
vis upp med tanke på den 
vindkraftsexploatering som 
nu planeras i Omsjö ”

Fortsättn. sid 28.
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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

www.nasakerssnickeri.se

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

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

www.nipoptik.se

Hos oss får
du kompetens,

valfrihet
och omtanke

Välkommen!

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

Mobil: 0731 82 19 45, 070 685 57 59

Näsåker

BYALAGET

N
ÄS Å K E R S  S A M V E RKAN

Byabladet

Alla hushåll i 880 30-området
 får Byabladet. 

Övriga kan prenumerera, 
det kostar 

14 0:- /år
Sätt in pengarna på 

BG 5015-6207 
så skickar vi tidningen!

Glöm inte att skriva namn och 
adress på den 

som Byabladet ska skickas till.

Får ni besök 
av bekanta? 

Har ni trångt? 
Vi hyr ut stuga! 

6 bäddar, varmbonat

0622-10569
Björklund

Kanot
Finns!

För info, se predikoturerna 
i Tidningen Ångermanland 

varje torsdag.

Pastorsexp: 0622-100 21

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

Öppnar för säsongen 
Måndagen den 2 april

Stort sortiment av Thaimat

Små Sticklingar
Jord & Gödsel

Välkommen

Österåsens
Handelsträdgård

Trädgård & Gårdsbutik - Sollefteå, tel. 0620-231 13

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

Kontoret på Nipvägen 7 i Näsåker är 
tyvärr obemannat på grund av ändrade 
arbetsuppgifter för vikarierande personal.
Biblioteket är öppet som vanligt.

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
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Byalaget och Arbetsgruppen Näsåkers Nipor 
säljer vedmaskinen 

Hakka Pilki 1x37 easy
årsmodell 2004. Vedmaskinen är konstruerad 
både för el och traktordrift. Den är försedd med 
utfällbart transportband, joystickstyrning som 
hydrauliskt reglerar matarbord och klyvyxa. 
Vedklyvning sker automatisk i 2 eller 4 vedträn. 
Vedmaskinen är försedd med sågsvärd med såg-
kedja. Till vedmaskinen medföljer ett stort stabilt 
uppläggningsbord med hydraulisk stockmatning, 
extra 6-skärig kniv, ställning för vedsäckshante-
ring samt drivaxel för traktor. Vedmaskinen med 
tillbehör säljes i befintligt skick. Nypris idag 
runt 150.000 kr + moms. 

Vedmaskin till salu!

Vi ser helst att ett lokalt ”vedhuggarkooperativ” köper maskinen. 
Intresserad kontakta Nisse Humlesjö för vidare information 0622-100 94 eller 070-285 22 27.

Pris 60.000:- + moms. 

så många känslor. En av frågorna 
handlade om varför samebyn trots 
vetskap om vargparets etablering 
i Junsele ändå valde att placera 
sin renhjord där och inte på något 
av de andra ställen som de har till 
sitt förfogande för renbete. Sva-
ret från Peter Nilsson var att just 
den frågan är föremål för diskus-
sion mellan Naturvårdsverket och 
domstolen. Naturvårdsverket har 
nu att bevisa att alla försiktighets-
mått vidtagits innan beslutet om 
skyddsjakt togs och Naturskydds-
föreningen menar att ett sådant 
försiktighetsmått bör vara att inte 
placera renarna mitt i vargreviret.
Peter Nilsson pratade inte bara om 
vargar generellt och Junselevargen
speciellt, utan även om björn, lo, 
järv och kungsörn, vilka tillsam-
mans med vargen är vad vi kallar 
”De fem stora” i Sverige.
Peter fick nog en och annan jäga-
re att haja till när han berättade att 
förekomst av lodjur ökar mäng-
den av småvilt. De flesta som vill 
jaga lo kanske tror att de skapar 

bättre förutsättningar för småvilt 
som hare och skogsfågel, men så 
är det inte. Anser man som jakt-
lag att man har ”problem” med för 
mycket räv på sina marker, är det 
smart att låta lodjur vara kvar, ef-
tersom de tar rävarna och därige-
nom minskar trycket på småviltet. 
En annan intressant kunskap som 
förmedlades var vilken vikt en 
fullvuxen kungsörn kan bära iväg 
med. De flesta tror nog allt mellan 
4–15 kilo, men sanningen är att de 
bara orkar lyfta med max 1,5 kilo 
i klorna. Peter och hans kamrater 
får många samtal varje år från jä-
gare som säger att de har en ”sjuk 
kungsörn” vid resterna efter en 
skjuten älg. I de allra flesta fall 
är det inte så, utan det är bara 
fråga om ett svårt fall av ”palt-
koma”, övermättnad. En kungs-
örn kan äta upp till 1 kilo vid en 
och samma måltid och då orkar 
de helt enkelt inte lyfta utan sitter 
bara och klappar med vingarna 
som om de vore sjuka. Så ni som 
hört historier om barn som blivit 
bortrövade av kungsörnar kan nu 

lugnt konstatera att de historierna 
som så många andra om våra stora 
rovdjur enbart är skrönor.
Frågan om hur vindkraft påver-
kar kungsörn kom givetvis upp 
med tanke på den vindkraftsex-
ploatering som nu planeras i Om-
sjö med omnejd. 2–3 kilometer 
från kungsörnsbon brukar man 
inte godkänna vindkraft och frå-
gan kom direkt från en i publi-
ken: – Är det någon som säljer 
kungsörnsbon? Peter svarade att 
vill man skapa sådana bon i avsikt 
att stoppa vindkraft behöver man 
släpa upp runt ett ton med mate-
rial i form av grenar och kvistar i 
toppen på någon gammal tall, så 
mycket väger ett kungsörnsbo… 
Drygt femtio personer kom för 
att lyssna på Peters föredrag och 
klass 6 i Näsåker stod för kaffe 
och kaffebröd. 

Christer Borg
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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

Tel: 301 43

Entreprenadmaskiner
Mark- och vägarbeten
Snöröjning mm

 
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

Drop in för byte till sommarhjul: 
Vardagar: kl 8:30–12:00 
(Eller efter överenskommelse) 
                                      
Vinterdäck får användas 1/10–15/4. Sommardäck 1/4–30/11.

17 5: - 

Laddat med sommardäck 
till superpriser!!!

Succén fortsätter!

Välkommen!

Storgatan 12, Näsåker • 0622 - 102 02

Önskar er alla en härlig påskhelg och 
en fantastisk vår!  Marie Lundin

Besök gärna www.salongenshemsida.se för mer info.

Storken kommer till oss, så min arbets-
förmåga är begränsad från nu och fram 
tills barnet är fött. Därefter kommer 
Salongen vara helt stängd under tre, fyra 
månader. Om vi alla mår bra börjar jag 
jobba lite smått till hösten.
Tack och välkomna tillbaka...

 
 
 
 

 
 

 
 

 
Nina Pudja erbjuder 

 
Massage underlättar när du  

har ont i eller har stela muskler, 
förebygger skador.  

Healing hjälper hela ditt system att 
varva ner, djupavslappning.  

Ortobionomi är en mjuk smärtfri och 
effektiv teknik som lindrar  

när du har ont i muskler och leder. 
Tidsbeställning 070-21 24 225 

0622-101 34  
Mottagning i Urhuset Näsåker 

Massageterapeut och medlem i SFKM 
Försäljning av linnement, presentkort,  

Små tavlor. 
 Önskar alla en glad påsk! 

Välkomna!  
www.pudja.se 
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Pimpeltävling
Lördag 23 mars på Åssjön, Näsåker 

Anmälning: kl 10–11
Tävling: kl 11–13
Prisutdelning: ca kl 13:20
Startavgifter: 
Vuxna 100:-. Barn under 12 år 20:-
1:a pris: Normark motorisborr 
Sponsrad av Imnäs Elektriska
2–5:e pris: Varupriser
PRIS TILL ALLA BARN!

Försäljning av varmkorv, kolbullar och kaffe. Lotteri!
Arr: Lions Club Näsåker och Näsåkers FVO. För mer info ring 070 681 98 60.

Vinn en 
motorisborr!

Välkommen!

Livet på Vallbacken
– en liten bok av Carl-Johan Nyberg
”Detta är en berättelse om en liten by i byn och 
vad man med viss släktforskning, intervjuer och 
bevarat material kan se hur livet var för Ådals-
Lidens innevånare för mer än 100 år sen.”
Carl-Johan berättar om sin forskning kring Vall-
backen som ligger på Forsåsmon. Intresset att doku-
mentera historien började med ett fynd av en bok i 
en lada, den var från Erik Ersons lanthandel som 
öppnats redan 1851 i hans bostad på Vallbacken. 
”Boken har legat bortglömd i mer än 100 år. År av 
höskördar har täckt detta alldeles särskilda exem-
plar av vår historia”.  I ”Boka” hade alla inköp note-
rats från november 1883 till december 1894. 
Förutom den intressanta historien om lanthandeln 
som Erik Erson grundat, en affärsverksamhet som 
kom att vara i 140 år. (Affären flyttades med tiden 
närmare älven i Forsås. Knut Eriksson var dess siste 
ägare).  Berättar Carl-Johan om människor som levt 
på Vallbacken till dags datum. 

Britt-Inger Lidström 
Boken kan köpas av Carl-Johan Nyberg, 0622-100 45 eller av 
Ådals-Lidens hembygdsförening, Majken Ritzén 0622-102 77.
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Nu utökar vi vårt redan tidigare välfyllda trygghets- 
paket med 10 års garanti på varmvattenberedaren*.  
Läs mer på thermia.se.

NYHET! 
ÄNNU TRYGGARE VÄRMEPUMPAR.

*Gäller Thermias alla villavärmepumpar med enkelmantlad varmvattenberedare,  
  producerade fr.o.m. februari 2013.
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Essys

Fina, goa hunden Lilith (ägare 
Lo Högberg) har fått sju stycken 
valpar under fredag–lördag den 
1–2 mars! Fotot togs på söndag 
den 3 mars, när jag gratulerade 
med en burk hundmat, den 
stolta nyblivna mamman med 
sina hungriga ungar!

Mary Sjödin, Sollefteå

Grattis!
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Mer information om lediga lägenheter: 

www.solatum.se

Adress Storlek Yta Hyra Ledig

NÄSÅKER

Orrvägen 6 B 2 rum & kök 65 4.858 13.04.16

Storgatan 21 2 rum & kök 68 5.063 omgående

Storgatan 21 3 rum & kök 75 5.593 omgående

EDSELE

Byvägen 34 1 rum & kök 45 3.427 omgående

Byvägen 20 2 rum & kök 56,5 4.141 omgående

RAMSELE

Tallvägen 2 C 2 rum & kök 63,5 3.871 omgående

Torggatan 3 4 rum & kök 92 6.014 omgående

JUNSELE

Gunillavägen 16 A 1 rum & kök 28 2.219 omgående

Gunillavägen 14 A 2 rum & kök 67 5.310 13.04.01

Glad nyhet för dig som gärna 
promenerar Kärleksstigen och 
utmed älven!
Nu är den efterlängtade spången 
utmed den sanka Strandängen, 
nedanför Prästgården och sko-
lan, färdigbyggd. Det är Byala-
gets arbetsgrupp Näsåkers Ni-
por som ordnat detta. Pengarna 
kommer från bygdeavgiftsmedel 
och arbetslaget som gjort jobbet 
kommer från kommunens arbets-
livsenhet i Junsele.  Spången är 
handikappanpassad. Detta är den 
första etappen i att få hela området 
handikappanpassat.

Elisabet Humlesjö

Kära
Kärleks-
stigen
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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!

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  0622-193 90

Glad Påsk!

Bygdens senaste tillskott inom 
hushållsnära tjänster. Vi utför bl a. 
• STÄDNING
• FÖNSTERPUTSNING 
till mycket förmånliga priser med 
RUT-avdrag.
Även enstaka uppdrag som flytt-
städning och storstädning men 
också löpande uppdrag som vecko-
vis/månadsvis till fasta priser.

HUSTOMTEN – Näsåkers Alltjänst

Välkommen att kontakta oss för pris och  mer information, vi finns centralt  
i Näsåker och har givetvis F-skattsedel och försäkring.

070 620 25 55 • Marit Åkerlund och Johnny Harrelind

BYALAGET

N
ÄS Å K E R S  S A M V E RKAN

Byabladet

Arrangörer, företagare, 
föreningar m.fl

Garantera din annonsplats!

Kontakta Birgit Lidström, 
0761 26 97 44, 

birgit.lidstrom@citat.com

Tack för att du annonserar 
i Byabladet!
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VÅGRÄTT:
 8. Flera stycken
 9. Hastar iväg
11. Cistern
12. Vanlig starkdryck
15. Audiovisuell
17. Småmobba
20. Stapel
21. Kan höra ihop med rum
22. Med samma föräldrar
23. Avtal om eller ersättning förkortning
25.	Rysk	stad	nära	floden	Aldan
26. Socialt utstött individ
27. Id est
29. Vårdad
31. Anger riktning
32. Hyllning

34. Stort mästerskap
35. Jozo
36. Placerade
37. Andra delen är Pest
39. Hudiksvalls tidning
40. Fast
42. Lukta bränt
43. Där talar man kreol-franska
45. Mildra
47. Reda
49. Levererar vattenburen golvvärme
50. Färgskifta
52. Kan man slå ton
53. Sipp
56. Att ha balanssvårigheter
59. Bör man vid klädköp
60. Jämrade sig

62. Doft
63. Genomträngande blåst
64. Vatten i rörelse
66. Som lyssnar till vad man säger
68. Ankarplats
69. Lövträd
70. Springa omkring
72. Värmekälla
74. Oartigt vid middag
75. Däven
78. Nobelpristagare
79. Pronomen
80. Gräs
81. Socialt acceptabel

LODRÄTT:
 1. Kan man av köld
 2. Dumt prat
 3. 100 kvadratmeter
 4. Kan man t.ex. tårta
 5. Olagligt ta
 6. Berömmelse
 7. Kan man ta sig
 8. Sportklubb
10. Våning
13. Överens
14. Retad sinnesstämning
16.  En av TÅ:s föregångare
17.  Jobbar med två
18.  Sned kvadrat
19.  Tidsperiod
21.  Högsint
23.  Stad c;a 20 mil söder om Nairobi
24.  Fyra och femma
26.  För
28.  Kan anställning vara
30. Ack
32.  I hast
33.  Dialektalt för tjuta
38.  Medeltida dansk
41.  Så’na skäl är vanliga
43.  Djupt avsky
44. Hög i ordning
46.  Till tätning
48.  Datateknikord
51.  Kan man se sig
54.  Gömd
55.  Läskande sommardrink
57. Dala-ort
58.  Växt
61.  Ackord
65.  Fisk
67.  Varg t.ex.
68   Paus
71.  Öppet markområde
73. Ibland med eko
76. Ur vinden
77. Gammal kunglig jordegendom

→ 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 BOSSE 36

37 38 39 40 41

42 43 44

45 46 47 48

49 50 51 52

53 54 55 56 57 58

59 60 61 62

63 64 65

66 67 68

69 70 71 72 73

74 75 76 77 78

79 80 81

Skicka lösningen senast den 19/5 till Bo Lundgren, Lärkvägen 13, 88030 Näsåker. Första rätta lösningen vinner 
ett par tovade ullsulor från Häxmo Lamm & Grönt. Märk kuvertet ”Byakrysset”.  Glöm inte namn och adress. Lycka till!

Byakrysset 1 • 2013

Namn:________________________________________________   Adress:_______________________________________________________________
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Nästa nummer kommer ut vecka 25
Skicka artiklar och annonser före den 26 maj

D J U R B I L D
S E A N E D I L
A G A T S T E N
B E O A D A

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

D I N L O I N D R A
C H E F P O S E I E D
P O L A R I S A T I O N

Lösning på Byakrysset 4 • 2012

Prenumeration
Alla hushåll i Näsåker får
Byabladet. Övriga i Sverige
kan prenumerera, det kostar 140 kr/år. 

Sätt in pengarna på BG 5015-6207 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!
 Adresser och telefonnummer hittar du på sidan 2.

BYALAGET

N
Ä

SÅ K E R S  S A M V E R K AN

Byabladet

Nr 4 2012 • Årgång 13

Full fart på pingisensid. 4

God Jul och Gott Nytt År!

Firade höstdag-jämningen och ny staty sid. 26

Jul-
numret!

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

10 st insända lösningar.

juni • sommar

Glada Byarutan

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

En Junselebo hade blivit inlagd på Sollefteå lasarett. 
Han tyckte att han kände sig ensam och gick därför 
runt i de andra salarna och frågade:

– Finns det möjligen 
nån Junselebo här?
Då hörs en röst från 
bortersta sängen:
– Du, dä’ räck’ väl att 
man har magsår.

Anders hade fått elektriskt i den avlägsna norrlands-
byn, den nya tvättmaskinen skulle provas med nyfikna 
grannar som åskådare. Med beundran åsågs hur klä-
derna dansade runt i trumman. Maskinen stannade 
och började centrifugera, då den ej var fastsatt och 
golvet lutade gick den sakta framåt… 
Då ropade Anders – Flytt på er, den ä på väg å häng ut.

En ensam dam sökte kontakt via kärlekssajten på 
datorn. Hon skrev in vilka önskemål hon hade:
Han ska vara av medellängd, singel, inte för ung, ha 
humor och vara fullfjädrad simmare, och ha mycket 
pengar. Det dröjde en stund sen kom svaret: 
Den ni söker är Joakim von Anka...



Stureplans öppettider:
Måndag–fredag: 7–18 • Lördag & Söndag: 12–18 Stureplan, Storgatan 47 • Näsåker

Nu lanserar vi 3 650 dagars garanti. 
Eller 10 års. 

Sveriges tryggaste värmepumpar blir ännu tryggare.
Vi chansar aldrig. Därför kan vi lansera marknadens mest omfattande 
garanti, med 10 år på kompressorn och 6 år på värmepumpen. 
Välkommen till din närmaste återförsäljare eller läs mer på ivt.se. 

Välkommen till IVT Center!
Hos oss hittar du marknadens 
enda Svanen-märkta värmepumpar.

Först i kommunen med 

EU-certifierad utbildning inom 

värmepumpinstallation.


