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Nu ljusnar det
När Byabladet går till tryck i början av mars har det varit några 
fantastiska vinterdagar med massor av ren vit snö, blå himmel och 
solsken. Tack vare att snön äntligen kom hann också skidbacken bli 
pistad lagom till första helgen av sportlovet. 

Solen och ljuset har en förunderlig inverkan på vårt humör. I det 
här numret skriver vi om hur solen inte bara ger livsandarna energi 
utan även är på frammarsch som energikälla. Vi kan också berätta 
om hur hela byn välkomnar att hotellet äntligen öppnar igen och 
om allt möjligt annat som händer i lilla Näsåker med omnejd. Ändå 
får vi ju bara med en bråkdel av alla aktiviteter som pågår.

Så, välkommen att ta bilder, skriv och berätta om vad som 
händer i just din by eller din förening. Fota, skriv och skicka in 
till Byabladet.

Och, du glöm inte att lämna in tips till evenemangskalendern.

En fin vår önskar redaktionen 
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Förra året var det Ingela Nilsson som blev Årets 
Näsåkersbo, men vem blir det i år?
Lämna in ditt förslag i förslagslådan på Ingelas Café.
Hjälp oss att utse Årets Näsåkersbo. Vem som helst kan 
föreslå vem den vill. Den man föreslår ska vara någon 
som på något vis har koppling till Näsåker och som 
gjort något bra för byn, stort som smått, det kan vara 
under en kortare eller längre period, under 2016 eller 
långt tidigare. Det är bra om förslagen motiveras.

Lämna förslagen i en låda på Ingelas Café 
eller mejla ditt förslag till någon i Byalagets 
styrelse i rutan nedan. Du kan lämna förslag 
fram till och med fredag 31 mars.

Därefter är det Byalagets styrelse som med hjälp av de 
inkomna förslagen och motiveringarna utser vem det blir. 

Vinnaren koras på hembygdsgården i Näsåker på 
nationaldagen den 6 juni.
Förra året fick vi in förslag på ett 30-tal olika personer 
samt en grupp. Ett tio-tal personer hade fått fler än en 
röst. Jättekul tycker vi, att det fanns en sådan bredd att 
välja mellan.

Så, kom igen och föreslå i år igen!
Några av dem som fått utmärkelsen tidigare:
Ingela Nilsson, Kent Lidström, Nisse Humlesjö, 
Sture Persson, Åsa Tova Berg och Birgit Lidström.

PS. om du har lust att vara med och jobba i Byalagets 
nya styrelse, hör av dig till någon i den nuvarande i 
rutan nedan. DS.

Nominera Årets Näsåkersbo 2017

 Kallelse till:

Byalaget Näsåkers Samverkans 
årsmöte 2017

Tid: Torsdag 6 april kl 18.30
Plats: Ingelas Café i Centrumhuset

Kristoffer Svensson Sellin är inbjuden 
gäst för att berätta om sina tankar kring att bilda

en företagarförening i Näsåker

Alla är varmt välkomna!
Byalaget bjuder på fika
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På två timmar tar jorden emot 
lika mycket energi från solen som 
hela världens befolkning använ-
der under ett år. Kan vi hitta sätt 
att använda solenergin smart, har 
vi en energikälla som inte kommer 
ta slut förrän solen slutar lysa, och 
det dröjer flera miljarder år.
Och visst går det! Solceller är på 
frammarsch, ett platt paket av kisel 
som omvandlar solens strålar till 
el. Prognoser visar att utbyggnaden 
av solel fortsätter växa kraftigt och 
kommer att stå för tre procent av den 
globala elproduktionen år 2040.

Den tillgängliga takytan för solcel-
ler i Sverige är 319 km2 och skulle 
vi lägga solceller på all tillgänglig 
takyta skulle det ge en effekt på 47,9 
GW, vilket är nästan tre gånger vad 
all vattenkraft kan ge vid full produk-
tion. Produktionen över året skulle 
teoretiskt då vara 49,0 TWh, vilket är 
75 procent av vad vattenkraften ger 
på ett år. Hur kan det bli så?

Jo, solceller levererar mest el när 
det är mycket sol, det vill säga 

under sommaren och under dagtid. 
Och i detta faktum ligger utma-
ningen för vårt elsystem. Vatten-
kraft till exempel levererar under 
hela året och hela dygnet, och tack 
vare att vi reglerat de flesta av våra 
älvar, kan vi spara vatten till vinter-
säsongen, förvisso till kostnaden av 
en gigantisk miljöpåverkan.

Hur löser man detta då? 
Jo, idag kan den som vill installera 
solceller i sitt hem också köpa ett 
batteripaket, som åtminstone kan 
lagra elen som produceras på dagen 
till natten. De nya paketen som ska 
börja säljas kan lagra lite mer än bara 
för en natts behov, men att säsongs-
lagra från sommaren till vintern med 
batterier går inte. I ett nybyggt expe-
rimenthus har man också installerat 
vätgastankar, vilket medger att sole-
len kan lagras till vintern. Det går till 
så att den överskottsel som produce-
ras under sommarhalvåret i huset, 
används till att spjälka vatten till 
syrgas och vätgas. Vätgasen lagras i 
tankar i huset och kan sedan använ-

das till att producera el under vintern 
när solcellerna ger minimalt med el.

Än så länge finns det inte så 
mycket solceller installerade i Sve-
rige, men intresset växer snabbt. 
Många gissar att vi just nu befinner 
oss i samma läge som vindkraften 
befann sig i runt 1990. Ett litet 
fåtal entusiaster börjar och när det 
visar sig att det fungerar, följer fler 
och fler efter.

Hur mycket ger det och 
vad kostar det?
En kvadratmeter solceller ger unge-
fär 150 watt en solig dag i Sverige. 
Det innebär att en anläggning på sju 
kvadratmeter under ett år ger unge-
fär 950 kWh produktion, vilket mot-
svarar runt en femtedel av vad ett 
normalhushåll i villa gör av med på 
ett år i hushållsel, dvs. om elen inte 
används till uppvärmning på något 
sätt. Ett paket kostar från 15 000 
kronor och uppåt beroende på hur 
mycket el det ska producera. Men 
priserna spås fortsätta nedåt. Kost-
naden för att köpa och installera en 

Solen
– en fantastisk energikälla
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Om ni någon gång de senaste två 
åren motionerat runt elljusspå-
ret har ni förmodligen sett våra 
solpaneler. De står där upp mot 
vedboden och dyngstacken, två 
rader om sexton stycken, och 
omvandlar solens strålar till rent 
guld… jag menar el.
De soliga dagarna i mars är de bästa 
på hela året. Det är kylan som gör 
det tydligen. Och kanske att snön 
reflekterar ljuset har vi filosoferat. 
Man behöver nämligen inte veta 
som solfarmare. De bara står där 
och gör sitt jobb utan att vi behö-
ver göra någonting. Det ska vara att 
vi sopar av snön i mars då, så att 
säsongen verkligen kan sätta igång.

Effekten ligger som mest något 
över 8 kW, och på ett år produce-
rar de ungefär 7-8000 kWh, vilket 
motsvarar vår årsförbrukning av el. 
I fyrtio år ska de stå där har jag för-
stått. Kostnaden inklusive allt var 
160 000 kronor. Då valde vi inte det 
billigaste alternativet. 

Så varför skaffade vi solceller?
För mig handlar det om att ta ställ-
ning. Pumpa in pengar i en bra 

bransch så att den fortsätter utveck-
las. Det är den makten jag har som 
konsument. 

Nästa steg är att lagra energin i bat-
terier, något vi sparar till. 

I väldigt runda slängar har vi räknat 
ut att vi nu använder 1/3 av den el vi 
producerar. (Resten säljer vi soliga 
dagar och så köper vi på nätter och 
vintrar). Och om vi skulle ha ett 
batteri skulle vi använda 2/3 själva 
istället, för vi skulle ha egen el på 
nätterna också.

Lönar det sig?
Den ekonomiska biten har jag väl-
digt dålig koll på. För den som vill 
veta finns det att läsa, till exem-
pel Johan Ehrenbergs Lilla Egen 
Elbok. Det jag har förstått är att det 
är en investering som betalar till-
baka sig och mer därtill.

Men det som verkligen är värt något 
för mig är känslan varje dag av att 
producera min egen el och att känna 
att jag investerat i något positivt.

Örjan Schwieler
Foto: Jenny Schwieler Staaf

solcellspanel har sjunkit med 80 
procent på fem år och priset fortsät-
ter dessutom nedåt.

Ett batteripaket för att lagra elen till 
dygnets mörka timmar kostar i de 
senaste versionerna drygt 70 000 
kronor. Ett komplett paket med sol-
celler och batteripaket kostar alltså 
runt 85 000 kronor och uppåt. 

Men du kan få stöd för investe-
ringen! Dels kan du få skattere-
duktion för den el som matas ut på 
nätet, det vill säga den el som du 
inte använder själv. Sedan kan du 
som privatperson också få inves-
teringsstöd med upp till 20 procent 
av installationskostnaden för själva 
solcellspaketet. Får du inte det 
stödet, kan du få ROT-avdrag vilket 
kan ge maximalt runt nio procent i 
minskade kostnader.

Du kan också få stöd för energilag-
ring, det vill säga till batteripaket. 
Bidrag riktar sig till privatperso-
ner. Lagret ska vara “kopplat till en 
anläggning för egenproduktion av 
förnybar el som är ansluten till elnä-
tet”. Man kan få högst 60 procent i 
bidrag för energilagret, dock högst 
50 000 kronor. Bidraget går inte att 
kombinera med ROT-avdrag eller 
annat offentligt stöd.

Slutsatsen är att solceller för privat-
personer kommer att öka i försälj-
ning även i Sverige.

Christer Borg

Källor: Energimyndigheten, Bengts Nya 
Villablogg m. fl.

Därför satsar vi
på solenergi
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Den 28 januari var det äntligen 
nyinvigning av hotellet i Näsåker, 
något som har välkomnats till 
fullo av ortsborna.
Det var nästan så man kunde ta på den 
förväntan som låg i luften inför åter-
invigningen av det snart 100-åriga 
hotellet. Att det fanns ett sug och en 
utbredd längtan efter att verksamhe-
ten skulle bli hotell och restaurang 
igen, gick inte att ta miste på.
Invigningskvällen med mingel, väl-
komstdrink, 3-rättersmiddag och 
levande musik blev snabbt full-
bokad. Kvällen till ära var entrén 
kantad lång väg med marschaller. 
Parkeringarna mitt emot fylldes på 
med bilar och folk strömmade till.
Middagsgästerna fick också kika lite 
på några av de nyrenoverade rummen.
Hotellet har genomgått en verklig 
ansiktslyftning. Det är en ren och 
modern stil som möter besökaren. 
Direkt när man kommer in finns 
mindre sittgrupper kring den stora 
täljstenskaminen, som så här års 
sprider en behaglig värme. Inred-
ningen går i grått, vitt och lila. All-
ting är nytt och i de två matsalarna 
finns sittplatser för mellan 60 och 
100 middagsgäster.

Ägartrion som består av Michel 
Orto från Näsåker och Magnus Lid-
ström och Jörgen Hellström från 
Sollefteå, har gått all in för att göra 
hotellet levande igen. Det innebär 
lunchservering på vardagar och 
kvällsarrangemang under helgerna. 
Varannan fredag är det till exempel 
After Work.
– Vi är enormt glada över den 
respons vi har fått ifrån Näsåkers-
borna hittills, säger Michel Orto.
– På den första AW-kvällen hade vi 
räknat med att ett 30-tal personer 
skulle dyka upp, men det kom drygt 
hundra, berättar han.
Trion köpte hotellet i december 
2015 och då var tanken att i förstone 
ställa i ordning det för att hyra ut till 
Migrationsverket och asylsökande 
flyktingar. Men i och med att flyk-
tingströmmen avstannade, fick det 
bli ändrade planer.
Ända sedan Michel flyttade till Näs-
åker har han haft en vision om att 
driva hotellet och åter kunna göra det 
till ett hjärta i byn. Asylboendet var 
bara tänkt som en övergångsfas och 
ett sätt att delvis kunna finansiera de 
omfattande renoveringskostnaderna. 
Utöver foajé och matsalar har köket 

och alla rum genomgått en stor 
förändring. Och det intilliggande 
annexet har fått ny ventilation och 
nya sängar.
– Nu gäller det att få ekonomin att gå 
ihop och komma över nollan, därför 
satsar vi brett och fokuserar på flera 
områden samtidigt, säger Michel.
Dels lunchrestaurangen under var-
dagarna och musikarrangemang 
eller AW under helgerna, dels på 
övernattningar och konferenser samt 
på abonnerade tillställningar i form 
av bröllopsmiddagar, begravnings-
fika och födelsedagsfester.
– Målsättningen på sikt är att res-
taurangen ska kunna vara öppen sju 
dagar i veckan, men vi får ta en bit i 
taget, säger han.

Text och foto: Åsa Hedman

Fakta:
Hotellet har 6 dubbelrum med 
egen dusch och toalett.
Annexet har 53 bäddar, typ 
vandrarhemsboende.
Matsalen kan ta upp till ca 
100 gäster.
Konferensmöjligheter för 
60 personer.

Hotellet blir hotell igen

Marschaller kantade entrén vid nyinvigningen Nämforsens hotell. Desirée Barroso beställer en drink i baren av nya 
delägarna Jörgen Hellström och Magnus Lidström.

Katarina Andersson och Mari Hansson tycker det 
är toppen att hotellet har öppnat igen.
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Torsdag den 23 februari var det 
dags för Ådals-Lidens SK att 
anordna sin deltävling av Ram-
sele-Edsele cupen.
Cupen består av fem skidlopp varav 
det tredje i ordningen sedan några 
år tillbaka körs i Näsåker.
I år var det 44 anmälda barn och av 
dessa var det ett femtontal som kom 
från hemmaklubben.
In i det sista var det osäkert om 
tävlingen skulle kunna genomföras 

då regn och plusgrader förvandlat 
elljusspåret till is och gräs. Som tur 
var slog vädret om och den efter-
längtade snön kom äntligen, och på 
tävlingskvällen kunde skidsektio-
nen ställa upp med perfekta spår.

För de minsta går spåret genom 
skogen och där hade arrangörerna 
lyst upp vägen med marschal-
ler vilket gjorde tävlingen både 
lite mer mysig men också lite mer 
spännande.

I mål fick alla barn var sitt fint pris 
som lokala företag sponsrat med. 
Alla fick också saft, kaka och en 
banan. För de vuxna fanns kaffe 
och varmkorv till försäljning.

Vi föräldrar som har barn som 
deltog vill tacka ÅSK:s skidsek-
tion för en mycket väl arrangerad 
tävling.

Text och foto: Mia Andersson

Skidcup i Näsåker

Under kvällen fredag den 24 mars 
flyttade Gårn (ungdomsgården) ut 
i skidbacken från sina vanliga loka-
ler på Markusgården. Där fick barn 
och ungdomar åka pulka och bob 
av hjärtans lust medan det bjöds på 
fika och nygrillade hamburgare.
Det var en stor uppslutning av glada 
backåkare och många föräldrar kom 
förbi och hälsade på. När kvällen väl 
började lida mot sitt slut var det många 
glada och snöiga barn som uttryckte en 
stor uppskattning över tillställningen. 
Liknande utflykter kommer säkerligen 
att återkomma framöver.

Text och foto: Alexander FahlanderBarn och ungdomar i alla åldrar passade på att njuta av utförsåkningen.

Emil Olofsson Svensson, Edwin Själander och Jakob Ragnarsson är taggade inför starten.

Lukas Ragnarsson var med i den äldsta 
gruppen och åkte 2,5 km.

Förväntansfulla barn och föräldrar.

Gårn i backen
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Sugen på en rikthyvel eller en 
gammaldags bandsåg? 

I slutet på förra sommaren stäng-
des Näsåkers Snickeri och nu till 
våren kommer verktyg och inred-
ning att säljas ut om det inte dyker 
upp någon spekulant i sista stund.

– Ja, vi ska bara besluta om ett lämp-
ligt datum för utförsäljningen, säger 
Barbro Lidström, som tillsammans 
med brodern Kent framgångsrikt 
drivit det smått legendariska snick-
eriet en himla massa år.

Även om det funnits intresserade 
har Barbro och Kent inte hittat 
någon som haft resurser, kompe-
tens och lämplig utbildning för 
att ta över snickeriet och driva 
det vidare. Personalen ville eller 
kunde inte, inga ättelägg trampade 
i farstun i väntan på att få fortsätta 
familjens snickerigärning. 
Resultat: till våren blir det utförsälj-
ning av maskiner, verktyg, inred-
ning och material. Och efter femtio 
års verksamhet finns säkert möjlig-
heter att göra fynd.

– Även huset och lokalerna är till 
salu, berättar Barbro.

Stor hangarport
– Allt vad vi tillverkat har varit 
kundspecifikt, rent hantverk. Vi 
har alltid bara jobbat med unika 
lösningar; i mått, träslag och form. 
Kunderna har kommit från hela 
Sverige, säger Barbro.

Många av de arbeten och nytillver-
kade kvalitetsföremål som Kent 
och Barbro svarat för genom åren 
har haft förebilder i lokala och äldre 
privata och offentliga miljöer och 
bland annat därför har snickeriet 
fått epitetet ”Kultursnickeri”.

– Men det största jobbet omfångs-
mässigt var nog ändå en hangarport 
till flygplatsen på Frösön. En lastbil 
hade kraschat porten och jag fick 
bygga en ny, säger Kent.

Knepiga lösningar
Under den långa epoken har Barbro 
till stor del svarat för kundkontak-
ter, idéskisser, offerter och den eko-
nomiska administrationen medan 
Kent ansvarat för verkstaden som 
över tid sysselsatt 5–6 personer.

Men uppbrottet har inte varit lätt, 
det har varit en lång tid med hårt 
arbete och många roliga minnen. 
Barbro har jobbat i snickeriet i 33 
år och Kent i 50 år.
– Men vi har hela tiden varit med-
vetna om att verksamheten skulle ta 
slut en dag om vi inte hittade någon 
efterträdare.
Snickeriet har gamla anor. Pappa 
Helge Lidström – vars pappa också 
var snickare – köpte snickeriet av 
en man som hette Martin Eriksson 
och det var 1956. Då låg lokalerna 
nära kyrkan. 1959 flyttades verk-
samheten till Industrivägen.

Nu tystnar snickeriet 
– utförsäljning till våren
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Intäkterna från Själanders Åkeri’s helkväll i Näsåker för att samla in 
pengar till Cancerfonden blev hela 117 564 kronor.
Under rubriken Night4Life bjöd företaget in till en helkväll till förmån 
för cancerforskning på Markusgården den 25 februari. Två dansorkestrar, 
barer och servering av enklare nattamat stod på programmet.
Drygt 200 personer slöt upp och umgicks, skänkte pengar, roade sig och 
dansade till orkestrarna Emil & Erik och Take Cover.
– Det var en fantastisk kväll med så många trevliga och generösa männ-
iskor, säger André Själander som är ägare och VD på åkeriet.
Han är överväldigad över hur mycket alla som var på festen bidrog med och 
berättar att en privatperson skänkte 20 000 kronor. Flera företag som inte 
kunde delta under själva kvällen skänkte också mellan 3 000 och 5 000 kronor.
– Vi känner oss väldigt rörda och stolta över det stora intresset och engage-
manget, det känns jätteroligt att vara med i kampen mot cancer tillsammans 
med alla som kom, säger André. 

Hur många var ni som hjälptes åt med att ordna allting?
– Vi var åtta i ”arrangörsstaben”, Fanny Smedman och Linus Mohlén, 
Biggan och Mikael Eriksson, Håkan och René Stenklyft och så min fru 
Lottie och jag själv. 
Under kvällen fanns också åtta elever från restaurangprogrammet i Sollef-
teå på plats och hjälpte till med serveringen. 
– Samarbetet har funkat perfekt och utan alla dessa och en rad snälla leve-
rantörer hade det aldrig gått, menar André.
Han vill också passa på att ge en eloge till Kopparbergs och Hotell Nämfor-
sen som levererade mat och dryck till tillställningen. 
Åkeriet kan plussa på behållningen från Night4Life, med 7 000 kronor till, 
vilket blev resultatet av att 10 procent av nystartade Truckshopens intäkter 
under december månad gick till cancerforskning.

Kommer ni att arrangera något liknande igen?
– Man vet aldrig, vi lade ner många timmar på det här arrangemanget, men 
nu har vi bättre koll på vad det innebär. Det är ju värt allt jobb om vi får 
samma uppslutning igen, säger han.

Text: Åsa Hedman
Foto: Lottie Själander

Succé för Själanders 
insamling till Cancerfonden

Helge stod strävsamt och intresse-
rad kvar i verkstan ända fram till 
2007 då han dog 87 år gammal.

– Han jobbade på in i det sista fram-
för allt med de tekniska lösningarna 
i produktionen, underhåll av maski-
ner och slipning av verktyg, berät-
tar Barbro och Kent.

Blandade känslor
Ett av de viktigaste skälen till 
avvecklingen är att Kent nått pen-
sionsåldern. I fortsättningen vill 
han inte jobba hela dagar, hela 
veckor, under hela året.

– Kanske blir det lite småjobb, men 
inget mera. Jag vill göra lite annat 
och nytt också, säger han.

Bland annat satsar Kent den nya 
”fritiden” på långa resor. Han har 
bland upptäckt det stora och spän-
nande landet Kina.

Barbro har startat en ny karriär i 
Sundsvall där hon arbetar med eko-
nomi på ett stort redovisningsföre-
tag. Men så fort hon kan återvänder 
hon till Näsåker.

Syskonen Lidström ser den plane-
rade avvecklingen med blandade 
känslor.

– Vi har hela tiden känt till att dagen 
skulle komma. 

Det var bestämt från början, men 
det blir ändå jobbigt när tiden plöts-
ligt är inne.

– Lite extra trist är det att slumpen 
gör att vi avvecklar samtidigt som 
vår granne Mählers Smide omloka-
liserar från industriområdet till nya 
lokaler i Forsmo. Både Mählers och 
vi etablerade oss på industriområ-
det nära nog samtidigt, för ganska 
precis femtio år sen. 

– Vi vill ju inte vara en del av en 
negativ trend i Näsåker och västra. 
Stängningen är tyvärr ofrånkomlig 
och naturlig, säger Barbro.

Text och foto: Torsten Blomquist
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…och tänk allt klaffade.
Jag har under en längre tid haft 
en idé om att dra igång matstafet-
ten i byn, som ett sätt att ”bygga 
broar” och skapa kontakter. 
Till en början hittade jag ingen att 
dra igång stafetten med, utan surrade 
runt vid olika tillfällen och vips hade 
jag fyra toppenkollegor som delade 
min entusiasm. Jag värvade Elisabet 
”Bettan” Sellgren på Salongen och 
hon värvade Dorte Skulasson men 
vi ville ha en till. Helst i en åldern 
mitt emellan oss andra och någon 
ifrån byn, precis då uppenbarade sig 
Helén Linde.

Vi har träffats vid ett flertal tillfäl-
len, varit på studiebesök i Junsele, 
som haft matstafetten inte mindre 26 
gånger redan. Vi hämtade informa-
tion ifrån både Sollefteå och i från 
Resele. Vill passa på att tacka för 
den hjälp vi fått i från er, främst ifrån 
Jennifer ”Jejja” Nyhlen, i Junsele 
som driver Bed and Breakfast. Och 
medan jag ändå är inne på tackan-
det vill vi tacka Birgit Lidström som 
gjorde vår urtjusiga affisch, Byabla-
dets egen pärla, tack!

Så var vi i gång med att ta emot 
anmälningar och 22 par anmälde 
sig. Två par till signalerade sitt 

intresse dock lite för sent så de fick 
stå på reservlistan. Och så äntligen 
var det dags för den dagen när den 
stora lottningen skulle äga rum och 
alla breven skulle skrivas. Då taj-
made jag det med att vara sjuk i 
influensan med riktigt hög feber. Så 
Dorte, Bettan och Helen fick klara 
sig själva. De kämpade på hårt i 
flera timmar och jag fanns stundvis 
med på videolänk via våra mobilte-
lefoner. Så här är det att: Sju par ska 
servera förrätt, vi valde att lotta ut 
förrätterna ibland de par som bodde 
längs ut ifrån bykärnan. De får ett 
brev hem med information om att 

Näsåkers första matstafett
är avklarad
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de ska servera förrätt och att det 
kommer två andra par hem till dem 
kl 17. I det brevet, ligger ett brev 
till med texten ”öppnas kl 17.30 
tillsammans med er gäster”. Så för 
förrättsskaparna är allt spännande 
direkt ifrån start, vilka kommer hit? 
Och vart ska vi sedan?

Sju andra par får ett brev där det 
framgår att de ska servera huvud-
rätt och i deras brev finns två till 
brev på det ena står det ”öppnas kl 
15”. Samt ett till brev med texten 
”öppnas kl 19.30 tillsammans med 
gästerna”. För huvudrättsskaparna 
innebär det att kl 15 samma dag 
som stafetten äger rum får de veta 
till vilken adress de ska på för att 
äta förrätt. Sedan vet de ju om att de 
ska hem till sig själva för att servera 
huvudrätt. De sista sju paren får ett 
kuvert med information om att de 
ska servera efterrätt kl 20.30 för sex 
personer inklusive sig själva. I efter-
rättsbreven finns också ett brev med 
texten öppnas kl 15, så att även de 
får veta var de ska infinna sig för att 
äta förrätt. Efterrättsskaparna har 
inga fler brev i sitt kuvert eftersom 
alla par som är anmälda till stafet-
ten redan vet att uppsamlingsplatsen 
är gemensam på hotellet. Låter det 
krångligt? Ja, nog kände vi oss som 
virrpannor eller snurrhuvuden vid 
fler än ett tillfälle under dessa stun-

der när lottningen ut av vårt system 
skulle klaffa. Och nog tusan klaffade 
det! JIPPI!!!

ALLA deltagare kom till hotellet, 
där vi matstafettare möttes upp. Vi 
fick se vilka de andra var som också 
varit med, surra om hos vilka vi 
varit, vad vi fått äta och vad vi själva 
bjöd på. Menyn som jag fick ta del 
av under kvällen var så här: Väster-
bottenpaj till förrätt, kycklingwok 
med ingefära och citrongräs serve-
rad med ris till huvudrätt och crème 
brûlée till efterrätt. Kanonbra var 
alltihop. Jag hörde bland annat talas 
om tomat- och spenatpaj, kantarell-
soppa, tapas och glace au four. (Ska 
testa 70-tals klassikern glace au four 
vid något tillfälle). Så roligt med all 
glädje och inspiration som vi männ-
iskor faktiskt kan ge varandra.

På hotellet hade vi bokat ett band 
som spelade, vi bjöds på fördrink 
och det fanns små skålar med snacks 
utplacerade på våra bord. Dansen 
drog igång och stämningen var bra 
mycket tack vare bandet, som bestod 
ut av Putte Kihl, Olov Sjögren och 
Per Schults.

Såklart kändes det extra kul med hur 
fint det blivit på vårt nyrenoverade 
hotell, kanonbra lokaler att ha sina 
evenemang på. Som arrangörer var 
det nog egentligen först då som vi 

kunde pusta ut och njuta fullt ut ut 
av kvällen. Vi hade klarat det, alla 
hade kommit rätt, till rätt adress på 
rätt tid och alla kom till efterfesten 
på hotellet. SÅ roligt!

Vi möttes ut av glada deltagare som 
berömde oss för vårt initiativ och för 
arrangemanget i stort. Mest roligt 
verkade de tycka att alla möten hade 
varit, med kända och okända ansik-
ten spridda över generationerna. De 
sa att de haft en kanonkul kväll och 
många hoppas att vi skulle gör det 
flera gånger. Arrangera Matstafet-
ten alltså. Och vet ni va, det tänker 
vi göra! I september blir det nästa 
gång. Så skaffa fram en kompis och 
planera in hos vem ni vill vara, exakt 
datum, tider och mera information 
finns i kommande Byablad. 

Pa aterseende!
Marie Lundin, vid tangenterna, Bettan 
Sellgren, Dorte Skulasson och Helen Linde
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Det kanske inte är helt välbekant 
att många av Ådals-Lidens byar 
ligger på en stor ö. Den ovanliga ön 
är omfluten av Fjällsjöälven, Ång-
ermanälven, Faxälven och Vängel-
älven och har en omkrets på mer 
än 20 mil eller om man så vill, nio 
mil lång och två mil bred. Vängel-
älven utgör där en så kallad flod-
bifurkation och avleder vatten från 
Faxälven till Fjällsjöälven. 

Inom Ådals-Liden ligger byarna 
Forsnäset, Sundmo, Kilåmon, Sör-
moflo, Krånge, Åsmon, Häxmo 
och Forsås på ön. Gammalt tillbaka 
kallades den helt enkelt för Ön, och 
senare i tiden även Bullernosius.
Kartan visar den väg som i äldre 
tider kallades Övägen, men här kan 
vi se att den även kallades för  Bul-
lernosius. Med endast smärre avvi-
kelser skiljer sig Övägen från den 
som idag går mellan Ådals-Liden 
och Edsele. Sträckningen var tidi-
gare lite mer söder om nuvarande 
väg, bland annat gick den genom 
Norrby ägor. Men den förband 
byarna Krånge och Nordanåker 
ungefär som i dag.
Med tanke på öns stora geografiska 
område kan vi konstatera att Övägen 

låg väldigt centralt, och betraktades 
också på sin tid som en viktig han-
delsväg mellan älvdalarna. Kanske 
den första ”riktiga” vägen över Ön.  
Från slutet av 1600-talet finns det 
lantmäterikartor där vägen är inri-
tad, men gissningsvis bör den vara 
betydligt äldre än så. I handlingarna 
för skogsavvittringen 1752 finns 
”Öwägen” omnämnd. Efter Kungl. 
Maj:ts beslut 1824 skulle det sättas 
upp så kallade miltavlor av gjut-
järn på stenrösen efter vägen. Dessa 
tavlor visade var fjärdedels mil och 
ersatte gamla fjärdingsmärken av trä.
Någon väg med dagens mått mätt 
var det inte, vilket äldre resebe-
skrivningar kan ge oss en vink om. 
Den skånskfödde prästen och kul-
turhistorikern Nils Johan Ekdahl 
gjorde under fyra års tid resor till 
alla landskap norr om Dalälven 
för att inventera fornlämningar 
och gamla dokument. Han kall-
lades därför även ”kalvskinnspräs-
ten” och resorna var ett uppdrag 
av Kungliga Vitterhetsakademien.  
Ekdahl nyttjade vägen på sin färd 
mellan Edsele och Ådals-Liden 
och i sin resebeskrivning från 1828 
noterar han följande; 

29 September öfver 2 mils skog 
Bullernosius kallad, en väg som 
ej befars med hjuldon hvart tionde 
år, på den kom jag efter mycket 
möda (med två fulla och oreger-
liga skjutsbönder, dem jag måste 
ge akt på, att de ej kommo i kärr-
hjulen) till Liden.
Vilka skjutsbönderna var har vi 
tyvärr inte lyckats utröna, men 
prästen kom helskinnad tillbaka till 
Stockholm så småningom. 
Namnet Bullernosius förekommer 
i flera varianter, även Bullernosis 
eller Bullernosen.  Första gången 
det dyker upp i skrift är i Abra-
ham Hulphers ”Samlingar til en 
Beskrifning öfwer Norrland” från 
1780. Hur gammalt namnet är och 
vad det egentligen betyder vet man 
inte med säkerhet, och teorierna är 
många. Stenig, oframkomlig mark 
är en, namnet på skogen en annan, 
bullret från forsarna som omger ön 
en tredje, och så vidare. Och som 
sagt, enligt kartan här ovan även 
namnet på Övägen.
Efter Övägen finns det intressanta 
platser, och det har genom tiderna 
funnit en hel del fäbodar i områ-
det. Ett av sommarens utflyktsmål 
kommer att bli den så kallade Dan-
sarhällan, dåtidens ”ungdomsgård” 
där bopigor, getarpojkar och andra 
samlades för att roa sig. Om vi nu 
lyckas hitta den bland alla myrarna! 
Vi får kanske anledning att åter-
komma med både gamla och nya 
berättelser därifrån så småningom.
  

GöLe
Göran Stenmark, Lena Eriksson 

Lästips:
Svenska Turistföreningens årsskrift 
1890. Vandringar sommaren 1889.
Erik Modin. Bullernosius och 
Faxälven. Från Ådalsbygder 1929.
Nils Friberg. Vägarna i Västernorr-
lands län 1-2. 1951.
Karl-Hampus Dahlstedt. Ön även 
kallad Bullernosius.1987.
Åke Wikström. Artikel på 
Nipakademins facebooksida.
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Onsdag 12 april kl. 07.30–09.30
Hotell Nämforsen
Frukostbuffén står framdukad från 07.30

8:00 Mikael Näsström, näringslivsenheten 
Sollefteå kommun

8:15 Jan Röhlander, BizMaker
8:30 Arbetsförmedlingen
8:45 Frågor, dialog och kreativa 

diskussioner
VÄLKOMNA!

 
Onsdag 12 april kl. 07.30-09.30
Hotell Nämforsen
Frukostbuffén står framdukad från 07.30
 
8.00  Mikael Näsström, näringslivs- 
 enheten Sollefteå kommun
8.15  Jan Röhlander, BizMaker
8.30  Arbetsförmedlingen
8.45  Frågor, dialog och kreativa  
 diskussioner
 

VÄLKOMNA!

Välkommen till en inspirerande och 
givande

FÖRETAGSFRUKOST I NÄSÅKE
R!Välkommen till en inspirerande och givande

FÖRETAGSFRUKOST I NÄSÅKER!

Nu har före detta Postlokalerna 
på Kläppvägen byggts om till två 
stora lägenheter som, om allt går 
som det ska, bör vara inflyttnings-
klara i dagarna.
Efter Postkontoret i Näsåker 
stängde, har lokalerna i princip 
stått tomma sedan 2010. En fortsatt 
användning av dem har stötts och 
blötts. För fyra år sedan lämnade till 
exempel företrädare för fem olika 
partier i Näsåker, in en gemensam 
motion till Sollefteå kommun där 

man föreslog att Medborgarkonto-
ret och biblioteket skulle flytta till 
lokalerna. Men motionen fick inget 
direkt gehör utan avslogs i princip 
med hänvisning till att en sådan lös-
ning skulle bli för dyr att bemanna.
Timo Siikaluoma som är VD på 
kommunens fastighetsbolag Sola-
tum har därför undersökt möjlighe-
ten att hyra ut lokalerna till företag, 
men inte fått napp.
Till slut bestämde bolaget sig för 
att bygga om lokalerna till lägen-

heter. Arbetet med ombyggnaden 
har pågått under vintern och i förra 
veckan var det slutbesiktning.

Lägenheterna är uppdelade i en trea 
och en fyra på 104 respektive 119 
kvadratmeter.

Hur är det med efterfrågan på 
lägenheter i Näsåker?
– Det finns ingen bostadskö så vitt 
jag vet, men inte heller några vakan-
ser, utan så fort en lägenhet blir ledig 
brukar den bli uthyrd, svarar Timo 
Siikaluoma.

Solatum har också ritat på lägen-
heter i Vattenfallshuset i loka-
lerna där biblioteket håller till 
idag, kommer det förslaget att 
förverkligas?
– Det vet vi inte ännu, först måste 
frågan lyftas av kommunen som har 
att bestämma om de vill ge oss det 
uppdraget, säger Siikaluoma.

Text och foto: Åsa Hedman

Gamla Posten blir lägenheter
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BB har ett symbolvärde. Någon-
ting föds, någonting nytt ser 
dagens ljus. 
Ockupationen av Sollefteå BB star-
tade måndagen 30 januari 2017 med 
en stor uppslutning av medborgare 
och media utanför sjukhusets entré.

Det är en fredlig ockupation. Den 
samlar människor från olika håll 
och med olika politiska bakgrun-
der. Den har blivit kulmen på de 
gånger då 10 000–20 000 männ-
iskor demonstrerat i vårt län, men 
utan resultat. Sedan drygt ett och ett 
halvt år, har människor på olika håll 
i föreningar och facebookgrupper 
samlats och funderat på hur det ska 
gå till, att förändra den lagda politi-
ken, som haft för avsikt att urgröpa 
vårt akutsjukhus och däribland BB.

Många förslag har framkommit om 
hur man skulle ordna ekonomin, 
eftersom den framhållits som orsak, 
när det inte varit påstådd personal-
brist mm. som landstinget skyllt på. 
De flesta har i nuläget förstått att 
det är den nya organisationen med 
länskliniker, som är boven i dramat. 
Detta har lett till en känsla av makt-
löshet och osynlighet, som gjorde 
att grupper, oberoende av varandra, 
började se en ockupation som enda 
vägen ut ur det politiska förtryck 
som råder.

Socialdemokraterna hade i lands-
tingsvalet 2014 lovat att vårt akut-
sjukhus skulle finnas kvar. När de 
väl kom till makten var löftena 
som bortblåsta. Alla lögner, fulspel, 
påhopp och avhopp som skett efter 
valet, har våra nyhetsmedier var 
fyllda av. Dock med en tydlig vink-
ling mot Sundsvall. 

Att bli så grundligt lurad av poli-
tiska löften kan vi väljare inte 
acceptera, då rätten till en säker 
och nära vård i livets alla skeenden 
tas ifrån oss samtidigt som skatten 
höjs med 60 öre. Många frågar sig, 
varför höjdes den inte mer, så att vi 
fått behålla vårt sjukhus? 

En kamp som nått riksplanet 
Sollefteå BB som dessutom ran-
kats som ett av Sveriges bästa när 
det så lades ned fick bli symbolen 
för den kamp som nu pågår. En 
kamp som även nått riksplanet, ja 
även utomlands, genom de aktioner 
som folkopinionen skapar. En är 
ABFs kurs om ”Bilförlossningar” 
som fick den genomslagskraft och 
nyhetsvärde som de stora demon-
strationstågen inte fick. En annan 
aktion är babydockan Gudrun Svea 
Ådalia som rest runt som nutida 
budkavle över vad som sker här i 
våra kommuner. Det handlar även 

om Kramfors. Ett positivt resultatet 
av ockupationen har blivit en stark 
gemenskap, en känsla av att vi änt-
ligen kan göra något. Vi har fått en 
gemensam röst som gör att riksme-
dier långt utanför länsgränsen tagit 
vår kamp och oro på allvar. Vi vill 
inte att vårt land ska hamna i mot-
sättninger kustland- inland, stad-
landsbygd, utan alla ska ha en trygg 
och nära vård, oavsett bostadsort.

Ockupationen får stort stöd av med-
borgare och företagare, både inom 
och utom länet. Frågan kommer 
ofta ”hur länge ska ni hålla på?” 
Svaret blir: att det blir mellan BBs 
nyöppnande alternativt fram till 
2018 års val. Då behövs uthållighet 
och aktivitet hos oss alla. För att 
travestera en död amerikansk pre-
sident; fråga inte vad ditt sjukhus 
kan göra för dig, fråga istället vad 
kan du göra för ditt sjukhus! Alla 
kan vara med. Alla kan ta ockupa-
tionspass. Alla kan göra något för 
vår överlevnad i Ådalen.

Om du vill stödja kampen kan du 
gå in på sjukhuset eller ringa ock-
upationstelefonen och boka in ett 
eller flera pass på 070-444 91 92. 
Kampen kan även följas på face-
book Ådalen 2017 eller hemsidan 
www.adalen17.se

Gunilla Fluur

Varför ockuperas BB i Sollefteå?



NÄSÅKER

GRILLA GRÖNT
Coop Änglamark erbjuder Sveriges största  
ekologiska och miljömärkta sortiment.  
Ekologiska och miljömärkta  
produkter är snällare mot vår  
miljö, och i förlängningen  
snällare mot oss  
människor. Så håll 
utkik efter  
Coop Änglamark  
i hyllan.

SYSTEMOMBUD • BUSSGODS • ÖPPET MÅN-FRE 9–19 •LÖR-SÖN 09–17



 

MARS

18 PIMPELTÄVLNING ÅSSJÖN
Anmälningar kl 10–11, 
tävling kl 11–13
Första pris: Skruvdragare med 
isborr
För mer info ring 070 511 67 74
Arr: Lions Club Näsåker och 
Näsåkers FVO

18 ATT SKRIVA NER SIN 
SLÄKTHISTORIA
KARIN EDVALL FÖRELÄSER
Kl 14–15, Kvinnominnehuset
Anmälan: info@multimanus.se 
el ring 0704 81 84 80
Direkt efter föreläsningen 
erbjuder Johanna Wistrand en 
gratis workshop, i samma lokal, 
där deltagarna får skrivövningar 
för att komma igång att själva 
skriva om sitt liv eller om sina 
släktingars liv. 

20 VÅRDAGSJÄMNING FIRAS  
med med årsmöte, gott fika 
och Gudinnedisco
Kl 17, Urhuset
För mer info ring Lo Högberg 
070 368 19 74
Arr: Föreningen för Nämforsens 
Kvinnominne

21 HANDARBETSCAFÉ  
Kl 18, Ingelas Café

21 NOSE WORK 
Kvällskurs för nybörjare 
på HUNDraelvan
Mer info på www.egetbevag.se 
el 0622-300 12

25 FINGER SLINGER BAND
Hotell Nämforsen

EVENE
MANGS

KALEN

DERN
25 VÅFFELCAFÉ MED MUSIK 

OCH SÅNG
Kl 15 , Församlingshemmet 
i Näsåker
Arr: Svenska kyrkan 
Ådals-Lidens församling

24–26 VARDAGSLYDNAD 
& AKTIVERING 
på HUNDraelvan
Mer info på www.egetbevag.se 
el 0622-300 12

26 BIO
15:00 Skönheten och odjuret 
18:30 Hacksaw Ridge
Markusgården

28 ÅRSMÖTE FÖR ÅDALS-LIDENS 
HEMBYGDSFÖRENING
Kl 18
Ingelas Café

APRIL

1 KONSERT INDISK FLÖJTARTIST 
SHANTALA SUBRAMANYAM 
samt indisk mat 18–20 
bokas på 0622-100 38
Kl. 21, Hotell Nämforsen
Arr: Kulturflödet

3 KURSSTART ”SKRIV OM DITT LIV 
ELLER OM DIN SLÄKT” 
Kl 18–20, Kvinnominnehuset
Arr: Multimanus
Kursledare: Johanna Wistrand
Anmälan: info@multimanus.se 
el ring 0704 81 84 80 
Sista anmälningsdag: 27/3

6 ÅRSMÖTE FÖR BYALAGET 
NÄSÅKERS SAMVERKAN
Kl 18:30
Ingelas Café

7–9 NOSE WORK STEG 1 
på HUNDraelvan
Mer info på www.egetbevag.se 
el 0622-300 12

8 BYTARDAG
Försäljning av barnartiklar
Kl 10–14:00, Markusgården 
För mer info ring Anna Nilsson 
070-321 37 64 

9 BIO
15:00: Smurfarna 3: 
Den försvunna byn
18:30: Jätten
Markusgården

13 BADHUSET EXTRA ÖPPET
Kl. 16–19 

15 COVERBANDET RUN4COVER
Hotell Nämforsen
Arr: Club Sebastian

19 SENIORSHOPEN 
VISNING AV VÅRENS KLÄDER
Kl 13, församlingshemmet
Arr: Ett samarbete mellan 
PRO och handarbetskafé

22 VOLODJA 
Kl 21, Hotell Nämforsen
Arr: Kulturflödet

22–23 ID-HUNDUTBILDNING 
på HUNDraelvan 
(eftersök på försvunna husdjur)
Mer info på www.egetbevag.se 
el 0622-300 12

23 BIO
15:00 Baby-bossen 
18:30 Fast and Furious 8
Markusgården

25 UTDELNING AV STIPENDIUM
Utdrag från “Sagornas Ådal” 
– film från 1984
Kl 19
Plats: se affischering
Arr: Paul Lundins minnesfond

28–30 NOSE WORK STEG 3 
på HUNDraelvan
Mer info på www.egetbevag.se 
el 0622-300 12

29 BLUE STEEL
Hotell Nämforsen

MAJ

7 BIO
15:00 Bamse och häxans 
dotter
18:30: Kvinnan på tåget
Markusgården

13 HOLMSTENS TRION
Hotell Nämforsen
Arr: Club Sebastian

16 HANDARBETSCAFÉ  
VÅRAVSLUTNING
Kl 18, Ingelas Café

16   •   Byabladet
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Nästa evenemangsperiod spänner mellan 
1 juni och 1 september.
Om du vill ha med evenemangstips 
i nästa nummer, maila Lahja Brandt
lahja94@gmail.com
Senast den 14 maj.

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

Gilla Näsåker på

Det ska vara roligt att bo i Näs-
åker, sa nån av styrelseledamö-
terna på ett Club Sebastianmöte 
härom året. Kultur har vi faktiskt 
en hel del, året runt.  Det ordnas 
med musik och teater, revy och 
dans så det står härliga till. 
Vi i Club Sebastian har ju nu 
dessutom åter fått möjlighet att 
arrangera vissa av dessa tillställ-
ningar i det nyrenoverade hotellet, 
ett uppsving helt klart. När detta 
publiceras har Corpse Pine haft 
en helkväll med maffig blues på 
menyn, hoppas den smakade lika 
väl som maten Michel med perso-
nal frestade smaklökarna med.

För dem som stannar hemma runt 
byn över påsken och jäser sina ägg 
kan på aftonen få hjälp med detta på 
dansgolvet på hotellet. Run4Cover 
heter bandet som tolkar bekanta låtar 
på ett högst rivigt sätt, som lockrop till 
dansgolvet för alla vår glada bybor.  

Släktingars historia 
Släktforskning har blivit populärt 
de senare åren. Mycket tack vare 
lättillgängligheten via datorer och 
släktsidor av olika slag. Intresset för 
ens släktingars historia kan vara kul 
att dokumentera, skriva ner några 
intressanta händelser, salta med nån 
skröna eller två. Kan ju inte vara så 
svårt, eller? Näsåkersbon och till-

lika styrelsemedlem i Club Sebas-
tian, Johanna Wistrand, har kläm 
på detta med skrivande och tyckte 
att skrivandet är så mycket roligare 
och lättare om man har lite mer 
koll på var, hur, när och skapade en 
ypperlig möjlighet åt oss bybor att 
få just detta den 18 mars på Urhuset 
i Näsåker. En föreläsning med för-
fattaren och arkivarien Karin Edvall 
med start klockan 14, efterföljs i 
samma lokaler av en workshop som 
Johanna själv håller i. Under dessa 
cirka 45 minuter kommer man få 
lära sig att skriva om sin eller sin 
släkts historia. Tycker man detta 
låter intressant gör man klokast att 
boka in sig omedelbums då föran-
mälan önskas. Mejla Johanna direkt 
på info@multimanus.se eller ring 
0704 81 84 80. Smakprov på inne-
håll se 
www.karinedvall.se/produktion/
exempelsida
Det är roligt att bo i Näsåker. Ty 
kultur har vi, av olika slag att se 
fram emot under 2017. Vi i Club 
Sebastian hoppas på sol och fint 
uteväder och önskar er alla en hög-
kulturell vår.

Sebastianiten Mika Moretti

Den kulturella våren18 ÅRETS PRO-DAG
Tipspromenad, fika, bangolf mm
Omsjö camping 
För mer info, se kommande 
anslag på byn

21 BIO
15:00 Klas Klättermus 
18:30 Assassin’s Creed (3D)
Markusgården

27 AFTER EIGHT
Hotell Nämforsen

JUNI

4 BIO
15:00 Siv sover vilse 
18:30 Pirates of the Caribbean: 
Salazar’s Revenge (3D)
Markusgården

18 BIO
15:00 Upp i det blå!, 
18:30 La La Land 
Markusgården
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Näsåkers populära second hand-
butik Bidraget drivs sedan 1 
februari av en undergrupp till 
Byalaget Näsåkers Samverkan. 
Det nya namnet på butiken är 
Byadraget.
Butiken i Centrumhuset kommer 
fortfarande att bemannas på ideell 
basis.

– Alla är så klart välkomna att 
hjälpa till, säger Anna Gideonsson 
Ritzén som är en av eldsjälarna i 
den nya gruppen.

– Förutsättningen för att vi ska 
kunna hålla öppet är att vi är många 
som hjälps åt att både ta emot och 
sortera kläder eller till exempel stå i 
kassan, säger hon. 

Hon välkomnar alla som är intres-
serade att komma in och skriva upp 
sig på en lista om man vill bidra till 
verksamheten på något vis.

– Det spelar ingen roll vem du är, 
säger hon.

Anna tycker redan nu att det känns 
som en rolig konstellation som 
jobbar tillsammans eftersom det 
rör sig om en blandad skara i olika 
åldrar av såväl urinvånare som 
inflyttade.

Samtidigt som second hand-butiken 
övergår i Byalagets regi, flyttar 
också Byalagets Integrationsgrupp 
sin verksamhet dit. Butiken kommer 
att ha öppet både på fredagsefter-
middagar som tidigare, men även på 
måndagskvällar.

Som förut finns här en fikahörna 
där man kan sätta sig ner efter 
man gjort sina second handfynd. 
Byadraget vill vara en träffpunkt 
för alla – även om man inte gjort 
något fynd. 

Elisabet Humlesjö som länge varit 
engagerad i Integrationsgrupp berät-
tar att barnen nu också har fått en 
egen hörna där de kan rita, lägga 
pussel och bläddra i böcker.

Bidraget blir Byadraget

Den enes sopor – den andres guld, säger Anna Gideonsson Ritzén som vill puffa för att det är både ekonomiskt och miljövänligt att lämna 
in eller handla begagnade kläder. Här tillsammans med Angelica Frestadius och Sylvia Jakobsson som är några av de som ingår i gruppen 
som har gett Byadraget en nystart.
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en bergvärmepump. Utmaningen är att göra affären så bra 
som möjligt, genom att välja rätt märke och rätt modell. Vi 
är säkra på att nya Thermia Diplomat Inverter kommer till- 
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veta om framtidens energisystem.

PIONJÄREN INOM  
VÄRMEPUMPAR

* Med styrning: Då värmepumpen är  
installerad i ett värmesystem som styrs  
via värmepumpens reglerdator.   
Utan styrning: Då värmepumpen ej är kopplad  
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Bakgrund:
Bidragets verksamhet bedrevs i 
drygt 20 år av Sollefteåortens 
biståndsgrupp som via bistånds-
organisationen Emmaus skickade 
kläder till bland annat Västsahara.
Men i och med att det sedan 2016 
inte utgår något fraktbidrag från 
SIDA, går det inte längre att skicka 
några kläder dit. Det var huvud-
orsaken till att Bidragets styrelse 
beslöt sig för att upphöra med 
verksamheten.

Ett tag fanns en idé om att bilda 
en Röda Kors-grupp som skulle 
ta över verksamheten. Varför 
blev det inte så?  
– Efter våra kontakter med Röda 
Korset kom vi fram till att det skulle 
vara mer nackdelar än fördelar med 
en Röda Kors-regi på en så här liten 
ort, säger Börje Fredriksson.
– Vi har friare händer om vi driver 
butiken i Byalagets regi, säger 
Anna Gideonsson Ritzén som beto-
nar att intäkterna i första hand går 
till hyran och eventuellt överskott 
till Integrationsgruppens aktiviteter 
för asylsökande.

Text och foto: Åsa Hedman

Vykort över Norrmoflo. Gårdarna från vänster: Stora timmerhuset i kanten av bilden 
är rivet. (anledningen till rivningen sägs vara att det spökade där) Erik Hellmans, dit 
hör också kornhässja och lada. Det vita huset därefter Tord Kallins. Därefter 
Edvard Kallins, lilla huset på gården står på hembygdsgården nu där det fungerar 
som servering. Vita huset i bakgrunden (endast taket) är Göran Henrikssons. Vita 
huset närmast vägen är Borins och längst bort är Halvar Lidströms. 

Foto: J.E Nahlin. Förlag: E.A. Kallin, Moflo, Åsmon.

Lånad från www.hembygd.adalsliden.se

–  Den gamla bilden  –
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J-Ps snabba jordgubbslängd 
Här ska du få ta del av ett jätteenkelt recept som kan passa om du plötsligt får oväntat besök. 
Lycka till och njut av en utsökt kaka, J-P 

1 tsk vaniljsocker 
2 tsk bakpulver 
3/4 dl strösocker 
3 1/2 dl vetemjöl 
100 g rumsvarmt smör 
1 1/2 dl mjölk 

Fyllning: ca 1 dl jordgubbssylt eller 
annan av valfri smak

Garnering: pärlsocker 

Sätt ugnen på 225 grader.

Blanda ihop vaniljsocker, bakpulver, 
strösocker och vetemjöl i en bunke. 
Tillsätt smöret och nyp ihop det med 
de torra ingredienserna. Tillsätt mjölk 
och rör ihop allt till en kladdig deg. 

Häll ut degen i en limpform, ca 
1 1/2 liter, klädd med bakplåtspapper. 

Bred ut en sträng, ca 3 cm med jord-
gubbssylt i mitten av degen. Strö 
pärlsocker på båda sidorna av sylten.
Grädda längden mitt i ugnen i ca 
35 min. Låt svalna i formen. 

Foto: Phan

Solatum Hus&Hem AB

BO OCH VERKA I NÄSÅKER!

www.solatum.se    Tel. 0620-68 28 60, 68 28 63
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l

NÄSÅKER
3 rum och kök.
104 kvm. 6760 kr/mån.
 
4 rum och kök.
119 kvm. 7.438 kr/mån.

Två stycken nya bostäder byggs i
f.d. Postens lokaler, Storgatan 21.



Nu är hotellet öppet!

@hotellnamforsen Storgatan 26, Näsåker I 0622-100 38

• Hotell
• Restaurang
• Konferens
• Långtidboende
• Lunch vardagar, 11-14

Kommande arrangemang:

25/3 Finger Slinger Band
1/4 Shantala Group 

– Indisk flöjtmusik & Indisk mat 
Arr: Kulturflödet

15/4 Run 4 Cover 
Arr: Club Sebastian

22/4 Volodja
Arr: Kulturflödet

29/4 Blue Steel
13/5 Holmstens trion 

Arr: Club Sebastian

27/5 After Eight
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Den 11 februari anordnades V-day 
på Sollefteå amatörteater av bland 
annat kulturföreningen Club 
Sebastian från Näsåker. En heldag 
med föredrag, vaginamonologer, 
teaterföreställningen Under (är 
jag) bar, sång och musik. 
Initiativet till V-day kommer ur-
sprungligen i från en global mani-
festation som uppmärksammar våld 
mot kvinnor. Organisationen har 
funnits sedan 2012 och V-day hålls 
varje år sedan dess i olika delar 
av världen och för första gången 
i Sollefteå den 11 februari. Dagen 
innehöll föredrag om jämställdhet 
i musikbranschen och från kvin-
nojouren, Kabina Karlsson estrad-
poet läste sina hyllade texter och 
Anneli Björklund från Näsåker 
bjöd på finstämd musik. Två före-
ställningar hölls också den första 
var en tolkning av Vaginamonolo-
gerna (The vagina Monologues) av 

Eve Ensler som ursprungligen är en 
en-kvinnasföreställning som spridit 
sig internationellt. Eve Ensler har 
intervjuat kvinnor om sitt förhål-
lande till sitt eget kön. Monolo-
gerna lästes upp av några av V-day 
arrangörerna och texterna belyste 
hur mycket problematik som finns 
och okunskap om det kvinnliga 
könsorganet. Men också vad som 
kan hända när man upptäcker det. 
Två barnmorskor, Hanna Hedvall 
och Annika Safrani, från Sollefteå 
BB besökte också evenemanget 
och berättade om deras upplevelser 
och tankar om nedläggningen. De 
var överväldigade av den enorma 
respons som ockupationen har 
väckt och hoppades innerligt att 
politikerna ska ändra sitt beslut.
Kvällen avslutades med en före-
ställning Under (är jag) bar av Mia 
Westin och Charlotte Lindmark, 
som hade premiär hösten 2016. 

De djupdyker in i vaginas förlo-
rade värld och upptäcker skam och 
skuld och ger oss en grundläggande 
analys av vaginans anatomi. Vad 
ska vi ha den till? Och var får den 
plats i dagens samhälle? Det är några 
av frågorna som Mia och Charlotte 
belyser. En rolig men också tänk-
värd show som fick många av oss att 
gråta av skratt och igenkänning.  
Katie Jones, Näsåkersbo och ini-
tiativtagare till V-day är nöjd med 
dagen. 

– Ja absolut! Det blev en lyckad 
kväll, jag är så glad att alla tog emot 
med öppna armar och hjärtan. Före-
ställningen Under (är jag) bar var 
fantastiskt, ett viktigt ämne som togs 
upp på ett lättsamt men samtidigt 
seriöst sätt. Nu ser jag fram emot 
nästa år då kör vi igen, säger hon. 

Text och foto: Anna Erika Olofsson 

På upptäcktsresa 
i vaginans värld

Charlotte Lindmark och Mia Westin i Under 
(är jag) bar.

Katie Jones läser ur Vaginamonologerna.
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Pimpeltävling
Lördag 18 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: Skruvdragare med isborr 
Sponsrad av Mählers Smide AB
2–5:e pris: Varupriser
PRIS TILL ALLA BARN!

Välkommen!
Försäljning av varmkorv, kolbullar och kaffe. Lotteri!
Arr: Lions Club Näsåker och Näsåkers FVO. För mer info ring 070 511 67 74
Behållningen tillfaller Lions cancerforskningsfond vid Umeå Universitet

Vinn en 
skruvdragare 

med isborr

På fettisdagen den 28 februari var det mer än full 
rulle på Ingelas Café. De som håller strikt på tra-
ditionen inmundigade årets första semla, medan 
andra använde dagen som anledning att äta ännu 
en till.
Brasse och Maggan Kantén gjorde som förra året och la 
ut en uppmaning på Facebook dagen innan: ”I morgon 
tisdag klockan 14.00 äter vi en fettisdagsbulle på 
Ingelas Café. Kom dit du med vettja.” Uppmaningen 
hörsammades och på slaget två, fylldes caféet på av ett 
20-tal personer som smorde kråset och fikade tillsam-
mans. En del åt till och med flera semmelbullar.

– Jag tycker att kombinationen bulle, mandelmassa 
och grädde är så fantastisk, en semla är så underbart 
kaloririk och mättande att om man trycker i sig några 
stycken, slipper man ju att laga middag, säger Jannike 
Molander som passade på att köpa med sig några fet-
tisdagsbullar hem.

Vid dagens slut kunde Ingela Nilsson konstatera att hon 
sålt omkring 300 semlor. Dagen till ära hade hon öppet 
extra länge. Caféets semmelperiod sträcker sig från 
andra veckan i januari fram till påsk.

Text och foto: Åsa Hedman

Festlig fettisdag hos Ingela
Ett glatt semmelgäng på Ingelas Café. Från vänster: Cecilia Bertling, Jannike Molander, 
Johanna Wistrand och Anders Hallin.

Ingela Nilsson sålde nästan 300 semlor 
under Fettisdagen.
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Lia Industriprodukter & Lia Bil och Däck AB

Hamptjärnsvägen 18, Näsåker • 070 640 54 02

Snart är det dags för sommardäck
Vi säljer de flesta fabrikat på marknaden – alltid till bästa pris!

Butiken är öppen månd-fred 8:15–17, eller när vi är hemma – ring 070-640 54 02. Varmt välkomna!

I butiken hittar du mycket – verktyg, färg, 
slipmaterial, Skil elverktyg, Bosch vinkelslipar, 
torkpapper, redskap, OKQ8 oljor, tillbehör till 
bilen, handskar, med mera... 

Ska du måla om i sommar? 
Vi säljer Beckers färg & tillbehör. 
Tapeter tas hem på beställning 
– allt till bästa pris!

Kristoffer Svensson 
Sellin i Holafors vill 
marknadsföra lugn 
och ro till stressade 
stadsbor. Hans idé 
är att erbjuda avskilt 
boende med tillgång 
till plustjänster.
– Att vistas i en stuga, 
med nära till vatten 
och möjligheten att 
kliva rakt ut i skogen 
gör att stresshormo-

nerna minskar och hjärnan får ny energi att skapa stor-
dåd, säger han.

Därför har han startat stugförmedlingen norrlandsstu-
gan.se med stressade storstadsmänniskor som främsta 
målgrupp. Han riktar sig såväl till enskilda eller familjer 
som till företag.

– Det kan vara ledningsgruppen för företaget som behö-
ver hitta ny energi och utveckla nya idéer eller varför inte 
kompisgänget som vill komma bort en långhelg eller en 
vecka. 

Han menar att alla människor kan må bra av att landa en 
tid i en stuga i skogen där mobilen inte fungerar och ”det 

enda man behöver oroa sig över är när man ska ta nästa 
tupplur och vad man vill äta till lunch.”

Men kärnan i Kristoffers affärsidé är att kunna erbjuda de 
potentiella kunderna lite mer än enbart ett lugnt boende, 
om de så vill.

– Min tanke är att tillval av olika plustjänster ska tillföra 
stugvistelsen en ytterligare dimension.

Utöver miljöombytet ska den som hyr stugan kunna ha 
tillgång till allt från ett välfyllt kylskåp när man anländer 
till yogainstruktörer eller någon som tar med en på en 
utflykt för att kanske grilla kolbullar eller fiska.

– Det handlar om att skräddarsy olika lösningar efter 
kundens behov.

Kristoffer menar att det finns oräkneliga möjligheter till 
samarbeten med företag eller privatpersoner som kan 
erbjuda tjänster av olika slag.

Till att börja med gäller det dock att finna stugägare som 
vill hyra ut sina stugor. Därför uppmanar han Byabladets 
läsare att höra av sig om man har något boende man vill 
hyra ut, vare sig endast en vecka eller i längre perioder.

– Det kan röra sig om allt från en skogskoja till ett som-
marhus, säger han.

Text: Åsa Hedman 
Foto: Anette Bodén

Söker stugor att hyra ut
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För predikoturer, se
annonser i TÅ torsdagar eller 

www.svenskakyrkan.se
/adalslidenspastorat

Pastorsexp tfn 0622-100 21

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

Mobil: 0731 82 19 45, 070 685 57 59
Näsåker

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

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

kÖp
es

 • 
kÖ

pes • k
Öpes • 

Gamla grammofonskivor 
LP, EP, singel eller stenkakor

även gamla fiskegrejor, 
hästbjällror, 

bjällerkransar med mera

Göran 0730 77 54 19

Just nu pausar vi vårt sommarcafé och uthyrningen av jurtor.
Det gör vi eftersom vi ska ha barn till sommaren. Dessutom passar vi på 

att bygga om en del. Några event kommer vi säkert ha ändå.
För löpande information om vad vi har på gång så kolla in hemsidan 

www.uppstroms.se eller ring oss på 0622-100 75
Ha det gott så länge!

•  Flyttstädning 
 till fast pris

•  Veckostädning 
 och fönsterputsning 

 Du betalar 200 kr/timme efter  
 Rut-avdraget, som vi sköter om  
 att ansöka hos Skatteverket.

 Välkommen att ringa!
 Marit 073-815 00 89

Dags för vårstädning?
Hustomten Näsåkers Alltjänst erbjuder: 
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Telefon: 0622-68 30 20, 073-275 18 43
bad.nasaker@solleftea.se

Öppettider vid påsk:
Skärtorsdag 16.00 – 19.00
(morgonsimmet är stängt)
Långfredag är badet stängt!

Öppettider

Tisdag 16 – 21

Onsdag 13 – 16

Torsdag 06 – 08:30

Fredag 16 – 21
Kom senast en timme 
före stängning. 
(Gäller inte morgonsim)

Gilla oss på

Glad Påsk!

Förra året skrev vi om maskinha-
veriet i Kilforsens kraftverk som 
orsakade torrläggning av stora 
delar av Fjällsjöälven nedströms 
Imnäsdammen. 
Efter olyckan uppvaktade under-
tecknad i egenskap av ordförande 
i Älvräddarna tillsammans med 
Anton Sjödin, då ordförande i Näs-
åkers Fiskevårdsområde, länssty-
relsen i Härnösand. Vårt budskap 
var att länsstyrelsen som tillsyns-
myndighet över vattenkraft i länet, 
dels skulle be Vattenfall redogöra 
för hur man i framtiden ska undvika 
liknande katastrofer, dels starta en 
omprövningsprocess av tillståndet 
för Kilforsens kraftverk i syfte att 
få till nya och moderna villkor, så 
att miljön i Fjällsjöälven förbättras, 
med bland annat en större minimi-
tappning än idag. Ärendet är vad vi 
vet ännu inte avslutat fån länsstyrel-
sens sida. 

Christer Borg
Bild lånad från nätet

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

www.nipoptik.se

Hos oss får
du kompetens,

valfrihet
och omtanke

Välkommen!

À la carte • Pizza • Grill
Kebab • Sallader
Öl- och vinrättigheter

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

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

Entreprenadmaskiner
Mark- och vägarbeten
Snöröjning mm

Medicinsk Qi-gong, 
Hatha Yoga, Yinyoga 
allt detta för vuxna, seniorer 

och barn.
OBS! Även privatlektioner!

Nyhet! Hormonyoga 
– sinnligt, kvinnligt & mjukt

Klassisk massage &
Bindvävsmassage

Välkommen till
Jeanette Flodin

Diplomerad i samtliga
070 227 85 62

Friskvård Näsåker Urhuset

 Massage mjukar upp
Healing läker 

 Ortobionomi frigör 
Energimassage tillför

Öronakupressur lösgör
Tai chi samlar

Inspiration
Inre sopsortering, Work shop
Samtal, mental träning, uttryck.
Vill du ändra på något, 10 ggr/år
Försäljning linnement, konst, presentkort

Tidsbeställning och info
070-21 24 225, 0622-101 34

Nina Pudja
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Hem & Skola önskar alla en
glad påsk och vill samtidigt 
tacka Lions för det fina 
bidraget till ungdomsgården

Göran Henriksson, välkänd profil i 
Norrmoflo och Näsåker, har suttit 
sitt sista pass på ”Grushögen”. Nu 
laddar han om i en annan värld.
Den 2 mars gick han bort, 78 år 
gammal.

Till slut orkade inte ens en kämpe 
som Göran stå emot kräftan.

Göran hade ett mycket innehållsrikt 
liv; elektriker, mjölkkörare, buss-
chaufför, jordbrukare. Därtill var han 
en erfaren jägare med mer än sextio 
år i Norrmoflo älgjaktlag.

Göran levererade mustiga minnen, 
många goda skratt. Han var alltid 
beredd med support till andra. Så sent 
som i fjol langade han vatten under 
Fäboloppet, ställde alltid upp om 
ÅSK behövde funktionärer. Gav de 
mer oerfarna en hjälpande hand när 
det behövdes ett urtag i jaktskogen.

Göran efterlämnar hustrun Pia, 
sonen Joakim och barnbarn.

Torsten Blomquist

Göran har lämnat passet
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Allt inom VVS
och värmepumpar

 Telefon 070 692 23 98

 TryckerieT i SollefTeå     Tfn 0620-156 30     
Bruksvägen 18, 881 41 Sollefteå      www.alinea.se

Vi tackar Byalaget för fortsatt förtroende!

Behöver du 
också trycksaker? 

Vi trycker allt från kuvert 
och lösblad till magasin. 

Ring oss!

Roger Nilssons MÅLERI AB

Jag utför allt inom måleri, både 
in- och utvändigt samt tapetsering. 
Företag och privatpersoner 
är välkomna med sin förfrågan. 
För mer information, 
kontakta mig.

OMSJÖ 070-320 78 98

Uttnyttja

ROT-avdraget!

Tel: 301 43

TACK 
till alla som deltog 

i röstningen och kröningen 
av Näsåkers Lucia 2016.

Behållningen, 5 000 kronor,
tillfaller Ungdomsgården

i Näsåker

Sätt in 200 kronor för fyra 
nummer (ett år) på 

BG 5015-6207
Glöm inte att skriva namn 
och adress på den som 
Byabladet ska skickas till

Påskgodis – ge bort en prenumeration!

Glad Påsk!
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TRANAN BLIR MELLAN 90 OCH
175 CENTIMETER MELLAN NÄBB-

SPETS OCH STJÄRTSPETS. DEN
UTMÄRKS GENOM SIN KRAFTIGA

KROPP, LÅNGA HALS OCH...

I SVERIGE HÄCKAR TRANAN MER
ELLER MINDRE SPARSAMT I HELA
SVERIGE UTOM I FJÄLLEN. I MARS
SAMLAS 15–18.000 TRANOR VID

EN SJÖ I VÄSTERGÖTLAND. VILKEN?
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DE
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VI SETT
PÅ TV
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FÖR
LÖNEN

BROM
KORT

GRUND
VIK

UTGÖR
EN LI-

TEN DEL
AV YEN

TILL-
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MÅNGA

EN
GRANNE

I ÖST

GER SJÖFARARE
LEDNING
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DE TYG

DEN ÄR INTE 
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BRÄNN-
VIN

DEN
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PÅ DJUPT
VATTEN

PÅ POST
TILL

BRIGH-
TON

UND-
SÄTTA
SLÄKT-

ING
DE HAR

SINA
MÅNGA

HÅL

OFTA
I FINA-

RE
NAMN

BOR VIR-
GINIA

BEACH-
BOR VID

SAMMA
SOM LOV SJUNGIT UTAN

ORD SOM MAN
GÖR I TYROLEN

ÄR
POLO-

NÄS ENNEAPEL-
MAFFIA

RIKT-
NING

FIRAS
I JULI

EN ORT
I VÄS-

TERGÖT-
LAND

METALL-
KULA

GYLLEN-
HAMMAR

ÄLDRE
MÅTT
TAR

GLADA

EFTER
ATLE

BYGGDE
FARTYG

SKREV
SIGNA-
TUREN

TT I

HAR PO-
SITIV

JERUSA-
LEM DÅ

PÅ BIL
FRÅN

ANDOR-
RA

EN
RIKTIG

SURRE-
ALIST

OFÖR-
SKÄMD

OCH
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HAR
BLIVIT
UPP-

MÄTT

ANGER
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DOMES-
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BROR
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I ÅAR
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FIGUR
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INGET
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DJUR
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DRYCK
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TIDIG
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LÄRAN
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OCH ME-
DALJER

Skicka lösningen senast den 30/4 till Birgit Lidström, Porfyrvägen 32A, 269 41 Östra Karup. Första rätt dragna 
lösningen vinner en Trisslott. Märk kuvertet ”Byakrysset”. Glöm inte namn och adress. Lycka till!

Byakrysset 1 • 2017

Namn:________________________________________________   Adress:________________________________________________________________________

REDO
WAERN

SOM VAR
SNABB

BÄR
KOTTAR
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TRÄD PAUL
MED
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VRIDEN

LOVANDE
NOG-

GRANN-
HET

QUENSEL

GULD
RÖKELSE
MYRRA

MÅNE

DYSTER-
KVIST
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DOMHERREN FÖREKOMMER I HELA
SVERIGE UTOM I HÖGFJÄLLET. BOET

FODRAS INVÄNDIGT MED GRÄS,
FJÄDRAR OCH HÅR. DET

BYGGS AV TUNNA GRENAR OCH...

HANAR OCH HONOR BIDRAR
LIKA MYCKET TILL UTFODRINGEN

AV UNGFÅGLARNA. DOMHERRENS
FÖDA KAN BESTÅ AV SPÄDA BLAD

OCH INSEKTER, MEN MEST AV... 

BYGGER
INGA
EGNA
BON

R
UTBIL-

DAT D
SAM-

SPELTA
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B
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LÄTE
FRÅN

EN
TJUR

B R Ö L

H E T T A G L A N A
STARK
VÄRME R A RUSAR

IVÄG
BLINT R

STIRRA
ÖMHETS-

BETY-
GELSE

A
ETT

LITUR-
GISKT

PLAGG
REGYP-

TISK GUD
VARA

ANGE-
NÄMT
GOTT

&
LÄGGER
UNDAN

YANKEE
STADIUM

S P
EN AV

DE
STORA

SJÖ-
ARNA

TIDIGA
KVÄLLAR

H
FLORI-

DAS
STÖRS-
TA STAD

M
JORD-
ARTS-

METALL
KORT

FÖRR HÖLLS
DOMHERRAR
OFTA SOM...

EN
ELÄN-

DIG VA-
RELSE

K R A K E

S M A K A E R I E
HADE

UTBROTT
SENAST

2007

KALLAS
FINARE
KLÄN-
NING

R
NATUR-

LIGA
LOGA-

RITMEN
L N KAN

MAN AV
SKRÄCK

PRATAR
DEN

BILDAR
TÄCKE

O R E R A R
JOBBAR-

SKJUL
UKRIGS-

GUD
A R B E T A R B O D

I S E N HETTE
NANSEN-
FARTYG F R A M ANGER

UNDAN-
TAG U T O M

GAFFEL-
SEGEL
ORGAN

A P A
DE ÄR

STÖLDER
MYNNAR
I MOSEL

S N A T T E R I E R N A TVÅ
GÅNGER
FEMTIO L

KON-
SULT-
JOBB
REPA

P R

S A A R
ÄR

ROSOR
OCH

PIONER
N E

GENE-
RERAR

OCH
SKAPAR

FATTAS
HETER

IBSENS
GYNT

F A L L E R A R
BOET PLACERAS I

SKOGSTRÄD,
OFTAST I UNGA...

ATT TA
CHAN-

SEN
AVSKY

P A S S A P Å
91:ANS
ÄLSKA-

DE
FÄSTMÖ

E L V I R A
GÖR

BÅDE
KOMEDI-
ER OCH
FARSER
GER EN

STUNDS
VILA

G
FANTO-
MENS
HÄST

LUKTADE
H E R O TESTA-

MENTS-
GÅVA L E G A T

OCH
MUSIK-
INTER-

VALL
E T &

PRATA-
DE I

NATT-
MÖSSAN

R O A R BIFLOD
TILL

RHEN M O S E L
SVEN-

NIS
HEMORT

TRILLA
T O R S B Y

R A S T E R
KAMP-
SPORT
MITT I
ORIGO

T R A V
VÄDER-
STRECK
SOM ETT

DJUR
K

INLEDER OFTA
HÖGTIDLIGT TAL

ASYNJA SOM
”KUNDE” BOTA

Ä R
ALKALI-
METALL
VÄGG-

GAS
N A I STOCK-

HOLM
1912 N

ETT
MINNE

FÖR
LIVET

Ä R R
PUNKTE-
RA BILD

FÖR
TRYCK

R A S T R E R A

R A D O N
JAZZ-
ORT I
UPP-
LAND

R I A L
LOCKAR
TURIST-
ER TILL
INDIEN

G O A
ÄR DET

SOM
SÅGATS

ITU
I D

ÄR SOM
JÄTTAR R E S A R G R A N N V Ä R R E

”

”

BRUKAR JULGRAN

SOM ETT
ORV

GROVA
TÅG

Lösning på Byakrysset 4 • 2016

Prenumeration
Alla hushåll i Näsåker får
Byabladet. Övriga i Sverige
kan prenumerera. För endast 
200 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 2016 • Årgång 17

Manusinlämning för påsknumret senast 26 februari

Vinnare är Staffan Eliasson, Kramfors som vinner en 
Trisslott. Grattis!

13 insända lösningar. 

juni • sommar 

Glada Byarutan

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

En skogshuggare infann sig regel-
bundet varje fredag vid systemet i 
och köpte två flaskor svartvinbärs-
brännvin. En dag föreslog expediten 
en liten ändring.
– Blir det inte tjatigt med samma sak 
vecka efter vecka? Varför inte köpa 
vanligt brännvin för en gångs skull?
– Tusan heller. Vanligt brännvin kokar 
jag själv. Det här gör jag kräm av.

Nästa nummer kommer ut 1 juni
Skicka artiklar och annonser senast 
14 maj

I omklädningsrummet till ett av stans hetaste gym står en rad 
sportiga killar och byter om när en mobiltelefon ringer och en 
av killarna svarar med högtalartelefon.
– Ja?
– Hej älskling, det är jag! Är du på gymmet?
– Ja.
– Jag är på köpcentret och har hittat världens vackraste päls! 
Den kostar 12 000, men är nedsatt från 12 500. Vad tycker du?
– Ta den om du nu är så fäst vid den.
– Åh, vilken tur, för jag har redan köpt den! Jag kikade in hos 
bilhandlarn mitt emot och provkörde en ny Porsche. Och jag 
tänkte, ska vi slå till?
– Hmm… Ja, varför inte. Men då vill jag ha alla tillägg.
– Självklart älskling! Då ses vi hemma sen. Puss!
Mannen lägger på, vänder sig om och säger:
– Någon som vet vem som äger den här mobilen?



ODR Samhällsinformation

        
Hos oss hittar du marknadens enda Svanen-
märkta värmepumpar. EU-certifierad utbildning 
inom värmepumpsinstallationer.

Sture: 070 649 39 81 • Illern: 070 284 91 11

Vi har hyllorna fulla med bra att ha grejor 
för hus, hem och bil!

Kaffebyggare, brödrostar, våffeljärn, mixerstavar, vispar, äggkokare.
VVS-, bygg- och målartillbehör. Pulkor, t-fat och åklappar. Motorvärmar- och startkablar, 

bogserlinor, isskrapor, snöspadar och sopar med mera.

Storgatan 47, Näsåker

–  Livsmedel, mer KRAV och veg
–  Biltillbehör, kem och olja
 även 20–25 liters dunkar
–  Kioskvaror, glass, korv och fika
–  Tvätthall
–  Presenter och presentkort
–  Gasol från Primagaz
– Batteribyten klockor

Öppet alla dagar till minst 21.00, ofta längre. Viss flex. Ring gärna och kolla.
Tel. 0622-101 70 • www.sturesror.com

Vi säljer fiskekort! 
Stort utbud av fisketillbehör
 

Alla lördagar extrapris på lördagsgodis – 6.90 hg  (ord pris 8.90 hg) 

Kaffe, te, choklad, caffe latte, espresso, cappuccino, wiener melange: 10:- /koppen

Delicatoboll (originalet) mazariner, wienerbröd, bullar: 10:- /st


