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Kära 
Byabladsläsare...
Jaha, då har vårt lilla redaktionsgäng återigen lyckats 
få ihop ett Byablad, tillsammans med alla som skickar 
in sina bidrag. Men tänk vad bra vi har det, vi i Näs-
åker samlar in texter, bilder och skickar till Birgit i 
Helsingborg. Och några dagar senare kommer det en 
helt fantastiskt fin tidning!
Dessutom har vi nu glädjen att få välkomna hennes 
syster Britt-Inger till redaktionen, och till byn igen.
Låt oss nu hoppas på en varm och skön sommar med 
lite ”mer ryssvärme”, det kan behövas efter en i våra 
inflyttade ögon kall vinter…
Ha en härlig sommar!
Karin, Christer och Birgit
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Hej alla Näsåkersbor och bo-
ende i runtliggande vackert 
belägna byar. Jag är nu er nya 
byalagsordförande och vill med 
detta inlägg berätta att jag och 
hela styrelsen är till er tjänst i 
ett år framåt i tiden. 

Näsåker med omnejd är en bygd 
med stor potential och framåt-
anda i min mening. Jag kom hit 
till Norrland, Skogsnäs närmare 
bestämt, 1974, då fem år gammal. 
Norrland blev mitt hem och hit 
har jag alltid längtat när jag varit 
längre tider från min hembygd. 
Att vara en ”grönavågare”, ”hip-
pieyngel” eller kalla det vad man 
vill, varför inte Näsåkersbo, har 
för det mesta inneburit en privile-
gierad tillvaro. Och där med vill 

jag slå ett slag för integration och 
Näsåker är bäst i detta anser jag, 
vi har så många otroliga männis-
kor i vår omnejd, både hitflyttade 

och boende i generationer. Jag 
kan nog säga att det är tack vare 
detta som bland annat Näsåker 
står sig så starkt när det gäller 
inflyttning. Många människor 
vill flytta ut på landet eller till 
detta land från andra länder och 
Norrland avbefolkas i stort, men 
Näsåker är ett undantag bland få. 
Vi har ett varumärke i integration, 
här blir man väl mottagen för den 
man är och detta vill jag tacka er 
alla för, kära Näsåkersbor. 

Låt oss jobba i samlad trupp 
över generationer och kultu-
rer för en by vi älskar.

Niporna är åter i blomning och 
arbetsförmedlingen har pengar i 
år och vi kan ha minst sex män-
niskor i vår nipa som fortsätter att 
skapa en grönskande betesnipa i 
näsåker. Nils Erik Humlesjö har 
dragit i trådarna för att få detta 
till stånd och nu är arbetet redan 
i startgropen. Bastun renoveras 
nu och blir varmare och mer lät-
tillgänglig. Niporna är en under-
grupp som jobbar under Byalaget 
Näsåkers samverkan, alltså bya-
laget. 

Förövrigt rullar Byabladet, DigiT 
och Närradion på som föregående 
år, får vi åtminstone hoppas. Allt 
hänger på de ideella krafter som 
jobbar med detta. Om några eller 
någon vill göra något i byns anda 
kan man starta en undergrupp i 
Byalaget, så är föreningsdelen 
redan ordnad.

Då tackar jag för ordet och 
hoppas att ni vågar höra av er 

med synpunkter och idéer om vårt 
arbete i er tjänst.  I Byalaget har 
vi följande styrelsemedlemmar 
2010-2011; Kim Jensen, Annika 
Gustafsson, Karin Annersten, 
Martin Jönsson, Karsten Ehrhard, 
Jenny Käck, Ylva Segerström, 
Nils Erik Humlesjö och jag.

För Byalaget, Max Nyman
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Byalagsordförande  Max har ordet...

”Att vara en ”grönavågare”, 
”hippieyngel” eller kalla det 
vad man vill, varför inte Näs-
åkersbo, har för det mesta inne-
burit en privilegierad tillvaro.”

Söndag 21 mars hade vi en 
härlig multikultifest på Mar-
kusgården med flera hundra 
deltagare (fullsatt). Mat från 
många olika länder hade gjorts 
i ordning och efter en härlig 
måltid tillsammans avslutade 
vi det hela med dans och sång 
som Danne Kjellin ledde.

Text & foto: Christer Borg

Multikultifest
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Näsåkers by har de senaste 
femtio åren genomgått en väldig 
utveckling i bebyggelse, det ena 
huset har rest sig bakom det 
andra i flera våningar höjd, men 
Näsåkers vackra natur har inte 
vunnit i skönhet av den mycket 
stadsliknande bebyggelsen. Alla 
lantliga idyller har förlorat sin 
naturliga skönhet genom bygg-
naderna, men bostadsbristen har 
ingen lag. Även en av Ådalslidens 
tre gnistrande pärlor – Nämfor-
sen – har tagits i anspråk, och 
dess mäktiga storvulenhet har 
bundits i turbinernas surrande.                                                                                     
– Skulle du kunna skriva något om 
Före 1918 innan något gjorts åt den 
nya landsvägen som nu går ner mot 
bron över Nämforsen, var nipan 
sammanhängande med nipan vid 
prästgården, men den djupa lands-
vägsskärningen förändrade helt 
dess vackra utseende. Förut var det 
en trampad stig från prästgården 
och efter nipkanten till nuvarande 
festplatsen, där en brant väg var 
dragen till Laxbäcken. Efter denna 
väg stod jättelika björkar och aspar 
så tätt att kronorna bildade ett sam-
manhängande grenvalv, stigen och 
gången kallades ”gröna gången”, 
men allt detta vackra röjdes bort 
när landsvägen drogs efter nipan. 
På denna stig hade präster haft sin 
promenad, dels till posten och dels 
till Laxbäcken. Prosten Frisendahl 
var stor naturvän, och det var han 
som ansade och skötte träden efter 
”gröna gången”. Han lät inte små-
skog växa upp omkring prästgår-
den och dess närhet, utan med egen 
hand tog han med yxa och sax bort 
allt som skymde skönhetsvärdet.
Bland dessa präster fanns kom-
minister Olov Sundvall, som var 
präst i församlingen 1811-30. 

Som hjälppräst till Sundvall kom 
adjunkt Nils Petter Frisendahl från 
Ragunda 1819 och var senare präst 
i församlingen till sin död 1869. 
Han efterträddes 1870 av kommi-

nister Per Nicklas Sundelin som 
tjänstgjorde till 1882, då Wiktor 
Bernhard Frisendahl blev vald. 
Han blev Ådalslidens förste kyr-
koherde när socknen blivit eget 
pastorat efter att ha varit annex 
under Resele. Wiktor Frisendahl 
var kyrkoherde i församlingen 24 
år, eller till 1906, då han flyttade 
till Ramsele.
Under Frisendahls tid upplevde 
Näsåker sin första storhetstid. Det 
hade börjat bli mode på 1890-talet 
med turister. Det var rika engels-
män som varje sommar reste till 
Sverige, och så småningom kom 
de upp till Ådalsliden och tog in på 
Hotell Östlund. Carl Östlund var 
en hotellvärd som kunde konsten 
att anskaffa både mat och dryck. 
Han lät sig skjutsas omkring i 
byarna för att hos bondgummor 
köpa upp smör och ost. Kalvkött 

och grisfötter var han angelägen att 
få, kycklingtuppar och även gamla 
höns ville han att de skulle bära till 
honom. Den gamla härliga lagrade 
bondosten var han angelägen att 
få köpa, och när Östlund kom in i 
någon gård, där den doftande osten 
stod framme på bordet, så brukade 
han smacka med tungan. Det var 
inte underligt att gästerna trivdes så 
bra hos honom. Naturligtvis skulle 
dessa turistande engelsmän även 
vara med att fiska lax, och eftersom 
prosten Frisendahl på den tiden var 
ensam innehavare av laxfisket i 
prästbäcken (det ingick i lönen) 
i Nämforsen, så var det säkert att 
han fick påhälsning av engelsmän, 
som var intresserade av denna lax-
fångst. De bad att få lyfta upp de 
stora fiskarna med håven sedan 
dammen slagits igen och laxarna 
hade kommit ner till järngrindarna.
Det fanns ingen landsväg i nipan 
ner mot älven på den tiden, utan 
det var urgrävt en smal väg upp 
för den branta nipan. Prosten Fri-
sendahl fick så mycket lax, att det 
inte var tänkbart att försöka bära 
upp den, utan någon av drängarna 
måste köra ned med häst och släp-
kärra för att frakta hem de stora 
fångsterna.
Ända till 1918-19, när bron bygg-
des över Nämforsen och landsväg 
grävdes utför Nipan med början 
vid prästgården, hade det inte varit 
något vidare avlopp för vårvattnet. 
Hela prästgårdsområdet var lite 
skålformigt, så när det var snövint-
rar och våren kom hastigt, blev det 
så mycket vatten mellan prästgår-
dens trappa, stall och ladugård, att 
man måste i flera dagar använda 
båt, vilket var ett stort nöje för 
prästpojkarna. Men som sagt, när 
den nya landsvägen anlades, blev 

En rundvandring genom Näsåker      
           – för 50 år sedan (1890-1895)

En berättelse av P J Kallin år 1947.  (Per Johannes Kallin (1879-1952) i Forsås)
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En rundvandring genom Näsåker      
           – för 50 år sedan (1890-1895)

det utlopp för vattnet.
Vi gör i tankarna en rundvandring 
genom Näsåkers by på 1890-talet. 
Vi börjar på västra linjen av präst-
jorden, eller vid Pelle Molins stuga. 
Denna omskrivna stuga byggdes 
på 1880-talet av Nils Höglund, 
en måg till skomakare Sundström 
från Forsås. Båda dessa familjer 
reste till Amerika 1891 och bosatte 
sig i Brunnwick, Minnesota. Så 
flyttar vi oss ett femtiotal meter 
österut, där vi träffar på skrädda-
ren och tingshusvaktmästaren Nils 
Ander Hägglund, född i Häxmo. 
Han byggde sin stuga 1870 eller 
-71, stugan var inköpt och fraktad 
från Fransåsen. Granne till Hägg-
lund var Katarina Lidmark som på 
1890-talet lät uppföra sin gårdsfas-
tighet, i vilken hon ännu bebor. 
Så har vi den välkända postmästa-
ren Oskar Frisendahl-gården, som 
hade varit prästgård omkring 45 år. 
När gamla prästgården i Västan-
bäck brann ned, förstördes kyrk-
böcker och de enkla handlingar 
som präster förde på den tiden, och 
ingen av den nu levande generatio-
nen kan lämna någon upplysning 
när prästgården byggdes nere på 
Näsåkersmon. Men eftersom den 
nya kyrkan blev färdig 1820, så 
torde det nog kunna tas för givet 
att prästgården byggdes under åren 
1821-25.
Komminister Olov Sundvall var 
präst i församlingen 1811-1830 och 
år 1819 erhöll han predikobiträde 
av adjunkt Nils Frisendahl som 
senare blev präst i församlingen. 
Under denna tid torde prästgården 
tagits i bruk. Det var fem rum på 
nedre våningen och två på den övre. 
Dessa rum torde nog ha behövts för 
komminister Frisendahl, för han 
hade 14 barn. Prästgårdesmam-
sellerna hade sina sovrum i en av 
kamrarna, så när den unge bonden 
Hans Petter från Moflo skulle ”gå 
utpå” till en av döttrarna, så tog 
han av sig skorna och blev insläppt 
genom fönstret. ”Gam Frisendahl 
” sades ha en sådan respekt med 
sig, så de tordes ej öppna dörrarna 
för sina nattliga friare. Nils Petter 

Frisendahl bodde i denna prästgård 
till sin död 1869.
Skolläraren och postmästaren 
Oskar Frisendahl köpte gården i 
början av 1880-talet samt restau-
rerade den och bodde där till sin 
död. Denna gamla prästgård hade 
varit centrum för hela socknen. 
Oskar Frisendahl hade förestått 
posten sedan slutet av 1850-talet 
till sin död 1913 eller 14. Hans fru 
Kristina Frisendahl höll gravöl på 
beställning åt nästan alla avlidna 
inom socknen. Oskar Frisendahl 
torde ha bott i denna gård sedan 

mitten av 1870-talet. Mitt emot 
postföreståndarens gård, på norra 
sidan om landsvägen, var socken-
stugan, en envånings sexknutstuga. 
Rummet, där socknens fäder höll 
sina rådplägningar, var omkring 11 
alnar i fyrkant med öppenspis och 
stolpe, förstuga och förstugekam-
mare. 
Kyrkvaktmästarens lilla stuga, 
där Göran Göransson bodde, var 
belägen där nuvarande vaktmäs-
tare bor. Den nuvarande prästgår-
den byggdes 1872 av sedermera 
häradsdomare
J. M. Palin i Kläpp och Anders 
Sjöström i Västanbäck samt Erik 
Wilhelm Borin i Rå. Och den 
första präst som flyttade in i den 
nya prästgården var Per Nicklas 
Sundelin som var komminister i 
församlingen 1869-82, då han blev 
kyrkoherde i Nora.
Gården norr om kyrkan som 
förre fjärdingsman Petter Pers-
son inköpte hade Johan Jansson i 
Forsås timrat upp på 1880-talet åt 
sömmerskan Sara Brita Lindberg. 
Så fortsätter vi en bit österut i byn, 
där Curtelius har bott. Denna gård 
blev uppsatt av en man från Väs-

tanbäck som hette Markus Bodén, 
vilken bodde där en lång följd av 
år. När Wiktor Bernhard Frisendahl 
blev vald till kyrkoherde i Ådalsli-
den 1882, inköpte han den Bodén-
ska gården för sin svärfars räkning, 
kronolänsman Lindal från Umeå, 
som med fru och en studerande son 
flyttade till Ådalsliden och bodde 
där till sin död. Där nuvarande 
fjärdingman Otto Jonsson har sin 
villa, fanns det också en gård under 
1850, -60 och 70-talet. Det var en 
torpare som hette Hans Svensson. 
Han hade många barn, söner och 
döttrar, som bosatte sig inom sock-
nen och blev händiga avkomlingar, 
byggmästare och skräddare mm. 
Så flyttar vi över till södra sidan 
av landsvägen, till Åkerblomska 
gården, som nu innehas av Vatten-
fallsstyrelsen. Vem som hade byggt 
den första gården, som stod några 
meter väster om den nuvarande har 
jag inte lyckats få någon vetskap 
om, men på mitten av 1880-talet 
var det en handlande från Graninge 
som hette Leon Kalm, som hade 
affär där. Under ett häftigt åskväder 
1886 slog blixten ned i handelsbo-
den så den brann ner till grunden. 
De gamla omtalar att ett sådant 
skyfallsliknande regn som efter det 
åskvädret vräkte ner, har de ej sett 
förr eller senare. På några minuter 
föll det ett sådant regn att man tog 
med ”sörpbyttern” på gården för 
att släcka eldvådan. Kalm byggde 
efter branden den nuvarande 
gården efter mönster av den gamla 
prästgården. 
Den gård som inrymmer modeaf-
fär och ägs av Antoietta Lundin, 
byggdes på 1890-talet av Oskar 
Sjödén. Erik August Lidström hette 
den första bonden sedan hemmanet 
var avstyckat från gästgivaren Per 
Lidströms hemman. Johan Jansson 
hade en långbyggning öster om den 
nuvarande nipkanten. Per Engman 
flyttade från Nordmaling till Ådals-
liden och gifte sig med bondedot-
tern Sara Maria Hansdotter från 
Sörmoflo. Han köpte hemmanet 
av Johan Jansson och blev lant-
handlare, och så satte han upp den 

”…och så märkvärdigt det än 
låter, så tycker vi äldre, att Näs-
åker var mera idylliskt med den 
gamla bebyggelsen än nu, när 
det ena huset efter det andra 
trängs om utrymmet.”
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nuvarande stora mangårdsbyggna-
den. Långbyggningen som var på 
gården förut brann ner i början på 
1880-talet. När Per Engman flyt-
tade från Näsåker 1873, till Sollef-
teå, köpte Erik Petter Lidström från 
Jansjön hemmanet av honom. 
Det hemman som Anders Gustavs-
son innehaft och ägt, hade Elias 
Holmberg och även Lars Johan 
Blom innehaft, men i början av 
1870-talet köptes det av norr-
mannen Lars Elling Strand, som 
var flottchef från Åsele ned till 
ådalarna, och det torde nog vara 
han som satt upp den nuvarande 
gården. Det finns många historier 
om Strand, men utrymmet tillåter 
ej deras refererande. En episod 
skall jag dock nämna. 
Strand var mycket begiven på star-
varor, han söp så han hade delirium 
och såg röda gubbar. En gång hade 
han ett stort fyllkalas i sitt hem, 
med bara likar inbjudna. När gläd-
jen stod som högst gick Strand 
till stallet efter sin häst, och ledde 
honom upp för trappan till övre 
våningen. Han skulle visa hästen 
storspegeln som han hade där. Upp 
för trappen gick det bra, men när de 
skulle ner med hästen då vägrade 
denne, och det gick ej på annat vis 
än att få honom baklänges. 
Strömnäsgården, där Carl Östlund 
residerade med sitt hotell, hade 
längre tillbaka i tiden tillhört stor-
bonden och gästgivaren Per Lid-
ström. Han var ägare till senare 
Strömnäshemmanet, Strands och 
Engmans hemman, som senare 
blev delat till tre hemman. Näs-
strömska hemmanet skall vad jag 
har hört gått i släkten i flera hundra 
år. Jag har försökt i flera omgångar 
att få träffa den person som innehar 
hemmanets gamla papper utan att 
lyckats, men den bonde som var 
ägare till hemmanet tre generatio-
ner tillbaka, Per Erson, gifte sig till 
hemmanet; dvs han gifte sig med 
en hemmanspiga, de kallades så 
de döttrar som hade ärvt hemma-
net efter föräldrarna. Under den tid 
Hans Näsström var bonde på hem-

manet, var han både gästgivare och 
tingshusvärd. 
Det fanns en gård på Hans Näs-
ströms ägor vid landsvägen. Går-
dens ägare kallades endast Stor 
Pelle, för sin storleks skull. Han 
var en mycket storväxt man som 
kom från Nolaskogs. Hans hustru 
hette Kajje, dotter till Ecke Näs-
lund i Näsåker. Stor Pelle hade en 
sexknutsstuga, och en långsmal 
låg handelsbod med kontor, han 
var nämligen diversehandlare. Det 
fanns en större handlare i Näsåker, 
som såg lite ringaktande på Stor 
Pelles lilla affär. 
I början på 1900-talet var det en 
ovanlig företeelse att se en tusen-
lapp, och för att förödmjuka Stor 
Pelle, hade den större handlaren 
kommit över en tusenlapp och 
sände den med ett bud till Pelle 
för att få den växlad. – Ja no torde 
dä gå, sa Pelle och halade fram tio 
hundra kronors sedlar, och den som 
blev flat, det var storhandlaren.
Så flyttar vi oss till Wiktor Teng-
lunds hemman, där det även varit 
gästgiveri en gång. De som ägde 
detta hemman på 1870, -80 och 
90-talet hette Bergfors och E J 
Lidholm, och på 1890-talet minns 
jag en kvinna som hette Maria Lid-
holm som då brukade hemmanet. 
Som lillpojke följde jag min mor 
dit år 1890. Det var en doktor som 
hette Ullberg som då bodde hos fru 
Lidholm och hade mottagning. Om 
han var examinerad läkare eller 
kvacksalvare minns jag ej.
Lars Johan Blom, bagare, kom från 
Hjälmaryd i Småland till Näsåker 
på 1860-talet. Han byggde sig en 
större gård på Näsåkersmon, vid 
den gamla landsvägen. Men när 
den nya landsvägen blev anlagd 
längre norr på mon, byggde Blom 
en gård och bageri där, vars gård 
ännu brukas av hans barn. Lars 
Johan Blom var en bagare som 
inte snålade med storleken av sina 
varor, hans limpor var så stora att 
det blev tre middagsmatsäckar för 
skogshuggaren av varje limpa. 
Veteringarna var i storlek därefter, 

och hans pepparkakor som formli-
gen dröp av sirap, var i storlek som 
ett medelstort kaffefat, och mycket 
välsmakande. Det var i det nya 
seklets början. Dessa stora limpor 
kostade 25 öre styck och brödsor-
terna ett öre styck. 
Nästa granne till Blom var Albert 
Lidström, vars ställe förut inne-
hades av Per Karlsson Norén från 
Värmland. Företrädaren hette Nils 
Olof Lidén, från Lidgatu, och Per 
Karlsson blev måg till honom och 
övertog hans torp. Lidéns hustru 
levde in på 1890-talet, och kallades 
Lidéns Anna-Brita. Nästan mitt 
emot Per Karlssons på andra sidan 
om landsvägen bodde en torpare 
som hette Andres Pehrsson Milén 
och var skomakare, men det torde 
endast ha varit en livstids torpare, 
för när Milénska huset var utdött, 
såldes gården och jorden kom 
under Tenglundshemmanet. 
Hemmanet på ”högen”, ägare Elis 
Lidfors, hade före 1880-talet flera 
ägare: Erik Hansson, Per Magnus-
son, som sålde hemmanet och köpte 
ett torp i Forsås, därefter Johan 
Lidfors och numera ägs hemmanet 
av hans son Elis. En bror till Janne 
Lidfors, Kalle Lidfors, hade även 
en gård väster om Tenglunds, vars 
stuga ännu står kvar vid Forsbergs 
verkstad.
Så har vi den sista gården som hör 
Näsåker till, vars gård stod kvar till 
1900-talet. Det var Per Göransson 
Ehnkvist och hans hustru Gertrud, 
som hade en liten gård nere vid 
det gamla färjstället. Ett idylliskt 
ställe på platån ovanför viken och 
bäcken, som även fick det stad-
fästa namnet efter bebyggaren, Per 
Görans bäcken.
Ja, så är vår rundvandring genom 
forna Näsåker till ända, och så 
märkvärdigt det än låter, så tycker 
vi äldre, att Näsåker var mera idyl-
liskt med den gamla bebyggelsen 
än nu, när det ena huset efter det 
andra trängs om utrymmet.

Avskriften gjord av Paul Lundin 
/ redigerad  av Anita Berglund
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Ny medarbetare på 
    Earthheart Dance Center
Jag heter Manuel Bojén och jag 
är ny medarbetare på Earth-
heart Dance Center i Näsåker. 
Jag kom i kontakt med Åsa 
och Earthheart Dance genom 
Urkults invigning.

Eldnatt 2004. Jag gick då på cir-
kusprogrammet i Gävle i andra 
året och Åsa behövde akrobater 
och eldkonstnärer till Eldnatten 
och hon fick tag på oss genom 
kontakter i Ungkult eftersom vi 
redan hade varit med i eldnatten 
året innan.Vi åkte upp en akrobat 
grupp från Gävle och vad vi mötte 
då herregud! Jag föll pladask och 
blev omedelbart förälskad i detta 
underbara danskoncept, den enhe-
ten och kärleken som jag upplevde 
med deltagarna på det danslägret, 
den gemenskapen som vi kände där 
och som Åsa skapade mellan oss, 
det är något som jag aldrig kommer 
att glömma. Åsa transformerar stor 
kärlek och respekt mellan männis-
kor och till naturen till stor konst på 
scen. Det är vad Earthheart Dance 
innebär för mig.

Det var på nästa dansläger inför 
Eldnatt 2005 som tanken först 
föddes att jag skulle arbeta med 
Åsa någon gång i framtiden. Jag 
visste inte när men jag kom ihåg 
det som ett väldigt starkt beslut: 
Att jag ska arbeta med den här 
kvinnan och den här dansformen 
i framtiden! Det är det jag väljer 
att göra! För jag kände verkligen 
att jag vill hålla på med det här 
scenuttrycket som ligger så nära 
hjärtat och som berör människor 
på ett väldigt djupt plan. 

Sen blev det bara 
dags att komma 
upp förra somma-
ren, jag var här på 
sommarkurs och 
båda jag och Åsa 
kände att nu var 
det nog dags för 
mig att komma 
upp och jobba med 
henne. Jag frågade 
henne: ” Är det nu 
jag ska komma upp och jobba 
med dig?  ” Ja det är det ” Sva-
rade hon. Så enkelt kan det vara.

Nu har jag jobbat på centret i 
nästan ett år och det är fantastiskt 
roligt och fantastiskt utmanande 
och riktigt jävla tufft och svårt 
emellanåt, med mycket att göra 
och många hinder inte minst i 
mig själv att övervinna men jag 
tror att det är så det är att följa sin 
dröm det är vad det innebär. Att 
övervinna hindren i sig själv. 

För några månader sedan började 
jag och Åsa undervisa tillsam-
mans i dans och akrobatiklek här 
på centret i Näsåker och jag bör-
jade  även att hålla i Earthheart 
cirkus kurser på Nipanskolan i 
Sollefteå.

Jag har också börjat komma ut 
och framträda nu och det är jät-
teroligt! Både jag och Åsa var ju 
på MultiKulti festen och fram-
trädde där vi gjorde dans, akro-
batik och handstående och höll 
en liten kurs för barnen på festen 
och det var riktigt lyckat! Och 
sen var jag på Församlingshem-

met i Näsåker och framträdde två 
dagar i rad med dans, akrobatik 
och ett föredrag. Och nyligen var 
Åsa och dansade Solens Dotter 
på en Folkmusikfestival i Flens-
burg i Tyskland och det blev en 
stor succé! 

Det som är på gång nu är främst 
att vi har blivit kontaktade för 
att göra invigningen på Peace 
& Love festivalen i Borlänge så 
vi håller på att träna mycket på 
det just nu. Och sen ska jag vara 
med på Kulturbygdens invigning 
och göra luftakrobatik, på No 
Mind festivalen i Ängsbacka och 
hålla Earthheart Cirkuskurser 
där, på Nipyran festivalen i Sol-
lefteå och göra gatuföreställning 
där med cirkus, teater och dans.
Sen ska jag  även samarbeta med 
Urkultsfestivalen här i Näsåker 
med olika cirkuskurser på festi-
valen och det tycker jag är jät-
teroligt.

Så man kan säga att det är mycket 
på gång.

Text & foto: Manuel Bojén
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Byabladets anslagstavla
                               ...på gång i Näsåker!

För tredje året i rad kommer Galleri Kläpp att 

ha en ny spännande konstutställning. Karin 

Annersten ställer ut måleri och keramik. 

Dessutom har hon bjudit in ett antal kreativa 

personer som bor i Västra. En spännande mix 

av måleri, textil, luffarslöjd, keramik, smide, 

järn och träskulpturer kommer det att bli. 

Vernissage lördagen den 3 juli och därefter 

håller galleriet, Landsbygdscaféet och Gårds-

butiken öppet dagligen tom 15 augusti.

Vernissage 3 juli – ”Närkonst”
på Gal ler i Kläpp i Näsåker

Välkommen hälsar Kar in Annersten!

Lördagen den 3 juli och söndagen 

den 4 juli arrangeras en konst och 

mathantverksrunda som förhopp-

ningsvis ska locka många mat 

och konst intresserade. 

Åtta stycken aktiva mat och 

konsthantverkare har gemensamt 

planerar att ha Öppet Hus denna 

helg. I Näsåker kan man besöka 

Essys som säljer läderarbeten, 

kläder och hantverk från Västra 

och Indien/Thailand. På Studio 

33 finns keramik och glaskonst 

av Helén Blästa och hos Alvaro i 

Kläpp/Galleri Kläpp kan besöka-

re titta på konstutställning, handla 

mathantverk och dricka kaffe med 

något hembakat till. (Vernissage 

3 juli på sommarens utställning 

”Närkonst”, begränsad servering 

denna dag). 

I Skogsnäs är besökare välkomna 

till Skogsnäs Smedja där Elna 

Maelin tillverkar bruksföremål, 

smycken och konstföremål. 

I Kulturhuset ställer Ylva Varik ut 

måleri och  keramik. Sarah Mår-

skog visar sina vackra och egen-

designade kläder i Jurtaverkstan, 

där man också kan ta en fika. 

På Meåfors Getgård kan man 

hälsa på Toves getter och höra 

henne berätta om sin småskaliga 

tillverkning av olika ost på get-

mjölk.

Där älvarna möts 
– mat och konsthant-
verksrunda i Väst ra

Välkommen hälsar v i mat- och kont-

hant verkare i Näsåker med omne jd!

För tredje året i rad arrangerar vi, Norrlands hällbildnings-säll-
skap, dvs Maria Tjärnström, Nisse Humlesjö och jag ett publikt 
seminarium om hällbilder. De välbesökta träffarna 2008 och 
2009 med besökare från när och fjärran blev så lyckade arrang-
emang att vi beslöt att även fortsätta framöver i tiden. 
Våra föreläsare i år kommer som tidigare år från Finland, Norge 
och Sverige. Helgen riktar sig till den intresserade allmänheten 
och inga förkunskaper behövs. Under de två tidigare åren har 
vi haft stöd från många och detsamma hoppas vi på i år. Ett kan 
sägas redan nu och det är att Ådals- Lidens församling även i 
år ställer upp med sina fina lokaler i Församlingsgården. Vi får 
återkomma i höst med ett referat och då även presentera vilka 
som backar upp årets händelse.
Ämnet hällbilder, hällristningar och hällmålningar, är outtöm-
ligt stort. Vår ambition är från första början att sätta in ristning-
arna vid Nämforsen och hällmålningarna i västra Ångerman-
land i ett större globalt sammanhang. Förutom föreläsningar 
om hällbilder i Skandinavien har vi även haft föreläsare vilka 
presenterat hällbilder från Australien och Mexico. I år kom-
mer även hällbilder i Sibirien att ingå i programmet. För mer 
information kan ni kolla på min hemsida www.boplatsen.net där 
närmare uppgifter kommer att läggas ut.
Under året sätter vi samman en bok med 10 olika artiklar om 
hällbilder. Det är föreläsare från de senaste åren men även i år 
vilka gladeligen skickat hit sina manus.

Rödockrarummet III- häl lbi ldsseminar ium 
i Näsåker den 25-26 september

Varmt välkomna t i l l en läror ik och t r i vsam he lg 
i häl lbi ldernas tecken! Bernt Ove Vik lund
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Ibland blir det bara för mycket. 
För mycket jobb, för mycket 
tidspress, för mycket av all 
information. Denna vår, har 
det varit allför mycket av elän-
desrapportering i våra medier. 
Landstingets skandaler, miljö-
katastrofer i form av läckande 
oljeborrhål, naturkatastrofer 
i form av jordbävningar och 
vulkanutbrott. 

All denna information som vi står 
helt hjälplösa inför, som vanliga 
medborgare, gör att vi får svårt att 
hantera vår vardag. Vad är viktigt i 
våra liv, hur ska vi förhålla oss till 
det som tycks ramla över oss? 

Att tro att ”någon annan” ska ta 
itu med sakernas tillstånd, är att 
ge upp. För det har ni väl hört, att 

det är bara ”döda fiskar som flyter 
med strömmen”. Nu tänker jag i 
första hand på de samhälleliga 
katastroferna som vi människor 
själva orsakar.

Ingen har väl kunnat undgå att 
det i höst är val. Tre val bestämt. 
Kommun, Landsting och Riks. 
Hur pass mycket man känner sig 
berörd av de olika nivåerna och 
hur mycket man tror sig kunna 
påverka, genom sin röst, är ett 

intressant ställningstagande. Här 
i västra delarna av vår kommun, 
blev det ”för mycket” med bad-

husbygget, varför de ”döda fiskar 
som flöt med strömmen” vaknade 
till liv och beslöt sig för att göra 
något åt sakernas tillstånd. Väs-
trainitiativet Sollefteå Kommuns 
Bästa såg dagens ljus. På hemsi-
dan www.sollefteabasta.se finner 
du mer information om vad 
ViSKB vill arbeta för.

Intressant är att även på riksnivå 
finns något nytt. Med tanke på att 
inget av de etablerade partierna 
har någon tydligt uttalad stra-
tegi, om hur vi i norra delarna 
av Svea rike ska kunna bo och 
överleva här, är det inte så kon-
stigt att ett nytt parti sett dagens 
ljus. Norrländska Samlingspar-
tiet är namnet och samlar de fem 
nordligaste länen under parollen: 
En för alla, alla för fem. Gå in 
på hemsidan www.norrlandspar-
tiet.se  så kan du även där se vad 
som rör sig. Själv gillar jag skarpt 
detta förslag med produktionsbe-
skattning. Tänk Vattenfall, tänk 
SCA, tänk Boliden osv. Det får 
vara slut på att kalla Norrland för 
en ”tärande” region när vi istäl-
let är den närande. 11 miljarder/
år får vi i ”bidrag” medan vi leve-
rerar för 50 miljarder/år. (Bidrag, 
bah! När vi kan vara självförsör-

jande och dessutom få en bättre 
samhällsservice på alla plan.) 
Detta gör mig så ilsken att jag 
inte fattar varför inte alla ”döda 
fiskar” lämnar strömmen och 
ger sig upp på land, med plakat 
i hand! 

Leve Norrland!

Gunilla Fluur

”Vad är viktigt i våra liv, hur 
ska vi förhålla oss till det som 
tycks ramla över oss?”
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Näsåkers
 Hem & Skolaförening

&
Ungdomsgården

tackar för det gångna 
läsåret och önskar alla en 

Trevlig sommar!

Tack för läsåret...
...och tack till alla föräldrar, lärare och barn

Tack på förhand för uppställningen
runt masslogin vid Urkult. 
Välkomna efter sommaren!

Glad sommar!

Hösten 2009-våren 2010 trä-
nade barn från klass 1-6, Yoga 
en eftermiddag i veckan.

Det första jag vill berätta att 
det har varit väldigt roligt och 
att barnen har varit så härliga 
att träna med. Att träna Yoga är 

tålamodskrävande och uthållig-
hetskrävande både fysiskt, käns-
lomässigt och mentalt. Nu har vi 
ju tagit mindre allvarligt på en 
del träningspass. Vi har också 
lagt in en del Qi-gong övningar 
från Djur-Qigongen. 

Till er föräldrar vill jag berätta att 
barnen har i träningen utvecklats 
tydligt i styrka, smidighet, kon-
centration, stillhet och avslapp-
ning. Så tack alla föräldrar som 
gör det möjligt för barnen att 
träna Yoga och Qi-gong.

Text & foto: Jeanette Flodin

Klassisk Yoga för barn 
                    i Näsåker

Till er barn som tränat 
vill jag säga:

Grattis att ni gjort det 
ni gjort och dessutom rik-
tigt bra gjort,  jag hoppas 
vi kan fortsätta träna till-
sammans. Så vill jag tacka 
min evigt fantastiska med-
arbetare Ulrika Ahlström 
för allt hon gör och är i 
Näsåkers Yoga och Qi-
gong skola.

/Jeanette

Yippie, 
   sommarlov…
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Adress Våning  Storlek  Yta  Hyra 

Pelle Molinsväg 3 1 2 rum & kök 55 4.076

Pelle Molinsväg 3 2 2 rum & kök 55 4.020

Orrvägen 6 A 2 1 rum & kök 37 2.783

Orrvägen 6 B 2 2 rum & kök 65 4.615

Orrvägen 1 A 1 2 rum & kök 66 4.836

Storgatan 21 1 2 rum & kök 68 4.693

Storgatan 21 2 3 rum & kök 75 5.157

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

Handelsbanken
Näsåker  0622-10013

– ett klokt drag

Den lokala banken med 
närheten och det samlade
ansvaret för sina kunder.

Välkommen till oss !

Byggnadssnickerier
i specialutförande
efter ditt önskemål

• Portar
• Fönster
• Trappor m.m.

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

Massage & Healing
Urhuset 

Tidsbeställning Nina Pudja
070-212 42 25
0622-101 34

Under gudinneveckan 
Workshop Orientalisk 

dans 20/6 kl. 14-17
på Markusgården.

Anmäl dig till Nina eller 
Sigrid 070-395 66 80.

Försäljning av 
linnement presentkort, 

bevingade ord, mm.
Trevlig sommar!
www.pudja.se

Klassisk Yoga för barn 
                    i Näsåker

Vi utför:

 •  Nytimring

 •  Renovering, riktning
  av befintliga stommar

 •  Flytt av stommar

Malin och Markus
Telefon 070-680 60 67

Email: info@spjuthstimmerhus.se
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Att kliva in hos Per på Essys är helt enkelt som att ta en genväg till Indien…

Kvalitetshantverk hittar du på 

I staden Bhuj, i västra Guja-
rat, besöker jag tre olika hant-
verksorganisationerna, en dag 
på varje. Det är i minsta laget, 
jag vill ju både prata med dom 
jag känner från förra året och 

gå igenom lagret. Jag har en dag 
extra som jag kan lägga på den 
som har bäst utbudet i år. Det är 
lätt att handla, allt är så fint och 
av bra kvalitet. Problemet är att 
begränsa sig och välja ut.

Varje år köper jag in hantverk från 
Indien till min butik i Näsåker, 
Essys Hantverk och till min 
webshop www.essyshantverk.se

Efter 30 år som hantverkare och 
Indienresenär har jag samlat det 
bästa hantverk som jag hittar idag. 
Jag handlar direkt med åtta stycken 
olika kooperativa organisationer i 
västra Indien, inga mellanhänder. 
Området är världsberömt för sina 
spegelbroderier, blocktryckta tyger, 
handmålad batik, vävning mm.

Produkterna är unika, kvalitén 
enastående, pengarna går direkt 
till hantverkarnas egna organi-
sationer. Rättvist hantverk.

Qasab: Material till väskor och färdiga produkter.

Kala Raksha: Kvalitets granskning och märkning av varor.

Text och foto: Per Sahlström
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Kvalitetshantverk hittar du på 

I år gör jag fler beställningar 
efter egna mått och önskemål, 
jag hoppas det blir bra. Det är 
mycket som ska stämma. Först 
hitta modeller i deras showroom, 
som jag kan modifiera efter våra 
mått. Sen ut på lagret och välja 
tyg, färg, tryck och kvalitet. 
Prata med skräddaransvarig om 
hur många olika storlekar och 
hur många av varje. Tillbaka 
till försäljningsansvarig –”How 
much total price after shipping to 
Sweden?” Göra upp med huvud-
managern om betalningsätt. Trev-
liga människor allihop. Vi har kul 
tillsammans, mycket skratt och 
skämt.

Lunch hos Kala Raksha.

Judy Frater, kom hit 1970 från USA. Studerade hantverk, lärde sig lokala språk och 
startade 1993 Kala Raksha med 20 kvinnor från småbyar. Idag har man ett jättefint 
centrum i byn, med ett litet textilmuseum, showroom, materiallager och textilverkstad. 
Idag arbetar Kala Raksha med 1000 kvinnor, från sex olika etniska grupper.
Vi hade en mycket trevlig pratstund och avslutade med middag på ett av det finare 
hotellen inne i Bhuj.

Khamir org: Mannen i mitten som 
pratar är ansvarig för showroom. 
Kvinnan till höger är ansvarig 
för skräddarna. De andra två är 
skräddare. Det är jag som måste 
kolla att alla har förstått. De 
första två talar engelska som mig, 
halvbra hindelska. Många andra 
talar betydligt bättre engelska än 
jag. Nu pratar jag om utbildade 
människor. Många är universitets 

utbildade designers som skaffar 
sig praktik i dessa organisationer. 
Duktiga människor. Andra vill 
väldigt väl, jag måste dock hålla 
koll på att dom vill det jag vill.

Det är sena arbetsdagar här i 
Indien. Folk jobbar till åtta tiden 
på kvällarna. Jag är jättetrött när 
jag kommer tillbaka till hotellet.
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Jag och min sambo Björn besökte 
Senegal i vintras. Vi har goda 
vänner i Dakar, men den största 
anledningen till resan var att hälsa 
på våra två fadderbarn där.

Ett av fadderbarnen, Fatou, har vi 
hjälpt nu i fyra år. Hon har polio 
och puckelrygg, och har inte kunnat 
gå i hela sitt liv. Men nu efter att 

vi har bekostat ett par operationer 
kan hon gå men hjälp av kryckor. 
Det gör oss väldigt glada och henne 
lycklig, och mer motiverad att kon-
centrera sig på sina studier.

Vårt andra fadderbarn, Eric, är bara 
två år. Hans familj består av en 
ensamstående mor med fem barn. 
Eric fick en fotboll och en svensk 

landslagströja också. Och när Björn 
sparkade lite boll med honom 
tyckte han sig se lite Zlatantakter. 
Får hoppas att “takterna” håller i 
sig. Annars är han tydligen bäst på 
att slåss med sin storebror Inge.

Vi har startat en liten förening  som 
hjälper familjer i byn Thioffior i 
södra Senegal, så nu hjälper vi 12 
familjer / barn där. Vi betalar enligt 
svenska mått små summor till dom, 
men det är pengar som betyder 
väldigt mycket för dom ute på den 
senegalesiska savannen.
Vi kallar det för ”Fadder direkt” 
därför att vi via vår vän den svenske 
Generalkonsuln och hjälporgani-
sationen i byn är säkra på att inga 
pengar försvinner på vägen. 
Intresserad av att ha ett fadderbarn 
i Senegal? 
Ring oss på 042-495 11 11.

Text och foto: Birgit Lidström

Fadderbarn i Senegal

Birgit Lidström heter jag och är Hilda och Helge Lidströms äldsta 
”dotra”. Jag flyttade ifrån Näsåker 1978 och har sedan dess jobbat 
som grafisk formgivare på olika ställen i Sverige. Sedan flera år 
bor jag i Helsingborg och jag tackar dagens teknik för att jag trots 
avståndet kan få vara med i skapandet av Byabladet. En stor del av mitt 
hjärta finns självklart kvar i Näsåker och att återvända ”hem” under 

Urkultfestivalen är ett måste. I år ska det bli extra kul eftersom jag vann affischtävlingen. 
Hoppas vi ses där! Till dess, några rader om mitt engagemang i Afrika.

Byn Thioffior Mötet med Baobabträden var mäktigt...
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Utför alla sorters arbeten inom
Mark & Anläggning, Lastning, 
Snöröjning, Buskröjning
Även försäljning av vägtrummor mm

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

 

Strömboms 

Entreprenad
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

Välkommen 
till sommarens 
gudstjänster 
i våra kyrkor!

För predikoturer, se
annonser i TÅ torsdagar.

Pastorsexp tfn 0622-100 21

Klassisk massage
&Bindvävsmassage

Medicinsk Qi-Gong
Biyunmetoden
Hatha Yoga

Välkommen till

Jeanette Flodin
Diplomerad massageterapeut
Diplomerad bindvävsmassör

0622-103 55

Ändrade öppettider!
Under veckorna 24 - 34:
måndag, onsdag och fredag: 

kl 10 - 15
Tisdag och torsdag: 

tidsbokning
Midsommarveckan: 

(vecka 25)

 mån 21/6: 10 - 15
     tors  24/6: 10 - 15

Midsommarafton: stängt

Handelsbanken
Näsåker  0622-10013

Trevlig sommar önskar

Full fart även 2010!

Se mer på hemsidan www.asmon.se

Öppet hela sommaren! 

Hjälper till med alla kommunala frågor, 
t.ex. bygglov

Välkommen in till
Medborgarkontoret

Nipvägen 7, Näsåker • 0622-68 30 00

Jag har öppet
hela sommaren!

Nya frisyrer och färger
får du hos mig på Råklippet!

Glad sommar på er!
Önskar Helen på Råklippet

076-778 00 58

Välkommen!

Midsommardagen:
Leif-Tommys

Motionsdans, kl 18-21
Augusti – familjedag:
Brännbollsturnering

Intresserad av att ordna ett lag?
Ring Anita!

0622 301 08 eller 070 58 78 458

Var rädd om 
din hälsa!

Vill du ha information om 
Aloe Vera och vad

produkterna kan göra för dig?
Hör av dig till mig

så berättar jag gärna!

Titta gärna in på min hemsida:
www.kortosmycken-mm.se

Se mina smycken och kort.
NY T T!  Köp presentkort!

Anita Rahn, 070 58 78 458
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Vi har alla tillbehör för 
en perfekt grillkväll!

Fiskeprylarna hittar du 
hos oss!

Vi har Beckers färg-
sortiment!

Öppettider i sommar: Mån-fre: 7-21 • Lör-sön: 9-21

Morsgrisar är vi allihopa...
Barnen på Älgens förskola har valt att jobba med djur 
som tema. När vi utforskade bondgården fick barnen 
göra var sin gris. Vi tyckte att fler skulle få se vilka fina 
grisar barnen gjort.

Vi började med en utställning i matsalen på skolan för 
elever och personal. Sedan flyttade barnen sina grisar till 
Ingelas Café så alla Näsåkersbor fick se de färggranna 
grisarna.

Text: Saidy Nilsson
Foto: Karin Jansson Borg

Nora är helnöjd men sin gris 
som fick heta Daniel.
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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

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

Studio 33 i Näsåker
 – mitt i byn

Får ni besök 
av bekanta? 

Har ni trångt? 
Vi hyr ut stuga! 

6 bäddar, varmbonat

0622-10569
Björklund

Kanot
Finns!

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

www.nipoptik.se

Studio 33 i Näsåker
 – mitt i byn

Storgatan 33, Näsåker
0622-67 58 00 • 0730-94 97 33

www.thenordiccentre.com

Keramikkurs 
för vuxna v. 28

Ring Helen Blästa

Varmt välkomna!
Storgatan 12, Näsåker • 0622 - 102 02

Våra öppettider 
är fortsättningsvis flexibla!

Glad midsommar 
och sommar!

Om vi inte är på plats, lämna ditt 

namn & tel nr så ringer vi upp! Vi ses i solen!
Marie & Madelene

Vi finns i Ramsele!
Där vi har semester 
från v. 24 och juli ut. 
Välkomna 5 augusti! 

Sollefteåbutiken är
öppen som vanligt!

Glad sommar!Morsgrisar är vi allihopa...

Festivaltåg till Urkult!
Sthlm – Gävle – Näsåker

Avgång: 5 augusti från Sthlm
Mer info:

www.namforsmoten.se

Välkommen ombord!
Tipsa dina vänner!
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Välkommen in till oss på Storgatan 23, Näsåker 

 Vi på Salong Liss önskar alla
kunder en solig & glad sommar!

IngaMari Solders 
Rosenterapeut och Beröringspedagog

Mottagning i Tannflo, Resele
ingamari@vildros.com

Tel 0622 103 99, 0703 47 50 97

www.vi ldros .com

Rosenmetoden
TaktilStimulering

Välkommen!

Kropps- och själavård

Lördag 23 maj öppnade Lo 
Högberg ”Bokflodens Kafé” 
på Ängsvägen 24, i ett av sina 
två huslängor. Lo hade samti-
digt visning av sina tavlor.

Lite pirrigt naturligtvis... men 
också roligt. Men någon har sagt 
”Att våga är att förlora fotfästet 
en liten stund, att inte våga är 
att förlora sig själv.” (filosofen 
Sören Kirkegaard?) Något som 
stämmer mycket bra in på Lo! Få 
har vågat så mycket som hon...

Ett 20-tal personer kom och gick 
mellan kl 10 - 16. Lo bjöd på 
fika, ekologist och rättvismärkt; 
kaffe, bullar, thekakor, saft. En 

del lånade böcker, någon läste 
dagens tidning, några småpra-
tade med varandra och en del var 
spekulanter på speciellt en tavla. 
Men än så länge är de inte till 
salu.

Det kommer med tiden att erbju-
das målning, meditation, loppis, 
lite försäljning av böcker och ev 
annat, föredrag, föreläsningar, 
studiecirklar. Logi kan också 
erbjudas... Det visar sig med tiden 
- så håll utkik på vad som händer 
på Bokflodens Kafé framöver.

En målargrupp startar till hösten.  
Lo är utbildad Bildterapeut, 
bland annat... 

Den klart yngsta besökaren var 
barnbarnet Julian som tyckte 
kanelbullarna var bäst! Men med 

tiden vaknar säkert intresset för 
böcker också, då det finns ett 
eget rum för barnböcker. Han 
fick också en soffa att ta med sig 
hem, av farmor Lo! I rätt storlek 
för en lite kille som han. 

En Tipi (indianskt tält) kommer 
att resas ute på gräsmattan, där 
man kan sitta och fika. Eller 
varför inte berätta historier för 
varandra eller högläsning, reg-
niga dagar vid en sprakande, 
varm brasa?

Öppettider tills vidare är lör-
dagar mellan kl 10-16. Det går 
naturligtvis alltid att ringa – 
är Lo hemma och har tid, så 
öppnar hon. Hon bor i huset 
bredvid.

Hör också av er om ni vill vara 
med och måla. Tel. nr: 0622-300 
90. Mobil: 070 368 19 74.

Text & foto:  Mary Sjödin, Sollefteå.

”Lite pirrigt naturligtvis... men 
också roligt. Men någon har 
sagt ”Att våga är att förlora 
fotfästet en liten stund, att inte 
våga är att förlora sig själv.

Bokflodens Kafé
              – nytt i Näsåker

Vi kommer att ha öppet hela 
sommaren, så välkommen in 
eller slå en signal på telefon 
0622-106 40 för att boka tid!

Linda & René
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Entreprenadmaskiner
Mark- och vägarbeten
Snöröjning mm

Bokflodens Kafé
              – nytt i Näsåker

INTERNATIONELLT 
SOMMARLÄGER 
på the Nordic Centre

Storgatan 33 i Näsåker

v.27 (5/7 - 9/7)

v.30 (26/7 - 30/7)

Anmäl dig direkt! 
Endast 20 platser 

/ lägervecka
Mer info på 

www.aktivungdom.se

Anmälan till:
solleftea@aktivungdom.se

tel: 073-094 97 33 / 076-160 65 75

Meddelande

Byabladsrosen...

...går till alla goa, 
omtänksamma män-
niskor som ställer 
upp med allt man kan 
behöva hjälp med!

Ett innerligt och varmt
TACK till er alla från 
Helen och David på 
The Nordic Centre 
i Näsåker.
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Sommaruppehåll på Näsåkers Badhus!
Badets sista kväll är fredag den 11 juni 16 - 21. 

Spa-avdelning, försäljning och solariet är stängt vecka 27 - 31. 
Ring för bokning av spa/massage behandlingar.

Strålsäkerhetsmyndigheten avråder alla under 18 år att sola i solarium.

Öppet för bastu och dusch 24 och 27 augusti kl 16 - 20. 
Simhallen öppnar igen tisdag den 31 augusti kl 16 - 21. 

Från och med i höst blir det stängt på måndagar
och istället öppet tisdagar 16 - 21. 

Tiderna på onsdagar och fredagar är oförändrade.
Vi önskar alla badgäster en skön sommar!

Helen och Jeanette

Näsåkers Badhus
Telefon: 0622-10441

Bastun nere vid älven
            genomgår renovering och utbyggnad

I samband med projektet Näs-
åkers Nipor byggdes en ved-
eldad bastu en bit nedströms 
Nämforsen. Den angenäma 
platsen för bastun är sedan 
lång tid tillbaka kallad Bastu-
vallen. Enligt Lasse Englund i 
Kläpp finns namnet belagt på 
äldre kartor.

Under maj månad i år har Florian 
Bohn (till vänster på fotot) och 
”Snuffe” med sina kunskaper och 
känsla arbetat med renovering av 
bastun och utbyggnad av bron 
vilken numera är en rejäl altan. 
Som Åsa Rockberg nämnde, är 
det som ett dansgolv. Bastun blir 
nu alltmera handikappanpassad. 
Från altanen har timmermännen 
även anlagt en rejäl trappa ned 
mot eldstaden och dess rustika 
möblemang. Under året kommer 
även en enkel anläggning för 
dusch med vatten från älven att 
placeras intill bastun.

I samband med det nyligen 
påbörjade ”Nya Nipprojektet” 
kommer det även att arbetas 
med att städa upp i området och 
byggas en rejäl vedbod. 

Bastun med övriga faciliteter är 
öppen för alla och envar. Bokas 
den med lapp på dörren eller 
väggen kostar hyra 150 kr per 
gång. Om du/ni däremot vill 
chansa på att bastun är ledig är 
det gratis. Den enda tid under året 
när bastun inte går att bokas är i 
samband med veckan för Urkult. 
Tänk bara på att hålla ordning i 
anläggningen och i dess område, 
städa gärna efter er och ta hem 
eventuell återvinning.

Känn er varmt välkomna till den 
förträffliga bastun!

Text & foto:  Bernt Ove Viklund

På bilden ser du Florian Bohn och 
”Snuffe”.  Nisse Humlesjö står på altanen. 
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Nya Begravningsbyrån
Sollefteå

Roger Söderholm

Ombesörjer allt vid dödsfall.
Bouppteckningar, testamenten, etc.

Jour dygnet runt.

Storgatan 74 • Sollefteå
Tel: 0620-510 14

•  SERVICE efter biltillverkarnas krav med  
 giltig servicestämpel
•  Alla slags REPARATIONER, även bilel
•  Vi släcker varnings- och servicelampor,
 FELDIAGNOS från 250 kr
•  Däckservice
•  Service och reparation av trädgårds-
 maskiner, cyklar, ATV, 
 båtmotorer mm. 

Vi reparerar och servar alla bilar!*

*t.o.m årsmodell 2010

3 års
garanti på reservdelar

levererade av
Mekonomen

Vill du ha hjälp med
husvagns- eller husbilsrengöring?

För pris och bokning, ring Teodor & Alfred Day
på telefon 0622-21 27 51 eller 073 81 22 914

Vi hjälper dig att tvätta mattor, möbler och 
sängar inför semestern. Vi använder vår su-
per städmaskin Pro-Aqua som renar luften 
och inte behöver vare sig inte kemikalier eller 
dammsugarpåsar.
Vi hjälper dig även med:
• Gräsklippning
• Krattning
• Mattvätt på plats
• Biltvätt
• Fönstertvätt

Boka nu!
600:-*

* Erbjudandet gäller för en husvagns- eller husbilsrengöring.

Sommaröppet 
from 1 juni: 10 – 22 alla dagar

Glad sommar!
Sture och Marianne Persson

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

Tel: 301 43

På bilden ser du Florian Bohn och 
”Snuffe”.  Nisse Humlesjö står på altanen. 

www.alvaroiklapp.com

– öppet i juli, kl 11-18 – 
Vi ordnar luncher och middagar till

små och stora sällskap. Även catering. 
Ring för mer info!

Välkommen till Alvaro!
Hitta hit:

ovanför Flintabaren vid Riks 90, följ skyltar        

Kläpp 208, 88030 Näsåker
0622-100 60 • 073 816 16 75  

• Landsbygdscafé  
• Konstgalleri
• Gårdsbutik
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VÅGRÄTT:
 9.  Har 95%-igt vatteninnehåll
10.  Europeer såg djuret först 1901
12.  Kvalster
13.  Hjälporganisation
14.  Ihop med väl
15.  På Teheranbil
18.  Fågelart
21.  Bildtidning från förr
22.  Väster om Xining
23.  Har omsorg om hälsan
25.  För Stockholmstrafiken
26.  Tidsperiod
27.  Kalk
29.  Eldsländare
31.  Granne
33.  Bulgarisk myntenhet

34.  ”Den första kvinnan”
36.  Har slaktvikt på 1,4 kg
37.  Hudveck
38.  Vått under noll
40.  Plåsterplats
41.  Hälsobrunn
43.  Inte liten precis
45.  Ängslan
47.  Gör flygplan på något sätt
49.  Preposition
50.  Drar skinnet av
51.  Praktfull pippi
52.  Något att slå
54.  En sådan kunde inte flyga
55.  Kan bli tronarvinge
57.  Ta reda på
58.  Instrumentalsats

59.  Användes i kylanläggningar förr
61.  Pronomen
63.  Anger riktning
65.  Skulle man kunna kalla avoghet
  mellan länder
67.  ”…döende svanen”
68.  Går inte göra i slalom
70.  Ensidigt inriktad böjelse
71.  Lipton
72.  Varnar högljutt
74.  Vind från öster
76.  Sån lott är värdelös
77.  Omvänt lugn
78.  I ”… de plume” – antaget för-
  fattarnamn
80.  Organismer som behöver fritt syre
81.  Huvudstad på Balkanhalvön

LODRÄTT:
 1.  Att rida på vågen
 2.  Myntförkortning
 3.  Där ligger Naha och Koza
 4.  Ett kortspel
 5.  ”Muminmamma”
 6.  Stockholmsöbo
 7.  Avslutar ofta bestämd form plural
 8.  Ofta spiralformad
 9.  Sisu
11.  Palmfibrer
16.  Lastdjur
17.  Kallades för merkaptaner
18.  Koran-kapitel
19.  Vedbit
20.  I rabiat
24.  Mobiloperatör
28.  Göra utfattig
30.  Dödsruna
32.  Lätt nervös
35.  Hundkommando
37.  Ho
39.  Kvällsarrangemang
40.  Mästerskap
42.  Toka till det
44.  Ostekt
46.  Blev utan pengar
48.  Variant
50.  Utgångspunkt
53.  Lukta gott
54.  Amfetamin
56.  Gör tjädertuppen vid spel
57.  Nedsättande yttrande
60.  Väggbonader
62.  Jättestora
64.  En gång Televerket
66.  Står som ”amerikansk engelska”
  i engelsk ordbok
67.  Bestämd form av bekant föremål
69.  Växt
71.  Gripa
73.  Möbelvaruhuskedja
75.  Trikloretylen
77.  Gammal skämttecknare
79.  I honom

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11

12 13 14 15

16 17

18 19 20 21

22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34 35

36 37

38 39 40

41 42 43 44 45 46

47 48 49 50

51 52 53 BOSSE 54

55 56 57

58 59 60 61 62

63 64 65 66 67

68 69 70 71

72 73 74 75

76 77 78 79

80 81

Skicka lösningen senast den 1/9 till Bo Lundgren, Lärkvägen 13, 88030 Näsåker. Först rätta lösningen vinner en Triss-
lott. Märk kuvertet ”Byakrysset”. OBS! Vinsten hämtas ut på Näsåkersmacken av vinnaren! 
Glöm inte namn och adress. Lycka till!

Byakrysset 2 / 2010

Namn:________________________________________________   Adress:_______________________________________________________________
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Nästa nummer kommer ut vecka 39
Skicka artiklar och annonser före den 13 september

R O V D J U R Ö

R O S E A J Ö S S

T U N G A N O T

J O V E N D BOSSE I N N E

F O R M A L D E H Y D D N

E N K O M L Ä R A R E

L A R E X T R A E R A

I S R O S T I D S V A R

S H A H S D A S K A P

S E Å T E R N A L M E

L O I R E S A D E L A G

Ä L G R Ö V E K L I N G

K N Ö R D A R O P S I

T R O N A R E N L A S S O

I O R S A N D E L S T

N E T S A A R O M L I K

G I R O R Å Å N A L I

M A R I G H E T U T S

U E N A V K V I N T

R E N S K U R A S N I A

Lösning på Byakrysset 1 / 2010

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!
                                        adress hittar du på sidan 2.

Meddelande

s e p t e m b e r  •  h ö s t

Vinnare är Anna-Karin Mellin, Näsåker, som 
vinner en Trisslott. Vinsten hämtas på Näsåkers-
macken. Grattis!

9 st insända lösningar.

Vi behöver hjälp med boende
under Urkultfestivalen!

Trots att vi fyller hotellet och har många som hyr 
ut hela hus och platser i sina hem under festivalen, 
så har vi idag inga möjligheter att erbjuda alla våra 
artister boende under tak. Många av våra besökare, 
främst äldre och barnfamiljer hör också av sig till oss 
i hopp om att finna ett lite bekvämare alternativ än 
att tälta på campingarna. 

Vi har länge haft en önskan om att kunna erbjuda hus-
vagnar som ett komplement till masslogin på skolan. 
Hyr eller låna ut din husvagn till Hem & Skola och 
bidra till trevnaden och Hem & Skolas aktivitet.

Vi är i stort behov av fler som kan tänka sig att hyra ut 
sängplatser. Vi är i stort behov av dubbel och enkel-
rum till artister och mediafolk. Vi vädjar därför till 
alla er som kan erbjuda någon form av boende under 
dessa dagar att höra av er till oss på Urkults kontor.

Allt är till hjälp! Små lekstugor på tomten, ett rum 
i ett hus, en skrubb, en husvagn. 

Ring eller kom in till oss så kan vi diskutera vidare vad 
ni kan tänka er att hyra ut och under vilka former.

Hälsningar Malin och Maggan, tel 0622-107 89.



Först i kommunen med EU-certifierad utbildning 
inom värmepumpinstallation

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

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

Utnyttja ROT-avdraget 

och gör en bra affär!

www.brandmuseet.com
     

Huvudsponsor: 

Välkommen till Näsåker 
Lördag 10 juli kl. 19.00-01.00 

Entré: 120:- 

19.00 Serveringen öppnar. 
 
Pink Hink spelar i partytältet under  
kvällen från 20.00. 
 
De Vispers mellan 21-01 i danslogen. 
 
Hoppborg, Ansiktsmålning, Öl & vin servering,  
Mat försäljning, Lions minitåg, Lotteri m.m 

Hällbildscenter i Norr 
& Näsåkers Turistbyrå

Nipvägen 7, följ skyltningen!

www.namforsen.com
0622-106 30

Information - Bildspel
Utställning - Cafeteria
Öppet 15/6-15/8:  11-17
Tisdag-söndag (ej midsommar)

Guidning vid hällristningarna 
och visning av kraftverket
Kraftverket visas i begränsad 

omfattning fr o m 5 juli.

Brandmuseet
Trubaduraftnar

Alla sommarens fredagar

Se affischer på byn 
om tider och artister!


