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Byalagets årsmöte hölls den 30 
mars, den nya styrelsens kon-
taktuppgifter finner du nedan 
under strecket.

Styrelsen utgör en form av para-
ply för ett antal undergrupper som 
i nuläget är tidningen Byabladet, 
tryckeriet Digit, arkeologigruppen 
Norrlands Hällbildningssällskap, 
Bastun och Näsåkers Nipor.

Byabladet rullar på med sin pro-
duktion. Tryckeriet finns sedan 
i somras i Centrumhusets källare 
på Kläppvägen och kommer att 
bli mer effektivt än det varit tidi-
gare. Kontaktperson och drivande i 
Norrlands Hällbildningssällskap 
är arkeologen Bernth Ove Viklund 
som har flyttat till Härnösand, men 
likväl fortsätter sitt engagemang.

Bastun har fått en varmvattenbe-
redare och det smids planer på att 
få till en badtunna nere vid älv-
kanten. I arbetsgruppen Näsåkers 
nipor har Nils-Erik Humlesjö varit 
den drivande kraften under många 
år. Men nu lämnar han styrelsen 
och därmed också över sitt enga-
gemang till andra som vill att nip-
landskapet ska hållas öppet.

Om du har någon idé du vill driva 
under vårt paraply – hör av dig.

Styrelsen

Ny styrelse och 
nya betesmarker

En ren vinst

Ordförande:

Elisabet Sellgren, 070-261 58 63 
bettansellgren@hotmail.com

Övriga ledamöter:

Astrid Edler Eriksson, 070-35 68 980
astridedlereriksson@gmail.com

Anders Näsström, 070-705 22 92

Helen Blästa, 0767-66 84 35
blasta@live.se

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

Christer Borg, 684 74 31 
christer.borg@alvraddarna.se 

Lahja Brandt, 070-31 660 28 
lahja.brandt@vattenfall.com

Angela Carlén, 073-727 46 53 
angelacarlen@hotmail.com

Åsa Hedman, 070-244 61 71 
ordochjord@telia.com

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

Anders Näsström har kvar sina kor i niporna. Joakim Ek blir ny arrendator, men det finns plats 
för fler betande djur. Hör av dig till Elisabet Sellgren om du vill engagera dig i Näsåkers nipor.

Nytt från Byalaget Näsåkers Samverkan
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Det finns långt gångna planer på 
att flytta Näsåkers bibliotek till 
badhuset. Om förslaget vinner 
gehör kan flytten vara genomförd 
redan efter sommaren.

Bosse Nilsson och Bengt Åkerlind 
från kultur- utbildnings- och fritids-
förvaltningen (KUF) kommer att 
presentera förslaget för politikerna 
i KUF-nämnden den 17 april.

– Sedan är det upp till nämnden 
att besluta hur man vill göra, säger 
Åkerlind.

Anledningarna till att man vill flytta 
biblioteket är flera: dels är det många 
ortsbor som anser att den nuvarande 
placeringen i Vattenfallsvillan ligger 
för ocentralt, dels skulle biblioteket 
kunna få utökade öppettider om det 
finns i badhuset.

– För badhusets del är syftet att fylla 
huset med många verksamheter 
så att hela byggnaden lever, säger 
Bosse Nilsson.

En ytterligare idé från KUF-för-
valtningen är att etablera ett fören-
ingsdrivet gym i källaren. Frågan 
håller på att diskuteras med ÅSK 
(Ådalslidens Sportklubb).

Från kommunstyrelseförvaltningen 
ligger ett förslag om att även med-
borgarkontorets verksamhet ska in 
i badhuset. Tjänsten består idag av 
en halvtid som återbemannas den 
4 april.

– Vi tror att de sammantagna för-
slagen kommer att gynna de allra 
flesta, menar Åkerlind.

Han pekar på att den totala beman-
ningen i huset kommer att öka och 
att flera verksamheter tillsammans 
kan innebära att fler badhusbesö-
kare lånar böcker och vice versa.

Det finns en del hakar i hur man 
ska lösa den fysiska planeringen 
på bästa sätt. Grundförslaget är att 
flytta den nuvarande ingången till 
gaveln mot prästgården, men andra 
lösningar är inte helt avklarade.

– En viktig förutsättning är att det 
finns pengar till en ombyggnation, 
betonar Åkerlind som samtidigt på-
minner om att han gärna tar emot 
synpunkter på förslaget.

Text och foto: Åsa Hedman

Biblioteket på väg 
till badhuset

”För badhusets del är syftet att 
fylla huset med många verk-
samheter så att hela byggna-
den lever”
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Att det är svårt att få ihop styrel-
ser till små föreningar är allom 
bekant, men när också de stora 
och tunga börjar få problem – då 
kan det börja gunga i leden.

Mars månad har passerat och års-
mötena har stått som spön i backen 
för den föreningsaktiva. I lilla Näs-
åker med omkring 500 människor i 
centrum och 1 200 inräknat byarna 
runtom, finns ett 30-tal aktiva för-
eningar – från Urkult och ÅSK till 
Lions och pistolskytteklubben.

Det är med andra ord tuffa tider 
för valberedarna. Särskilt svårt är 
det att få fatt i någon som vill vara 
ordförande eller kassör. Det har inte 
minst den stora och anrika idrotts-
föreningen ÅSK fått erfara i år. Och 
in i det sista saknades även tillräck-
ligt många förslag till ordinarie le-
damöter i styrelsen.

Dagarna innan årsmötet satte val-
beredningen upp lappar på anslags-

tavlorna på Konsum och Ica. Till 
slut vädjade man även på facebook, 
men utan framgång.

Fredagen den 28 mars var det så 
dags för årsmötesförhandlingar och 
fin middag på kansliet på Trastvä-
gen. Det sorlades kring borden inn-
an den avgående ordföranden Lars 
”Bubben” Lundgren tog till orda 
och förklarade mötet öppnat. När 
han överlämnade årsmötesklubban 
till årsmötes-nestorn Urban Sjö-
dén och rollen som sekreterare till 
hustrun Anita Sjödén var det mesta 
som det brukar vara. Men ändå inte.

Jan ”Bankjanne” Olsson som sut-
tit som kassör i 30 år hade denna 
gång bestämt sagt ifrån att han inte 
ville sitta ett år till – den här gången 
skulle han på inga villkor låta sig 
övertalas.

Mia Andersson från valberedning-
en förklarade det krassa läget och 
lämnade fältet fritt för förslag. Men 

ett ess hade hon ändå i rockärmen 
eftersom hon kunde avslöja att 
Bubben hade låtit sig övertalas att 
sitta kvar som ordförande ett år till. 

Och sedan vet väl ingen riktigt hur 
det gick till, men ett tu tre bestämde 
sig tre nya personer (efter att ha 
luftat en del frågor och funderingar 
om vad det innebar) för att kliva in 
i styrelsen.

– Ja, det var helt fantastiskt, säger 
Svante Hamberg som sitter i ÅSK:s 
skidsektion, det hade man aldrig 
kunnat tro.

Lika fantastiskt var det också att 
styrelsens medelålder med ens 
sänktes rejält.

Viktigt att poängtera när det gäller 
ÅSK, är att ingen av de separata 
sektionerna har haft problem att få 
ihop ledamöter.

Text och foto: Åsa Hedman

Hög spänning inför 
ÅSK:s årsmöte

Efter 30 år som kassör i ÅSK avtackades Jan Olsson av Lars Lundgren.
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Roger Nilsson från Om-
sjö utsågs till Årets so-
loföretagare 2013, vid 
kommunens ”Stjärn-
kväll” den 15 mars. 

Så här lyder juryns moti-
vering:

”Med lång och gedigen 
yrkesvana är Roger 
Nilsson en efterfrågad 

och respekterad entreprenör. Gedigen kompetens, 
hög servicenivå och effektiv leverans har positio-
nerat Roger som en av de ledande i branschen. Att 
han dessutom engagerar sig i småföretagens vardag 
bidrar till hans goda renommé.”

– Det känns otroligt roligt att få en sådan bekräftelse på 
att man gör ett bra jobb, säger Roger.

Han började som målarlärling 1971 och startade egen 
firma 1988. Och sedan har det rullat på. Men för ett par 
år sedan fick han en sådan värk i knäna att han nästan 
inte kunde gå.

– Jag var beredd på att få lägga ner helt och hållet, 
berättar han.

Men tack vare en lyckad operation kom han tillbaka på 
banan igen.

Och för tre år sedan flyttade han också tillbaka till barn-
domsbyn Omsjö där han trivs alldeles enormt bra.

Text och foto: Åsa Hedman

Prisade företagare

Åsa Bergh från Åsmon 
har utsetts till årets 
hundföretagare av Väs-
ternorrlands Kennel-
klubb.

Så här lyder juryns moti-
vering:

”Åsa Tova Bergh skri-
ver hundböcker och 
driver även en kursgård 

med total hundinriktning i Åsmon, Näsåker. Åsa är 
rörelsehindrad sedan 1991 men att livet förändras 
behöver inte nödvändigtvis vara av ondo och för 
Åsa har det alltid handlat om att med öppna ögon se 

de möjligheter som trots allt finns. Åsa Tova Bergh 
är bland annat en av Svenska Kennelklubbens cer-
tifierade assistanshundsinstruktörer.”  

– Jättekul att få cred för mitt arbete, säger Åsa.

Åsa är optimismen personifierad. 1991 när hon var 28 
år och mitt i livet, brast ett aneurysm i ryggmärgen som 
innebar att hon blev rörelsehindrad och beroende av as-
sistans för att klara sin vardag. Men skadan blev också 
en inkörsport till ett liv som hundinstruktör. Kursgår-
den i Åsmon har ett brett kursutbud och lockar folk 
från hela landet. Hon har också givit ut 8 kritikerrosade 
hundböcker på eget förlag.

Text: Åsa Hedman
Foto: Victoria Ahl

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 på 
sidan 3). 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 25 maj.

Nominera Årets 
Näsåkersbo

Birgit Lidström valdes till Årets Näsåkersbo 2013.
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En gång i månaden förvandlas 
Församlingshemmet i Näsåker 
till en handarbetsateljé. Det 
stickas och virkas och broderas. 
Men inte bara. 

Nej, det blir rätt mycket samtal ock-
så. Och så tittar man på varandras al-
ster, diskuterar, resonerar och minns.

Genomsnittsåldern ligger kring 75 
år, någon är över 90 och så finns där 
ett och annat undantag som bara är i 
50, som Ingrid Larsson till exempel.

– Jag måste ha något för händer, så 
är det bara, jag har alltid handarbe-
tat, säger hon.

Den här kvällen broderar hon blom-
mor på ett underlag som ska bli en 
liten väska. Bredvid henne sitter Eva 

Eriksson och stickar ett par sockor. 
Kajsa Edberg fördjupar sig i ett sam-
tal med Pia Henriksson. Och Essy 
Holmström har fått inspiration att 
börja brodera på ett underlag som ska 
bli ett rött yllehjärta att hänga upp.

– Det är roligt att prova något nytt, 
säger Essy.

Ute i köket skramlar Astrid Olsson 
med kaffekopparna, det är hon som 
håller i handarbetskvällarna som ar-
rangeras via församlingen i samar-
bete med Sensus studieförbund.

– Alla är välkomna hit, säger hon och 
intygar att även män är välkomna.

Text och foto: Åsa Hedman

Skaparglädje och nostalgi 

Carina Nilsson instruerar Essy Holmström medan Barbro Carlsson funderar vidare.
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Åsmons hundträning består av 
ett gäng hundägare med hundar 
som träffas en gång i veckan och 
ger sin hund lite ”nyttig” tid. 
Här finns ingen ledare, alla hjäl-
per alla.

Varje hundägare bestämmer själv 
vad som är på agendan just nu och 
vad som bör tränas in. De som inte 
har så mycket erfarenhet kan få hjälp 
av de som har mer kunskap. Tanken 
är att hundarna också ska lära sig att 
umgås och att vistas nära andra hun-
dar utan att tappa fokus på sin ägare. 
Det är en träning i att kunna ”fung-
era” som matte eller husse vill i en 
samling med andra hundar utan att 
tappa sin koncentration. 

I denna grupp är det träning på ett 
eller annat sätt som gäller, vi lå-
ter inte hundarna leka eller hälsa 
på varandra utan att vi människor 
kommit överens om det. Vi är måna 
om att ta hänsyn till hur mycket ut-
rymme varje hund behöver för att 
kunna klara av möten. Ingen ska 
behöva känna sig orolig för att en 
annan hund kommer för nära. Tan-
ken är att alla ska kunna vara med 
på sin hunds villkor. En del ekipage 
börjar med avstånd på hundra meter 
men kan vara ganska så nära när det 
gått en tid. 

I denna grupp ska det alltid vara po-
sitiv förstärkning som gäller. Vi vill 
inte ha någon som bestraffar sin hund 
med stryk eller överdriven negativ 
behandling. Positiv förstärkning är 
det man kommer längst med. Vi vill 
ju ha hundar som gör det vi vill för 
att de vill och inte för att de är rädda 
för oss. En del som börjar i gruppen 
har problem med att hunden skäller 
och blir orolig och inte vill lyssna 
på sin ägare när den är i närheten av 
andra hundar. Då kan det handla om 
att sakta men säkert komma närmare 
och närmare de andra ekipagen. För 
andra kan det handla om att kunna 
prestera i en grupp som fungerar 
som en störning. Vissa vill träna in-
för en tävling i till exempel lydnad 
och då är ju vår träningsgrupp ett 
utmärkt övningstillfälle vad gäller 
störning. I gruppen har vi inte någon 
ledare eller någon som säger vad vi 
ska göra utan alla tränar utifrån sin 
egen utgångspunkt. Men vi hjälper 
alla att komma vidare genom att 
stötta varandra. 

Kostnaden för träningen är 10 kro-
nor per gång. Dessa pengar har vi 
i första hand för att inhandla bajs-
påsar så att vi inte lämnar några 
visitkort på vägen. Men även för 
att inhandla kaffe och dylikt till det 

fika vi brukar ha efter träningen. Vi 
sparar även för att kunna ta in nå-
gon föreläsare eller någon som kan 
ge oss en dag med upplevelser till-
sammans med våra hundar. 

Vill du vara med i vårt trevliga 
hundgäng så gå in på Facebook och 
sen på Åsmons Hundträning och be 
om att få bli medlem. Där kan man 
också se om träningen är inställd på 
grund av att det är för få deltagare 
eller om det är för kallt för våra 
små hundar utan så mycket päls. 
Det viktiga är att alla ska känna 
sig välkomna oavsett vad man vill 
träna inför. Det är helt klart att även 
gamla hundar kan lära sig sitta. Alla 
kan komma längre oavsett ålder, ras 
eller tidigare erfarenheter. Så alla 
hundägare kom och var med oss på 
söndagar kl 14, vi har riktigt trev-
ligt tillsammans.

Text: Anita Rahn
Foto: Åsa Hedman

Det går att lära gamla
hundar sitta

”Vill du vara med i vårt trevliga
hundgäng så gå in på Facebook
och sen på Åsmons Hundträning 
och be om att få bli medlem”

Hundliv utanför Markusgården.
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Näsåkers Hällristningsmuseum 
hoppas att den roliga Hedenhös-
familjen från tv:s julkalender ska 
locka fler barnfamiljer till museet 
och hällristningarna.

Trots att julkalenderns Hedenhösar 
mestadels vistades i nutiden utmana-
de den ändå fantasin om hur männ-
iskor kan ha levt under stenåldern.

– Förhoppningsvis innebär det att 
fler familjer blir intresserade av att 
besöka oss, menar Siv Bylund som 
arbetar på museet.

I december förra året, mitt under den 
pågående kalendern, passade man på 
att ha en barndag då skolbiblioteka-
rien Pia Fries från Lidgatu agerade 
sagotant i full stenåldersmundering. 
Barndagen visade sig ligga helt rätt 
i tiden. Det var knökfullt inne i mu-
seisalen. Och Pia behövde knappt 
påbörja en mening förrän de enga-
gerade barnen kunde fylla i allt de 
redan visste om Hedenhös från såväl 
julkalendern som Bertil Almqvists 

böcker. Och i en av böckerna; ”Bar-
na Hedenhös på vinterresa i Sverige” 
görs ett besök vid just Nämforsen. 

I anslutning till berättandet arrang-
erades också en del pyssel och lekar. 
Sammanlagt besökte ett 70-tal per-
soner museet under dagen.

Att göra museet mer barnvänligt är 
något som ingår i den utvecklings-
plan som sträcker sig mellan 2010 
och 2014. Man har bland annat tittat 
på olika spännande idéer då det gäl-
ler den nya arkeologiutställningen 
som ska vara klar till sommaren.

Text: Åsa Hedman
Foto: Jenny Staaf

Blir barnvänligare

Ny broschyr ska 
marknadsföra hällristningarna
Peter Johansson och Siv Byström som
arbetar på Nämforsens Hällristnings-
museum har tagit fram en ny broschyr 
som ska göra reklam för museet och rist-
ningarna. 
– Om någon vill ha broschyrer att skicka till 
vänner och bekanta är det bara att komma och 
hämta, säger Peter. 
Under våren sker inga utåtriktade aktiviteter 
eftersom personalen har fullt upp med att bygga 
om en utställning. Det är det inre rummet som 
kommer att öppnas upp för att berätta om arkeo-
logins utveckling.
– Vi hoppas att allt ska vara klart då turistsäsongen 
börjar, säger Peter. 
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I juni är det dags för Åsmons vete-
ranrally igen. I sommar kommer 
man att utöka med marknadsför-
säljning uppe på Kägelvallen som 
utgör start och mål.

Eventet är uppskattat och handlar 
mer om trivsel än tävling. Längs 
med bansträckningen som går ner 
mot Resele i år, får fordonen pas-
sera ett antal kluriga tävlingsmo-
ment som inte behöver ha någon 
koppling till körskicklighet. Viktigt 
är också att sträckningen passerar 
Lissgården så att de som inte kan ta 
sig ner på Storgatan har möjlighet 
att beskåda ekipagen.

Deltagarna kan vinna pris för allt 
möjligt från vem som klarar kontrol-
lerna bäst i respektive klass till snyg-
gaste fordon eller bästa kombination 
av klädsel och fordon. 

Eva Holmström från Näsåker ser 
fram emot årets upplaga då hon får 

ta fram sin ögonsten – en PV från 
1954 som varit nedplockad i bitar 
och hopsatt från grunden igen.

– Bilen är som en docka för mig, 
jag förvarar den under ett specialsytt 
skynke i farmors garage, den får ju 
inte bli dammig!

Även om Eva tyckt om bilar allt se-
dan hon var liten, är mekandet inte 
något för henne utan grejen är att 
få städa och putsa och pynta. Förra 
året var det hon som tog hem se-
gern i bästa kombination av klädsel 
och fordon.

– Bilen får bara komma ut två 
gånger per sommar och rallyt i 
Åsmon är ett av tillfällena.

– Nu hoppas jag bara att det inte reg-
nar i år, för den får ju inte bli blöt, 
skrattar hon.

Det är Åsmons Samhällsförening 
som arrangerar tävlingen tillsam-
mans med Brandmannaklubben. 
Efter tre år är organisationen intrim-
mad, kärntruppen består av 5–6 per-
soner, men under själva tävlingsda-
gen är uppåt 40 personer inblandade. 
Det handlar om allt från att sköta 
vägkontrollerna till servering och 
lottförsäljning. I år kommer man att 
utöka med en marknadsförsäljning.

– Vi hoppas att folk från trakten som 
har något att sälja passar på att ta 
tillfället i akt, säger Göran Frisk som 
ingår i arrangörsstaben.

Text: Åsa Hedman
Foto: Milorad Pejic

Åsmons veteranrally vill växa

”Vi hoppas att folk från trakten 
som har något att sälja passar på 
att ta tillfället i akt”

Eva Holmström från Näsåker i sin PV från 1954 tävlade i fjolårets soliga väder.
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Jörgen Nordström från Norrmoflo i sin Chevrolet Bel Air från 1955.

Emma Nordström från Norrmoflo körde flakmoppe med Saga Frisk 
från Åsmon som passagerare.

Ett 50-tal ekipage ställde upp i fjolårets rally. Den enda regeln som gäller för anmälan är att 
ditt fordon – även om det är en trampcykel – har mer än 30 år på nacken.
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DEBATTDEBATT

Det är format under postglacial 
tid av landhöjningen och havets 
påverkan och innehållande vär-
den som än idag kräver varsam-
het, försiktighet, respekt, skydd 
och bevarande.
Området i Ådalen med de tre älvarna 
och dalgångarna, som var för sig har 
sina egna typiska karaktärer utgör 
tillsammans med den storslagna och 
unika naturen, tystnaden och käns-

lan av orördheten områdets största 
skyddsvärde och är Sollefteås bästa 
attraktion och främsta varumärke.
Denna unika naturattraktion i övre 
Ådalen är på väg att försvinna. Näs-
åker och Ådalen med de tre älvarna 
Faxälven, Fjällsjöälven och Ånger-
manälven och dess dalgångar kan 
komma att bli ett centrum för en 
gigantisk vindkraftsexploatering i 
Sollefteå kommun.

Idag planeras följande vindkrafts-
etableringar i Näsåkersområdet: 
Ranasjön 40 vkv, Salsjön 24 vkv, 
Flakaberget 6 vkv, Fängsjö/Storsjö-
höjden 153 vkv, Vaberget ca 29 vkv 
och ännu fler vkvetableringar är på 
gång i närområdet samt i gränsom-
rådena till intilliggande kommuner.
Landskapsbilden och horisonten i 
Ådalen samt i hela kommunen kom-
mer att omskapas!

Det ångermanländska landskapet 
och övre Ådalen är unikt

Montagebild Omsjö (Fängsjö/Storsjöhöjdens vk-projekt).
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Höjden på vindkraftverken blir 
200–210 meter höga. De flesta 
vindkraftverken på kartan (förut-
om Vaberget) kommer att visuali-
seras i Näsåker med omnejd.
Fritids- och turistområden, djur-
livet och jakten kommer att påver-
kas starkt. Kraftlednings- och väg-
dragningar samt skogsmark som 
avverkas påverkar den känsliga 
naturen mellan och i dalgångarna.
Blinkande ljus och buller från vind-
kraftverken, speciellt vintertid.
Tystnaden och känslan av orördhet 
försvinner. Landskapsbilden för-
ändras helt.
Detta är vad som väntar om vind-
kraftverken realiseras om vi inte 
alla reagerar och protesterar!
Sollefteå kommun brister i sin kom-
munikation med kommuninvånarna. 

Det finns inte en aktuell kommunal 
översiktsplan, det är en bristande 
information på kommunens hem-
sida och framför allt finns det ingen 
direkt kommunikation med berörda 
kommuninvånare. På kartan ovan 
är flera vindkraftsområden utsatta. 
Bland dem ingår bara området 

Fängsjö/Storsjöhöjden bland de tio-
tal områden som kommunen anser 
”lämpliga för vindkraft” i 2008 års 
vindplan. Idag bryter Sollefteå kom-
mun detta genom att tillåta vindkraft 
på många flera områden, i så kallade 
”utredningsområden”!

Kommunordförande Elisabet Lassen 
bryter därmed sitt eget löfte att inte 
flera vindkraftsområden än de ”tio 
lämpliga” ska byggas.
– Vi kräver att kommunen avbry-
ter all vindkraftsplanering tills den 
nya översiktsplanen är klar.
– Vi kräver att kommunen för en 
dialog med invånarna om och var 
vindkraftverken ska planeras och 
placeras. Så är det inte idag.

Monica Blomström och Anita Berglund

Det är en stor efterfrågan på bo-
enden i Näsåker, både på hus att 
köpa eller hyra. Såväl flera famil-
jer som unga ensamstående vill 
bosätta sig i vår bygd.
•  Bör vi inte vara entusiastiska, 
 glada och tacksamma för det? 
•  Bör vi inte ta till vara människors
 intressen för just vår bygd? 
• Bör vi också bilda en inflyttnings-
 grupp som man gjort i Resele? 

Finns det några ”Näsåkersbor” 
som vill engagera sig i den frågan!?
Om du äger ett hus, ett torp eller 
gård, överväg med familjen och 
dina nära och kära om du/ni kan 
tänka er att hyra ut eller rent av sälja 
huset och låta det gå vidare.  
Detta skapar nya möjligheter inte 
bara för huset och gården, utanför 
hela bygden. Vi behöver mer barn, 
mer föräldrar som kan ställa upp i 

idrottsföreningen, Hem & Skola 
och i Byalaget.

Älska inte din hembygd och ditt 
hus för mycket, låt det överleva 
och inte förfalla!
Om du bara använder ditt hus ett par 
veckor per år, hyr då hellre en stuga 
på campingen eller ett rum på hotel-
let, låt alla små företag få en extra 
inkomstkälla, det blir inte dyrare än 
att ha huset stående år efter år. 
Ta del av Näsåker men släpp ta-
get och gör slag i saken: Annon-
sera ut husen med bild i nästa 
nummer av Byabladet som kom-
mer ut veckan före midsommar, 
slå till och ta chansen.

Marie Lundin, kontaktuppgifter på sid 2
Bild lånad från Google

Låt bygden leva
                   – släpp taget om huset

”Denna unika naturattraktion i 
övre Ådalen är på väg att för-
svinna. Näsåker och Ådalen med 
de tre älvarna Faxälven, Fjällsjö-
älven och Ångermanälven”
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Centrumförnyelse
med förhinder

Nedfarten till nipstigen bakom 
hotellet har snyggats till och 
gjorts mer tillgänglig.

Gräsmattorna och parkeringen 
framför Markusgården har fått ett 
lyft. Men övriga ändringar kommer 
att dröja.

Det är nu snart sju år sedan som Sol-
lefteå kommun började inventera 
förutsättningarna för att skapa ett 
trevligare och tryggare centrum i 
Näsåker. Men varken den planerade 
gång- och cykelbanan längs Stor-
gatan eller rondellen i fyrvägskors-
ningen mellan kyrkan och Konsum 
lär komma till stånd förrän om tidi-
gast två år. 

Trafikverket som i nuläget är an-
svarig väghållare vill inte göra nå-
got förrän man inlett en dialog med 
kommunen om huruvida det är kom-
munen eller Trafikverket som ska 
vara ansvarig väghållare i framtiden.

Men kommunen har ändå genomfört 
en del av den planerade upprustning-
en. Området utanför Markusgården 
färdigställdes förra sommaren och i 
höstas blev nedfarten till stigen bak-
om hotellet klar.

Sollefteås kommunarkitekt Malin 
Berglund berättar att de fortsatta pla-
nerna för upprustning av Näsåkers 
centrum är skrinlagda till 2017 ef-
tersom kommunen har ebb i kassan.

Text och foto: Åsa Hedman

Före...

...och efter.
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I många år har enskilda och or-
ganisationer drömt om och sla-
gits för att Ångermanälven ska 
få tillbaka sin lax och havsöring. 
Nu finns metoder för att återstäl-
la älvarna till en viss del, med 
hjälp av fiskvägar och en mer 
ekologiskt anpassad reglering. 

Älvräddarnas Samorganisation, 
som sedan 2009 har sitt centrum 
i Näsåker med Christer Borg som 
ordförande, har drivit frågan om 
fiskvägar och en mer miljöanpassad 
vattenkraft i flera år. Nu vill Älv-
räddarna genom två projekt som 
är tänkta att finansieras av bland 
annat Bra Miljövalfonden, kunna 
se vad som kan åstadkommas i 
Ångermanälven. Tänkta deltagare i 
projekten är tre länsstyrelser, samt 
flera av kommunerna längs älven 
och även några myndigheter. 

Älvräddarna blir projektägare och de 
två studierna leds och genomförs av 
Umeå universitet, Karlstad universi-
tet samt verksamma inom SLU och 
även Model Forest från Vilhelmina. 

Nu pågår samtal med alla inblan-
dade och förhoppningen är att även 
Vattenfall och Statkraft ska delta på 
det ena eller andra sättet.

– Vi har nu fått förslag på nya regler 
för vattenkraften genom ett delbe-
tänkande från en utredning tillsatt av 
miljödepartementet. För mig är det 
självklart att de stora aktörerna är 
med, förändringar kommer och det 
måste vara bättre att de deltar och 
därmed kan påverka resultatet samt 
hjälpa till med de data som behövs, 
säger Christer Borg.

Om allt går vägen kan de båda pro-
jekten starta upp under 2014, men 
det kan också dröja in på 2015.

Resultatet av projekten ska utgöra 
underlag för de myndigheter som 
ansvarar för frågorna kring biolo-
gisk mångfald i vatten. Tanken är att 

se vilka möjligheter som finns för att 
få till fiskvägar och en mer miljöan-
passad reglering. 

– Förhoppningen är att projekten 
slutligen ska leda fram till konkreta 
åtgärder, utan att påverka kraftpro-
duktionen mer än nödvändigt, me-
nar Christer. 

Älvräddarna ser också stora stor 
potential för en ökad naturturism 
som kan komma bygden till godo 
genom ökade flöden av pengar. 

– Naturturism innebär en möjlighet 
för lokala entreprenörer att skapa 
utkomster och mer turister ger mer 
pengar till lokalsamhället. 

– Givetvis är också en mer levande 
älv något som kommer alla till nyt-
ta, oavsett om man är sportfiskare 
eller inte, säger Christer Borg.

Text: Åsa Hedman
Foto: Harriet Boman

”Givetvis är också en mer 
levande älv något som kommer 
alla till nytta, oavsett om man 
är sportfiskare eller inte”

Ångermanälven ska 
få fiskvägar
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Att ta emot asylflyktingar i en 
liten bygd som Resele innebär 
många utmaningar. Det som ger 
oss energi i vårt engagemang är 
att vi får del av flyktingarnas 
värme och generositet – även i 
deras utsatta och svåra situation.

Den 12 april 2013 inbjöds represen-
tanter för föreningslivet till en in-
formationskväll på Hotell Hallsta-
berget i Sollefteå. Migrationsverket 
informerade om att det förväntades 
komma cirka 400 personer till Sol-
lefteå kommun, som söker asyl i 
Sverige. Från Resele deltog 12 per-
soner vid informationsmötet.

I Gåsnäs kunde Kjell Mähler erbju-
da bostäder för cirka 30 personer i 
de före detta pensionärsbostäderna. 

Sex lägenheter i olika storlekar 
finns idag kontrakterade av Mig-
rationsverket. I november månad 
kom den första gruppen asylsökan-
de till Gåsnäs. 

Bildade asylgrupp
En grupp Reselebor erbjöd sig att 
ställa upp med olika insatser och 
så bildades Byalagets asylgrupp. 
Reselebygdens föreningar är också 
delaktiga på olika vis. Via en mail-
lista och en facebook-grupp ges 
information och upprop vid behov 
av insatser.

Smyrnaförsamlingen och asyl-
gruppen har även fått tillstånd av 
Kjell Mähler att utan kostnad få 
använda hela källarvåningen i en 

av huslängorna för sådant som de 
asylsökande kan behöva. Varannan 
tisdag har Smyrna sin secondhand-
försäljning öppen och då har även 
vi öppet i vår lokal. För asylsökan-
de finns det möjligheter att köpa 
skänkta kläder för en symbolisk 
summa. En stor mängd kläder, lek-
saker och utrustning har skänkts 
av Reselebor, Röda Korset, firmor 
och privatpersoner. En mycket 
uppskattad gåva från Smyrnaför-
samlingen är de nya dammsugare 
som skänkts till varje lägenhet.

Frivilliga undervisar
I ett av husen finns en lägenhet som 
tidigare varit hemtjänstlokal. Den 
är nu iordningställd och utnyttjas 

Så har Resele tagit 
emot asylsökande

Schemalagd svenskundervisning bedrivs på frivillig basis tre gånger i veckan.
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av Byalaget/asylgruppen. Tre gång-
er per vecka bedrivs schemalagd 
svenskundervisning i lokalen och på 
biblioteket. Undervisningen sker på 
frivillig basis av fyra personer, två 
av dessa är pensionerade lärare. I 
lokalen finns symaskin och två da-
torer med tillgång till internet. Alla 
möbler och all utrustning är skänk-
ta. Ytterligare aktiviteter i lokalen 
planeras utifrån olika önskemål 
från de asylsökande.

Barnen från asylboendet deltar även 
i Smyrnas barn och ungdomsverk-
samhet som finns i nära anslutning 
till boendet. Vuxna deltar i andra 
aktiviteter i bygden. För närvarande 
är det damgymnastik och bad som 
gäller. Många uppsöker kyrkan och 
dess utbud av verksamheter.

Planerar fritidsaktiviteter
Tack vare tidningen Lands stora 
Landsbygdspris 2013 som tillde-

lades byalaget så finns det vissa 
medel att disponera för asylgrup-
pen. I första hand ska vi iordnings-
ställa en trevlig utemiljö för barn 
och vuxna.

Reselebygdens Fiskevårdsområde 
har skänkt fiskeutrustning som 
många ser fram emot att använda. 
Det kommer att bli en trevlig som-
maraktivitet. Närheten till älven 
och fiske lockar.

För närvarande är det 16 vuxna och 
9 barn i åldrarna 1–10 år som bor 
i Gåsnäs. 8 av barnen har börjat i 
förskola/skola. Miljön och boen-
det i Gåsnäs är mycket lämplig för 
barnfamiljer.

De nya ägarna av Handlarn i Resele 
är mycket tillmötesgående gent-
emot sin nya kundkrets. Sortimen-
tet av varor har utökats och man 
lyssnar och försöker att tillgodose 
önskemål. 

Transportproblem
Att ta emot asylflyktingar i en liten 
bygd som Resele innebär många ut-
maningar. Att knyta kontakter med 
intresserade och generösa bybor 
har inte varit några problem. Vårt 
stora problem är transporter. Många 
resor skall ske under utredningspe-
rioden till myndigheter runt om i 
Sverige. Även till sjukvård/tand-
vård sker många resor. Ett olyckligt 
sammanträffande var att två dag-
liga bussförbindelser med Sollefteå 
drogs in i samma veva som asylbo-
endet i Gåsnäs öppnades.

För oss i asylgruppen har det inne-
burit mycket ny kunskap om lev-
nadsvillkoren i andra delar av 
världen. Även hur myndigheternas 
ansvar och befogenheter fungerar 
för de asylsökande.

Det som ger oss energi i vårt engage-
mang är att vi får ta del av flykting-
arnas värme och generositet. Även i 
deras utsatta och svåra situation.

Asylgruppen
Foto: Harriet Boman

Enligt Migrationsverket kan en mindre grupp flyktingar 
anlända till Näsåker någon gång under maj månad. 
Det är kommunens hus på Orrvägen 4 som är aktuellt för uthyr-
ning. Men innan något hyresavtal kan komma till stånd måste 
huset besiktigas av Migrationsverket. Steg två är att möblera upp 
lägenheterna. Hyreshuset inrymmer 6 lägenheter och har stått 
tomt en längre tid.
– Om någon privat hyresvärd har något boende att erbjuda får de 
gärna höra av sig till oss, säger Christina Bergius som är enhets-
chef på Migrationsverket i Kramfors.

Asylsökande till Näsåker

”Det som ger oss energi i vårt 
engagemang är att vi får ta 
del av flyktingarnas värme och 
generositet”
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I början av mars hittade jag en 
pärla i vår hembygd. Då öppnade 
Emma Gustafsson och Max Ny-
man sitt söndagscafé. 

Ett vackert tält, en så kallad jurta, 
tillverkad i Mongoliet står upp-
ställd alldeles invid vid älvkanten 
i Forsås. Tältets väggar har tovad 
ullfilt, canvasduk och bomullstyg 
som effektivt håller kylan ute.  Inne 
i jurtan sprakar det hemtrevligt från 
en egentillverkad vedkamin som 
ger riktig ”govärme.”

Här kan man äta en lättare lunch 
eller fika gott med hembakat bröd. 
Hantverk från lokala tillverkare 
finns också.

Värmen och inredningen bidrar 
verkligen till att besöket blir något 
utöver det vanliga. 

Emma och Max som driver ”Upp-
ströms vid Ångermanälven” har för 
avsikt att hålla öppet varje söndag 
klockan 11–18. Den stora jurtan 
har plats för cirka 50 sittande gäs-
ter. Därtill har man ett mindre an-
tal ”småjurtor” som är inredda som 
sovrum med två sängar i varje. Här 
kan såväl privatpersoner som fö-
retag boka in sig för olika träffar. 
Möjligheten att äta en trerätters 
middag finns också.

Miljön är enkel med utedass och 
hygienen sköter man bland annat i 
en bastubyggnad som håller på att 
färdigställas. Allt andas frid, värme 
och gemenskap!

Emma och Max deltar just nu i en 
kurs i ekologiskt odlande, då de 
drömmer om att kunna odla mer. En 
ko och några andra djur står också 
på önskelistan. För närvarande finns 
några får, höns och ankor på gården.

Premiäröppningen blev en succé, 
med många fler gäster än beräknat!

Jag vill rekommendera er att gå in 
på hemsidan som heter 
www.uppstroms.se Där finns utför-
lig information om verksamheten. 

TACK till Emma och Max för en 
fin söndag i ert lilla ”paradis.”

Vi ses!

Text: Astrid Edler Eriksson
Foto: Åsa Hedman

Söndagsmys vid 
Ångermanälven

”Premiäröppningen blev en 
succé, med många fler gäster 
än beräknat! ”
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En förrymd professor som upp-
finner ett elixir som ger evigt liv, 
men något går fel.

Istället för att få evigt liv förvand-
las människorna till otäcka zombies 
som skrämmer alla i sin väg. Det 
handlar förstås om teater. I mitten av 
december satte Fia Berggrens barn-
teatergrupp upp sin föreställning 
Zombiespelet, på Markusgården. 

Ett hundratal personer fick upp-
leva en spännande historia som in-
begrep såväl zombies, som poliser 
och militärer och tuffa fjortisar och 
mycket mera.

Skådisarna går i 4–6:an och har 
alla teater som tillval två timmar 
i veckan.

Hanna Rönni som går i femman 
spelade en tuff fjortis som är gan-
ska taskig mot sin omgivning, men 
förändras till det bättre efter sitt 
möte med några zombies.

– Det var jättekul, men samtidigt 
lite läskigt, berättar Hanna.

Under vårterminen jobbar eleverna 
vidare med teater under Fias led-
ning. Om det blir någon vårpremiär 
är ännu inte bestämt.

Text: Åsa Hedman, Jenny Staaf
Foto: Jenny Staaf

Zombies på besök i Näsåker

Eleverna tar emot publikens jubel efter föreställningen. I mitten Arvid Linde 
som spelade den stora rollen som professorn.

Militärpatrullen var den del av teatern som var klar först, och eleverna spelade 
sina roller med stor inlevelse.

Professorn tas snart tillfånga av polisen, och han får det hett om öronen när det både 
visar sig att han rymt från fängelset och utvecklat ett farligt elixir.

Professorn, spelad av Arvid Linde , med den 
stackars försökspersonen Lukas Ragnarsson 
som snart förvandlas till en zombie.
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Under några veckor har vi jobbat 
med temat rymden. 

Vi började med att se några filmer. 
Sedan fick vi önska vad vi ville ta 
reda på mer fakta om. Vi skrev om 
stjärnor, planeter, solen, kometer, 
meteorer, svarta hål, satelliter, 
månen och rymdfärder. Vi gjorde 
planscher med bild och text som vi 
sedan redovisade för varandra.

Vi har också byggt tredimensio-
nella solsystem av tomma ölkar-
tonger, flirtkulor, ballonger mm. 
Alla planeter skulle vara med men 
det gick inte att bygga skalenligt.

Vi avslutade rymdarbetet med ett 
litet test, där vi såg att alla hade 
lärt sig en massa saker om rymden.

Rymdtema

Fredagen den 21 mars gick vi från 
skolan upp till skidbacken för att 
åka bob, madrass och pulka. 

Efter att ha gått så var många trötta 
i benen men när vi såg den härliga 
backen så fick alla nya krafter.

Hela dagen gick vi upp och åkte 
nerför backen i det härliga vädret.

Det var så varmt och skönt att en 
del kunde åka bara i T-shirt. 

Till lunch grillade vi smarrig grill-
korv och falukorv som vi hade fått 
med oss från köket. MUMS!

Utedag 
i skidbacken

Hälsning från klass 4–6



Under sportlovsveckan är det 
mycket som händer i Näsåker, 
badhuset och skidbacken hade 
öppet alla dagar och på torsdagen 
var det GRATIS åkning för alla.
Och visst kunde vi se att det var 
många som passade på. 

Dagen var i sig den bästa utomhus-
dagen under hela lovet med fem 
grader i luften och det snabbaste 
underlaget även när solen tittade 
fram ibland. Fritisbarnen med per-
sonal var på plats för både pulka-
åkning och utförsåkning. För vissa 
gick det kanonsnabbt och med höga 
hopp i backen. 

Linus Westin, Maud Modén och 
Jonathan Gustavsson som går i 
femte respektive sjätte klass bygg-
de upp ett rejält hopp där de visade 
och testade sina talanger. De fick 
till en del riktigt grymma hopp! 

Vid ett par tillfällen när jag stod i 
liften, var det en åkare på varenda 
”knapp” längs hela vägen från luft-
kuren och ända upp till toppen, 
Otroligt roligt att se! 

Lika roligt att så många föräldrar 
hade möjlighet att vara med sina 
barn och ungdomar i backen just 
denna dag. Ett gäng från Resele 
var också på plats liksom en familj 
som annars bor söderut. Det grilla-
des korv och gjordes varma mackor 
invid elden nära de två vindskyd-
den. De minsta barnen åkte pulka 
eller skidor i sele, oj vad de lär sig 
snabbt. Av de närmare 30 åkarna 
var det ungefär lika många pojkar 
som flickor i backen och de flesta 
var mycket nöjda efter dagens sport 
– nämligen utförsåkning i form av 
slalom! 

Trots en mild och snöfattig vinter 
har ÅSK (Ådalslidens Sportklubb) 
kunnat erbjuda ett bra före i backen.

Text och foto: Marie Lundin

Full fart i backen 
under sportlovet

”De minsta barnen åkte pulka 
eller skidor i sele, oj vad de lär 
sig snabbt ”
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Många personer i trakten Näs-
åker med omland känner till 
Nävernäsan vilken hör till höjd-
sträckningen Tannflohöjden. Nä-
vernäsan sägs enligt en uppgift 
från Sollefteå kommun vara den 
högsta inom kommunen med 
sina 510 meter, men det stämmer 
nu inte. 

Längst upp i Junsele socken nära 
gränsen mot södra Lappland är ett 
ännu högre berg. Det heter Korting-
berget och har en höjd av 530 me-
ter. Hur som helst så är de båda väl 
värda att besöka. Fördelen med Nä-
vernäsan är dess lättillgänglighet. 
Utsikten från platsen och speciellt 
från brandtornet är mångmilavid 
över berg och blånader. När vädret 
är som allra klarast ser man pyloner-
na på Högakustenbron i öster. Även 
om jag själv inte sett det så sägs det 
att man vid så goda omständigheter 
till och med kan ana delar av fjäll-
kedjan i Jämtland i väster. Enligt en 
uppgift från Länsstyrelsen kommer 
Nävernäsan att ingå i ett blivande 
naturreservat i området. 

Sedan första besöket på Nävernä-
san har jag åkt dit åtskilliga gånger. 
Ibland har jag varit där ensam, men 
oftast med sällskap. I själva verket 
har jag vid alla årstider och väder-
lekar tagit mig dit. Vid det första 
besöket en vårdag när jag vände 
blicken mot himlen såg jag en stor 
plog av sångsvanar flyga förbi. Jag 
minns nu hur jag tänkte på att de 
kom från solen och värmen långt 
söderifrån och att en del av dem 
kanske skulle längre norrut än Pol-
cirkeln. Ett av de klaraste minnena 
från besöken under sommaren är 
när Jon, min äldsta son, och jag var 
dit en dag och klättrade upp i tornet. 
Det var då ett par Kungsörnar kom 
seglande, och det på lägre höjd än 
oss! Senaste besöket var under sen-
hösten förra året i samband med att 
trattkantareller skulle plockas. Och 
att flyttfåglar då var på väg söderut, 
igen, mot solen och värmen. 

Ett par vinternätter har jag över-
nattat på berget, den ena gången 
var det riktigt rejält kallt. Och det 
var så tyst. Så tyst. Det enda jag 

hörde var spraket från den varma 
vännen, elden. Fullmånen syntes 
på himlavalvet. Norrskenet pul-
serade och skiftade på sitt oef-
terhärmliga sätt, det kastade sina 
ljusstrålar som blev draperier och 
former som påminde om ström-
mande pulserande himmelska 
smycken. Det kändes som att jag 
befann mig i en vinterns egen sa-
govärld och att jag själv förvandla-
des till ett litet människokryp. Som 
ni förstår gick det ingen som helst 
nöd på mig, jag var mycket väl 
rustad för natten under himlen. Det 
var då jag tagit mig fram på mina 
breda Tegsnässkidor och med mat-
säck, kaffepanna och renskinn i 
packningen gett mig iväg. Även i 
vinter har jag varit dit, men denna 
gång endast i tanken och med kar-
tans hjälp. Vid mitten av januari i 
år gjorde jag nämligen en förstudie 
på uppdrag av Voernese sameby. 
Området Nävernäsan ingår där i ett 
betydligt större område som kom-
mer att genomgå inventering med 
början till våren när snön gett sig 

Nävernäsan med omland
Nävernäsan, utsikten från toppen av brandtornet en dag i september. 
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iväg och skogsvägarna torkat till. 
Under arbetet kommer det att sö-
kas efter härdar av samisk typ och 
annat som kan finnas i det sam-
manhanget. Jag hoppas även på 
upptäckter av gamla fångstanlägg-
ningar för orre och tjäder, sådana 
kan finnas på hällmark i högre 
lägen på vissa av bergen. Fångst-
gropar kan det också bli. Jag har 
på känn var sådana kan finnas. Jag 
har också ringat in tänkbara plat-
ser för stenåldersboplatser. Ni må 
tro jag längtar att ge mig iväg in 
i markerna och upp bland bergen! 

Det samiska landskapet kommer 
som nämnts att ligga i fokus. Ser 
vi till det aktuella undersöknings-
området vilket sträcker sig om-
kring 2 mil i riktning NV-SÖ lig-
ger det inom Voerneses vinter- och 
vårvinterland. Idag känner vi till 
härdar av samisk typ (se Byabla-
det Nr 1 2012) i närheten av det 
område som ska inventeras och 
en förhoppning är att finna sådana 
även inne i området. Ett tecken 
som skvallrar om det är de ”Lapp-

namn” vi finner inne i och strax 
utanför området.  

Paul Lundin (1922–2003) är en lo-
kal forskare vilken man inte kom-
mer ifrån när det gäller Ådalsli-
dens socken. Bland mycket annat 
Lundin skrivit om finns också upp-
gifter om samerna i trakten, både 
de bofasta och de som verkade i 
renskötseln. Lundin har även ställt 
samman en lista på ”Lapp-namn” 
inom socknen, det är ett 15-tal. Ett 

antal av dem finns upp mot Stor-
sjön och området Tannflohöjden. 
Inne i det området har vi Lapptjärn 
och Lapptjärnberget utsatt på kar-
tan. Men alldeles tydligt är även 
att många av namnen på kartor vil-
ka skvallrar om samisk kultur inte 
är utsatta längre, somliga av dem 
har varit det men har tagits bort 
genom tiden. 

En sjö inom samebyns område i 
Resele vid gränsen mot Ådalsli-
den heter Tjålmsjön. Enligt Karl-
Hampus Dahlstedt (1917-1996), 
vilken med tiden blev professor i 
Nordiska språk vid Umeå univer-
sitet, är det otvetydigt ett samiskt 
sjönamn, Tjoålmie-jaavrie, vilket 
betyder Sundsjön. Den ligger om-
kring 7 kilometer sydväst om Tann-
flohöjden. 4 kilometer nordnordöst 
om sjön har vi Östra och Västra 
Lappskotjärnen och Lappskotjärn-
myran samt inom Ådalsliden strax 
väster om dessa myren Lappskon. 
Omkring 3 kilometer nordväst om 
detta finns följande inom Ådals-
liden: Lappmyran och Lappmyr-
bäcken och Lappknösen. Hur 
många liknande namn som funnits 
i den muntliga traditionen kommer 
vi knappast att få veta.

Vänder vi blicken mot området Stor-
sjöhöjden inom Resele märker vi 
genast att mellan Tannflohöjden och 
det nämnda området finns följande:

 

”Ett par vinternätter har jag 
övernattat på berget, den ena 
gången var det riktigt rejält kallt. 
Och det var så tyst. Så tyst”

fortsättn på sid 24
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Omkring 7 km nordväst om Stor-
sjöhöjdens högsta parti är Lapptjär-
nen och omkring 3,5 km söder om 
bergets högsta parti finns Lappmy-
ran. I muntlig tradition finns även 
Lapptjärnen omkring 2 km sydöst 
om Lappmyran. Finns det läsare av 
Byabladet som kanske bär på munt-
liga språktraditioner av ”Lapp-
namn”, hör då gärna av er!

Vid kommande Urkult kommer den 
arkeologiska utflykten att förläg-
gas till området Nävernäsan och 
den närliggande Älggårdshöjden. 
De hittills enda upptäckta fornläm-
ningarna just där är fångstgrops-
systemet vilket eventuellt kan ha en 
förlängning på andra sidan bäcken 
(se Byabladet Nr 4 21012). Jag 
hoppas att vi även vid årets utflykt 
kommer att göra nyupptäckter, kan-
ske det kan bli just där? Intresserad 
att vara med? Anslut då mycket 
gärna under årets Urkult!

Text och foto: Bernth Ove Wiklund

fortsättn från sid 23.

Snötäckt myr med fina avtryck av lo.

Öppettider
Måndag 10:00–13:00

14:00–17:00
Tisdag Tidsbokning

Onsdag 10:00–15:00

Torsdag 10:00–15:00

Fredag Tidsbokning

Glad Påsk önskar Mari

Telefon: 0622-193 90 • E-post: nasaker@handelsbanken.se
www.handelsbanken.se/näsåker 

Vad behöver du hjälp med? 
– Sparande
– Pensionsgenomgång
– Finanisering
– Skogen
– Försäkringar

Hör av dig så bokar vi en tid för genomgång!
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I vårt sortiment kommer vi bland annat att ha glass, läsk, kaffe, fikabröd, 
honung, Emmas skorpor, Åre choklad, doftljus och ekologiska tvålar 

från Klockargården samt godis från Spikarö Karamell & Pralin. 
Dessutom kommer vi att sälja produkter från några av våra lokala hantverkare.
Sortimentet utökas och förändras kontinuerligt så håll koll på våra annonser, 

anslagstavlor och Facebook.

– i Urhuset öppnar 1 maj kl 13 med vedugnsbakat mjukt tunnbröd!

Sommarens öppettider: Måndag–fredag 13–17 
Torsdag och fredag varje vecka kommer vi att ha nybakat mjukt tunnbröd

Välkommen till oss! Marit & Johnny
Lilla Butiken ligger i gamla polisstationen, Urhuset, Lärkvägen 1, Näsåker

Ett gammalt skolkort från Jansjö 1924. Fotots ägare: Edit Åkerström Häxmo.
Från vänster: Anny Nilsson (?), Gustaf Näslund (?), okänd, Emanuel Englund, Knut Eriksson, Anna Englund. Lärarinnan Elin Johansson.

www.smulansblog.blogspot.se
Anita Berglund

Den gamla bilden



EVENEMANGS-
 KALENDERN

April
Måndagar kl 16–17.30
Earthheart Akrbobatik för 
barn. Ledare Manuel Bojèn. 

10 april kl 18.30 
Församlingsafton, fastein-
samlingen, hos Pär och Tesse 
i Lidgatu.

11–13 april 
”Maintrailing” med Christer 
Hansson, hundansvarig på 
Malmö hemvärnsbataljon.
Arr HUNDraelvan.

11 april kl 19 
Gästspel av Sollefteå ama-
törteaters ungdomsgrupp 
med nutidsdramat ”Mördar-
nas barn”. Markusgården. 
Näsåkers teaterförening.

12 april kl 20 
Stina Berge med band. 
Hotellet Näsåker. Arr Urkult.

13 april kl 11 
Palmsöndagen, avslutning 
av fasteinsamlingen. Sång 
av Anneli Björklund.
Kaffe på församlingshem-
met och dragning i konst-
lotteriet.
Ådalslidens kyrka.

14–21 april
Påskveckan. Se anslag och 
predikoturer. 
Ådalslidens kyrka.

15 april kl 18–21 
Öppen spelstuga på 
Fäbodammen.

17 april
Badhuset håller öppet 
kl 16–19.

18 april kl 21 
Film om Jesus projicerad 
på kyrkans innertak.
Fri entré. Tag gärna med 
kudde för ryggen. 
Resele kyrka.

22 april kl 18 
Handarbetscafé. 
Ingelas café.

25–27 april 
”Inspiration för hundträ-
ningen” med Anita Axelsson, 
som varit coach för svenska 
landslaget i agility. 
Arr HUNDraelvan.

26 april kl 10–14 
Bytardag, försäljning av nytt 
och gammalt till barnen.
Markusgården. Info Anna 
Nilsson 070-321 37 64.

26 april, kl 18 
Orgelkonsert med Mika 
Lidén, organist i Sollefteå.
Resele kyrka.

26 april, kl 20 
Bjäran. Församlingshemmet 
Näsåker. Arr Urkult.

Maj
1 maj
Lilla Butiken i Urhuset har 
åter öppet. Må-fr 13–17.

2-4 maj
Agility för alla! 
Arr HUNDraelvan.

4 maj, kl 11 
Immanuelmässa. Oktaven 
sjunger. Ådalslidens kyrka.

6 maj kl 18–21
Öppen spelstuga på 
Fäbodammen.

10–11 maj 
Showhandling och Dog-
management. Dubbelkurs 
med Gerard O’shea.
Arr HUNDraelvan.

10 maj, kl 20
Le Vent Du Nord. Hotellet 
Näsåker. 
Arr Urkult.

15-18 maj
Assistanshundläger. 
Arr HUNDraelvan.

20 maj, kl 18
Handarbetscafé. 
Ingelas café.

20 maj kl 18–21 
Öppen spelstuga på 
Fäbodammen.

21 maj 
Lunchkonsert. Kulturskolans 
elever spelar för allmänhe-
ten i Ådalslidens kyrka.
För mer info se kommande 
anslag på byn.

23–25 maj 
Nosework steg 1, kurs i tre 
steg. Arr HUNDraelvan.

24 maj, kl 18 
Konsert med kören Mousiké 
under Örjan Lidéns ledning.
Texter i Karl-Gerhard och 
Tage Danielssons anda. 
Resele församlingshem.

29 maj kl 08 
Gökotta med gudstjänst på 
hembygdsgården. Frukost 
dukas upp i bagarstugan 
Näsåker.

31 maj kl 15 
Konfirmationsgudstjänst 
för Junsele och Ådalslidens 
församlingar.
Junsele kyrka.

31 maj–1 juni 
Vardagslydnad + Aktivering. 
Arr HUNDraelvan.

Juni
1 juni kl 11 
Högmässa med konfirman-
derna. Ådalslidens kyrka.

Kom och hjälp till att vår-
städa på festplatsen och på 
Pelle Molins. 
Håll utkik efter info. 
Arr Hembygdsföreningen.

6–8 juni
Nosework steg 2.
Arr HUNDraelvan.

6 juni
Nationaldagsfirande på 
hembygdsgården. Lions
kör Liatåget. 
Håll utkik efter info. 
Arr Hembygdsföreningen.

12 juni kl 18
Skolavslutning i Ådalslidens 
kyrka.

14 juni kl 11 
Veteranbilsrally, Kägelvallen 
Åsmon. 
Arr Åsmons samhällsför-
ening och Brandmanna-
klubben.

19 juni 
Kom och hjälp till att klä 
midsommarstången! 
Vid 18-tiden på hembygds-
gården.

20 juni 
Midsommarfirande på 
hembygdsgården. Lions kör 
Liatåget. Se kommande 
anslag. 
Arr Hembygdsföreningen.

21 juni kl 11 
Friluftsgudstjänst vid gamla 
kyrkplatsen. Därefter kaffe 
vid hembygdsgården. 
Kyrkan i samarbete med 
Hembygdsföreningen.

21 juni kl 12–24 
Family Roots, en helnyk-
ter familjefestival för alla 
åldrar. Kägelvallen Åsmon. 
Arr Kärlekskrigarna, medarr 
Urkult och Club Sebastian.

22 juni
Gemensam teaterutflykt till 
Döda Fallet för att se spelet 
om Vildhussen. För anmälan 
se anslag. 
Näsåkers teaterförening.

27–29 juni 
Patrullstig med Maria Ahola. 
Arr HUNDraelvan.

28 juni, kl 18
Trio dÁrmonia med Mika 
Lidén, Linnéa Pettersson och
Anna Risberg framför tidig 
musik. Resele kyrka.

Gå med i gruppen ”Näsåker” 
på Facebook om du vill vara 
uppdaterad på vad som 
händer. Eller själv lägga in 
evenemangstips där.

Gilla Näsåker på
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Näsåkers Hem & Skola vill 
önska alla barn, ungdomar, 
föräldrar och skolpersonal 
en riktigt Glad Påsk!

Det nappade bra på Åssjön lör-
dag den 22 mars. Särskilt för 
Yvonne Pettersson, Bollstabruk 
som pimplade hem segern med 
2 842 gram på kroken. 
Fast med tanke på vädret så kan 
samtliga deltagare gott kalla sig 
för vinnare.
Det gick inte att önska sig bättre vä-
der när pimpeltävlingen på Åssjön 

skulle avgöras för femtonde gången, 
vindstilla, klarblå himmel och strå-
lande solsken. 
I tävlingen som arrangerades av 
Lions Club Näsåker och Näsåkers 
Fiskevårdsområde deltog 45 vuxna 
och cirka 10 barn.
Tack till alla som kom och till er 
som sponsrade.

Jan-Petter Olsson

Pimpeltävling på Åssjön

Lions president lämnar över en isborr 
till vinnaren.

Det såldes slut på kolbullar och varmkorv.

Lilly visste att det bästa tricket var att vara 
tyst och bara röra spöet lite försiktigt.

Lilly med mamma Marie njöt i solskenet.
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Ingenting i livet är beständigt. 
En vetskap jag starkt fått erfara 
hittills under de första måna-
derna av det här året.

En dag i livet vaknar man upp mer 
omtumlad och mörbultad än van-
ligt. Känslan är överväldigande 
och rätt besynnerlig. Fick man 
chansen kanske man skulle slänga 
omkull sig och åter försätta sig in 
i drömmarnas värld där det mesta 
kan hanteras med lätthet. Men 
lärdomen håller ett hårt grepp om 
verkligheten. Den lindar inte in 
någonting i bomull och den för-
skönar inte heller känslan av san-
ning. Den har något att berätta. 
Ska jag lyssna eller sova vidare.

Vad händer om jag fortsätter sova. 
Skakar den om mig än mer bru-
talt eller låter den mig vakna i 
egen takt. Ordningsföljden när det 
gäller livets händelser är inte alltid 
rättvis och klok och i ett tappert 
försök att söka finna någon slags 
förståelse, blir sanningen faktiskt 
lättare att hantera om jag är vaken. 
Så jag försöker med det.

Jag pratar om förluster. När man 
förlorar någon som står en väldigt 

nära blir livet än mer skört. På en 
minut förändras allt. När chocken 
har lagt sig går man in i nästa fas 
och åter öppnas alla sinnen upp 
för omgivningen. Där allt stöd 
finns, all hjälp, värme och vän-
lighet. Tacksamheten slår rot i en 
och när man kan dela sorgen med 
andra blir bearbetningen plötsligt 
lite lättsammare. När det verkligen 
gäller så dyker kavalleriet upp, 
starkt och trofast står de där och 
hjälper en tillbaka upp från vall-
graven. Tacksamheten sköljer över 
en igen. Sorgens olika skepnader 
måste få finnas men livet ska också 
gå vidare. Ett andetag i taget, ett 
tillstånd i taget, en dag i taget.

Det här blev en lite djupare krö-
nika än vad jag egentligen skulle 
ha velat skriva, men ibland behö-
ver verkligheten få nämnas i en 
allvarligare form. Det går tyvärr 
inte att bortse från en sådan här 
viktig detalj i livet. Det vore naivt 
och på gränsen till självbedrägeri 
att inte förlika sig med att mot-

gångar faktiskt tillhör livet och att 
jobbiga stunder också finns. För-
luster är något vi alla kommer att 
få vara med om och min erfarenhet 
är att sorg går lättare att hantera om 
man delar sina känslor med andra. 
Vi består trots allt inte bara av en 
kropp, vi har en själ också. Vårt 
inre liv, som behöver få komma 
till uttryck. 

När verklighetens baksida knackar 
på dörren, känns det ändå skönt 
att veta att bakom en annan dörr 
lite längre bort så kanske det finns 
något annat, något ljusare. Till 
exempel den kommande och efter-
längtade våren och sommaren. 
Dörren till ljusare och varmare 
tider. Den står på glänt och snart 
kan vi öppna den helt.

Kärlek och värme.

Välkommen att titta in på min blogg 
www.idaerikao.wordpress.com

”Ett andetag i taget, ett tillstånd 
i taget, en dag i taget”
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Öppettider på Badhuset i Påsk!

Spinning
Fredagar och söndagar, kl 18

När vårsolen lyser är många ute och motionerar, 
därför kan det vara säkrast att kolla med Sofia om spinningpasset blir av. 

Ring eller sms:a till Sofia Fjäll, 070-323 06 42. 

Nytt telefonnummer: 0622-68 30 20 
Öppet: Tisdag 16 – 21, onsdag 13 – 16, torsdag 06 – 08:30 (morgonsim), fredag 16 – 21
Sista insläpp en timme före stängning. (Gäller inte morgonsim!)

Skärtorsdag 17/4, kl 16–19 • Långfredag 18/4, stängt
Torsdag 1 och 29 maj är badet stängt!

Vi önskar alla en riktigt Glad Påsk! 

En fredag i början av februari 
rappade och dansade the B-boys 
från Sollefteå på Ungdomsgården 
i Näsåker. 

Barn och ungdomar och några 
vuxna, totalt ca 50 personer såg och 
hisnade över killarnas halsbrytande 
krumsprång. Det var Näsåkers tea-
terförening som bjudit in dem.

Efter föreställningen tog många barn 
sats för att också pröva att springa 
upp på väggen. En liten flicka visade 

mig att hon filmat med mobilen för 
att visa mamma därhemma. 

B-boysen går på gymnasiet i Sol-
lefteå. De kommer från Colombia, 
Etiopien, Thailand, Kongo och 
Uganda. Kärleken till hip-hop-
kulturen förenar dem. Rap-texterna 
på spanska och franska handlar om 
deras liv.

Text: Marie Aleman
Foto: Amelie Höglin

 

Hisnande Hip-hop på går’n



Byabladet   •   31

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

Bi-draget
önskar alla kunder, nära och kära

en riktigt Glad Påsk!

Öppet fredag kl 13-17 
Storgatan 23, Näsåker

Återanvändning ett klimatsmart alternativ!
Produkter från Biofood

OBS! Vi tar inte kort

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

Årets

 soloföretagare

Hjälp, vi behöver fler händer, väd-
jar Mika Moretti som är en av de 
drivande bakom den helnyktra 
reggaefestivalen Family Roots.

Festivalen såg dagens ljus på Kägel-
vallen i Åsmon förra året. En spon-
tan idé fick fäste och slog rot och 
resulterade i en festival.

Succén var ett faktum. Det enda ne-
gativa var att vi var för få som arbe-
tade med det praktiska under själva 
festivalen, där behöver vi vara fler 
som hjälps åt. 

Ju fler vi är desto mindre jobb och 
mer njutning av musik, aktiviteter, 
stämning och umgänge.

Årets band är Solklart, Slag från 
hjärtat, Ras Daniel, Utanbygatan 
samt Hip-Hop-killarna Tobberelli 
och Pontus P. 

Allt överskott går oavkortat till barn- 
och ungdomsverksamhet.

Vill du/ni hjälpa till att bidra till en 
ännu bättre festival och samtidigt 
bidra till kärlekskrigarnas välgören-
hetsfilosofi, kontakta Mika Moretti 
på tel.nr. 070-2199075 alternativt på 
mejl karlekskrigarna@gmail.com

För vidare info se hemsidan 
karlekskrigarna.se

Söker 
händer
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Ubuntu kan på zulu och flera 
andra afrikanska språk ungefär 
översättas med ”medmänsklig-
het” eller ”jag är den jag är på 
grund av vad vi alla är”.  (Wikipe-
dia) Det har också uttrycks som 
”Att vara människa” och ”Det 
som inte är bra för alla är inte 
bra för någon”. Med det begrep-
pet som ledstjärna kan vi redan 
nu börja bygga en hållbar fram-
tid. Tillitens ekonomi kan och be-
höver byggas lite i taget. 

Den finns redan. Tänk allt vi redan 
nu gör utan att räkna det som en 
skuld som ska betalas i pengar. Vi 

gör det inom familjen, släkten och 
för våra närmsta vänner. Där vi inte 
ens tänker på det som arbete. Det 
är sånt som behöver göras och sånt 
som vi gör för varann. 

Likadant med allt ideellt arbete. 
Vilken idrottsförening eller kultur-
förening skulle klara sig utan det? 
Behövs denna tillitens ekonomi? 
Ja i allra högsta grad! Vi delar med 
oss av arbete och får tillbaka verk-
liga värden i form av en värdefull 
fritid. Sen är det ”bara” att utvidga 
våra närmsta kretsar i takt med att 
fler och fler gör detsamma. Vilka 
kan du tänka dig att utvidga tillitens 
ekonomi till?

Ubuntu contributionism strävar ef-
ter att, steg för steg, bygga en eko-
nomi (= hushållning) utan pengar. 
Penningsystemet är idag det störs-
ta hindret för en sund ekonomi. 
Mänskligheten har levt tusentals 
år och i blomstrande kulturer utan 
pengar. Ubuntu liberation move-
ment är en snabbt växande inter-
nationell rörelse. Dessutom sprider 
sig olika former av att dela med sig 
utan koppling till just ubuntube-
greppet, som gratisbutiker och soff-
surfing. I Sydafrika är en ubuntuby 
pågång och ett ubuntuparti ställer 
upp i valet i maj. 

Det handlar om att öppna sig för att 
hjälpa andra. Var och en bestäm-
mer själv vad och hur mycket hen 
vill dela med sig. Det är inte fråga 
om byteshandel eller handel över-
huvudtaget. Vi kan alla börja i liten 
skala. Prova, experimentera, leka 
med det, se vart det för oss samti-
digt som vi får lov att fortsätta an-
vända pengar så länge det behövs 
och fungerar.  

Obs! Det är viktigt att tillitens 
ekonomi sker med villigt hjärta! 
Om jag känner mig utnyttjad eller 
pressad eller skyldig att ge, blir det 
helt fel. En engelsk vän till mig sä-
ger ofta ”go for what gladens your 
heart!” satsa på det som glädjer ditt 
hjärta! Det handlar om att upp-
muntra varann till att göra mer och 
mer av det som glädjer våra hjärtan. 
En form av generös egoism alltså!

Ubuntu
– enhet och samarbete att 
dela med sig i tillit

”Likadant med allt ideellt arbete. 
Vilken idrottsförening eller 
kulturförening skulle klara sig 
utan det? Behövs denna tillitens 
ekonomi? Ja i allra högsta grad! ”
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0622-101 00, 070 656 49 06 • www.fabodammen.com 

Catering – Sällskap – Fest – Konferens
Boka Fäbodammen, Näsåker

Dagens lunch 11–14 (måndag–fredag)

Övriga a la carté-rätter, se www.fabodammen.com

Vegetariskt alternativ: 
Vårullar med wokade grönsaker, sötsursås och ris

Vi önskar alla våra 
gäster en Glad Påsk! 

Själv tänker jag följa mitt hjärta och 
experimentera/leka med ubuntu-
idén och bygga en liten bit av till-
litens ekonomi. Jag erbjuder mina 
klienter att få upp till 2/3 rabatt. Jag 
behåller som minst en tredjedel av 
ordinarie pris för de behandlingar 
jag ger (se annons här bredvid) och 
delar med mig av resten till dig som 
vill vara med och leka ubuntu. Du 
väljer vad du vill betala mellan en 
tredjedel och fullt pris för det verk-
liga värde som är behandlingen. 
Du lovar i din tur att dela med dig 
till någon annan något som du vill 
dela med dig av. Helt valfritt vad, 
hur mycket och till vem. Bara att du 
gör det.

Det ligger en utmaning i att blanda 
tillitens ekonomi med penningeko-
nomin så här. Den del som jag delar 
med mig av, upp till två tredjedelar 
av priset, kliver i samma stund ut 
ur penningekonomin och ska inte 
längre värderas eller jämföras med 
någon annans arbete. Den delen li-
tar jag på att jag får tillbaka av till-
varon på något helt annat sätt.

Experimentet varar för min del åt-
minstone fram till att Byabladets 
sommarnummer kommer ut. I det 
lovar jag att berätta hur det går 
för mig och meddela hur jag ska 
fortsätta.

Läs mer på:
www.ubuntuliberationmovement.
blogspot.se/
www.ubuntuparty.org.za 

I tillit IngaMari Solders
Foto: Tonny  

Bild lånad från ubuntuparty.org.za 

Lördag 14 juni, Kägelvallen, Åsmon
Förarmöte kl.10.00 – Start kl. 11.00

Veteranbilsrally

Fika- & matförsäljning • Barnaktiviteter
Anmälan till

Kent Lidström: 0706 45 97 21 • Göran Frisk: 0731 82 19 45
Kathrin Nilsson: 0722 23 37 69

OBS! Vi söker lokala hantverkare och knallar som 
under dagen vill sälja sina produkter och varor

Hantverkare/knallar anmälan till Marielle Häggqvist 0702 22 00 48

Arrangörer: Åsmon samhällsförening och Brandmannaklubben
Fortlöpande information på www.asmon.se

Tel 0703 475097 eller 0622 10399 • ingamari@vildros.com

www.vi ldros .com

Du som söker mer glädje i livet, stärkt kroppsmedvetande och stöd i att 
genomföra förändringar. Du behöver inte veta vad det är som hindrar 
dig, bara att du vill må bättre. Bli mer av ditt sanna, friska jag.

Jag skräddarsyr dina behandlingar och vad jag kan lära dig grundat 
på det jag lärt av trettio års erfarenheter och utbildningar. Bland annat 
Rosenmetoden, Taktil Stimulering, Bachdroppar och Trauma/Tension 
Releasing Exercises (TRE).

Välkommen till VildRosen 
Kroppart, Medborgarkontoret, Nipvägen 7, Näsåker

IngaMari Solders mottagning nu åter i Näsåker. 
I en fin och lättåtkomlig lokal ovanför biblioteket.

Få upp till 2/3 rabatt på behandlingspriset, dela ubuntu-idén med mig! 
(läs min artikel här bredvid)
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Lia Bil- & Däckservice AB

Hamptjärnsvägen 18, Näsåker • 070 640 54 02 • 0622-101 01

Alltid lågpris på däck och montering!
Ombesörjer även montering/balansering av däck du köpt till exempel via internet

Öppet enligt överenskommelse. Välkommen!

Vi säljer motoroljor, lampor, Aspen bensin och övriga tillbehör till bilen.

Däckhotell gör ditt liv bekvämare!
Nytt lägre pris! 
Däckhotell inkl. skiftning av fyra hjul   400:- 
(Pris/säsong) 

Skiftning av fyra hjul   17  5:- 
(Krav på sommardäck 16/4–30/9).

21-åriga Anna Söe har kommit hela vägen från 
Köpenhamn för att göra fyra månaders praktik på 
Näsåkers Snickeri. 
Hon fick upp ögonen för Näsåker när hon hälsade på sin 
bror i Edsele förra sommaren.
När hon började på maskinsnickarutbildningen i Kö-
penhamn googlade hon på ”snickeri i Näsåker” och tog 
kontakt. Det blev först en kortare sväng i oktober som 
bäddade för en längre praktikperiod nu under våren.
Snickeriet tar i vanliga fall sällan emot praktikanter men 
personkemin stämde direkt.
När Byabladet dyker upp håller Anna på att koppla 
fönster.
– Men jag gör allt möjligt som att fräsa, kitta, montera, 
måla och lära mig konstruktion, berättar hon.
Hon och hennes pojkvän trivs bra med atmosfären i byn.
– Och vi tycker att det är kul med lite nytt blod i snick-
eriet, säger Barbro Lidström som driver företaget tillsam-
mans med sin bror Kent. 
Utöver Anna har de tre anställda.

Text och foto: Åsa Hedman

Långväga praktikant 
på snickeriet

Danska Anna skruvar beslag på snickeriet.
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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.
Allmogeportar, fönster, 

trappor, glaspartier 
och inredningar.

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

www.nasakerssnickeri.se

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

För predikoturer, se
annonser i TÅ torsdagar.

Pastorsexp tfn 0622-100 21

Utför alla sorters arbeten inom
Mark och anläggning

Lastning • Snöröjning • Buskröjning
Även försäljning av vägtrummor m.m.

072-746 36 78
Myre 155, 880 30 Näsåker

e-post: lennart@stromboms.comFo
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Välkommen till påskens 
och vårens gudstjänster 
i Ådals-Liden, Junsele, 
Resele och Eds kyrkor! 

Söndagscafé
i den stora mongoliska 

jurtan
Forsås, Näsåker

Alla söndagar 11–18
Välkommen!

www.uppstroms.se • 0622-100 75

TACK
  Vattenfall Näsåker 

för motorisborren och till alla 
andra som sponsrat och

hjälpt oss vid pimpeltävlingen 
på Åssjön den 22 mars.

Vinnare av 1:a pris: 
Yvonne Pettersson, 

Bollstabruk

Lions Club Näsåker 50 år

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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Hej alla Byabladsläsare!

Den här mjuka kakan kan jag garantera kom-
mer att väcka uppmärksamhet och är otroligt 
god. En rolig, rutig kaka som du kan variera i 
oändliga färg- och smakkombinationer.

Lycka till och en riktigt glad påsk vill jag 
passa på att önska er alla.

Gör så här:
Sätt ugnen på 180 grader.
Smörj och bröa 2 st avlånga 
sockerkaksformar.
Smält smör.
Vispa ägg och socker poröst.
Blanda mjöl, bakpulver och 
vaniljsocker.
Rör ner mjölblandningen 
i äggsmeten. 
Tillsätt det smälta smöret och 
grädden. 
Rör om tills smeten är jämn och slät.
Dela smeten i två skålar och tillsätt 
önskad färg och mängd av karamell-
färg i vardera skålar.
Grädda kakorna mitt i ugnen 
i ca 25 min.

J-Ps Krubb      Tugg& 

J-Ps mjuka rutiga kaka
3 ägg
2 dl strösocker
3 dl vetemjöl
2 tsk bakpulver
1 msk vaniljsocker
75 g smält smör
1 dl vispgrädde
2 olika färger karamellfärg

Glasyr:

75 g smör
100 g vit blockchoklad
1/2 dl vispgrädde
5–6 dl florsocker
1 hårt vispad äggvita

Dekoration:

strössel, godis eller bär

Glasyr:
Smält smör och choklad i vattenbad.
När det smält, rör i grädde, 
florsocker och den hårt vispade 
äggvitan. 
Vispa ihop.
Mängden florsocker får du själv 
avgöra. Ju mer florsocker desto 
styvare konsistens på glasyren får 
du. Anpassa så den blir bredbar.

Dela de två kakorna på längden. 
Bred glasyr mellan bitarna och lägg 
dem så att de bildar ett rutmönster. 
Bred resten av glasyren över kakan. 
Garnera med strössel, godis eller 
bär.
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Entreprenadmaskiner
Mark- och vägarbeten
Snöröjning mm

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

 
 
 
 

 
 

 
 

 
Urhuset Näsåker Friskvård 

 
Massage, Healing  

Ortobionomi, Energimassage   
Inspiration  

Kurser i energimassage 
 

Nina Pudja 
Tidsbeställning och info 

070-21 24 225  
0622-101 34 
medlem i SFKM 

Massageterapeut Inspiratör 
 

Försäljning av linnement, 
presentkort, tavlor 

 
Välkomna 
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Tidsbeställning och info 

070-21 24 225  
0622-101 34 
medlem i SFKM 

Massageterapeut Inspiratör 
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presentkort, tavlor 

 
Välkomna 

 
 
 
 

	  

Medlem i Sveriges nya trädgårdkedja

KOM IHÅG!

• KALKDAGS
– nytt liv åt trött jord!

• SÄTTPOTATIS
– inkommer v. 16
 (ca 20 sorter)

• Krukväxter
• Näring/gödsel
• Jord
• Gårdsbutik

Öppet vardagar 10–17
Söndagsöppet 

maj och juni
(Säsongsöppet 1/4–30/9)

Äntligen VÅ R!

VÅ RPLANTERA
dina krukor!

Vårpenséer, påskliljor,
pärlhyasint, krokus

primula m.m.

0620-231 13 • 070-627 20 99
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När Ingelas Café serverar kams 
är det många som hänger på lå-
set. Kyrkans soppdag har också 
ett ökat tryck när soppan byts 
mot kams och stekt fläsk.

Förr i tiden då folk arbetade borta 
under veckorna var kams mycket 
vanlig mat. Man hade då med sig 
kams för hela veckan, blev det se-
dan något över när veckan var slut, 
började man nästa vecka med att 
äta upp den gamla kamsen innan 
man tog den nya man hade med sig.

Här i Ångermanland säger vi kams 
men det finns många variationer av 
både namn och innehåll runt om i 
Sverige. Här äter vi flatkams med 
fläsk, smör, messmör och lingonsylt. 

Vill man prova på att äta kams så är 
det en härlig idé att göra det när Ing-
elas Café har kamsdag. Ingela Nils-
son berättar att hon fick en förfrå-
gan för sju år sedan om en kamsdag 
så att alla fick smaka den underbara 
rätten som nästan helt försvunnit ur 

den moderna kosthållningen. Så nu 
brukar hon köra två gånger om året. 
Det är Ingelas mamma Sivanne 
som kokar kamsen. 

Även på församlingshemmet van-
kas det kams mellan varven och sist 
kom så många besökare att en del 
fick sitta i foajén och äta.

– Förr i tiden kallades Resele-
borna för ”kamsern”,  berättar Gerd 
Henriksson som var där med 
barnbarnet Elliot.

Ingelas Café planerar nästa kamsdag 
till den 23 april.

Text och foto: Desirée Barosso 
och Åsa Hedman

Populärt med kamsdag

Uppdukat på Ingelas Café – kams med fläsk, smör, messmör och lingonsylt. 

Elliot Norström lät sig väl smaka 
av kams och stekt fläsk.

”Vill man prova på att äta 
kams så är det en härlig idé 
att göra det när Ingelas Café 
har kamsdag”
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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.

 
Kom i form 2014

Centrumgymmet
Kläppvägen 2, Näsåker

Du kan träna alla dagar mellan 08.00 och 22.00

Centrumhuset Ekonomisk förening

Vuxna  750 kr/halvår
Ungdom  400 kr/halvår (15–17 år)

Pensionär  400 kr/halvår

Träningskort och nyckelbricka (50 kr) köper du på Ritzéns Livs

Kams har också en litterär kopp-
ling till Ådalsliden; ”Kams – Toke-
rier från Ådalen” är den färgrika 
historien om den unga Jonas 
kamskokning som går helt över 
styr. Berättelsen är en av de mest 
kända ur novellsamlingen ”Åda-
lens poesi”.

Under årens lopp har såväl Lions 
som Hembygdsföreningen serverat 
kams i samband med olika folkfes-
ter, fast nu är det ett tag sedan sist.

– Men i år planerar vi att ha kam-
skokning utanför Pelle Molins stu-
ga någon dag under Urkultfestiva-
len i början av augusti, berättar 
Mia Andersson från Hembygds-
föreningen.

– Vi behöver bara finna villiga 
kamskokare, säger hon och skickar 
härmed ut en efterlysning.

Om du är intresserad, hör av dig 
till Mia Andersson 070-210 67 34 
eller Majken Ritzén 0622–102 77.

Kams-
kokning 
på Urkult

Glad Påsk!
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Om partiet 
VISKB arbetar för att hela kommunen skall leva där vård, 
skola och omsorg är det allra viktigaste. Vi tror att en liten 
kommun som Sollefteå mår bra av att se till 
kommuninvånarnas bästa snarare än att agera efter en 
strikt blockpolitisk agenda.  
Det vi förenas av är en gemensam syn och ett gemensamt 
ansvar för vår livsmiljö, vår kommuns bästa.  
 
Till klassiska höger och vänsterfrågor har vi en pragmatisk 
hållning där varje situation måste bedömas var för sig. Det 
viktiga är vad som ger störst nytta för kommunen som 
helhet, inte att hålla sig till olika ideologier. Vi anser att 
blockpolitik gör mer skada än nytta, vårt mål är att  enas i 
ett gemensamt arbete för kommunens bästa.  
 www.vastrainitiativet.se - www.facebook.com/vastrainitiativet 

Några av våra åsikter i kort format 
 
•Stoppa den storskaliga vindkraftsexploateringen som 
  sker i vår kommun 
 
•Så långt det är möjligt, bevara småskolorna 
 
•Lokalt förankrade råd ska bli remissinstanser 
  till kommunen 
 
•Äldrevård & omsorg ska finnas så nära användare som 
  möjligt 
 
•Underhåll bör prioriteras före nyinvesteringar 
 
•Göra fler små lokala upphandlingar 
 
•Se till att det finns lättillänglig och fungerande  
  kollektivtrafik 
 
•Minska den centrala organisationen till förmån för lokalt 
  placerade med delegation att fatta vissa beslut 
 
 
 

 
 

Under vårvintern har Ylva Varik 
undervisat i kroki på Medbor-
garkontoret i Näsåker. Undervis-
ningen har smugit igång lite på 
prov för att hitta sin form.
Varje torsdag kväll klockan 18.30 
fram till den 17 april går det att 
dyka upp med block och penna för 
att öva sig i att fånga människo-
kroppens rörelser och linjer.

Ylva arbetar som dockmakare och 
scenograf, men är även utbildad 
konstnär.
Deltagarna spänner över hela fäl-
tet från de som aldrig tecknat till 
någon som har konstskola i botten.
– Det är både kul och svårt, säger 
Mari Hansson.

Efter sommaruppehållet planeras 
en fortsättning i regi av ett studie-
förbund.
– Då kommer vi att jobba en del 
med målning också, berättar Ylva.

Text och foto: Åsa Hedman

Provar på kroki
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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

Bruksvägen 18, 881 41 Sollefteå      Tfn 0620-156 30       

Det är vi som trycker Byabladet och tackar 
Byalaget för förtroendet

www.printinmind.se

PrintInMind

0620-156 30
www.alinea.se

Hjälper dig med 
dina trycksaker och 

annan marknadsföring!

 För dig som har/gör 
tryckfärdiga PDF:er.

Räkna fram tryckpris själv 
och beställ via hemsidan

10.45  Samling Lissvallen
10.30 För de som vill bli ansiktsmålade
11.00  Kortege genom byn
12.00  Hembygdsgården
12.10  Tal
12.30–14.00 Servering, kaffe & kaka
– Sollefteå Folkdansgille uppträder
– Lotteri
– Musik
– Lionståget
– Fäboexpressen

Storgatan 12, Näsåker • 0622-102 02
www.salongenshemsida.se

Begränsad arbetsförmåga t.o.m 
augusti då vi får barnomsorg.

Fram till dess är salongen 
öppen 5–11/5 och 21/5–2/6  
samt 16/6–19/6 plus strö-

timmar och tillfällen som ges 
när jag har privat barnomsorg.

Semesterstängt vecka: 27, 28, 29.

Önskar er alla en riktigt glad 
och härlig påsk!
Marie Lundin

för hår & själ

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.
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VÅGRÄTT:

 8.  Hör till pest
 9.  Ytmått
11.  Ifall
12.  I våra skogar
14.  Koläte
16.  I tvåtakt
20.  Sammandragande salt
21.  Svensk tidning förr
22.  Lindar
23.  Klätterväxt
24.  Enhet för radioaktivitet
25.  Pust
26.  En föregångare till TÅ
27. Skänkte uppmärksamhet
29.  Säljs vid dörr
31.  Jovisst

33.  Skära upp
35.  Engelskt tilltalsord
36.  Slogs mot de vita
38.  Grep
39.  Blev skurna
41.  Tur
42.  Smila en smula
43   Rigabo
44.  Var negerpojkarna
47   Känd spelmanssläkt
49.  Nära släkt med klor
51.  Du förr
52.  Festliga
55.  Flod nära Tjita
57.  Rikstidning
58.  Handla
60.  I kål
61.  Något att knäcka

63.  Rund byggnad
66.  T.ex. arm
67.  På färd med häst
69.  Där möts de bästa
70.  Röntgenium
72.  Begripa
73.  Yta
75.  Ämbetsman
76.  Där växer det
78.  Du och jag
79.  Dödskamp
80.  Brukar höra julen till.
81.  Gräs

LODRÄTT:

 1.  Stjärt
 2.  Verksamhet
 3. Ort nära Hebriderna
 4. Solens gud enl. de gamla
     egyptierna
 5. Mer än 33 m/s
 6. Kika
 7. ”Ovild”
 8.  Korsordsskapare här
10. Litet Europaland
13. Ren
15. Månsondserie
16. Sköt man med armborst
17.  I ost
18.  Har byggt upp t.ex. Island
19.  Bryta samman
21.  Tidsskrift förr
23.  Samlas scouter runt
24.  Mätapparat
28.  Discjockey
30.  Utan medvetande
32. Växtgift
34.  Hög av sten
37. Dagens avslutning
40. Provad
44. Stim
46. Kan inte intas
48. Med lejonet det största kattdjuret
50. Skriftlig handling
53. Instängd
54. Snillrik
56. Någon
59. Gruppen av individer
62. Före detta skatt
64. Kom till oss i slutet av 50-talet
65. Brukar försvinna i hyllning till våren
65. Rep
68. Tre är med
72. Tidsperiod
74. Bete
77. ”dom” i sydsverige

→ 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 Bosse 35

36 37 38

39 40 41

42 43 44 45 46

47 48 49 50 51

52 53 54 55 56

57 58 59 60

61 62 63 64 65

66 67 68 69 70

71 72 73 74 75

76 77 78

79 80 81

Skicka lösningen senast den 4/5 till Bo Lundgren, Lärkvägen 13, 88030 Näsåker. Första rätta lösningen vinner 
en Trisslott. Märk kuvertet ”Byakrysset”.  Glöm inte namn och adress. Lycka till!

Byakrysset 1 • 2014

Namn:________________________________________________   Adress:_________________________________________________________________________
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Nästa nummer kommer ut vecka 24
Skicka artiklar och annonser före den 18 maj

→ R A C K E T P S
B O R D S U P U T
A S K R O P H R

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

S T A M G U N G S T O L

Lösning på Byakrysset 4 • 2013

Prenumeration
Alla hushåll i Näsåker får
Byabladet. Övriga i Sverige
kan prenumerera. För endast 
140 kr/år får du fyra full-
matade nummer direkt hem 
i din brevlåda oavsett var du 
bor i Sverige.

Byabladet kommer ut med ett påsk-, sommar- 
höst- och julnummer.

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!
                                        adress hittar du på sidan 2.

BYALAGET

N
Ä

SÅ K E R S  S A M V E R K AN

Byabladet

Nr 4 2013 • Årgång 14

Jul-
numret!

”Skrömt och skrönor”i Lidgatu
Babymassage i Näsåker 
Hitta vilse

Vinnare är Börje Mattsson, Rödsta, Näsåker 
som vinner en Trisslott. Grattis!

17 insända lösningar – rekord!

juni • sommar

Glada Byarutan

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

Antikuppköparen kom till en gård och 
upptäckte att kattens vattenskål var en 
antik dyrgrip. 
Nu gällde det att vara finurlig, så han 
inledde lite försiktigt sitt samtal med 
bonden:
– Det var en väldigt fin katt du har.
– Ja, inte sant, blev svaret.
– Jag bjuder 200 kronor för katten.
– Det är ok, katten är din.

Uppköparen betalade och tog katten, men i dörren vände han 
sig om och sa:
– Kanske ska jag ta med mig kattens vattenskål också så att 
hon känner sig som hemma?
– Nej du, svarade bonden – på den skålen har jag sålt mer än 
ett dussin katter.

Det var dans på stadshotellet. En man som hade druckit lite 
för mycket tog fel på dörr och knallade in på damtoaletten. 
När han står därinne kommer en dam in och skriker åt honom:
– Ut människa, det här är damernas.
– Det struntar jag i, svarar killen, du får bjuda upp nån annan.

Damen rullade in bilen i tvätt-
hallen. Den var rejält tillknycklad.
– Beklagar damen, sa mackägaren. 
Vi tvättar bara. Vi stryker inte.



IVT Center!
Hos oss hittar du marknadens 

enda Svanen-märkta värmepumpar.
EU-certifierad utbildning inom 

värmepumpsinstallationer.

Sture: 070 649 39 81 • Illern: 070 284 91 11 • Zacke: 070 691 22 26

Vi önskar alla en Glad Påsk!

Storgatan 47, Näsåker

Handla där du bor
– billigare än du tror!

Välkommen till Stureplan!
–  Rör/VVS, bygg, el, måleri
–  Biltillbehör, kem och olja
 även 20–25 liters dunkar
–  Kioskvaror, glass, korv och fika
–  Tvätthall
–  Stort utbud av fisketillbehör
 Vi säljer fiskekort!
–  Presenter och presentkort
–  Gasol från Primagaz
– Batteribyten klockor
– Miniapotek
– Frysta matlådor (flera rätter)

Öppet: Måndag–fredag: 7–20 • Lördag, söndag: 12–18
Tel. 0622-101 70 • www.sturesror.com


