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Förra året var det André Själander som blev Årets 
Näsåkersbo, men vem blir det i år?
Lämna in ditt förslag i förslagslådor på biblioteket 
eller 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 2017 eller 
långt tidigare. Det är bra om förslagen motiveras.

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.
Några av dem som fått utmärkelsen tidigare:
Ingela Nilsson, Kent Lidström, Fia Berggren, 
Nisse Humlesjö, Sture Persson, Åsa Tova Berg 
och Birgit Lidström.

Nominera Årets Näsåkersbo 2018

 Kallelse till:

Byalaget Näsåkers Samverkans årsmöte 2018
Tid: söndag 15 april kl. 14.00

Plats: Nämforsens Hällristningsmuséum
Efter årsmötesförhandlingarna fikar vi och sedan berättar Peter Johansson om museets verksamhet

Alla är varmt välkomna!
Byalaget bjuder på fika

Om du har lust att vara med och jobba i byalagets nya styrelse eller känner någon som du vet vill sitta med där, 
hör av dig till Ulf Breitholz 070-280 91 26 eller Börje Fredriksson 076-83 255 12 i valberedningen.

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 27 april.
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INVIGNING AV 

Markusgårdens nya kök 
Upprustningen har inneburit att 
köket blivit större, ljusare och 
mer praktiskt. Nu är det möjligt 
att laga riktig mat till den privata 
festen eller fixa en enkel lunch till 
konferensen. Men det handlar ju 
inte bara om mat. A-salen har 
också blivit förbättrad med ny 
fond, projektor och ljudanlägg-
ning, berättar Oskar Eriksson 
som är verksamhetsansvarig. 
Trots det vackra vintervädret sön-
dagen den 25 februari kom ett tju-
gofemtal personer för att delta i 
invigning och mini-filmfestival på 
Markusgården. Ordförande Hans 
Tenglund hälsade välkommen och 
kommunalrådet Åsa Sjödén höll 
ett litet tal med tillbakablickar på 
Näsåkers Bio som en gång i tiden 
visade film fyra dagar i veckan. 

Särskilt inbjudna var Film i Väs-
ternorrland som skänkte ett fint 
blomsterarrangemang som upp-
muntran. Filmchef Marie Nilsson 
berättade om den verksamhet som 
hon ansvarar för. Det är stort fokus 
på barn och unga som ska ges möj-
lighet att se och skapa film både i 
skolan och på fritidsgården. Stöd 
till filmproduktion och visning är 
två andra viktiga delar av verksam-
heten. Länets alla talanger ska ges 
möjligheter att utveckla konstnär-
ligt intressant film och de aktörer 
som visar film ska kunna få råd och 
stöd, tillade Marie.

Anders Justin som är länets film-
konsulent tog över och gav några 
smakprov på kortfilmer som produ-
cerats av Film i Västernorrland. Hans 
arbete går ut på att hjälpa filmare att 

utvecklas på sin egen nivå. I kort-
filmfestivaltävlingen Story deltar 
västernorrlänningar i fyra klasser 
från lättvikt, 13–15 år till supertung-
vikt över 27 år. Några filmer har fått 
stor framgång även internationellt 
och besökarna på invigningen fick 
se exempel från alla klasser.

Ett generöst fikabord med snittar 
och tårtor erbjöds besökarna mellan 
filmerna. Dagen avslutades med att 
visa två filmer av kramforsregis-
sören Andreas Öhman som blev 
guldbaggenominerad för sin första 
långfilm ”I rymden finns inga käns-
lor”. Hans andra film ”Bitchkram” 
och den senaste ”Odödliga”, avslu-
tade invigningen och mini-filmfes-
tivalen på Markusgården.

Text: Ulf Breitholz
Foto: Christer Borg
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Suverän invigning 
AV MUSIKRUMMET 
Det var fullt hus och god stämning 
på Markusgården den här freda-
gen. Barn, ungdomar och vuxna 
minglade och mumsade chips och 
cider i väntan på tillställningens 
höjdpunkter. 
Örjan Schwieler började med att 
berätta om sin vision under parollen 
mer kultur åt fler. Örjan arbetar som 
musiklärare för Kulturskolan och vill 
skapa ett tydligt forum där unga får 
utrymme för sina musikaliska visio-
ner. I det nya musikrummet finns allt 
du behöver; instrument, utrustning 
och ljudisolering. Kom dit och öva, 
bilda band eller “bara banka”, upp-
manar Örjan. Idén är att du gör det 
till vad du själv drömmer om.

Enligt chefen för Kulturskolan i Sol-
lefteå, Marie Sundelin, stämmer det 
upplägget mycket väl med Sollefteå 
kommuns kulturplan för 2017-2019. 
Målet är att barn och ungdomar ska 
erbjudas kulturellt skapande och 
att kulturen ska vara tillgänglig för 
alla. Det uppfylls i Näsåker genom 
Örjans initiativ och ett samarbete 
mellan Kulturskolan och Näsåkers 
förening för Hem och Skola. 

Några som redan är i gång med 
sitt skapande är Örjans talangfulla 
elever från Kulturskolan. De kom 
från Näsåker, Junsele och Resele till 
invigningen och bidrog till kvällens 

stjärnglans genom att sjunga och 
spela. Publiken bjöds på instrumen-
tala framträdanden, duokonstellatio-
ner, ett band och sångsolister. Vi fick 
höra traditionell hårdrock, samtida 
hits och ett klassiskt pianostycke. 
Applåderna rungade och flera av 
åhörarna hördes kommentera show-
ens höga kvalitet.

Om invigningen eller informationen 
inspirerar och gör dig nyfiken så hittar 
du musikrummet på Markusgården 
bredvid ingången till biosalongen. 
Det är fullt utrustat och i dagsläget 
främst öppet i samband med fritids-
gården på fredagar. Örjan kommer att 
vara tillgänglig för pepp och vägled-
ning vissa tider. Välkommen!

Text: Mia Carlström
Foto: Jenny Staaf
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Första gången jag hörde hennes 
röst kände jag att det var något 
alldeles speciellt, ja du vet när 
den liksom tränger in i din själ, 
som mjuk bomull och vadderar 
ditt pulserande hjärta. Precis så 
är det när jag lyssnar på Malin 
Spjuths debutalbum Thirteen 
Moons, 13 fantastiska låtar med 
stor variation men som med en 
genomgående röd tråd samman-
länkar dem. 
Malin som drömt om att göra ett 
album i många år bestämde sig att 
nu skulle det ske, kanske till och 
med nu eller aldrig. Med kontak-
ter till erkända musiker i England 
fick hon chansen att uppfylla sin 
dröm, för det här albumet är inget 
hemmabygge det är proffsigt och 
välgjort med många instrumentala 

inslag som ger ett djup och smälter 
samman med Malins finstämda och  
tilltalande röst. 
Musiken må vara en viktigt kom-
ponent men det är inget mot för de 
egenskrivna texterna, som handlar 
om allt från kärlek och sorg, till 
den kvinnliga gudinnan och den 
magiska månen. För det är inte en 
slump att skivan heter just Thirteen 
Moons, just månen är ett viktigt 
inslag i albumet och skivan premi-
ärsläpptes på just en fullmåneafton 
allt för att skapa lite extra magi. 
Albumet är en slags hyllning till 
kvinnan och det feminina, det mys-
tiska och kraftfulla. Bland låtarna 
finns även några poetiska inslag 
som ger en extra dynamik som när 
Broken Piece of Wood går in till 
December Sun, två av mina per-

sonliga favoriter. Eller joikintrot till 
Thirteen Moons en annan favorit-
låt, så vacker och tilltalande, inspi-
rerande och kärleksfull. 

Har du inte lyssnat på Malin Spjuths 
debutalbum så uppmanar jag dig att 
göra det omedelbums, du kan lyssna 
på Spotify, men sen ska du såklart 
köpa skivan som bland annat finns 
på Biblioteket i Näsåker eller på 
hemsidan www.malinspjuth.com. 
Spännande också att hon och hennes 
man Markus nyligen gjorde två spel-
ningar i England tillsammans med 
Martha Tilston som uppträdde på 
Urkult i somras, vilket bådar gott för 
framtiden som sannerligen ser ljus 
och klar ut. 

Text och foto: Anna Erika Olofsson 

När musiken landar 
som bomull i ditt hjärta  

Från skivsläppet på Markusgården den 2 december 2017.
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Annhild Eriksson har tillbringat 
närmare 50 torsdagsförmiddagar 
i sjukhusfoajén sedan ockupatio-
nen började den 30 januari 2017.

” Väckarklockan ringer 05.00 
torsdag morgon och det är -27° 
ute. Hua tänker jag, men tanken 
och känslan blir snart en helt 
annan. Det är ju ockupationpass 
idag mellan 07.00 och 12.00. 
Trots att det känns onödigt att vi 
ska behöva ockupera för våra rät-
tigheter till sjukvård så skapar det 
mitt i alltihopa an fantastisk känsla 
och sammanhållning. Alla drar åt 

samma håll, därför är det lätt att 
spendera 5 timmar i veckan i foajén 
på vårt sjukhus i Sollefteå.

Åker iväg strax före 06.00, hämtar 
upp en väninna på Edsmon strax 
före 06.30. Sedan möts vi på gården 
vid Skärvsta gamla skola där en 
annan väninna väntar. Åker däri-
från tillsammans ner till sjukhuset. 
Ofta är vi fem personer som går 
på passet efter nattens ockupanter. 
För det mesta är vi samma kvinnor 
som kör detta pass. Ibland kommer 
någon ny bekantskap och det är väl-
digt trevligt.

Nattpasset tar sina kassar med säng-
kläder och vi säger hej till varandra. 
Här känns det som om alla känner 
alla. De gula ockupationsvästarna 
börjar vara välanvända. En kopp 
kaffe och en macka, sedan hejar vi 
på alla som passerar, vi känner också 
väl igen varandra. Sjukhuspersonal, 
städare och många patienter. Det blir 
många och trevliga samtal. Roligast 
är när de som besöker sjukhuset 
kommer för att prata med oss. Vi blir 
ständigt påhejade.

Unga mammor med gravida magar, 
då tänker vi alltid samma sak: Må 
det gå bra den dagen babyn ska 
komma till världen.

Många äldre som kommer med 
sjuktaxi, hemresan kan de få vänta 
länge på. Många samtal.

Ibland får vi agera som värdinnor 
när människor inte hittar eller vill 
ha hjälp med kölappar till exempel.

Jag önskar att så många som möjligt 
prövar på att ockupera. Det är inte 
ansträngande fysiskt. Men känslan 
av psykisk ansträngning kommer i 
tankarna ibland: Ska vi verkligen 
behöva göra detta för allas vår rätt 
till sjukvård. Det ser i alla fall ut så, 
år 2018.

Men då känner vi att vi kämpar för 
rätten till rättvisa, och att rättvisan 
brukar segra till slut. Det ska den 
också göra här.

Det är en fin känsla att få kämpa för 
denna rättighet. Ring eller sms:a 
och boka ett pass på telefon: 
070- 444 91 92. 
Ni är alltid välkomna.
Ockupera mera!

Annhild Eriksson

Info om bakgrund till ockupatio-
nen kan du läsa i Byabladet 
nr 1 2017.
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VILL HA WORKSPACE 

    i Vattenfallshuset
De tomma lokalerna i det så 
kallade Vattenfallshuset på Nip-
vägen skulle passa perfekt för 
den som vill arbeta eller studera 
på distans i Näsåker.
Det menar Arvid Berglund och 
Åsa Olofsson.
I höstas lämnade de tillsammans 
med Kristoffer Svensson Sellin in 
ett medborgarförslag till kommunen 
där de utvecklar tankarna.

Ett workspace är en modernare vari-
ant av ett kontorshotell. Skillnaden 
är den stora flexibiliteten. Vem som 
helst har möjlighet att närsomhelst 
hyra ett skrivbord eller en plats i 
workspacet. Man väljer själv hyres-
tid – en timme, en dag, en vecka 
eller en månad och skulle i det här 
fallet kunna boka och checka in och 
ut via kommunens bokningssystem.

Flera syften 
Poängen är att det ska vara enkelt, 
lättillgängligt och fritt att komma 
och gå som man vill när behovet av 
en arbetsplats uppstår. 

Målgrupper kan till exempel vara 
människor som flyttat från byn och 
vill kunna tillbringa mer tid i Näs-
åker men samtidigt kunna jobba på 
distans. Eller de som behöver till-
bringa tid i Näsåker för att ta hand 
om närstående men ändå vill kunna 
sköta jobbet på distans.

Folk som bor i Näsåker men arbe-
tar i Sollefteå eller längre bort och 
har jobb som de skulle kunna sköta 
på distans skulle kunna spara både 
tid, miljö och pengar om de inte 
behövde pendla alla dagar.

En del egenföretagare i Näsåker 
kanske vill kunna få nya kollegor 
och möten varje dag – hitta inspira-
tion, nya samarbeten och idéer.

Arvid Berglund och Åsa Olofsson (med sonen Malte) tror att ett workspace i Vattenfallshuset 
skulle fylla många behov och vara stimulerande för Näsåker.
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I den före detta tandläkarmottagningen 
på Kläppvägen finns också tomma lokaler.

De för detta bibliotekslokalerna i Vattenfallshuset har stått tomma 
sedan i höstas.

Lägenheterna i kommunens hyreshus på 
Orrvägen 4 kan komma att frigöras för den 
öppna marknaden inom kort, men först 
måste de renoveras.

Ingen respons hittills
Ännu har trion dock inte fått någon 
respons på medborgarförslaget från 
kommunen.

– Jag är förvånad över att vi inte 
har hört något från dem, säger Åsa 
Olofsson.

Ulf Jonasson som är fastighets-
samordnare hos Sollefteå kommun 
meddelar Byabladet att kommunen 
planerar att bygga om de outnyttjade 
utrymmena till lägenheter istället, 
men att inget beslut är fattat ännu.

Kommunstyrelsens ordförande Åsa 
Sjödén (s) förordar också att loka-
lerna byggs om till lägenheter och 
då kanske även övervåningen som 
idag innehåller en yogastudio och 
behandlingsrum och hyrs av företag 
som bedriver friskvård. Hon menar 
att det finns andra lokaler i Näsåker 
som lämpar sig bättre för ett work-
space och hänvisar bland annat till 
Gästis mitt emot hotellet.

– Självklart är det viktigt att det finns 
tillgång till lägenheter i Näsåker, 
men i nuläget är Vattenfallshuset den 
enda och den perfekta lokalen i Näs-
åker för ett workspace. Gästis riktar 
sig till en lite smalare publik, säger 
Åsa Olofsson.

Bara att köra igång
Hon och Arvid pekar på att Vat-
tenfallshuset redan har allting som 
behövs för att sätta igång. Där finns 

fiberanslutning som gör att många 
kan dela internetuppkoppling och ha 
telefonmöten och konferenssamtal 
utan att det påverkar andra. Loka-
lerna innehåller både konferensrum 
och små enskilda kontor där man 
kan stänga dörren om sig, men också 
en stor gemensamhetsyta som är 
tänkt att vara workspacets kärna.

– Huset är ju byggt för att vara ett 
företagshus, det vore kapitalförstö-
ring att bygga om det till lägenheter. 
Varför inte ge idén med ett work-
space en chans, ge det en prövotid på 
ett eller två år och se hur intresset ser 
ut, säger Åsa.

Ingen merkostnad
– Uppstartkostnaden är i princip lika 
med noll, allting är redan förberett.  
Det behöver inte bli några kostnader 
för kommunen. Och överblivna kon-
torsmöbler finns i ett kommunförråd 
inne i Sollefteå, färdiga att hämta 
och använda, säger Arvid.

Åsa Olofsson betonar att hon inte 
ser behovet av ett workspace respek-
tive behovet av fler lägenheter som 
någon motsättning utan att bägge 
behövs.

– Om hyreshuset på Orrvägen 4 
renoveras och frigörs för den all-
männa marknaden innebär ju det ett 
tillskott på lägenheter, säger hon.

Text och foto: Åsa Hedman

Från övervåningen har man en hänförande utsikt.
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Godisfabrikanterna Tony Nilsson, 
Åsa Brodin och Oskar Brodin blir 
nya ägare till Urhuset i Näsåker 
nu till påsk.
Trion som driver Solberga Kon-
fektyrfabrik i Skogås, Huddinge 
söder om Stockholm har blivit 
bekanta med och förtjusta i Näs-
åker genom att de sålt godis under 
Urkultfestivalen.
– Egentligen har vi letat efter en 
sommarbostad i trakterna, men nu 

blev det en lagerlokal istället, säger 
Tony Nilsson som är VD i företaget.
Han berättar att det i grunden inte 
kommer att bli några större föränd-
ringar för de nuvarande hyresgäs-
terna utan att avtalen kommer att 
rulla på som vanligt.
– Men eftersom det finns större 
och mindre utrymmen som inte är 
utnyttjade kan vi använda dem för 
egen del till mellanlagring, kontor 
och övernattning.
Solberga Konfektyrfabrik etable-
rades 1968 och då liksom idag är 
mintkyssar och marmelad kärnan i 
produktionen. 
Tony Nilsson övertog företaget 
1995. Tillsammans med sin sambo 
Åsa Brodin och hennes bror Oskar 
har han breddat sortimentet och 
nu säljs deras konfektyr över hela 
Norden. Under sommarhalvåret har 
företaget tre bilar i Norrland som 
besöker olika marknader. 

I Urhuset finns föreningen Urkult och Gudin-
nemuseet, ett ljusrum, ett behandlingsrum, 
ett par kontor och två lägenheter. Snart kom-
mer det även att rymma ett godislager.

Det fanns en del farhågor inför 
hur det skulle bli när biblioteket 
flyttade från Nipvägen i utkanten 
av byn till badhuset på Storgatan 
mitt emot COOP. 
En del oroade sig för att biblioteket 
inte skulle få plats, andra över att det 
var fel miljö för böcker. Men efter 
ett halvår i de nya lokalerna verkar 
det inte finnas några invändningar 
mot flytten.
– Vi är jättenöjda, säger både Helen 
Jonsson och Pekka Frisk.
Helen är badvakt medan Pekka fö-
restår medborgarkontoret och sköter 
om biblioteket.
Tack vare samordningen har de bli-
vit kollegor istället för att tidigare 
mest ha jobbat ensamma.
För biblioteksbesökarnas del inne-
bär samarbetet med badhuset att 
öppet-tiderna har utökats eftersom 
badhuspersonalen hjälper till med 

in- och utlåning på lördagar och 
vissa vardagskvällar.
– Känslan är att det är fler som 
lånar böcker nu än tidigare, säger 
Pekka Frisk.
Men statistiskt syns ännu ingen så-
dan ökning. Däremot har den något 
nedåtgående trenden när det gäller 
badhusbesök vänt uppåt igen.
En förhoppning från fritidskonto-
ret var att fler badare och gymmare 
skulle få lust att låna böcker och 
kanske tvärtom. En vinn-vinn-situa-
tion helt enkelt.
– Oklart om det blivit så, menar Pek-
ka och Helen.
– Men jag har faktiskt börjat låna 
böcker igen tack vare att bibliote-
ket ligger mer centralt nu, berättar 
Gerd Henriksson som passar på att 
kombinera ett badbesök med barn-
barnen, med att slå sig ner en stund 
i biblioteket.

Helen Jonsson och Pekka Frisk trivs med att 
vara arbetskamrater.

Gerd Henriksson med barnbarnen Eliot 
och Melina.

– Tittar man på marknadskartan, 
ligger Näsåker strategiskt, säger 
Tony Nilsson. 
Utöver varor kommer Solberga kon-
fektyr även att förvara en del kring-
utrustning i Urhuset.
Fastigheten på sammanlagt cirka 
600 kvadratmeter fungerade som 
kommunhus fram till kommunsam-
manslagningen och döptes senare 
till Urhuset under den period som 
föreningen Urkult ägde huset. För 
fyra år sedan sålde föreningen huset 
till fastighetsmäklaren Johnny Har-
relind som nu har bestämt sig för att 
trappa ner på sin verksamhet.

Åsa Hedman
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SAMARBETE RESELE-NÄSÅKER

Om småskalig naturturism
Leader-projektet för utveckling av småskalig natur-
turism, som initierats av Reselebygdens byalag och 
som har fått stöd på en miljon från Jordbruksver-
ket och EU – det kommer att växa både geografiskt 
och ifråga om antalet samarbetspartner. Det står 
klart efter ett närmast succébetonat informations- 
och idémöte som projektledningen höll i Näsåker 
den 21 februari.
– Samarbetet med entreprenörer, samarbetspartner 
och rådgivare i Näsåker blir betydligt viktigare för 
projektet än vad vi hittills haft klart för oss, säger pro-
jektledaren Maaike Smit. 

Maaike Smit och Göran Lundholm, ordförande för 
Resele IF, som är ”projektägare”, är imponerade av 
både intresset och sakkunskapen hos deltagarna. Över 
30 personer från Näsåker och Resele hade kommit till 
mötet och många av dem hade intressanta förslag och 
idéer om aktiviteter och attraktioner, som passar väl in 
i projektet. 
– Och dessutom fick vi en rad nya kontakter med männ-
iskor som har kunskaper kompetens som vi kommer att 
ha stor användning för, säger Maaike Smit.
Inledningsvis fick deltagarna information om projek-
tets uppläggning och arbetsformer:

• Inriktningen mot väl avgränsade målgrupper i 
Sverige och kanske framförallt, i Europa.

• ”Paketering” – det handlar varken om marknads-
föring av bygden ”i allmänhet” eller av enskilda 
attraktioner och aktiviteter, utan om att kring ett 
intresseområde, till exempel jakt eller amatörarke-
ologi lägga upp ett program som ska ge besökarna 
kanske en hel vecka fylld av spänning och intresse.

• Detta gör att ett väl utvecklat samarbete mellan 
både etablerade entreprenörer och enskilda männ-
iskor som har ett intresse eller utövar en aktivitet, 
som de vill dela med sig av, är en grundläggande 
förutsättning för hela projektet. Och intressenter, 
som var och en för sig aldrig skulle kunna åstad-
komma den nödvändiga marknadsföringen, får 
tillsammans tillgång till de resurser och de kontak-
ter som krävs.

• Strategin att istället för att försöka sälja till ”turis-
ter i allmänhet” sikta på en väl avgränsad mål-
grupp i taget är nyckeln till effektiv och träffsäker 
marknadsföring. Inom praktiskt taget alla intres-
seområden finns det på så stora marknader som 
till exempel Tyskland eller Holland väl etablerade 
kanaler för information och marknadsföring. Både 
intresseorganisationer och medier, såväl traditio-
nella som facktidningar och digitala som exempel-
vis  Facebookgrupper med olika inriktning.

– Jag blev glatt överraskad av det intresse och den entu-
siasm som vi mötte, säger Göran Lundholm. Vi fick en 
rad nya infallsvinklar och idéer. Tack vare det kan vi 
nu jobba vidare med olika delprojekt i nära samarbete, 
både med redan etablerade samarbetspartner och med 
nya vänner i Näsåker.

Mats Fagerström, Resele Byalag

Göran Lundholm, Resele IF, och Maaike Smit, Resele Adventures, 
mötte intresse och entusiasm vid presentationen i Näsåker av det 
nya, EU-finansierade turistprojektet.

Mötesdeltagarna bollade idéer och skrev ner förslag på aktiviteter 
och besöksmål.
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Det är svårt att tänka sig att en 
liten salong ifrån en liten by med 
endast en frisör skulle kunna ha 
en chans att placera sig i en stor 
skandinavisk tävling. 
Precis så tänkte även jag, när jag i 
sista sekund skickade in mitt täv-
lingsbidrag, en bild på ett jobb som 
jag gjort. Jag hade läst tävlingsreg-
lerna slarvigt och trodde att endast 
EN frisör skulle vinna resan till 
Barcelona och få gå kursen med 
Hairtalk, en kurs till ett värde av 
22 000 kronor.

Jag fick ett mejl som bekräftade att 
jag var med i tävling och en länk 
som jag skulle dela och lägga upp 
så sociala medier. Mitt i semesterti-
den, jag var själv bortrest och ledig 
de först två veckorna när tävlingen 
drog igång. Den första länken som 

jag fått, fungerade inte, så de första 
personerna som försökte rösta på 
min bild lyckades dessvärre inte. 

Jag är idag mycket tacksam över att 
ni hade tålamod med detta och fort-
satte försöka rösta. Flera av er ”haf-
fade” mig på byn och frågade hur ni 
skulle göra för att lyckas, eftersom 
det var så knöligt att komma hela 
vägen fram till röstningen. Tack!

Efter fyra veckor sa någon till mig:

– Men Marie du ligger trea i täv-
lingen, så kul och spännande!

– VA! Gör jag? Hur vet du det?

Personen hade gått in på nätet på 
Hairtalks sida, tittat på alla täv-



Byabladet   •   13

lingsbidragen, alltså kollat igenom 
alla bilder och jag var en utav dem 
som hade flest röster eller ”likes” 
som det heter. Just då räckte mina 
likes till en tredje plats. Jag fick lite 
kalla fötter och tänkte, men gud 
hjälp vad har jag anmält mig till 
och vad innebär detta, när är resan 
och så vidare...

Jag mejlade företaget och frågade 
lite mer om tävlingen och vad som 
eventuellt förväntades av mig uti-
fall att jag mot förmodan skulle 
vinna tävlingen och därmed få åka 
på resan.

DÅ fick jag kännedom om att TIO 
frisörer skulle vinna varsin plats på 
kursen i Barcelona och att ingen-
ting egentligen förväntades av mig. 
Shit! Då är jag ju redan en av de tio.

Jag hade redan kommit med på 
resan till Barcelona, i princip. Det 
kändes overkligt och lite små läs-
kigt men ingenting var ju avgjort 
ännu. Tävlingen skulle pågå i ett par 
veckor till och allt kan ju hända...

Precis samma vecka som jag hade 
mejlat till Hairtalk på måndagen 
så drabbades Barcelona av ett 
terrordåd. Det var den torsdagen 
sommaren 2017 som rubrikerna 
löd:  ”Den vita skåpbilen rammade 
hundratals människor längs den 
kända gågatan La Rambla i hjärtat 
av Barcelona”

Mitt hjärta blev ledsamt och sorg-
set, jag blev än en gång oroad över 
världens situation. Hur vi männ-
iskor kan fyllas med så pass mycket 
oro och dumhet inuti i kroppen att 
vi tillåter oss själva att utsätta andra 
för så fruktansvärda händelser. 
Hur är det möjligt?  Jag personli-
gen känner stor sorg över att vi inte 
kan samsas och dela på jordens 
och livets resurser. Tänk om vi alla 
vågade unna andra att känna frihet 
och lycka. Tävlingen kändes plöts-
ligt som något som hände ute i peri-
ferin och jag var inte sugen på att 
vinna eller komma med ibland de 
första i tävlingen just då.

Det gick två, tre och tre och en halv 
vecka, innan en person ringde ifrån 
Hairtalk till Salongens telefon en 
förmiddag. Hon började med att 
kontrollera mitt namn och mina 
personuppgifter. Hon frågade om 
det var jag som hade gjort frisyren 
och skickat in bilden tre månader 
tidigare. När jag svarat på frågorna 
så sa hon: – Grattis du är en av de 
tio frisörerna som skall få åka till 
Barcelona under våren 2018. Det 
datum som vi jobbar ut efter nu är 
den 19–22 april. Och inte nog med 
det, du inte bara kom med, du vann 
hela tävlingen. 

Du var den som fick flest likes ut av 
alla tävlande. Grattis!

Jag kände mig förvirrad och över-
raskad och undrade hur gick det 
här till!? Jag hade inte planerat i 
god tid vare sig modellen eller fri-
syren, inte tagit en professionell 
tävlingsbild med en bra kamera. 
Jag hade tagit en före- och efter-

bild till en kund med min mobilte-
lefon så att vi tillsammans kunde se 
den marginella skillnaden på mitt 
frisörarbete den dagen och hennes 
önskemål. Och den bilden var den 
jag skickade in i sista sekund. Hur 
kunde min bild vinna?

Jo, den kunde vinna för att NI i 
Näsåker också ville att jag skulle få 
åka på en kurs i Barcelona. För att 
alla ni valde att lägga ett par minu-
ter på att trassla in er i röstningen på 
de sociala medierna Facebook och 
Instagram. Tusen tack till alla er! 
Nu håller jag så smått på att börja 
leta fram sandaler, kortbyxor och 
vårjackan. Det känns fortfarande 
overkligt och lite absurt med tanke 
på den vintern som vi har, all snö, 
alla tävlande och tänk att lilla jag, 
ifrån lilla Näsåker med min lilla 
salong ska få delta. Fantastisk. 

Tack igen! 
Marie Lundin
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50 km

Det här är en schematisk karta (tyvärr inte helt aktuell till antalet 
vindkraftsverk) över planerade vindkraftsprojekt i Västra (Näsåker, 
Forsnäs och Resele). För närvarande planeras cirka 200 verk i Näsåker 
med omnejd. Fyra av projekten (ca 100 verk sammanlagt) på södra 

sidan av Fjällsjöälven och Ångermanälven är klara i överklagnings-
processen och väntar på igångsättning. Vindkraftprojektet Fängsjö/
Storsjöhöjden (ca 100 verk) väntar på slutgiltigt beslut i MMÖD.

Läs gärna mera om vindkraftsexploateringen i Sollefteå kommun 
på hemsidan ”Snurrigt” www.vildavastra.se/snurrigt/

Vår unika skogsnatur är på väg att offras för vind-
kraftsindustrin. All vindenergi som produceras i 
Norrland kommer att fraktas söderut, främst till 
kolindustrierna i Tyskland för att Tyskland ska 
kunna kompensera sina kolindustriutsläpp. 
En klimatöverenskommelse har gjorts om detta i EU. 
Stamnäten måste via breda ledningsgator byggas ut 
i skogarna för miljarder. Det är skog som offras och 
exproprieras på markägarnas bekostnad. Norrland blir 
åter igen en koloni för export av energi till priset av en 
gigantisk naturförstörelse med stora konsekvenser för 
människor, djur och natur. 

Näsåker med omnejd, kommer att bli säte för de flesta 
vindkraftsprojekten i Sollefteå kommun om alla projekt 
beviljas.

Kommunen har tyvärr bidragit till den kommande natur-
förstörelsen i vår bygd genom att säga ja till alla ansökta 
vindkraftsindustrier.

Med alla beviljade vindkraftsprojekt är Sollefteå 
kommun den största vindkraftskommunen i landet. Trots 
det fortsätter kommunen och det nya kommunalrådet att 
satsa på ännu mera vindkraft! Det är sorgligt. Mycket 
sorgligt. Tyvärr har lokalmedia valt att gå kommunens 
ärenden i stället för att kritiskt granska vindkraftens kon-
sekvenser. Myndigheter och domstolar bryter mot miljö-
lagarna vilket är ett ännu större problem.   

Vi är en arbetsgrupp som, tillsammans med många övriga 
motståndare i Västra, arbetat mot denna naturförstörelse 
under mer än sex års tid. Snart har vi nått vägs ände när 
det gäller att försöka stoppa de redan beviljade projek-
ten. Tyvärr ser det mörkt ut för de tillståndsgivna projek-
ten i vår kommun, men förhoppningsvis kan marknaden 
försämras så att några projekt kanske inte blir av. Hoppet 
finns kvar! Anita Berglund

KOLONI FÖR EXPORT AV ENERGI

Montagebild från Forsa med vindkraftverk i Stugusjön. DEBATT
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I nuläget har fyra av fem planerade och av kommunen bevil-
jade vindkraftsprojekt i Näsåkersområdet nått vägs ände i 
överklagningsprocesserna. Processerna avslutades i Mark- och 
Miljödomstolen där domarna fick laga kraft eftersom de inte 
beviljades prövningsrätt i MMÖD, Svea hovrätt.  De fyra fär-
digprocessade vindkraftsprojekten är Ranasjön, Vaberget, Fla-
kaberget och Salsjön. Det beviljade slutliga antalet för dessa 
projekt är omkring 100 vindkraftverk

Ranasjöberget 40 vindkraftverk, 25 vindkraftverk i Salsjön och 
6 vindkraftverk på Flakaberget har samma projektör; Hans Erik 
Flodin som nu söker investerare till projekten. Enligt TÅ Alle-
handa, kan byggnationerna komma igång om 1,5 till 2 år och 
byggtiden är beräknad till mellan 2 och 3 år.

Vabergets vindkraftsprojekt. Totalt 22 vindkraftverk är beslu-
tade i MMD. Exploatörer på Vaberget är wpd Onshore Vaberget 
AB och Eolus Vind AB.  

Ranasjöberget och Vaberget har överklagats till Högsta domsto-
len, men båda avslogs utan motivering av domstolarna.

Det största projektet är Fängsjö/Storsjöhöjdens vindkrafts-
projekt som planeras på det största natur- och fritidsområdet i 
kommunen. Exploatör för projektet är FORSCA (SCA och norska 
rederiet Fred Olsen). De första planerna (2011) för projektet var 
att det skulle bli 210 verk (och 210 meter höga) Men Ö-viks 
kommun sa nej till de flesta verk på sin markdel av projektet, 
medan Sollefteå kommun sa ja till hela projektet. Länsstyrelsen 
reducerade antalet till 152 verk. Beslutet överklagades till MMD. 
Samtidigt bröt samebyarna avtalet med Forsca vilket innebar 

att MMD, efter förhandlingar mellan Forsca, samebyarna och 
övriga klaganden, reducerade ytterligare antalet verk till 98 på 
Fängsjö-området. Storsjöhöjden undantogs i domen från MMD 
till Backsjöns glädje. Tillståndet i MMD:s dom varar i 35 år och 
byggnadstiden i 7 år.

Ärendet gick vidare till MMÖD där prövningsrätt beviljades i okt. 
2016, vilket är ganska ovanligt i vindkraftssammanhang. De som 
överklagade till MMÖD var förutom FORSCA bland annat Natur-
vårdsverket, ÅOF, Naturskyddsförbundet och berörda fastighets-
ägare i området. Ärendet har dragit ut på tiden. Det kan möjligen 
vara en positiv signal till alla klaganden, men det återstår att se. 

I november 2016 skickades ett medborgarförslag till Sollefteå 
kommunfullmäktige angående vindkraftprojektet Fängsjö/Stor-
sjöhöjden. Kommunfullmäktiges bifall till projektet förutsatte 
samebyarnas samexistensavtal med vindbolaget. Samebyarna 
bröt senare samexistensavtalet  med vindbolaget. Något nytt 
samexistensavtal har, så vitt vi vet, inte gjorts med bolaget. För-
utsättningen för Kf:s beslut i ärendet har därmed brutits, och vi 
anser därför att beslutet bör rivas upp i Kf. Men medborgarför-
slaget har fortfarande efter 11/2 år inte tagits upp till beredning 
i kommunen… / Anita Berglund

Fakta om den aktuella vindkraftssituationen i Näsåker med omnejd:

Förklaring till förkortningarna: 

MMD: Mark och miljödomstolen Kf: Kommunfullmäktige

MMÖD: Mark och miljööverdom-
stolen, Svea hovrätt

Äntligen en välkomstskylt
Till sommaren kommer förhopp-
ningsvis fler bilister som kör 
längs Riks 90 att bromsa in och 
svänga av till Näsåker när de ser 
den nya välkomstskylten.
Det har länge funnits önskemål 
om välkomstskyltar vid de bägge 
infarterna till Näsåker, men mer 
än önskemål eller förslag har det 
aldrig blivit. Omständliga regler 
och oklarheter kring finansiering 
har stoppat upp processen. 

Men nu har Själanders Fastighetsför-
valtning bestämt sig för att sätta upp 
och bekosta en egen skylt vid den 
norra infarten där Flintabaren ligger 
och Själanders har en dieselmack.

Genom att Själanders äger marken 
var den delen inget problem, men 
deras första ansökan stötte ändå på 
patrull hos Trafikverket.

– Vår idé var att ett tiotal företag 
skulle finnas med på skylten, berät-
tar Lottie Själander.

Men regelverket tillåter bara ett 
visst antal skyltar utöver själva väl-
komsthälsningen. Dessutom måste 
alla skyltar vara i samma färg. Och 
även ha samma typsnitt.

– Men länsstyrelsen var positiv och 
gick in och gav oss dispens så vi 
kan använda våra olika företagslog-
gor som de ser ut, berättar hon.

Den som är intresserad av att hyra 
en plats på den nya välkomstskyl-
ten kan höra av sig till Själanders.

Text och foto: Åsa Hedman

Den som vill hyra en plats på skylten kan 
vända sig till Lottie Själander.
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Att besöka julmarknaden vid hembygdsgården i 
Näsåker var som att kliva rätt in i ett gammeldags 
julkort av bästa sort. 
Marit och Johnny Harrelinds förslag att flytta julmarkna-
den från Markusgården till hembygdsgården visade sig 
vara en lyckad idé. En arbetsgrupp bestående av repre-
sentanter från Lions, hembygdsföreningen och några till 
lyckades med relativt kort varsel gå från idé till handling 

och skaffa fram bord och stånd och belysning av olika 
slag. Knallar kontaktades och föreningar bjöds in. Det 
perfekta vintervädret med mycket snö och bara några 
grader kallt innebar att både försäljare och kunder njöt 
och trivdes.
Här fanns kolbullar och varmkorv och besökarna kunde 
förutom att strosa bland stånden utomhus handla nybakt 

tunnbröd i bagarstugan eller fika inne på Brandmanna-
muséet. En tomte kom och delade ut godis till barnen 
och de vuxna kunde gå på tipspromenad eller gissa vik-
ten på en skinka.
– Det blev ett jättelyckat arrangemang så nu kör vi sam-
ma koncept i december det här året, säger Anna-Maria 
Andersson från hembygdsföreningen, samtidigt som hon 
håller tummarna för att vädrets makter ska stå dem bi.

Text & foto: Åsa Hedman

Lyckat grepp med julmarknad utomhus

Roger Lidén och Britt-Inger Lidström stod 
i hembygdsföreningens stånd.

Att flytta julmarknaden från Markusgården till hembygdsgården 
visade sig vara en lyckad idé. 

Katta Nordanståhl sålde tovat. Marie Lundin sålde kransar 
inne i bagarstugan.

Hela vägen fram till marknaden var kantad 
av marschaller.
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HYLLAD RÄDDNINGSTJÄNST 
bjöd på fika
Den tredje advent var räddningstjänsten i Näsåker 
i sedvanlig ordning medarrangörer i kvällsguds-
tjänsten. 
Brandmännen läste en del av dagens texter och efteråt 
bjöd de på fika i altargången. Den här söndagen var 
deras närvaro särskilt uppskattad. Bara några timmar 
tidigare hade de lyckats rädda bagarstugan på hem-
bygdsgården från att brinna ner och dessutom hindrat 
elden från att sprida sig till intilliggande byggnader. 
När kyrkoherden Nils-Erik Nilsson skulle läsa sin be-
traktelse kände han sig tvungen att avvika från manuset 
och tala fritt om hur rörd han var över deras insatser. 
Framför allt denna dag, men han kunde även räkna upp 
andra tillfällen då allting hade kunnat sluta mycket värre 
om brandmännen inte varit så snabbt på plats. Rösten 
stockade sig på honom när han uttryckte sin tacksam-
het, och många bland de församlade kände likadant.

Text & foto: Åsa Hedman

Söndagen den 17 december höll det på att gå riktigt 
illa med hembygdsföreningens bagarstuga. Men som 
tur var uppmärksammades det att det rök väldigt 
mycket från skorstenen. Vad branden orsakades av 
är i nuläget inte fastställt men troligen av en gnista 
från ugnen då det var i golvet vid den som det pyrde. 
Branden fick aldrig tillräckligt med syre så tur i oturen 
brann bara golvet i bagarstugan upp och eftersom dörren 
var stängd till övriga rum så ser det ut som resten klarat 
sig, naturligtvis blev det mycket rök så i vilken omfatt-
ning skadorna har blivit av den återstår att se.
Bagarstugan står alldeles intill en loge så hade elden 
tagit sig hade det varit risk för att det spridit sig till den. 
Men hembygdsgården står en bit därifrån så den var 
utom fara.
Vi räknar med att få restaurera och få igång bagarstu-
gan igen och inledande samtal med försäkringsbolaget 
har förlupit bra. Nu ska vi skicka in offertunderlag för 

hela arbetet där sanering, blästring och utbyte av golv-
bjälkar bland annat ingår. Arbetena kommer förhopp-
ningsvis att vara klara under hösten, men vi vågar inte 
lova något i dagsläget.

Britt-Inger Lidström för Ådals-Lidens Hembygdsförening

BAGARSTUGAN
i lagor...

På skyltsöndagen den 10 december kröntes Hanna 
Kallin till Näsåkers Lucia av Lions Näsåkers presi-
dent Göran Borin. Hanna och hennes tärnor fick ta 
emot halssmycken medan stjärngossen i följet fick 
ett armband. 
Luciatåget har alltid sitt första uppträdande på äldre-
boendet Lissgården som en slags förövning inför krö-
ningen i kyrkan. Och sedan fortsatte lusseuppdraget 
den följande veckan då luciatåget först uppträdde på 
det traditionsenliga luciakaffet på Kägelvallen i Åsmon 
den 13:e december på själva luciadagen och senare vid 
Lions respektive PRO:s julfester den 15:e december. 
Janne och Astrid Olsson är i sedvanlig ordning de som 
håller en vakande hand över det hela.

Foto: Marie Lundin

Hanna 
BLEV NÄSÅKERS LUCIA
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Genom att dokumentera utställ-
ningen och dess historik vill vi 
försäkra oss om att den får leva 
vidare oavsett vad som sker i 
framtiden. Tack vare Glesbygds-
medel från Länsstyrelsen kan 
detta bli möjligt. 
Utställningen har fotograferats av 
Erika Olofsson. Börje Fredriksson 
sitter vid datorn och lägger in bilder 
och text i programmet Fotoklok till-
sammans med Lo Högberg och Pia 
Fries. Ambitionen är att den blir klar 
och finns att se/köpa på Kvinno-
minne från 1 maj.

Eftersom ekonomin var osäker inför 
2018 fanns viss oro för att vi skulle 
bli tvungna att packa ihop utställ-
ningen. Men tack vare medlemmar 
som samlat in pengar och att Sty-
relsen i Kvinnor i Svenska kyrkan i 
Stockholm kommer på studiebesök 
i maj månad så finns utställningen 
fortfarande kvar.

Till vår stora glädje fick vi i början 
av året besök av två unga par från 
Värmland och Skåne, som hittat oss 
på nätet och blivit mycket glada för 
att Gudinneutställningen finns! De 
”brinner” för vår Gudinneutställ-
ning och Birgitta Onsells böcker och 

hennes forskning. De önskar se ett 
nytryck av hennes böcker och vill 
stödja oss att finnas kvar här i Näs-
åker! Framför allt vill de bidra till 
att Gudinne-kunskapens historia blir 
allmän kunskap och att den kommer 
ut till skolorna.

Därför är det så passande lägligt att 
Nämforsens Kvinnominne fått medel 
från Sollefteå kommun och Lands-
tinget för att gå ut till högstadie- och 
gymnasieklasserna i Västernorrland, 
så att vi under höstterminen 2018 
ska kunna berätta om Gudinnehis-
torien. Lo och Börje arbetar med att 
göra en powerpoint-presentation och 
sammanställa det material som ska 
användas i det projekt.

Ja, det är mycket på gång och vi 
hoppas att problemen med finan-
sieringen av hyran för utställnings-
lokalen kommer att lösas även i 
fortsättningen.

Välkommen att boka tid för en 
guidad visning av Gudinneutställ-
ningen, 070-368 19 74.

Lo, Pia och Börje
Foto: Anna Erika Olofsson

FOTOBOK OM

Gudinneutställningen 

Smaka på Coop!

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

NÄSÅKER
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Idrottshallen i Resele som ägs och drivs av Resele IF, är en 
av kommunens största idrottshallar som ger möjligheter 
att bedriva många olika sporter. 
Den rymmer fyra badmintonbanor med en takhöjd på sju 
meter vilket få hallar i kommunen har. Hallen rymmer 
också en handbollsplan med mål och passar utmärkt som 
träningsplan. Tennisplan finns för den som vill spela 
singel eller dubbel. Basketplaner med korgar och all 
utrustning för gymnastik är andra aktivitetsområden som 
hallen rymmer. Möjligheter till dusch och bastubad efter 
aktiviteter finns naturligtvis. Vill man prova på någon 
aktivitet kan vi lösa det.

Är man medlem kan man nyttja hallen dels genom att delta 
i de aktivitetsgrupper som föreningen anordnar som gym-
nastik för barn och vuxna, badminton för ungdomar och 
vuxna, innebandy, cirkelträning, fotbollsträning mm. Del-
tagande kostar 100 kr per termin. Vill man boka en egen tid 
för exempelvis tennis kostar det 75 kr/timme för förening 
och 100 kr för privatperson. Vill man hyra till exempel en 
timme/vecka under en längre period fråga efter pris.

Göran Lundholm
För mer information tel 070-687 70 48 eller 
reseleidrott@gmail.com. Se även vår facebooksida 
Resele IF där du bland annat finner information om 
hur man blir medlem.

ANVÄND GÄRNA RESELE

idrottshall

Under sportlovet arrangerade ungdomssektionen på 
Holafors ridskola ett populärt stallfritids för barn 
mellan fem och elva år.
Barnen fick prova på käpphästhoppning, ridning och att 
tolka på tefat efter en ponny, men också lära sig en del teori.

Ridskolan drivs av Holafors Ryttarförening, en ideell för-
ening som har tio hästar och erbjuder omväxlande ridlek-
tioner på olika nivåer och för olika åldrar.

Linnéa Åslin

Stallfritids i Holafors

Julia, Fanny, Max, Ottilia och Ebba var några av de barn som deltog 
i Holafors ridskolas ”stallfritids” under sportlovet. 
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EN KVÄLL I JUNI 
Vid Älvens strand

 Arrangeras av:  2till2 Kommittén & 

FESTPLATSEN 
NÄSÅKER

LÖRDAG 16 JUNI 
KL 18.00

Insläpp från kl. 16.00

HUSBAND: HOLMSTEN TRIO

FÖRKÖP: 270:-  
Inkl. avgifter • Via tickster.com 

Barn upp till 15 år gratis

SERVERING FINNS MED 
LÄTTARE FÖRTÄRING
MEDTAG EGEN STOL

MARIA LUNDBERG

JACKE SJÖDIN

KLAS NORBERG
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EFTERLYSNING 
       – av föremål till utställning

För de som inte känner till Bechteler rekom-
menderas att gå in på hembygdsföreningen 
hemsida på adress 
www.hembygd.adalsliden.se/personer-
handelser-och-sagner/konstnaren-edward-
bechteler/ där ni kan läsa en relativt utförlig 
historia om denne konstnär.

Hembygdsföreningen blev kon-
taktad för en tid sedan av Peter 
Johansson, verksamhetschef på 
Nämforsens Hällristningsmu-
seum, som fått en idé från ett 
barndomsminne…
Som liten följde Peter med till 
museum som hade en utställning 
med olika konstföremål som privat-
personer ägde och som de fått på 
olika sätt; en del hade köpt, någon 
hade bytt mot cykel, en annan hade 
fått som delbetalning för något. 
Historierna kring hur personerna 
fått tag i föremålen gjorde att hela 
utställningen fick en ny dimension, 
där berättelserna; vissa korta som 
en mening, andra lite längre; blev 
lika intressanta som föremålen i sig i 
kraft av sitt eget konstnärliga uttryck.

Nu tänkte vi i Ådals-Lidens Hem-
bygdsförening försöka oss på att 
göra något liknande med en av 
våra, det vill säga ”Näsåkers” mest 
kända konstnärer från 1900-talet, 
Eduard Bechteler.

Vi vet att det finns träsniderier och 
allt möjligt, förutom tavlor förstås, 
i hemmen och på andra ställen här 
i Näsåker. Så vi skulle bli jätte-
glada om ni som har något medde-
lar oss om ni har lust att medverka 
i utställningen, som kommer att bli 
tidigast i höst på Nämforsens Häll-
ristningsmuseum. 

I vissa fall kommer vi att enbart ta 
ett kort och givetvis skriva ner his-
torien om hur föremålet hamnade 
hos just dig, i andra fall kanske det 
passar sig att ha med på utställ-
ningen på riktigt. Det viktiga här är 
historierna bakom, och som tidigare 
nämnts; de behöver inte vara långa 
eller märkvärdiga. Utställningen 
och föremålen kommer givetvis att 

vara försäkrade under utställnings-
tiden. Vi tror att en sådan utställ-
ning kan bli väldigt spännande och 
rolig, och att många Näsåkersbor 
skulle uppskatta den.

Ta kontakt med ordförande 
Christer Borg på telefon 
0706-84 74 31 eller hans e-post 
christer.borg@alvraddarna.se 
så kommer vi överens om en 
dag då vi kan komma och 
fotografera det ni har samt 
nedteckna historien om hur 
du fick tag i föremålet. 

På Gästis finns flera av Eduard Bechteler träsniderier.
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PÅSK-REA PÅ Byadraget
Under påsklovet har secondhandbutiken Byadraget 
ett specialerbjudande, för en kasse fylld med valfria 
kläder betalar man 50 kronor oavsett ursprungspri-
set på plaggen.
– Vi behöver rensa ut lite grand för att förbereda oss inför 
våren och sommaren, säger Anette Albertsson som är en 
bland många volontärer som jobbar i butiken.
Under sportlovet hade affären samma erbjudande och då 
var Nadja Alm en av många kunder som passade på att 
fylla ett par kassar med kläder.
– Verkligen ett fantastiskt erbjudande, tycker hon.
Håll utkik efter påskveckan öppettider.

Nadja Alm rekommenderar rean på Byadraget.

BJUDER IN TILL Byaloppis
Anna Nilsson och Malin Selin bjuder in alla 
Näsåkersbor till att vara med i en byaloppis 
med loppisförsäljning hemma hos folk lör-
dagen den 28 april.
Duon som har lång erfarenhet av att hålla i bak-
luckeloppisar och bytardagar har fått många 
propåer om att arrangera en byaloppis.
– Så, nu testar vi helt enkelt, säger Anna.
De som vill vara med på den karta som delas ut 
till loppisbesökarna kan anmäla sig senast den 
21 april till:
Anna Nilsson: 070-321 13 764
Malin Selin: 070-371 43 14

Notiser om Näsåker med omnejd från förr...
Söderhamns Tidning 1894.06.04

Räkna ej pengar i stormväder!
En handlare från Ådalsliden i Ång-
ermanland var i måndags på resa 
till Hernösand med en af älfbåtarne. 
Under det han stod på däck, upptog 
han sin tämligen späckade plånbok, 
men i detsamma grep en stormil om 
innehållet, hvarvid en sedel å hundra 
kronor och en mängd tiokronesedlar 
blåste i sjön. Egaren blef så djupt 
gripen af förlusten att närvarande per-
soner började hysa fruktan för hans 
förstånd, men han lugnade sig dock 
så småningom.

Hernösandsposten 1892.02.03

Från Ådalsliden skrifves till Hernö-
sandsposten: Influensan härjar här 
med oroväckande fart. För närva-
rande finnes knappast något hus, där 
ej flere personer äro angripna af sjuk-

domen. Under sist förflutna vecka ha 
sju dödsfall inträffat i följd af influen-
san. Så många dödsfall på så kort 
tid ha ej här förekommit i manna-
minne.
Jämtlandsposten 1893.09.22

En gammal postväska.
Hos handlaren V. Tänglund i Ådals-
liden finnes en postväska som lär 
vara minst 300 år gammal. Väskan är 
flätad af näfver och försedd med lock 
af trä. Samma person äger äfven ett 
skrin, eröfrat från Finland och för-
skrifvande sig från 1200-talet, berät-
tar Hernösandsposten.

Jämtlandsposten 1888.06.25

Pr telefon konserterade gymnasister-
nas sångkvartett vid afslutandet af sin 
sångarfärd här uppe i Jämtlandsbyg-
den. I går åtta dagar voro sångarne 

inbjudna till Ströms prästgård, där de 
sjöngo, sedan telefonen blifvit sam-
mankopplad med den 10 mil aflägsna 
Näsåkers telefonstation i Ångerman-
land. Och så hade man i Näsåker 
det säregna nöjet att höra flere sång-
nummer, utförda i Ströms prästgård, 
genom telefontråden samförda på 10 
mils afstånd, rent och tydligt, som 
sångarne varit alldeles i närheten. 

Söderhamns Tidning 1894.01.29

En hare som tuggar snus.
Ett meddelande till Jämtlandsposten 
berättar:
Handelsförståndare Nicolaus Nilsson 
i Selsjön har i sin handelslokal en hare 
som är så tam att han tar mat ur hän-
derna på folk. Hvetebröd och socker 
är han mycket förtjust i men håller 
och till godo med snus och tobak.
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Många fikasugna PÅ GÄSTIS
Det var knökfullt på nya Gästis i 
Näsåker när Anna Wigforss och 
Elna Melin arrangerade ”After-
noon Te” en småkulen november-
lördag förra året.
Emellanåt var det så trångt att folk 
hade svårt att hitta någonstans att sitta.
Duon hade laddat upp med massor av 
scones, olika hemkokta marmelader, 
småkakor och lite annat tillbehör som 
gick hem hos besökarna.

– Det finns ju ingenstans att fika i Näs-
åker på helgerna under vinterhalvåret, 
därför tyckte vi att det kändes kul att 
ordna något, berättar Anna och Elna.
Gästis drivs av kulturföreningen Gäs-
tis i Näsåker, om någon vill ordna nå-
got eller låna lokalen kan man vända 
sig till Johanna ”Jojo” Wistrand på 
telefon 0704-81 84 80.

Text & foto: Åsa Hedman

Vänliga visor i vinterkvällen
Den 2 mars bjöd Näsåkers 
teaterförening in till en hel-
afton på Gästis med under-
hållning av Håkan Jäder 
och Göran Samuelsson från 
Värmland.
Göran framförde underfundiga 
sånger ackompanjerade av gi-
tarr medan Håkan presenterade 
varma personliga prator.

Näsåkerspubliken var rätt fo-
rum för duon som uppskattade 
vardagsrumskänslan på Gästis.

Text & foto: Åsa Hedman

Anna Wigforss och Elna Melin var nöjda med uppslutningen. Ida Rutschholm och Agnes Bodén var några av gästerna.
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thermia.se/inverter

Du vet redan att du kan spara mycket pengar på att installera  
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- 
godose dina behov. Kontakta oss så berättar vi allt du behöver  
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  
till ett värmesystem, samt utan att räkna med  
funktionen hos den inbyggda reglerdatorn. 

A+++

Med styrning*

A++

Utan styrning*
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J-Ps ugnsgratinerade 
isterband  
Vardagsmat när den är som bäst. Receptet kräver få ingredienser och är verkligen 
lätt att tillaga. Många steker sina isterband bara som de är och serverar med potatis. 
Den här varianten lite lyxigare och godare. När isterbanden ligger i ugnen fälls fettet 
ut och tillsammans med inlagd gurka, lök och 
äpple får de en god, härlig och fyllig smak.
En glad påsk vill jag tillönskar jag er alla!

4 st isterband 

1 st gul lök 

1 st äpple 

Boston- eller 
smörgåsgurka 

Riven ost 

Tillbehör:

Kokt potatis

Rödbetor

 

Foto: Phan

Skär ett snitt i korvens långsida. 
Lägg isterbanden i formen med 
snittytan uppåt. 

I snittytan lägger du i Boston- 
eller smörgåsgurkan.

Finhacka löken och äpplet och 
fördela över isterbanden. Strö 
sedan över den rivna osten.

Gratinera i ca 30 min tills ytan 
fått fin färg. 

Servera med kokt potatis och 
rödbetor. 
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PRO:s vinteraktiviteter
Den 15 december hade föreningen årets sista aktivitet, 
julmat med Luciabesök. Vi samlades i församlings-
salen med glögg och mingel. 
Årets förtäring bestod av en landgång, modell större, 
från Ingelas Café. Mätta och belåtna och i väntan på 
Lions Lucian förrättades dragning i vävstugans lotteri 
med vinster i form av handarbeten av olika slag och en 
trasmatta som första pris. Lotterna hade sålts på för-
eningens höstmöte, Lissgårdens minimarknad och Jul-
marknaden på hembygdsgården.

Lucia med sina fem tärnor och en stjärngosse sjöng de 
traditionella julsångerna, men även några sånger av 
nyare snitt. Allt under Putte Kihls gitarrackompanje-
mang och ledning. Efter detta välljud var det dags för 
kladdkaka med vispgrädde och kaffe. När kaffet var 
urdrucket var det dags att vända hemåt, mätt och belå-
ten efter några timmar i glada vänners lag.

2018 års första månadsmöte ägde rum 17 januari, ett 
tjugotal medlemmar hade mött upp. Till justeringsman 
valdes Bengt-Ove Moberg. Ordförande rapporterade 
att bowling, boule inne och vävstuga är igång efter 
jul- och nyårsfirande. Elsa rapporterade att sygruppen 
startar igen tisdag 23 januari och att linedansen också 
är på gång, kolla kalendern på hemsidan. I samtliga 
grupper finns det plats för flera deltagare, ta kontakt 
med någon i styrelsen för närmare information. Även i 
år kommer PRO att samarbeta med övriga pensionärs-

organisationer under Almedalsveckan. En vädjan från 
styrelse och valberedning om kandidater till styrelse-
uppdrag utföll till belåtenhet. Som avslutning körde vi 
två omgångar bingo med ordförande som utropare och 
med skraplotter i vinst, med möjlighet att bli miljonär. 
Men det var det ingen som blev. 

PRO Ådals-Liden – Resele har haft sitt årsmöte
Ordförande hälsade välkommen, speciellt till dagens 
underhållare, Karin och Åke Wiberg. Efter parentation 
och tyst minut läste Inga-Lena Vestin dikten ”Svarta 
rosor” av Ernst Josephsson sedan spelade Karin och 
Åke ”Som ett ljus”. Efter fastställande av dagordning 
och godkännande av kallelse till årsmötet valdes Urban 
Sjödén att leda årsmötet och till sekreterare Gudrun 
Svensson. Urban tackade för förtroendet. Verksam-
hets-, ekonomisk-, revisionsberättelse lästes upp och 
godkändes. Med hänvisning till revisorsberättelsen 
beviljades styrelsen ansvarsfrihet. Efter fika förtjänst-
fullt serverat av Elsa Edin, Sigbritt Svedberg och Inga-
Lena Vestin som också bakat dagens tilltugg bjöds det 
på kända toner från förr på dragspel, fiol och bas med 
festligt mellansnack.

Nya styrelsen har följande utseende: ordförande Jan 
Bertil Johansson, vice ordförande Folke Lindgren, 
sekreterare Gudrun Svensson, kassör Kerstin Hansson, 
studieorganisatör Inga-Lena Vestin, ledamöter Sigbritt 
Svedberg och Lahja Brandt. Ersättare Christer Anders-
son och Bengt-Ove Moberg.

Jan Bertil Johansson

Från PRO Ådals-Lidens och Reseles årsmöte.
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Vinter i all ära. Efter tillräckligt 
många kalla dagar är både två- 
och fyrbenta rastlösa. Då är det 
läge för ”hjärngymnastik” i form 
av inomhusaktivering. 
Nästan alla hundar vet vad ordet 
”Sitt!” betyder. Dagens utmaning 
handlar om att lära hunden sätta sig 
genom ett handtecken – helt utan ord.

Har detta någon praktisk nytta?
Absolut! Tänk dig att du möter en 
hundrädd person. Vad sänder denne 
ut för signaler? Troligen drar man 
upp händerna över bröstet i en skyd-
dande gest. Om din hund då automa-
tiskt dimper ned och sitter stilla blir 
situationen genast lugnare.

Överhuvudtaget är det trevligt att 
slippa tjata ”Sitt, sitt! SITT!” Tänk 
dig att du kan styra hunden, helt utan 
ord, med bara en gest. 

För att lära hunden detta: 
Steg 1: Håll en godbit i handen. Dra 
handen under hundens nos och rakt 
uppåt. Sannolikt kommer jycken att 
lyfta huvudet, sträcka på halsen och 
automatiskt slå ned rumpan. Säg 
BRA! och belöna när den landar.

I det här läget ska du inte ”hjälpa 
till” genom att till exempel trycka 
på bakdelen eller säga ”Sitt”. Fines-
sen är ju att hunden lär sig genom 
att själv räkna ut vad som förväntas.

Steg 2: Upprepar detta ”fem minuter 
här och fem minuter där” – gärna på 
olika platser. 

Steg 3: När hunden har fokus på dig, 
locka den att sitta. Samtidigt lägger 
du den andra handen på hjärtat i en 
tydlig gest. Beröm och belöna.

Steg 4: Efterhand som din hund blir 
säkrare kan du minska hjälpen med 
godishanden. Snart kommer den att 
sätta sig så fort du lägger handen på 
hjärtat. Beröm och belöna!

Steg 5: Öka svårighetsgraden genom 
att be någon annan göra handsigna-
len, kanske ute på byn? (– Får jag 
hälsa på hunden? – Ja, men inte när 
den hoppar. Lägg handen på hjärtat!)

”Det var då ett evigt tjat om godis!? 
Ska det vara nödvändigt?”
Ja. Precis som resten av oss vill 
hunden ha lön för sitt arbete. Har 
du ett matvrak kan du helt enkelt 
ta undan lite av den vanliga maten 
och låta hunden jobba för varje bit. 
Med en finsmakare kan det behö-
vas något mer lockande. Då får 
man dra ner lite på fodergivan för 
att hålla balansen.

Ingen hund har någon ”linjal” i 
magen, du behöver alltså inte servera 
några stora bitar. (Som jämförelse: 
Jag delar en varmkorv i 80 bitar).

Viktigast är ett ”BRA!” vid rätt tid-
punkt och en smula godis som bekräf-
telse på att ”Ja! Du är på rätt spår!”

Åsa Bergh, Åsmon

Sitt, sitt! SITT!

Vinn en bok! 
För att inspirera fler att prova lottar 
Byabladet ut en bok bland de som 
skickar in ”bildbevis” på lyckad 
träning.

Maila ditt bidrag senast den 20 maj 
till birgit.lidstrom@yahoo.se

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

www.nipoptik.se

Hos oss får
du kompetens,

valfrihet
och omtanke

Välkommen!

Friskvård i Näsåker

Massage, healing
energimassage

ortobionomi 
öronakupressur

inspiration, samtal

Försäljning: 
Linnex, presentkort, tavlor

Välkommen att boka tid!
070-21 24 225

Nina Pudja

Ådals-Lidens pastorat

Högmässa 
Söndag den 29 april kl 11.00

Avskedspredikan av

Nils-Erik Nilsson
Pastoratets körer

Efter gudstjänsten 
bjuder pastoratet på kyrklunch

Anmälan till lunchen 
senast 24 april, 0622-100 21

Välkomma!
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Lördagen den 10 februari anordnade Själanders Åkeri 
tillsammans med Stenklyfts Lantbruk festen Night4life 
för andra året i rad. Syftet med festen är att samla in så 
mycket pengar som möjligt till Cancerfonden och samti-
digt träffas och ha roligt tillsammans.
I år samlades 190 glada gäster på Markusgården för en hel-
kväll med fullt ös. På plats för att underhålla var banden Irish 
Brew & KFC tillsammans med trubaduren Markus Molin.
När alla kostnader räknats av från intäkterna blev överskot-
tet 56 259 kronor som nu skänks vidare till Cancerfonden.

Fanny Smedman

Lyckad insamlingsgala på Markusgården

Vinterns ymniga snöfall har resul-
terat i att snöhögarna runt om i 
Näsåker har varit fler och större 
än på många år. Själanders Åkeri 
brukar köra bort snön, och i år 
har man fått börja tidigare än 
något annat år.
I skrivande stund (4 mars) har det 
körts bort 250 lastbilslass, varje lass 
är på 30 kubikmeter vilket betyder 
cirka 7 500 kubikmeter totalt, som 
ungefär motsvarar sju och en halv 
gymnastiksalar* fyllda med snö.  
Ändå återstår hälften av alla snö-
högar.
Snön forslas och tippas vid en avsats 
ovanför Per Hans-bäcken längs 
Västanbäcksvägen. När den tippade 
snön växer packas den och spolas 
med vatten som får frysa till så att 
man får en konstgjord platå som 
lastbilarna kan köra ut på och lasta 
av ytterligare snö.
* Exemplet gäller storleken på gymnastiksalen 
i Näsåker.

SJU GYMNASTIKSALAR
MED PACKAD SNÖ

Riktigt kalla dagar kan det gå åt uppåt tre ton pellets per dygn för 
att värma de fastigheter som är anslutna till fjärrvärmeanläggningen 
i Näsåker.
– Men så snart temperaturen kryper under -15° får vi skjuta till med oljeeld-
ning för att trygga kapaciteten, berättar Per Nylander som är driftansvarig 
hos Adven Värme AB, det finska energibolaget som äger och sköter alla 
fjärrvärmeanläggningar i Sollefteå kommun.
Pelletsförråden i anslutning till pannan i Näsåker kan härbärgera 37 ton 
pellets (60 kubikmeter) och fylls på en gång i veckan.
Under 2017 förbrukades 442 ton pellets och 16,8 kubikmeter olja. Pannan 
värmer vattnet som pumpas runt i ett kulvertsystem på 650 meter till de 12 
olika fastigheterna som är anslutna till fjärrvärmen. Kommunen och Sola-
tum Hus och Hem är de största kunderna.
– Den här kalla vintern får vi nog räkna med att tillföra omkring 15 pro-
cent mer energi till systemet jämfört med ifjol, men den kostnadsökningen 
kommer inte att drabba kunderna, säger Per Nylander.

Text och foto: Åsa Hedman

Martin Edmo (bilden) och Per Nylander 
kollar pannan minst ett par gånger i veckan.

Fjärrvärmeanläggningen i Näsåker förser 11 större 
och 1 mindre fastighet med värme via ett kulvert-
system på 650 meter.

Hittills har Själanders 
kört bort 250 lastbils-
lass med snö.
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Lia Industriprodukter & Lia Bil och Däck AB

Hamptjärnsvägen 18, Näsåker

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

Gårdsbutiken är öppen när vi är hemma – ring 070-640 54 02. Varmt välkomna!

I butiken hittar du mycket – verktyg, färg, 
slipmaterial, Bosch vinkelslipar, torkpapper, 
redskap, OKQ8 oljor, tillbehör till bilen, hand-
skar, med mera... 

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

Tredje Matstafetten i Näsåker
...sista anmälningsdag är tisdag den 22 maj 
och staffettavgiften är 170 kr (för musik och lokal).
Vi avslutar med musik, dans och hoppsalsa. 
Se kommande affischering.

Alla kan vara med om:
Du är över 18, bor i Näsåker eller har ca 20 minuters 
resväg ifrån.

Har du ingen att laga mat med – anmäl dig ändå 
– vi provar då att matcha dig med nån.

Det kommer att bli jätteskojigt – du får ett brev 
hemskickat om vart du ska gå och vilken del 
av maten du ska laga.

Allt ordnar sig
Undrar du om något eller är du bara nyfiken och 
vill veta mera, ring nån av oss.
Kom ihåg att anmäla eventuell matallergi och 
din postadress till oss!

Dorte:  073-065 77 69, Helén: 070-677 52 19

Lördag den 2 juni kl 17.30 
i ett hem nära dig...

Kvällens underhållartrio...

Angelica Jonsson

Erik Erenius

Klas Norberg
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Varje onsdag mellan klockan 18.00–18.45 samlas 
10–15 barn i 4–5 årsåldern i skolans gympasal. Un-
der dessa 45 minuter vill vi att barnen ska känna hur 
härligt det är att röra på sig och vad gott man mår 
av det. 
Varannan gång leker vi lekar och varannan gång bygger 
vi upp en bana med olika utmaningar som ska klaras 
av. Gympan avslutas med dusch och mysig fruktstund 
i bastun.
Barngympan har funnits ungefär 35 år i Näsåker, men 
för att den ska leva vidare krävs nya ledare då våra barn 
gör sin sista gympatermin. Du som är intresserad av att 
leda barngympan kan höra av sig till nån av oss ledare 
eller bara dyka upp en onsdag för att vara med och prova 
på. Det krävs ingen utbildning eller förkunskaper utan 
bara att du tycker att kombinationen barn och rörelse 
låter roligt.
Många av treåringarna som går på Trollemo har i alla 
tider pratat om att när de fyller fyra är de så stora att de 
får börja på barngympan, en milstople i livet.
Fanny Smedman, 073-067 06 00, Helena Moström, 
073-031 79 25 och Annelie Olsson, 070-235 20 54.

Skridskodisco
Den 29 december var det skridskodisco på isbanan vid Markusgården.
En härlig eftermiddag och kväll med sagostund och tävlingar och 
det bjöds på varmkorv och marshmallows…

Barngympa

Foto: Mia Andersson
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 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!

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

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

Allt inom VVS
och värmepumpar

 Telefon 070 692 23 98

Entreprenadmaskiner
Mark- och vägarbeten
Snöröjning mm

Ådals-Lidens pastorat

För predikoturer, se
annonser i TÅ torsdagar eller 

www.svenskakyrkan.se
/adalslidenspastorat

Pastorsexp tfn 0622-100 21

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

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
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Näsåkers Badhus, Bibliotek och Medborgarkontor

Badhuset
Bibblan
/Medborgarkontoret

Skärtorsdag 29/3 6-8:30, 16-19 7:45-13

Långfredag 30/3 Stängt Stängt

Ann. påsk 2/4 Stängt Stängt

Torsdag 5/4 Stängt 9-16

Valborgsmässo-
afton

30/4 Stängt Stängt

Första maj Stängt Stängt

Kristi Himmels-
färds dag

10/5 Stängt Stängt

Sveriges 
Nationaldag

6/6 Stängt Stängt

I övrigt ordinarie tider.

Badhuset: 0622-68 30 20, 073-275 18 43
Medborgarkontoret/biblioteket: 0622-68 30 00 • Storgatan 4, Näsåker

Succé för Windows igen
Den 14:e december gav härnösandsbase-
rade Norrdans sin numera traditionella 
skyltfönsterföreställning Windows via ett 
av fönstren på Ingelas Café.
Danskompaniet hade plockat några av russi-
nen ur den välkända baletten Nötknäpparen 
och bjöd på flera lekfulla och underhållande 
koreografier under en knapp halvtimme. 

Föreställningen drog ner många applåder från 
publiken utanför.

Kulturföreningen Sebastian arrangerade.
Foto: Tonny Molander
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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

TACK 
till alla som deltog 

i röstningen och kröningen 
av Näsåkers Lucia 2017.

5 000 kronor har lämnats 
i bidrag till 

Ungdomsgården i Näsåker

Pimpeltävling
Lördag 24 mars
Karvsjön, Omsjö, kl 10-13
Servering av kolbullar med tillbehör 
samt kaffe.

Medlemmar och övriga skogsägare 
hälsas välkomna! (Skyltat från Riks 90)

För övrig info: B-O Ellingsson, 070-351 30 93

www.norrskog.se

Även gallring och
slutavverkning utföres

VED TILL SALU!
Boka nu för säker leverans

070-343 24 14 • 073-815 96 77
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Namn:________________________________________________   Adress:________________________________________________________________________

Byakrysset 1 • 2018

Skicka lösningen senast den 20/5 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!
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HELA VÄRLDENS BESTÅND
AV RIPA, FÖRUTOM MORIPAN,
KÄNNETECKNAS AV ATT DE I

MOTSATS TILL DE FLESTA
ANDRA FÅGLAR RUGGAR FYRA

GÅNGER/ÅR OCH HAR...

SNÖRIPA ÄR INGEN RIPART,
UTAN ETT SAMLINGSNAMN

FÖR FÅGELARTERNA DALRIPA
OCH FJÄLLRIPA. ORDET

SNÖRIPA ANVÄNDS INTE
ALLMÄNT UTAN ENDAST...
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Lösning på Byakrysset 4 • 2017

Vinnare är Jonny Harrelind, Näsåker som vinner en 
Trisslott. Grattis!

16 insända lösningar. 

Meddelande

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 vår-, sommar- 
höst- och vinternummer.

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 2017 • Årgång 18

Manusinlämning för vårnumret senast 4 mars

Ny jultraditioni Näsåker

Juni 
Nästa nummer kommer 
ut 14 juni
Skicka artiklar och 
annonser senast 27 maj

Byabladsrosen...

Alla barn och personal på 
Trollemo förskola vill tacka 
Hem och Skola så mycket 
för sponsringen av alla 
lekhjälmar 
– hela 35 stycken! 

OBS! Åsmons Veteranfordonsrally 
är flyttat till lördag den 9:juni. 
Se kommande annonsering.
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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!

Fantastiska gångstavar 3-delad 65x135 cm – superpris 199:-
Korv, hambugare, panini, minipizzor, även veg alt

VVS-, bygg- och målartillbehör. Pulkor, t-fat och åklappar. Motorvärmar- och startkablar, 
bogserlinor, isskrapor, snöspadar och sopar med mera.

–  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


