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Ja, då har ett nytt år startat och våren kommer med storm-
steg just nu. Efter en riktig vinter känns det riktigt bra…

Byabladet har ånyo fått en ny layout (Birgits förtjänst, 
tackar!) som vi hoppas ni kommer att gilla, detta dessutom 
i nästan nygammalt format. Formatet beror på att Byabla-
det nu trycks på Sollefteå Tryckeri AB som gav oss ett bra 
pris på detta. På så sätt spar vi lite ideell tid på själva tryck-
förfarandet och tillsammans med priset som inte översteg 
kostnaden för att trycka Byabladet på DigiT slog vi till.

Välkomna till ett nytt Byabladsår som innebär tre nummer 
till förutom detta.

Hör av er med annonser och artiklar!

Glad Påsk önskar Redaktionen

Redaktionen...

Under sportlovet träffade jag 
en kvinna från Stockholm som 
var här uppe på besök och som 
frågade mig om krisen. ”Vilken 
kris”, frågade jag på ett typiskt 
ointresserat sätt. ”Den ekono-
miska krisen, hur har den gjort 
sig kännbar för er här uppe”, 
fortsatte hon. Det var då jag 
insåg att vi lever i skilda världar.

Vi som bor på landet och de som 
bor i storstan. Jag svarade henne 
att ”här lever vi alltid i kris”. Det 
är ju ett normaltillstånd för över-
levnad i glesbygd. Här bor vi och 
får slåss på alla sätt och vis för att 
kunna bo kvar. Indragningar och 
nedläggningar måste balanseras 
med det mark, skog och vatten 
kan ge för daglig konsumtion. 
Lyxkonsumtion existerar inte hos 
oss. Efter en sväng till Sundsvall 
och Östersund kunde jag med 
egna ögon se hur det står till med 
landet i övrigt. Jo, något håller på 
att hända.

Något händer ju även här hos oss. 
Det flyttar in nya människor varje 
år. Unga familjer med barn som 
fyller upp skolan. Inte kan det vara 
arbetslösheten eller den knapp-
händiga servicen som lockar. Nej, 
jag tror att det är känslan av sam-
hörighet i det utsatta läget som 
attraherar. Samhörighet, att höra 
samman med andra, ger ett mer-
värde till Näsåker. Detta är till stor 
del  Urkults förtjänst. I 14 år har 
festivalen lockat till sig besökare 

som på plats kunnat uppleva den 
magiska känsla som finns här. 

Därför är det också viktigt att tänka 
på att det är tillsammans vi skapar 
denna attraktion. Det går inte att 
komma hit till Näsåker och tro sig 
tjäna pengar på dem som bor här. 
Då är man helt fel ute. Vill man 
däremot leva i bygemenskapen 
får man satsa sin tid och ork på 
solidariska insatser. Det heter ju 
”enade vi stå, söndrade vi falla”. 

Nu när det är vår, står ju årsmö-
tena som spön i backen. Det visar 
på den enorma mängd föreningar 
som finns här. Så lite människor, 
med så mycket engagemang hittar 
du aldrig i storstan.

Därför är en av mina önskningar 
inför kommande festival, att alla 
som har tomter och ägor och som 
vill göra sig en hacka på de besö-
kande, att en slags enighet kunde 
komma till stånd. Det är viktigt för 
bygemenskapen att ansluta sig till 
Urkults grundprinciper om miljö 

och solidaritet. För nu kommer 
fler och fler utifrån och vill sälja 
än det ena, än det andra, varef-
ter man lämnar byn med slantar 
som kunde ha stannat kvar i vårt 
område. Med en gemensam håll-
ning minimeras även risken för att 
personligen bli lurad då det är lät-
tare att hänvisa till en policy än att 
sätta egna gränser.

Andra saker som är på gång är att 
Hedenhösland mer och mer mani-
festerar sig i människors med-
vetande. Ryktet sprider sig över 
hela landet och hjälper verkligen 
till att sätta Näsåker på kartan. Du 
har väl gått in på hemsidan www.
hedenhosland.se? Om inte, gör det 
så kan du se och läsa hur projektet 
framskrider.

Även konferenspaketeringen, Näm- 
forsens Återhämtning och Möten, 
har börjat spira efter sin vinter-
dvala. Kika även där in på www.
namforsmoten.se så får du se hur 
Näsåker med omnejd saluförs ute 
i landet. Ett litet tillflöde av besö-
kare under sådana former kan göra 
att byn finner vägar för inkomster 
även under övriga delar av året.

Enade vi stå – söndrade vi falla.

Skön vår på er alla!

Gunilla Fluur,
ordförande Byalaget Näsåkers Samverkan

Det flyttar in nya människor varje 
år. Unga familjer med barn som 
fyller upp skolan. Inte kan det vara 
arbetslösheten eller den knapp-
händiga servicen som lockar. Nej, 
jag tror att det är känslan av sam-
hörighet i det utsatta läget som 
attraherar. Samhörighet, att höra 
samman med andra, ger ett mer-
värde till Näsåker.

Spalten
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Klipparna 
           – i Näsåker

Med en sådan rubrik kan man 
kanske tro att det är fråga om 
ekonomiska hajar, men så är inte 
fallet. Nej, vi pratar om de tre 
(fyra egentligen, i tre salonger) 
tjejer som numer finns tillgäng-
liga för hårfrisering, både herr 
och dam.

Sedan tidigare har ju Linda 
Edlund tagit över Liss Salong 
vilket säkert de flesta känner till. 
På det har sedan första decem-
ber i fjol Marie Lundin startat 
”Salongen för hår & själ” i Han-
delsbankshuset och också Helen 
Nymoen valde att klippa till på en 
salong hemma i huset i Rå, Rå-
klippet kallad.

Efter fyra års utbildning var 
Marie färdig med sin utbildning 
och hon fick gesällbrevet i maj 
2002. Jag frågar henne hur hon 
kom på idén att starta salong och 
Mari svarar att när hon kom hem 
frågade en del gamla kunder från 
tiden när hon arbetade på Salong 
Liss om hon inte kunde klippa. 
Så då tyckte Marie att det får 

väl bära eller brista; utan arbete 
kunde hon ju lika gärna prova på 
detta.

En dag fick hon ett samtal av Rolf 
på Loppis som hade ett gammalt 
sminkbord som tidigare stått i 
salongen på den tiden när Ruth 
Mähler (Olsson) drev den. Rolf 
tyckte det skulle vara kul om 
bordet hittade hem igen och nu 
står det alltså återigen i salongen.  

Marie erbjuder hårförlängning 
(extensions), färg, permanent, 
herr- dam och barnklipp, slingor, 
uppsättningar, bröllopsarrang-
emang, ögonbryn och fransfärg-
ning. I rummet bakom salongen 
har Marie lite idéer om andra 
aktiviteter som då får skötas av 
andra entreprenörer.

Helen Nymoen startade Råklippet 
samma dag som Marie öppnade 
sin salong. Hon utbildade sig 
på Ann Pettersson Hair Design 
School i Örnsköldsvik och får sitt 
gesällbrev om ett par år. Helen tar 
emot kunder mestadels på kvällar 

och helger, men tycker att det går 
bra, kunderna strömmar till.

Jag frågar Linda på Salong Liss 
om hon märkt något av att det är 
flera som utövar frisöryrket idag 
i Näsåker, men hon tycker inte 
att skillnaden är speciellt stor. 
På Salong Liss kan kunderna få 
sitta i en skön massagestol när 
de väntar på att färgningen ska 
bli klar eller bara för att må gott. 
Linda utbildade sig klar 2002 och 
fick sitt gesällbrev samma år. På 
Salong Liss är det två som klip-
per, Linda och René Stenklyft 
som gör sin praktik under detta 
år. Mamma Marie sköter fötter på 
fotvården i samma lokal som tack 
vare detta är handikappanpassad. 

I nästa nummer av Byabladet ska 
vi försöka titta lite på de andra 
frisörskor som har och har haft 
salong i Näsåker, en historisk 
tillbakablick. Under tiden; gå och 
klipp er!

Text & Foto: Christer Borg

Linda Edlund Helen NymoenMarie Lundin

Ett sminkbord som har hittat hem.

Vi ville bo naturnära 
– och hamnade i Åsmon. Vilken lyckträff! 

Ulrika Viklund med maken 
Anders hör till den skara som 
flyttat till byn Åsmon utanför 
Näsåker under de senaste åren. 
På frågan om de trivs? brukar 
svaret blixtsnabbt vara ”Som 
fisken i vattnet!”
Att de hamnade här var mest en 
slump; de kom upp för att hälsa 
på kompisar och föll för den fina 
naturen och trevliga stämningen.
– Det hade kunnat vara någon 
annanstans i landet, men när vi 
dessutom hittade ett lämpligt hus 
mittemot en gammal god vän var 
det inte mycket att tveka över, 
menar Ulrika.
Nu var det inte frågan om någon 
hundramilaflytt utan ”bara” från 
Hudiksvall, där Ulrika vuxit upp i 
Delsbotrakten och bott i många år 
tillsammans med numera utflugne 
sonen Freddie, 19 år. Och på sitt 
sätt har definitivt Freddie haft ett 
finger med i spelet. För ett par år 

sedan hade han nämligen bestämt 
träff med en tjej, Caroline. Och 
visst blev det en lyckad träff, men 
kanske inte som ungdomarna tänkt 
sig. Istället var det Carolines pappa 
Anders och Freddies mamma 
Ulrika som insåg att de hade mer 
gemensamt än bara vänskap. 
Man brukar ju citera kungen. ”Det 
sa bara klick! då jag mötte Silvia”, 
men Ulrika beskriver sin och 
Anders första date som att ”Det 
sa närmare bestämt pang! Det 
ena gav det andra – och 070707 
gifte vi oss.”
En tid bodde även Caroline med 
övriga familjen i Hudiksvall, men 
har nu flyttat tillbaka till mamma i 
Sundsvall för gymnasiestudierna. 
Lilla Åsmon kanske inte är lika 
händelserikt för en sjuttonåring – 
men pappa och Ulrika har alltså 
hittat sitt smultronställe på jorden 
och njuter av dagliga turer i skog 
och mark tillsammans med de två 

hundarna, irländska varghunden 
Malva och welshterriern Kevin.
Dessutom gillar Ulrika att handar-
beta och pyssla – och deras hus, 
”Gamla Konsum” får allt mer 
personlig prägel för varje dag. Nu 
har de bott här i 8 månader och det 
enda som hamnar på minuskontot 
är, föga förvånande, kylan och att 
det trots allt är en bit till släkten.
Anders är engagerad i Åsmons 
Samhällsförening och deltar i 
jobbet med att arrangera olika 
aktiviteter på Kägelvallen. När-
mast på programmet står Ewert 
Ljusberg den 27/3 – och under 
alla festligheter är Ulrika en själv-
klar gäst. Däremot avstår hon från 
föreningsmöten eftersom hon har 
en hörselskada och därmed missar 
alltför mycket när många män-
niskor talar samtidigt. Då gör hon 
bättre nytta hemma den stunden, 
antingen genom att pyssla om 
hundarna eller uträtta ärenden 
med hjälp av datorn. 
– Överhuvudtaget är datorn en 
välsignelse om man har mina 
problem, menar Ulrika. Det går 
snabbt att kommunicera via MSN, 
Chat eller mail och det behöver 
aldrig uppstå några missförstånd. 
Tyvärr är det ju så att många i 
första hand ser rullstolen och inte 
människan som sitter i den. Och 
om man då dessutom har svårt 
att höra blir det inte direkt lättare. 
Därför uppskattar Ulrika extra 
mycket att få leva i ett litet lugnare 
tempo med vänner och grannar 
som tar sig tid om det behövs.
Som barn hade hon inga större

Fortsättn. sid 16

Text: Åsa Tova Bergh. Foto: Malin Syrén
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Trots att mjölkbutiken fanns 
köpte vi, för det mesta, var 
mjölk hos ett par småjordbru-
kare. Det var hos Johan Frisen-
dals och Anna Mårtensson. Att 
det blev på två ställen berodde 
på att korna sinade så att till-
gång ej fanns. Frisendals var 
vårt ”mesta” mjölkleverantör. 
Hos dem satte vi även potatis. 

Men vi om även ibland att köpa 
mjölken i butiken och det var 
på väg till en sådan 
“affär’ som jag kom 
att, med cykel, krocka 
med en annan cyklist. 
Det var vänstertrafik 
men mannen (Sandal) 
som jag krockade 
med kom på fel sida 
genom korsningen. 
Jag började svänga 
över till höger, men 
även han svängde, 
sedan hann vi svänga 
igen innan det small. 
Jag hade väl den 
högsta farten men han 
var ju fullvuxen och 
tyngre. Sandals framhjul blev 
“vanställt” så han fick gå hem 
till Norrmoflo men han kunde 
inte säga så mycket utan insåg 
väl att han felat mest som var på 
fel sida av vägen. Såg inget fel 
på min cykel då, men upptäckte 
en spricka i ramen senare. Ingen 
av oss blev skadad och jag kunde 
“samla ihop” mjölkkrukan och 
fullfölja mitt uppdrag. 

 Åsmon har alltid varit en 
“framåt by”. Ca. 200 m norr om 
vår bostad fanns fotbollsplanen. 
Ett eget lag, med spelare från byn 
och grannbyarna, hade man också. 
De spelade i de lägsta serierna. 
Den tiden var Bertil Moberg en 
väldig målvakt. Under de somrar 
vi bodde där var det samling flera 
kvällar i veckan på planen för att 
“sparka på bollen”. Ibland mot ett 
mål, och ibland med laguppdel-
ning och mot två mål. Även en 

gevärsskyttebana, med riktig mar-
körgrav fanns anlagd där. Efter 
vår inflyttning till byn satte man 
igång och byggde en dansbana 
strax söder om fotbollsplanen. Vi 
var bl.a. med och hjälpte till när 
takspånen skulle upp och läggas. 
 Platsen döptes till Kägelval-
len, ty den är belägen på en tallmo. 
Kägel är kotte på Ångermanländ-
ska. Den stora drivkraften på den 

tiden var Allan Svensson som var 
snickare. Allan var bror till Gerda 
Henriksson, född i Sörmoflo men 
då bosatt i Norrmoflo. 
 Folk från grannbyarna Sör- 
och Norrmoflo, Häxmo m.fl. 
deltog också i byggandet. Senare, 
1955 när Kilforsbygget var klart, 
inköpte man en byggnad som 
Vattenfall sålde vid Imnäsdam-
men, uppförde och inredde den 
till en förträfflig samlingslokal 
i samma område. Den används 

fortfarande, året runt, av 
byföreningen och 2005 
firade man 50-års jubi-
leum för lokalen. 
 Ytterbelysning och 
tvättstuga ordnade man 
även. Det var efter att 
vi avflyttat från Åsmon. 
När vi bodde där tvät-
tade mamma vid älven 
på somrarna och i Vat-
tenfalls tvättstuga i 
Forsås under vinterhalv-
året. 
  Fotbollsplanen där 
tallar m.m. fått överta-
get under 80 o 90- talet 

rustades upp och återinvigdes år 
2001. 
 I augusti 1945 började jag 4:e 
klass i skolan. I Ådalsliden var 
det fortfarande 6-årig folkskola 
då och s.k. B skola d.v.s. två och 
två klasser gick tillsammans. 
3:an o 4:an liksom 5:an o 6:an 
gick tillsammans. 

Minnen från Åsmon
        – nio och ett halvt till tolv och ett halvt år 

Skrivet av Sven Erik Nilsson

Eftersom artikeln är lång har vi valt att dela upp den. Redaktionen.

Fortsättning från 

Byabladet nr 5. 2008

Ett tack till alla
               som deltog i Midvinterfesten! 

När pojkarna dansade elden 
kände jag den värma och 
beröra något djupt inne i mig. 
De möten som skapas i dansen 
är något mer än den rent fysiska 
närvaron i samma rum. Det 
känns som att alla de hjärtan 
som öppnas förbinds genom jor-
dens - naturens hjärta; Earth-
heart. Vilka möjligheter som 
ryms i verksamheten!  Dräkter 
och masker, att få gömma sig 
och synas, leka med roller och 
gruppdynamik och att mötas 
som vi är. 

Så olika uttryck i de olika grup-
pernas föreställningar och hos 
varje enskild dansare. Ett gott och 
varierat utbud av 35 dansare, mat, 
konst, hantverk, mathantverk, 
konsthantverk och målarverkstad. 
Samtidigt en gemensam stämning 

som binder samman alltihop till 
en helhet, skapade tillsammans en 
verklig liten midvinterfestival.  
 I år hade vi också en gästar-
tist, en besökare från norr. Långt 
upp i norr, jojkkonstnär, berät-
tare och skådespelare, Áillos från 
Samiska Nationalteatern i Kau-
tokeino. Jojkens sätt att gestalta 
den inre kvalitén hos den eller det 
som jojkas och det att jojken är 
ett högst personligt känslouttryck 
gör den till nära släkt med Earth-
heart Dance.  Ursprunget i natu-
rens ljud och rörelser likaså. Det 
kom till ett starkt uttryck i scenisk 
gestaltning när Áillos jojkade och 
Åsa kroppsjojkade Naturväsen 
och Renkalv. Det smygande hotet, 
närvaron, vaksamheten och sedan 
glädjen och förvåningen över livet 
och kroppen. 
 Deras samarbete, inte minst 

det avslutande sång & jojknumret, 
gav verkligen mersmak. Jag ser 
fram emot att få se mer av Åsas 
och Áillos samarbete i sommar.
 Den gemensamma tråden 
är för mig just det som för oss 
samman, det som öppnar för kom-
munikation från hjärta till hjärta, 
det som berör. Att Ulven Räven 
och Haren faktiskt kan mötas och 
dansa tillsammans. Det stärker 
mig i min övertygelse om att fred 
är den starkaste drivkraften på 
jorden. Även om rapporterna om 
de krig som pågår är mer påträng-
ande än någonsin så är det faktiskt 
så att krigen minskar på jorden nu. 
Den eld som hölls vid liv genom 
natten har nu hjälpt solen och mig 
att orka genom årets längsta natt.

Ett stort tack från
Earthhearts gudmor IngaMari Solders

”Jag såg
en ulv, en räv, en hare, 
å dom dansade alla tre”...

Foto: Jenny Staaf

www.earthheart.se

Fortsättn. sid 20
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18-19 april: Anders Hallgren
25-26 april: Gerard O’Shea
16-19 juni: Freestyleläger

Dessutom: 
Agility. Valpkurs. Livräddning. 
Slyngelweekend. 
Nosarbete. Rally. 
Hundkul. Spår.  

Missa inte HUNDraelvans
kurser 2009!

www.egetbevag.se • 0622-30012

Entreprenadmaskiner
Snöröjning mm. 

Markarbeten
Vägarbeten

Tenglunds Taxi & Maskin KB

Erik Tenglund          0622-105 45       070-577 16 66  Fax 0622-105 70
Erik Tenglund 0622-105 45 070-577 16 66 Fax 0622-10570

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

Missa inte
festivalen!

www.urkult.se Fo
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30 juli – 1 augusti

Stöd ÅSK! Bli medlem! 
Enskild 100:-
Familj 300:-

Bankgiro: 5741-7511 
Börje Olofsson 0622-198 35

För mer info: www.adalslidenssk.se

Min fader var en mycket djurvänlig man. Gjorde holkar och satte upp runt omkring 

gården för småfåglarna. 1899 hade nunnorna gått mycket hårt åt skogen i Moflo. 

Det var stora fält av granskog som på en sommar alldeles torkade bort. Det 

var friska vid roten, men en bit uppå föll barken av och de var torra. Och innanför 

barken var det så mycket med larver, så mesarna hade dukat bord, när de följde 

med vår avverkning. En teta blev så tam så hon satt på huvudet och på våra knän 

när vi satt och åt på matsäcksbetan. Den högg i med näbben i våra getostskivor 

och skulle flyga, men kommen utanför betan, var osten så tung så båda ramla mot 

backen. Pappa högg och jag körde och när vi hade lässa på lasset bruka vi äta upp 

matsäcken utan eld, tuggade de frusna köttbitarna och den stekta sluringen, som 

var lagd in i smörbetan. Mycket gott var det, men att vi inte blev sjuk att tugga 

isen var en gåta. Ja, det var om teta jag skulle skriva. När vi satt där och åt och 

märra åt höet, flög tetan gång på gång och satte sig på märras öra och hon vart 

så ilsken så hon slängde med huvudet innan hon fick av den objudna gästen. Varje 

kväll när pappa gick från hågstet följde tetan den 2½ kilometer långa vägen hem, 

ömsom flygande och ömsom sittande på Gubbens huvud, men stannade alltid vid 

åkerhagen, där vi hade en del hus stående. När morgonen kom lade Far i matsäck åt 

teta på så sätt, att han runt kring vecket på mössan, placerade små pannkaksbi-

tar och när han kom ut om hagen mötte han skyddsling, som fick brått att flyga på 

mössan och ta en bit, samt sedan till en gran och fastsätta i lavet och på så sätt 

fortsatte den tills mössan var tom. Om tetan någonsin fann rätt på det hon göm-

de det fick vi aldrig veta. Året 1900 på förjulsvintern skulle två gubbar i Sörmoflo 

gå till skogen och hugga timmer och när de gått en bit utom hagen kom en teta och 

satte sig på huvudet på dem. Den ene av gubbarna, han hette Zakrits Sundin, stor 

och axelbred som en jätte, men var mycket mefull som man säger och ville vända 

hem med detsamma, för, sade han, det är ett varsel att det kommer att hända 

oss nå ont i dag. Men den andre gubben som hette hans Jakob Nolén, hade från 

Moflo hört talas om denna teta, övertalade sin kamrat att ej bli rädd, för det var 

nog Kallins teta i Moflo och sedan gick de åt skogen och ingenting hände och sedan 

hade de sällskap varje dag en tid, tills den kom bort.

P. J Kallin gn. Linda Svedin f. Kallin

Jag fortsätter att skriva från min farbror P.J. Kallins dagbok, 
så det är helt och hållet hans egna ord.

Hälsningar Linda Svedin

Nunnor = granbarksborren. Teta = lavskrikan. Matsäcksbetan = smörgås där betan är pålägget eller ”sôvlet”. Lässa = lasta. 
Sluringen = gammal maträtt med mandelpotatis och rimmat fläsk. Smörbetan = en smörgås med smör på. ”Betan” var pålägget. 
Märra = sto. Hågstet = platsen där man avverkar skog. Mefull = skrockfull.
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Lions Club 
Bilden togs i samband med utdelning av Lions Club Näsåkers verk-
samhetsbidrag på 5000 kr till Hem och Skola föreningens ungdoms-
gård i Näsåker.  På bilden ses ungdomsrådets Viktor 
Jonsson och Carolina Abrahamsson ta emot checken 
av Lions president Jan Olsson.
Med vänlig hälsning Per-Olov Olsson

Så har vi ännu ett jubileum att 
uppmärksamma i Näsåker. 1999 
startade Mari Ryberg, Maggan 
Alton och Nisse Humlesjö den 
filmhelg som nu går in på sitt 
tionde år. De första fyra åren 
roddes iland med sponsorhjälp 
från företag och föreningar i 
byn samt Film i Västernorrland 
och studieförbund. Nu står eve-
nemanget på egna ben, främst 
tack vare  intäkterna från fika-
stunderna. Allt är ideellt hem-
bakt!

Vi har frågat några filmentusiaster 
vad de tycker om festivalen. Nisse 
Humlesjö säger att det är uppfris-
kande och kul att den fortsätter. 
”Bergens fånge” är en stark film 
han särskilt minns. Så skulle han 
vilja se alla filmer av Kieslowski, 
den isländska Korpen flyger och 
gärna lite fler lokala dokumentä-
rer, om när kraftverket byggdes t 
ex. ”Jag börjar komma i den åldern 
då man gärna vill se om gamla bra 
filmer”, avslutar han.
Astrid Olsson har försökt vara med 
på varenda film. – Det har varit så 
bra eftersom jag fått se filmer jag 
aldrig annars skulle ha sett. Jag 
brukar sitta på yttersta bänkra-
den och gå ifrån utan att tala med 
någon efteråt, för jag vill smälta 
intrycken själv. Roy Anderssons 
filmer kommer man ju ihåg och en 
iransk film om cyklande kvinnor. 
Så tycker jag det är så fint ordnat 
med servering och gott fikabröd. 
Toppen, helt enkelt!
För Ulla Lundin är det en film 
som står väldigt tydligt i minnet, 
den vietnamesiska ”När solen 

står som högst”. en som höjdes 
till skyarna av alla kritiker, men 
som jag inte alls tyckte om var 
”Sånger från andra våningen”.  Av 
svenska skådisar hör Ann Petrén 
till mina favoriter och hon gjorde 
en fantastisk rollprestation i ”Om 
jag vänder mig om”. Rent allmänt 
är det så trevligt att se så mycket 
folk och allt godis man kan äta i 
pauserna.
Maggan Kantén-Eriksson och 
”Brasse” Kantén är också trogna 
festivalbesökare. En film som de 
båda gärna vill se är Män som 
hatar kvinnor. (Den kommer inte 
med i vårens festival, men går 
säkert att hyra framöver.) The 
Queen, Skenbart och Parfymen 
är filmer som de minns spontant. 
Vad som är så bra med att köpa 
en festivalbiljett är att man då kan 
välja och vraka bland urvalet. Hela 
arrangemanget med mat & fika i 
pauserna och minglandet med allt 
folk som man kan prata film med 
är också en höjdpunkt, tycker de.
För egen del har jag bara varit 
med de senaste fyra åren. Den 
gråtande kamelen var den film 
som gjorde starkast intryck på mig 
eftersom den var så olik allt annat 
jag tidigare hade sett, men Kalle 
och chokladfabriken var också 
en fräsch och frodig upplevelse. 
Tyvärr är min favoritfilm hittills i 
år uthyrd under vår festival, men 
jag rekommenderar varmt den 
irländska ”Inside I´m dancing” 
till alla som vill bli känslomässigt 
berörda av både sorg och glädje. 

Vi ses den 24-25 april, hälsar
Annika Gustafson

Årets program ser du på nästa uppslag!

Filmfestivalen 
                         firar 10-årsjubileum

Här är alla filmer som visats genom 
åren. Har Du några särskilda favoriter, 
eller några Du gärna vill se i repris? 
Tipsa i så fall oss i filmgruppen.

April -99: Ronja Rövardotter, Belma, 
Bergens fånge, Barnen från Frostmofjäl-
let, Det turkiska badet, Den magiska 
bollen, Frihet - Den blå filmen, I faderns 
namn, Ceremonin

April -00: Den enda rätta, Ett löfte, 
Krigarens hjärta, Hanuman och apornas 
planet, Central Do Brasil, Spring Lola, 
Min höna Riaba, Eldslukaren

Nov -00: En liten julsaga, Stjärnsystrar, 
Il Postino, Lusten till ett liv, Gadjo Dilo, 
Hana-Bi

Mars -01: Filmlördag för konfirman-
der. Sleepers, Dead man walking

April -01: När solen står som högst, 
Vingar av glas, Riff-Raff, Mitt liv i rosa, 
Brother, where art thou?, Vita fjädrar 
(Peter Snickars kortfilm från Lidgatu), 
Eva & Adam, Sånger från andra 
våningen, Överraskande arv

Nov -01: Så vit som en snö, Efterskörd, 
Billy Elliot, Efter livet, Blinkande lyktor

Nov -02: Små hjältar, Snö faller på 
cederträden, Irländska hjärtan, Min 
mamma hade 14 barn, Junk mail, Sleepy 
Hollow

April -03: Kulturhelg.  Älskar dig för 
evigt, Prinsessan + krigaren, Vikarien, 
Jag är Dina, Elina - som om jag inte 
fanns, Monsunbröllop,The others

Teater: Östan om sol, västan om måne. 
Musikafton med Ulf Wakenius & OYEDÅ

April -04: Skenbart, Hip Hip Hora, 
Dagen jag blev kvinna, Kalenderflico-
erna, Om jag vänder mig om, Psalmer 
från köket

Feb -05: Armbryterskan från ensam-
heten, Flying Daggers, Skogsarbetaren 
Doris Berglund, Att vara och ha, Masjäv-
lar, Eternal sunshine of the spotless mind

Feb -06: Tjenare kungen, Mot väggen, 
De bästa av mödrar, Kalle och chokladfa-
briken, Den gråtande kamelen, Järn 3:an

April -07: Att återvända, Storm, Under-
bara älskade, The Queen, En obekväm 
sanning, Parfymen - Berättelsen om en 
mördare

Feb -08: Du levande, Pans labyrint, På 
min breda och fula dialekt (kortfilm om 
Nicke Sjödin), En såpa, De andras liv, 
This is England

 

Den offentliga medfinansieringen av projektet är nu beviljad 
och vi väntar med spänning på det slutgiltiga beskedet från 
EU den 16 juni. Vi beräknar att starta projektet den 1 juli 2009.

Under våren kommer vi att rekrytera de som vill arbeta i verk-
samheten och med att bygga Hedenhösland. Du som 
är intresserad av att delta är välkommen att kontakta oss!

www.hedenosland.se 

Projektledare; Karin Jansson Borg
Tel. 0622-300 80, 070-629 34 43

Nu är Hedenhösland på gång!

Den 26 november 1995 fick Elsie 
Edvall f. Kallin ett berv från Mimmi 
Kallin, med denna dikt som Mimmi 
skrivit. Det är minnen från gågna ti-
der som hon tecknat ner.

En gårdsgrytas öde
Grytan hade sin givna plats invid 
brunnen.
I den kokades vittvätten.
När julgrisen slaktades skulle vattnet 
vara skållhett.
Grispären hade kokats i den, stampa-
des ihop med kornmjöl till en sörpa, 
späddes efterhand ut med diskvatten.
Grisen satte upp trynet smackade och 
åt. Och fläsket blev gott.
Grytan var ett måste, på en gård, i sin 
mångsidiga användning.
Nya tider kom. 
Grytan kom på undantag. 
Några år tjänstgjorde den som blom-
kruka.
En dag hamnade den på källar-
backen. 
I regnvattnet flöt några gamla 
pärsäckar. 
En dag var grytan borta. 
I gräset låg säckarna. 
Men grytan hade gått!
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De ofrivilliga
Regi: Ruben Östlund.
Längd: 1 tim 42 min
Tid: Fredag 18.30
Ruben Östlund lovordades för sin första 
film, ”Gitarrmongot”. Beröm har också östs 
över hans nya film; ”De ofrivilliga” är en 
ovanligt berättat historia om något så van-
ligt som det där vardagliga, ogenomtänkta, 
kanske triviala grupptrycket – som det är 
så lätt att falla in i. I fem fristående berät-
telser får vi följa bl.a. grabbgänget som su-
per till, tonårstjejerna på väg ut, konflikter i 
personalrummet…Vi känner igen oss och 
kan både skratta och gråta åt eländet.
Kameraögat placerar oss mitt i smeten, 
som om någon smygfilmar. Känslan av 
dokumentär är påtaglig, vilket betyder att 
alla spelar ruskigt bra!

Couscous
Regi: Abdelatif Kechiche
Längd:2 tim 31 min
Tid: Fredag 20.30
En film som trollbinder med enastående 
manus, dialog och rollprestationer. Med en 
berättarteknisk anti-estetik som fokuserar 
på vardagshändelserna mer än höjdpunk-
terna i historien. Vi vet inte att Slimane 
planerar att öppna en restaurang förrän 
han tillsammans med styvdottern ansöker 
om banklån. Skildrar stor kokkonst, invan-
drares problem med myndigheter och öns-
kan att lämna ett arv till sina barn.

Det går en röd tråd genom de flesta av filmerna i år som handlar om att 
förverkliga sina drömmar... Kom och låt dig inspireras!
På lördag bjuder vi på tårta för att fira våra tio år med film. Under pauserna blir 
det gott fika som vanligt. Soppa på fredag och på lördag serveras Annas veg-
etariska couscous.

Välkomna till årets filmfest!
Anita, Ingamari, Gunnar, Maggan, Mari.
Medarrangör: Film i Västernorrland, ABF

1 biljett: 65 kr Festivalbiljett (alla filmer): 170 kr

För information: 
0622-101 13 
070-318 15 66

Väglöst Land
Regi: Mikael Wiklund
Längd: 50 min
Tid: Lördag 14.00

Under tre år har de filmat livet som fjäll-
värdar på Jakt & Fiskecampen i Meikak, 
belägen 5 mil norr om polcirkeln i Arje-
plogs fjällvärld. Vi får följa med det varda-
gliga livet för Mikael Wiklund och Maggie 
Norlén och se hur det är att arbeta och bo 
utan rinnande vatten, toalett eller elström.

Maria Larssons eviga 
ögonblick

Regi: Jan Troell
Längd: 2 tim 11 min
Tid: Lördag 15.30 
Under 1900-talets första år vinner den 
unga arbetarkvinnan Maria en kamera på 
lotteri. Hon är då gift med divesearbetaren 
Sigfrid Larsson som är en hårt arbetande 
familjeförsörjare, kvinnokarl och periodvis 
alkoholmissbrukare. Maria är också mor 
till en barnaskara som till sist ska komma 
att rymma sju barn. Fotografen Sebastian 
Petersson lär henne att fotografera och 
Maria kommer att se på världen och till-
varon med nya ögon. Grannar, krukväxter, 
barnen, katten allt kommer till liv i hennes 
bilder som ska vara i evighet medan allt 
annat förgår.
Filmen belönades med flera guldbaggar 
och Maria Heiskanen fick en för bästa 
kvinnliga huvudroll. Maria Larssons eviga 
ögonblick var Sveriges bidrag till Oskars-
galan 2009.

Trädälskaren
Regi: Jonas Selberg Augustsén
Längd: 1 tim 16 min
Tid: Lördag 18.30
Insikten kommer en sen och blöt kväll i 
Stockholm. Han står full på ett torg och 
pissar mot dess enda träd... och inser att 
han måste därifrån. Tillsammans med två 
vänner återvänder han till Norrland för att 
göra det enda logiska – bygga en trädkoja, 
fjorton meter över en vacker älvdal. Inter-
vjuer med diverse kunskapare i psykologi, 
mytologi, religion, trendanalys och förfat-
tarskap varvas med skildringen av hur de 
tre vännerna spikar på sin koja. Respon-
sen från de gamla vänner som bott kvar 
på orten är inte lika god, de har svårt att 
förstå varför någon vill komma tillbaka till 
landsbygden. En innerlig och varm doku-
mentär.

Slumdog millionaire
Regi: Danny Boyle
Längd: 2 tim
Tid: Lördag 20.15
Hur kommer det sig att vår hjälte, den in-
diske slumpojken Jamal, hamnar i den 
glittriga TV-showen ”Vem vill bli miljonär?” 
Och hur kan han dessutom svara rätt?! Det 
är intrigen i denna Holly-och Bollywoodsty-
lade saga om den fattige pojken som mot 
alla odds vinner både prinsessan och mil-
jonerna. Det är ett filmäventyr i högt tempo. 
Här möts hårdför realism och romantisk 
saga; det är färgstarkt, spännande, grymt 
– till det kommer dans och musik! (hyllat 
soundtrack av A R Rahman). Det här är fil-
men som tog hem 8 Oscarsstatyetter!

10-års jubileum! I pausen bjuder vi 
vår kära publik på tårta.
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Näsåkers
 Hem & Skolaförening

&
Ungdomsgården

tackar för det gångna 
läsåret och önskar alla en 

Trevlig sommar!

Utför alla sorters arbeten inom
Mark & Anläggning, Lastning, 
Snöröjning, Buskröjning
Även försäljning av vägtrummor mm

0622-400 22, 070-525 19 10
Norrtannflo 203, 880 30 NÄSÅKER
e-post: lennart@stromboms.com

 

Strömboms 

Entreprenad
Utför alla sorters arbeten inom

Mark och anläggning
Lastning • Snöröjning • Buskröjning
Även försäljning av vägtrummor m.m.

0622-400 22 • 070-525 19 10

Norrtannflo 203, 880 30 Näsåker
e-post: lennart@stromboms.com

Tel: 301 43

IngaMari Solders 
Rosenterapeut och Beröringspedagog
Mottagning i Tannflo, Resele
ingamari@vildros.com
Tel 0622 103 99, 0703 47 50 97

www.vi ldros .com

Kropps- och själavård
Rosenmetoden:
www.rosenmetoden.se

TaktilStimulering:
www.beroring.se
Välkommen!

Janne
Önnerud
16 maj, kl 19.30 
Pris: 150:-

Boka biljetter:

Ulla 0622-301 69 / Helena 0622-300 66

Se mer på hemsidan www.asmon.se

Välkommen!

 Kom och gör
er påsk– & vårfina!
Unna er det! Stora som små, 

han som hon.
Välkomna!

Helen, 076-778 00 58

Råklippet

Önskar du hjälp med
fastighetskartor m.m.
Även övriga tekniska

frågor som t ex bygglov
och VA-frågor.

Välkommen in till 

Medborgarkontoret
Nipvägen 7, Näsåker • 0622-68 30 00

UNGDOMSGÅRDEN INFORMERAR

På Ungdomsgården umgås ni, spelar biljard, bordtennis, 
Nintendo WII, spelar musik, sällskapsspel, fikar.

Ungdomsgården har stängt under påsklovet.

Säsongen avslutas den 22:a maj.

Vid badhusentren kommer en låda att placeras, där kan ni 

lägga förslag/åsikter till Skolrådet, Hem– & Skola och Gårdsrådet. 

Näsåkers Hem– & Skola önskar alla en Glad Påsk!

Öppettider : 

Måndagar   18 - 21  från åk 6

Fredagar      18 - 22  (20-22 från åk 6)

OBS: Fiket öppet för alla (alla tider)
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Salong Liss

Välkommen in till oss på Storgatan 23, Näsåker. Tel: 0622-106 40 

Möt våren med nyfixat hår!
Kom till oss om du vill ha lite fräsch färg 
i vårens nyanser, kanske är du sugen på 
en ny frisyr?

Professionell och säker håltagning!
Om du funderar på hål i öronen så är det 
en bra tid för det nu. Vi använder Blomdahls 
allergivänliga örhängen, även till försäljning.

Leter du efter present?
Här hittar du fina smycken för dom yngre!

Öppet mån-fre, kvällsöppet varje vecka. Linda & René

Får ni besök 
av bekanta? 

Har ni trångt? 
Vi hyr ut stuga! 

6 bäddar, varmbonat

0622-10569
Björklund

Vackra och prisvärda

Smycken
i Åsmon, gå in på hemsidan

www.tulpano.se
Välj ut vad du vill ha och 

beställ av mig.

Anita Rahn 0705 87 84 58

Du kan också boka smyckeparty
där du får ett smycke och
5% av försäljningspriset!

Blästa
Creations

Vi har keramik, glas och smycken. 
Kortkurser i keramik i sommar för 
alla åldrar. 
Telefon 0622-67 58 00

epost: blastacreations@gmail.com 
www.blastacreations.com

Butiken, Studio 33

      Storgatan 33, Näsåker

                 öppnar i påsk!

Byggnadssnickerier
i specialutförande
efter ditt önskemål

• Portar
• Fönster
• Trappor m.m.

Industrivägen 4, 880 30 Näsåker
Tel: 0622-103 04
Fax: 0622-101 20

Adress Våning  Storlek  Yta  Hyra 

Pelle Mohlinsväg 3 1 3 rum & kök 88 6.122 
 
Pelle Mohlinsväg 3 2 3 rum & kök 88 6.122 

Orrvägen 6 2 2 rum & kök 65 4.577

Orrvägen 3 E 2 2 rum & kök 70 5.055

Storgatan 21 1 2 rum & kök 68 4.653 
  
Storgatan 21 2 2 rum & kök 68 4.653 
 
Storgatan 21 2 3 rum & kök 75 5.113
 
Ängsvägen 30 A 1 2 rum & kök 46 3.508

Intresserad? Kontakta: Helen Bystedt 0620-68 28 60

Ewa Norèn Svensson: 0620-68 28 63

Lediga lägenheter i Näsåker!

Mer information om lediga lägenheter finns på:

www.solatum.se

Husvärd för Näsåker / Junsele:
Lars ”Bubben” Lundgren
Du når honom lättast mellan 10–11 
på telefon: 0622-100 76

  Vi önskar er alla en

Glad Påsk!

 krämpor – var en mycket aktiv tjej 
som bland annat tävlade i hopp-
ning med tre egna hästar. Men 
när hon var 12 började sjukdo-
men smyga sig på, inledningsvis 
”bara” genom svaga bröstsmärtor 
och att hon helst gick på tå efter-
som hälsenorna börjat kortas av. 
Tyvärr lät inte sjukdomen hejda 
sig med detta utan fortsatte istäl-
let utvecklas. Diagnosen heter 
Friedrichs Ataxi och innebär att 
alla muskler efterhand förtvinar. 
”Bröstsmärtorna” hade alltså sitt 
ursprung i att hjärtmuskeln drab-
bats, och utöver att Ulrika lång-
samt förlorar möjligheten att styra 
sina rörelser har hon även utveck-
lat skolios (sned rygg) och hörsel- 
såväl som synnedsättning.
– Ordet ”ataxi” betyder ”oreda”, 
berättar Ulrika. Och oreda är just 
vad en sån här sjukdom ställer till. 
Men jag har inte ont någonstans 
och jag har lärt mig leva med min 
sjukdom. Fast i och för sig har jag 
ju inte heller något val.
Sedan 1992 använder Ulrika rull-
stol. Och när det aktiva hästlivet 
var slut gick hon istället över till 
hundar. Bland annat deltog hon 
i en instruktörsutbildning och 
menar idag att det är bland det 
mest givande hon gjort. Hon har 
utbildat två egna hundar till dip-
lomerade servicehundar och även 
varit aktiv inom assistanshundsrö-
relsen och ataxiförbundet. Med de 
tidigare hundarna reste hon även 
runt en del i landet och föreläste 
om funktionshinder. Där fick jyck-
arna visa praktiskt hur de hjälpte 
matte i många sammanhang. 
Men idag är det alltså ett lugnare 
tempo som gäller för fru Viklund. 
Kärleken, hundarna, en fin gemen-
skap och närheten till naturen är 
viktigast av allt. Och allt detta har 
hon nu funnit i sitt dagliga liv – 
i en liten by som hon för ett par 
år sedan knappt visste existerade. 
Visst är livet fantastiskt?! 

Fortsättn. från sid 5. Vi ville bo...
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Först i kommunen med EU-certifierad utbildning 
inom värmepumpinstallation

Sture: 070-64 93 981  •  Jesper: 070-692 23 98  •  Illern: 070-284 91 11

Klassisk massage
&

Bindvävsmassage
Medicinsk Qi-Gong

Biyunmetoden

Hatha Yoga

Välkommen till

Jeanette Flodin
Diplomerad massageterapeut
Diplomerad bindvävsmassör

0622-103 55

Vägverket tog våra skyltar!
...men vi har öppet som vanligt.

Glad Påsk!
Sture och Marianne Persson

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

www.ivt.se 

• Bergvärmepumpen som är perfekt 
 för nästan alla svenska hus 

• Nyutvecklad varvtalsstyrning ger 
 alltid rätt värme 

• Extra eltillskott behövs inte. 

• Besparingen blir maximal

IVT PremiumLine X11

Här är värmepumpen 
du väntat på

PREMIÄR

Röda Fjädern
20:- oavkortat stöd

till Hjärnfonden.
Ring 0622-105 73

www.rodafjadern.se

2009 års Röda fjädernkampanj är ett samarbete 
mellan Lions och Hjärnfonden

Nyligen var jag inbjuden som 
gäst på världspremiären av 
filmen ”Gentlemannafisken” 
av Martin Falklind. Martin 
är, förutom chefredaktör på 
Fiskejournalen som är Sveri-
ges största fisketidning, också 
filmare och har tidigare gjort 
flera filmer med stöd av bland 
andra WWF. 

Över 500 personer deltog på 
Lorensbergsteatern i Göteborg 
och jag hade tillfälle att under 
den följande middagen få sitta 
med en ekonom som precis gjort 
en studie med åtföljande rapport 
åt Nutek, verket för närings-
livsutveckling. Syftet med stu-
dien var att titta på ett hållbart 
utnyttjande av Östersjölaxen som 
sportfisk. En mycket intressant 
del i rapporten är följande: Om 
man tar de ekonomiska resultat 
som finns i laxälvarna i Skottland 
och överför dem till våra svenska 
outbyggda älvar och dess laxar, 
skulle en sådan utvecklad sport-
fisketurism innebära 1,4 miljarder 
i intäkter! Eftersom turism ger tre 
anställda per omsatt miljon skulle 
det i sin tur innebära nära 4 000 
sysselsatta inom turism, i norr-
ländsk glesbygd. Och om vi tar 
denna ekvation ännu ett steg och 
tänker oss att vi faktiskt åtgärdar 
de utbyggda älvarna och bygger 
fiskvägar så att vandrande fisk 
återigen kan komma upp i t ex 
Ångermanälven, då skulle siff-
ran bli ännu mycket större. Det 
är absolut ingen omöjlighet att 
tänka sig mellan 10 000 och 15 
000 nya sysselsatta, en siffra som 
ingen annan näring kan erbjuda 
glesbygderna. Och detta är lågt 
räknat, utredaren tog bara 25 pro-
cent av de skotska resultaten för 

att inte få en överdriven bild av 
potentialen…
 Den 2 mars samlade jag 
och Lennart Norström samtliga 
fiskevårdsområden i Sollefteå 
kommun till ett möte, dit vi bjudit 
en av Sveriges mest framstående 
forskare när det gäller fiskvägar, 
Peter Rivinoja från SLU i Umeå. 
Han visade på de praktiska resul-
tat som man idag uppnår i vat-
tendrag som är utbyggda med 
vattenkraft. Idag överlever 95% 
av de vandrande fiskarna både 
upp- och nedströms, ett resultat 
som ingen hade trott på för 20 år 
sedan. Som resultat av detta möte 
är vi nu en stor grupp som arbe-

tar för att få till stånd en förstu-
die för att se vilka förutsättningar 
som finns i Ångermanälven och 
Faxälven för fiskvägar och åter-
etablering av vandrande fisk som 
havsöring och lax. 
 Kombinerar vi nu siffrorna 
från Nutekutredaren med den 
överlevnad man idag kan få i fisk-

vägar förstår alla vilka fantastiska 
möjligheter till en hållbar näring 
som finns i detta i framtiden. 
 Att i det läget ge bort våra 
sista strömsträckor till Vattenfall 
för att de ska tjäna 3 miljoner till 
i Ångermanälven, som årligen 
ger kraftbolagen 3 500 miljoner i 
intäkter vore med andra ord mer 
än dumt. Detta därför att de 
strömsträckor som Vattenfall 
nu vill åt är fullkomligt avgö-
rande i en framtid om vi någon-
sin ska kunna få vandrande fisk 
i vår älv igen.
 Ger vi bort Hundforsen och/
eller Bastuvallen för en spottsty-
ver kan man säga att vi ger upp 
alla chanser till en återetablering 
av lax och havsöring. 
 Självklart ska vi inte göra 
detta. 
 Tvärtom bör så många som 
möjligt engagera sig i arbetet med 
återetablering av vandrande fisk. 
I Finland har man i ett älvsystem, 
rätt likt Ångermanälven, skapat 
ett EU-projekt där deras motsva-
righeter till våra länsstyrelser och 
kommuner ställer upp helhjärtat. 
Som ett av flera huvudskäl för 
detta projekt, förutom ekologiska 
och ekonomiska skäl, står följande 
vilket jag tycker vi också har skäl 
att begrunda och som passar som 
avslutning för denna artikel:
 ”Det sociala kriteriet är det 
viktigaste – laxen tillhör älven 
och vi måste återskapa dessa 
historiska värden samtidigt som 
vi på så sätt betalar tillbaks för 
de orättvisor som upplevts när 
resursen försvann i samband med 
etableringen av vattenkraften”. 

Fiske i älven

Text: Christer Borg
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Skaparverkstan Livsglädje
tidsbeställning

0622-10134, 070-212 42 25
Urhuset i Näsåker. Dip. certifierad

 Massage/bioenergi terapeut, Reiki healing,
Dans/föredrag till vardags & fest 2-3 maj gudinnedanshelg i Åsele 

Försäljning:
Optimistkalender för livet: 

Färgade ord från en talande trädgård ,en underbar gåva till dig själv, 
vännen eller till din personal. Konst.

Välkomna! www.pudja.se

Välkommen till påskens
gudstjänster i 

Ådals-Liden, Junsele,
Resele och Eds kyrkor! 

För info, se predikoturerna
i Tidningen varje torsdag

Pastorsexp tfn 0622-100 21

Sista chansen
till fina dagar på isen! 
Botanisera i vår isfiskehylla

Ombud för:

Öppettider: 
vardagar: 7 - 20  •  lördag: 9 - 19 • söndag: 10 - 19

Välkommen!

Handelsbanken
Näsåker  0622-10013

I Handelsbanken har det lokala Kontoret
det samlade ansvaret för sina kunder.
Vi bygger allt på närhet till kunderna.
Du kanske redan vet var ditt närmaste
Kontor finns? Välkommen in!

Öppettider
Måndagar – Fredagar:

07.00-16.00
Lördagar – Söndagar:

(samt övriga helgdagar)
Stängt

Beställning av sjukresor och
färdtjänst görs via Samtrans
beställningscentral, telefon
0620-439 00 (Dygnet runt)

Bussresor samt övriga resor
bokas: mån-fre 07.00-16.00
på vår telefon 0622-101 01

Marie Lundin

Flexibla tider! 
Ring för bokning: 

0622-102 02
Varmt välkomna!

1:an o 2:an som höll till i Eje 
Erikssons hus i Åsmon och hade 
var sin lärare. Det var Frida 
Larsson (Sven-Olovs mamma) 
och Johansson (Viktors fru) 
som hade hand om den under-
visningen. I Åsmon gick även 
5:or o 6:or med överläraren 
Levi Lindkvist som undervisare. 
Klasserna var inrymda ett äldre 
hus som Olssons var ägare till. 
Vi 3:or o 4:or gick i Norrmoflo i 
en halvt förfallen gammal skol-
byggnad. Där fanns 
även träslöjdsal. 
 Vi hade Inga Lind-
ström (senare Olsson 
efter giftermål med 
Nils-Petter) som lärare. 
 Om jag ej minns fel 
så kom Svante redan 
första sommaren att 
kunna åka cykel för 
”egen maskin” igen, 
även om det i början 
bara gick bra på plan 
mark. Men i stort är 
ju Åsmon en plan by. 
Så jag tror att Svante 
kunde åka cykel till skolan när 
han började 5:e klass. 
 Eftersom 2:a världskriget 
upphörde 1945 kom bl.a. bensin 
att bli fri att köpa för gemene 
man efter en tid. Men det var 
väl först 1946 det blev lite mera 
fart på trafiken och då började 
folk “ta fram” undanställda, 
och skaffa, fordon. Ivar Åman 
köpte en ny BMW motorcykel, 
och det var den första kardan-
drivna som jag såg. Andra köpte 
gamla militärmotorcyklar. Bl.a. 
Kalle Johansson som köpte sig 
en Monark (kanske 250-350 
kubik). Johan “Motor Johan’ 
Johansson kom liksom Hans-
Petter Viklund på HD. De två 
hade kanske haft sina HD:ar 
redan innan kriget? Erik Åman 
skaffade sig en 600 kubikare av 

något märke, kommer ej ihåg 
vad. Fick åka med honom en 
gång och det var en upplevelse. 
Fullt ös! Åkte även med Kalle 
Johansson en gång och då gick 
det lugnare till, men jag kommer 
ihåg att jag tyckte att han lutade 
sig (ej motorcykeln) åt fel håll i 
kurvorna. 
 Pappa hade kvar sin Hus-
kvarna (Y 2415) 98 kubikare 
sedan före krigsutbrottet och nu 
satte även han den i “rörelse”. 

Jag åkte lite på den som 10-åring 
i omgivningen. Men pappa åkte 
på den till Torpshammar (vi 
andra åkte tåg) när han hade 

semester sommaren 1946 (eller 
var det kanske 1947). Han 
tyckte det blev så jobbigt med 
den långa turen att han var till 
cykelhandlaren och bytte till en 
ny trampcykel, som han tog på 
tåget tillbaka, när semestern led 
mot sitt slut. Cykelhandlaren 
gjorde antagligen en strålande 
affär. 
 Även bilar “kom dagen” 
efterkrigstiden således kom en 
Ford fram hos Olssons. Den 

var väl av årsmodell 
1936 eller 37 skulle 
jag tro. Tror att det var 
gamla fru Olsson som 
ägde den. Nu skulle 
pojkarna Ivar och 
Birger övningsköra för 
att kunna skaffa kör-
kort. NilsPetter och 
de övriga äldre barnen 
hade antagligen kör-
kort tidigare. Övning-
arna skedde hemma på 
gården och vi, som inte 
var så bortskämda med 
bilar, deltog som ivriga 

åskådare till alla körnings-, 
backnings- och vändningsma-
növrar. 

Fortsättn. från sid 6. Minnen från...

Fortsättning i nästa nummer.
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VÅGRÄTT:
 9.  Sittplats för värmeälskare
 10.  Veteraner
 12.  Skällsord
 13.  Föregick Nord- i bankvärlden
 14.  Hör till djur- eller växtriket
 17.  Kan beskåda Colosseum
 20.  Överräckte
 21.  Gjorde man i bassängen
 22.  Rastlös
 23.  Konjunktion
 25.  Del av rymdfarkost
 28.  Tillägg till skrivelse
 29.  Svagt koniskt stål
 31.  Betyder ”den starka”

 
 
    

132.  Nerkylt
 34.  ”Den yngre”
 35.  = 100 centavos
 36.  Doppa i mjöl
 38.  Asiatiskt språk
 40.  Du-objektsform
 41.  Två sjuor
 42.  Ombilda
 46.  Var korsettanvändare
 48.  Ärkeängel
 51.  På Kairo-bil
 52.  Fågel som inte kan flyga
 54.  Yta
 55.  Lågadligt tilltalsord
 57.  100 kvadratmeter

 58.  Färg-TV-system
 59.  Vill väl alla vara i sångtävling
 63.  Äldre VW-modell
 64.  Liten vinylskiva
 65.  Tilltalsord till katolsk präst
 67.  På äpple
 69.  Kan man ta med
 70.  Simpelt
 74.  Skynda
 75.  För ögonblicket
 77.  Bäraren bräker
 78.  Spjut och kula
 79.  Lärosats

LODRÄTT:
 1.  Är Gotlandsmylla
  2.  Hyllningsord
  3.  Tajo i Portugal
  4. Ville pappan ibland Emil
  5. Huvudrollsfigur i ”Dallas”
  6.  Silvervit metall
  7. Hyllar människors olika värde
  8.  Arbetsledare på fabriksgolvet
 11.  Höjdpunkt
 13.  Norr om Ahmadabad i Indien
 15.  Syfta på
 16.  Uttalade
 18.  Kvalster
 19.  I det havet ligger Kykladerna
 24.  Vrång
 26.  Förtröstan
 27.  Kort synål
 28. Korsa
 30.  Med kluven stjärt
 33.  Skilja
 37.  Den handlande i passiv sats
 39.  Hasardspel
 40.  Anger riktning
 43.  Gör mången god sommarrätt
 44.  Kan utföras med kanyl
 45.  Vass
 47.  Mer lokalt mästerskap
 49. Där gick Noaks ark på grund
 50.  I zebra
 53.  Kanske där man grillar
 56.  Plats för svårt sjuka
 57.  Kan man ta sig
 60.  Solvarv
 61.  Andra delen av två
 62.  Saklig
 63.  Med väl
 65.  Erhöll
 66.  Dovt fall
 68.  Kjol
 71.  Sund
 72.  Obegränsad tidsrymd
 73.  Medgång
 76.  Anger riktning
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63 BOSSE 64
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75 76 77
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Skicka lösningen senast den 11/5 till Bo Lundgren, Lärkvägen 13, 88030 Näsåker. Först rätta lösningen vinner ”Hemlig 
vinst” skänkt av ”Näsåkersmacken” Bilisten. Märk kuvertet ”Byakrysset”. OBS! Vinsten hämtas ut av vinnaren! 
Glöm inte namn och adress. Lycka till!

Byakrysset 1 / 2009

Namn:________________________________________________   Adress:_______________________________________________________________

Vinnare var Eva Näslund, Näsåker som vann 
”Två koppar kaffe betala för en” På Ingelas Café i 
Näsåker. Grattis!

7 st insända lösningar.

Nästa nummer kommer ut vecka 24
Skicka artiklar och annonser före den 25 maj

V A L M Ö T E I F

D I G O A R T I G A

T A L A R E N E R

L I N T E T I D L A

H Y E N A D J Ä K N E O

I X N A E R O P L A N

L A P I D U S R L A V E

A R R E N G I G A E R

R E L T A N G E N T

Y R S E L Ä S T A V A

E I D S V Å G T E M A

V A D A D E G L I R I N G

A E D S V A L K A N D E

G E N E P I O U O R T

N O T E R A R Y L A A

S N F A V I D E U R N A

L E R A G E L R I D

A R U B A L I D A A E G

S C P O R P A

T R Ä D G R E N S I R A P

Lösning på Byakrysset 5 / 2008Meddelande

Prenumeration
Alla hushåll i Näsåker får
Byabladet. Övriga i Sverige
kan prenumerera, den kostar 150 kr/år. 

Sätt in pengarna på PG 16 90 33-8 så skickar 
vi tidningen!
Glöm ej namn och adress på den som Byabladet 
ska skickas till.

Har du nåt att berätta
                      Skriv till Byabladet!

j u n i  •  s o m m a r

Ordet Fritt

Vandaler finns 
tydligen även i Näsåker.
Natten till den 8 mars levde någon rövare med ovan-
stående resultat som följd.. Hela anslagstavlan utan-
för Konsum var ”avklädd”. 
 Som gammal hundägare måste jag också få 
knäppa de personer på näsan som låter sina hundar 
göra sina behov på gångbanor och vägar utan att 
plocka upp skiten efteråt. Det som göms i snö 
kommer upp i tö heter det. Förstår inte att man rea-
gerar på alla ”högar” av skit som man ser. Bajspåsar 
finns att köpa. Använd dessa och släng sedan skiten i 
din egen soptunna.
 Till sist undrar jag varför man låter tunga fordon 
passera på Storgatan? Eftersom det inte finns gång-
banor så är både barn och gamla väldigt utsatta i tra-
fiken. Skicka upp dessa fordon på Riks 90 i stället 
så blir Storgatan tryggare och de boende där slipper 
riskera olyckor, alla avgaser och de oväsen som den 
tunga trafiken medför.

Hans Sjöström

Hus, helst enplansvilla önskas köpa till äldre dam. 
Gärna centralt i Näsåker. Även andra förslag är 
välkommna. Bör vara förhållandevis lättskött. 
Kontakta Dan Kjellin 0622-30083 / 070-334 24 99.



Salong Liss hade öppet hus till Halloween då alla 
som hade lust fick komma för att fixa den rätta hal-
loween-looken. Fröknarna från förskolan Älgen 
kom med några barn, och många kom efter skolan. 

Det bjöds på läskiga godsaker och en del gjorde 
lite halloween pyssel medan de väntade på sin tur.
Senare på kvällen var det disco på ungdomsgården 
dit många små ”spöken” gick.

o vilket pa rty!oo


