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Späckat nummer
Det blev ett rekordtjockt sommarnummer. Det händer 
verkligen mycket i Näsåker och det är roligt att så många 
hör av sig med bidrag och idéer. Men vi skulle bli mycket 
glada om ni som arrangerar det ena eller andra mailar 
in datum och arrangemang till torestad@gmail.com i 
god tid innan manusstopp! Det kan handla om allt från 
fotbollsmatcher till friluftsgudstjänster, från hästhopp-
tävlingar till målarkurser. Se sid 21. Det skulle verkligen 
underlätta för oss.

En fin sommar önskar redaktionen!
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– Jag känner att nu vill jag göra nå’t mer än att 
bara snacka, säger Mika Moretti, ordförande i 
Byalagets nya styrelse. 
Mika har en tatueringsstudio i Centrumhuset och 
kom till Näsåker för åtta år sedan. Innan dess har 
han bott på många ställen. 
– Men så här länge har jag aldrig stannat någon-
stans.
Han tycker att Näsåker är världens bästa by. Och 
motiverar det med att det händer så mycket och 
finns en sådan oerhörd mångfald på en så liten 
folkmängd.
– Man månar om varandra och vill att alla ska ha 
det bra och att det ska funka för alla. Och det är 
något att fortsätta att upprätthålla och värna om.
Ändå vill han att fler gör något för att byn ska bli 
mer livskraftig. Den tanken är också avgörande 

för att han själv nu kliver in i Byalaget. Droppen 
var att ”Tobbe och Ann-Christine var tvungna att 
stänga macken.”
– Jag klagade och alla klagade, men nu vill jag 
inte längre bara vara en chattermunk, jag vill göra 
nå’t också.
Exakt vad, kan han inte säga i nuläget, men räknar 
med att Byalaget kan vara en bra plattform för att 
diskutera, förvalta och sjösätta idéer.
Byalagets årsmöte hölls den 8 maj och första ordi-
nära mötet hölls efter Byabladets pressläggning, 
därför kommer ingen rapport därifrån. Annika 
Gustavsson, Ylva Segerström och Kim Jensen 
lämnade styrelsen. Nya ledamöter är utöver 
Moretti, Åsa Hedman och Göran Sandman.

Text & foto: Åsa Hedman
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RockArt byter namn 
till Nämforsens 
Hällristningsmuseum

Nämforsens Hällristnings-
museum blir det nya namnet 
på RockArt.

Anledningen till bytet är att det 
gamla namnet misstolkats av besö-
karna som inte förstått att det är ett 
museum och en hällristningslokal.

Nämforsen är så välkänt och 
positivt värdeladdat att det har 
känts fel att tappa bort ett så bra 
varumärke, säger Birgitta Lind, 

ordförande i stiftelsen. Att vi nu 
heter Nämforsens Hällristnings-
museum säger exakt vad det är 
och ingen kan missta det för nå-
got annat.

I början av 2011 antog styrelsen 
en ny utvecklingsplan. Målet är 
att göra hällristningarna mer till-
gängliga för allmänheten, och ut-
ställningen i museet kommer att 
förnyas. Beslutet förgicks av ett 
intensivt arbete med en vision för 

hela området; hällristningar, mu-
seum och kraftverk.

Även Vattenfall bygger om i sin 
utställningshall. Sonja Signars-
dotter från Vattenfall inviger den 
nya utställnigen i kraftverket den 
14 juni kl 18.00. Invigningen är 
öppen för allmänheten och efter 
invigningen bjuder Hällristnings-
museet på fika i sina lokaler. Alla 
är välkomna!

Nämforsens Hällristningsmuseum intill Medborgarkontoret. Med utställning, bildspel och shop, under sommaren turistbyrå och café. 
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Besök ett av Skandinaviens största 
och vackraste hällristningsområden. 
Möt spåren och berättelserna från 
våra förfäders värld.
Den 15/6-15/8 släpps forsen fri och 
vi har öppet tis-sön kl. 11-17.*
Guidning av hällristningarna, café, 
utställning och bildspel.
Bokade grupper och övrig tid efter 
överenskommelse.

*Midsommar stängt.

Forsen släpps fri 15/6-15/8.
Kostnadsfri guidning i kraftverket 
tis-sön kl. 12 och 14.
Vattenkraftuställning ny för i år. 
I maskinhall finns sevärd 
stengodsrelief av Tyra Lundgren. 
Hällristningarna finns strax 
intill kraftverket.

*Midsommar stängt.

www.namforsen.com   I   0622-106 30   I   info@namforsen.com

NäSåKer, SoLLeFTeå

Folket vid 
forsen.

en tidsresa på 6000 år.

www.namforsen.com   I   0622-106 30   I   info@namforsen.com

NäSåKer, SoLLeFTeå

Nämforsens 
kraftverk.

Guidade visningar.

”Om ni får gäster i sommar 
så ta med er dem till ristning-
arna! ”

Peter Johansson, ny verksamhetsledare för 
Nämforsens Hällristningsmuseum.

Styrelsen för Nämforsens Häll-
ristningsmuseum har nyligen an-
ställt Peter Johansson som verk-
samhetsledare för museet. Han 
tillträder tjänsten i slutet av juni 
då museets verksamhet är i gång 
för fullt.

– Jag kommer direkt in i arbetet 
och det känns tryggt att årets gui-
der och personal är erfarna, säger 
Peter.

Peter kommer ursprungligen från 
Göteborg. Han är i grunden jour-
nalist och har arbetet med kultur-
arvsfrågor i över 15 år på Sveriges 
Hembygdsförbund. Han flyttar nu 
till Junsele med sin fru Mia, som 
är uppvuxen i Junsele, och dottern 
Astrid, 8 år.

Hällristningar i Nämforsen är en 
stor tillgång för besöksnäringen 
i hela Sollefteå kommun och ett 
givet turistmål. Om ni får gäster 
i sommar så ta med er dem till 
ristningarna! uppmanar Peter alla 
som bor i bygden.

Foto: Siv Bylund

På bilden ses rekonstruktioner av forntida föremål från jägarstenåldern. I museet finns också 
information och bildspel om hällbilder och en liten utställning om de boplatser som låg vid älven.
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Det här är livskvalitét för mig, Karvsjön en 
varm sommarnatt. Tyst och stilla. 

Åssjön. Magiskt himlaspel. 

Om man googlar på ordet livs-
kvalitèt så får man över tre mil-
joner träffar. Levnadsstandard, 
hälsa, välbefinnande, känsla av 
mening och livsglädje är några 
återkommande beskrivningar.

Så vitt jag vet lever vi i ett i-land, 
vi betalar skatt för vår välfärd, 
materialismen och kapitalismen 
frodas som aldrig förr, fler utbil-
dar sig och demokratin utmärker 
sig genom rösträtt och valfrihet. 
Men av dagstidningar och nyhets-
sändningar står 90 % av elände 
och hemskheter. Makthavare och 
samhället står hjälplösa för anar-
kismen och terrorns framfart och 
infrastrukturen börjar falla som 
ett korthus. 

Det mångkulturella samhället 
vi lever i ska väl vara en allians 
som för oss samman med andra 
kulturer och synsätt, men i själva 
verket visar det sig i tid och otid 
vara främlingsfientligt och gräns-
överskridande åt alla håll och 
kanter. De polisiära uppdragen 

känns inte trygga längre, sjuk-
vården är under all kritik, hem-
lösheten är den största på åratal, 
arbetslösheten är fortfarande 
alldeles för hög, folk äter anti-
depressiva läkemedel som godis, 
äldrevården är snart ett minne 
blott, barnen får inte den hjälp 
de behöver i skolan och myn-
digheter ratar sörjande och sjuka 
människor därför att pengar och 
regelverk har kommit att bli vik-
tigare än empati och förståelse. 
Allt centraliseras till städerna 
och vi på landsbygden har i stort 
sett ingenting att säga till om när 
det gäller skolgången till våra 
barn, bensinpriser och elkraft i 
form av stora missprydda vind-
kraftverk som förstör naturen 
och som inte ens kommer att 
producera el eller generera jobb 
till oss som bor i kommunen. 

Vilken strålande välfärd!
Grundstenen torde väl vara att 
vi ska ta hand om och måna 
om varandra, naturen, etik och 
moral, glädje, skratt och gemen-

skap. Det finns en ideell organi-
sation som heter Missing People 
Sweden. De letar efter försvunna 
personer och drivs med hjälp av 
ekonomisk sponsring från före-
tag runt om i landet. Dvs, de 
är kostnadsfria att anlita. Fan-
tastiskt! Ett uns av humanitet i 
dagens samhälle. De borde ta 
på sig ett till uppdrag; Missing 
Sweden. Vi kanske ska följa 
med allihop på skallgång genom 
landet. Och medan vi går där och 
ockulärbesiktar omgivningen och 
oss själva och förhoppningsvis 
hittar den moral som så länge 
varit nergrävd, så kanske vi upp-
täcker att det inte var så jobbigt 
och tråkigt ändå, att gå tillsam-
mans. Skulle ni följa med på 
vallfärd? Det skulle jag! Och jag 
skulle förmodligen gå där trött 
och skitig men stolt och lycklig 
över det faktum att jag bidrar. 
Bidrar till välfärden.
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Syster Anna-Karin

Distriktssköterska i Näsåker 
under 26 år. Många av oss i byn 
känner Syster Anna-Karin väl 
och har många olika erfaren-
heter av henne i sin yrkesroll, 
men idag vet inte alla byborna 
i Näsåker vem hon är. Anna-
Karin Mellin är född 1933 och 
uppvuxen i Örebro. När hon 
berättar om sin uppväxt och 
sin mor och far finns det en 
underliggande ton av tacksam-
het och respekt för sina föräld-
rar och syskon. Jag uppfattar 
det som om hon har många fina 

minnen tillsammans med dem, 
inte minst från sommarloven i 
stugan i Östergötland. Det har 
skapat en del av hennes kärlek 
till landsbygden.

Anna-Karin tog sin sjuksköter-
skeexamen 1957 och arbetade 
först på Karolinska sjukhuset i 
Solna och sedan på sjukhusen 
i Visby och Örebro. Under en 
semesterresa norröver blev hon 
tjusad av den norrländska natu-
ren. 1961 öppnades det nybyggda 
sjukhuset i Sollefteå, Anna-Karin 
sökte och fick tjänsten som 

mottagningssköterska på barn-
kliniken. Där blev hon blev kvar 
i nio år. Doktor Hans Riesen-
feld var då överläkare och blev 
hennes chef. Han har lärt henne 
mycket i yrket som sjukskö-
terska och om kontakten med 
barnen och med deras föräldrar. 
Anna-Karin säger själv: ”Han 
har lärt mig allt om barnsjukvår-
den!” När Anna-Karin berättar 
vidare om äran att få vara med 
och bygga upp en helt ny barn-
avdelning strålar det i hennes 
ansikte och det glimmar till i 
hennes ögon. Det var fantastiskt 
att få arbeta från grunden med 
fina kollegor och med barnen. Att 
barnen kommer i första rum och 
att de ligger Anna-Karin varmt om 
hjärtat framgår tydligt lite nu och 
då. Doktor Riesenfeld var hennes 
inspirationskälla till ett lite större 
äventyr i livet. Han arbetade för 
Rädda Barnen i gränstrakterna 
runt Marocko och Algeriet. Anna-
Karin fängslades av hans historier 
och började lite smått höra sig för 
om det fanns möjlighet att arbeta i 
dessa trakter. 

Anna-Karin tog tjänstledigt 
från sin tjänst i Sollefteå och 
arbetade ett år i Algeriet. Det 
innebar bla hembesök i hyddor. 
Sittande på fårskinn, på golven 
delade Anna-Karin med sig av 
sina råd och medicinska kunska-
per till kvinnorna och männen 
på landsbygden. Över 17 olika 
byar tillhörde då hennes distrikt. 
De kommunicerade på franska 
och arabiska, såklart också på 
svenska och med kroppsspråket 
som den största hjälpen. 

Självklart fanns det algeriska 
medhjälpare på plats i det

Fortsättn sid 8.
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vardagliga arbetet. Jag blir per-
sonligen väldigt nyfiken på 
hennes år i Algeriet och börjar 
bubbla frågor. Tydligt och rakt 
tittar hon på mig och säger: 
”Marie, den historien är så lång 
att det får vi ta en annan gång, till 
hösten kanske.” Vi pratar vidare 
och börjar närma oss hennes 
väsentliga roll i samhället Näs-
åker. Men jag måste ändå fråga 
om vad hon tog med sig hem 
från Algeriet? Hon svarar: ”Jag 
lärde mig tala så folk begrep vad 
man sa. Och det har jag tagit 
med mig i den svenska sjukvår-
den: Att faktiskt tala så männis-
korna förstår vad man säger.” 

Anna-Karins tankar om att bli 
distriktssköterska fanns kvar och 
väcktes plötsligt till liv. Just det! 
Det var ju Distriktssköterska jag 
skulle bli. För att få ordinarie 
tjänst fordrades vidareutbildning 
inom öppen hälso- och sjukvård. 
Så den 1 juni 1970 kom det en 
ensamstående kvinna med en 
liten dotter till ett respektfullt 

arbete, till vårt Näsåker. Efter-
som tjänsten varit obesatt under 
en längre tid var det en utmaning 
att flytta till byn och att bygga 
upp en mottagning. Jo, nog lär 
det ha fladdrat i gardinerna på 
byn minsann. Anna-Karin arbe-
tade tre-fyra månader innan 
hon reste till Stockholm för att 
fullfölja sin vidareutbildning. 
Sex och en halv månads stu-
dier gjorde henne till ”fullärd” 
distriktsköterska. 

Anna-Karin är en mycket vänlig 
och bestämd kvinna, som bär 
huvudet högt. Jag upplever att 
hon SER och uppmärksammar 
alla människor. På äldre dar har 
hon dock drabbats av mycket 

dålig syn, endast ledsynen hjäl-
per henne fram. Nu går hon med 
vit käpp och rullator eller gåsta-
var på byn. Men hennes glädje i 
att kunna hjälpa någon, att finnas 
för någon och att kunna bidra 
med goda råd eller bara lyssna 
känns för Anna-Karin helt själv-
klart, då som nu. P

Jag har under min uppväxt egna 
erfarenheter av denna fantas-
tiska kvinna. Alltifrån besök på 
mottagningen då jag var sjuk, till 
att rasta hennes hund eller fak-
tiskt bara umgås och prata med 
henne. Jag möter många män-
niskor i mitt arbete som frisör 
och lite nu och då berättar någon 
om ”Syster Anna-Karin”. Några 
råd eller en liten historia om hur 
de upplevt ett möte med henne. 
Ofta handlar det om deras barns 
möte med henne och deras sjuk-
domstillfällen. 

I arbetet ingick allt, från vaggan 
till döden. Arbetspassen började 
med telefontid på morgonen och 
öppenmottagning. Ibland satt 
det två personer och väntade 
och ibland satt det 17 stycken. 
På den tiden var det ingen tids-
beställning utan man fick sitta 
och vänta på sin tur. Många 
uppgifter var läkarordinerade. 
Ta stygn, provtagning, och blod-
tryckskontroller, urinprover och 
rådfrågning. Andra uppgifter 
var utprovning och ordination 
av hjälpmedel samt inkonti-
nenshjälpmedel och när det var 
slut på patienter var det dags för 
hembesöken. Dessa uppgifter i 
yrket benämner Anna-Karin som 
att arbeta med ”vanliga männis-
kor”. Viktigast för Anna-Karin 
var hela tiden barnavården och 
föräldrarna. ”Barnhälsovården 
är min hjärtesak. Kontakten 
bygger man upp med det allra 
första hembesöket”. Det besö-
ket finns kvar i vårt samhälle än 

”Anna-Karin har fått upp-
leva hur anställningsförhål-
landena har förbättrats för 
undersköterskor och vårdbi-
träden från timanställning till 
fasta tjänster. ”
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i dag. En sjuksköterska från BVC 
kommer till bostaden några dagar 
efter att man lämnat BB för att 
bl.a. väga och mäta barnet. Anna-
Karin säger: ”Jag avsatte minst en 
timme. Det är viktigt att verkli-
gen visa föräldrarna att man bryr 
sig om deras barn. Att bygga upp 
ett förtroende. Doktor Riesenfeld 
sa: - Lyssna på barnen! Och det 
har jag alltid gjort, och självklart 
också på föräldrarna. Men när 
barnen tittade upp på mig med 
stora inbjudande ögon och sa i för-
troende: - Jag har ont här…” 

Anna-Karin har jobbat över 
generationerna. Det är inte 
ovanligt att hon haft kontakt i 
fyra generationer och det hände 
att det blev kontakt även i fem 
generationer. Hon nämner ordet 
eller begreppet terminalvården. 
Jag skrattar till och säger att jag 
direkt tänker på Terminal 5, på 
väg ut i världen. Anna-Karin 
säger: ”Ja, man kanske skulle 
kunna säga lite trevligare som: 
Vård i livets slutskede. I många 
fall innebär det att låta människor 
få komma hem och dö hemma. 
Att sitta på sängkanten och håll 
dem i handen. Säga att vi ska 
hjälpa dig! Och när man lovar 
det i ett sådant skede i livet, då 
är det bara att se till att hålla det 
löftet.”Det har blivit nätter med 
vaka och vård. Men det stora 
jobbet gör de fantastiska vårdbi-
trädena och undersköterskorna. 
Distriktsläkaren har funnits i 
Sollefteå och har från 1980-
talet gjort regelbundna besök 
i Näsåker. Anna-Karin har fått 
uppleva hur anställningsförhål-
landena har förbättrats för under-
sköterskor och vårdbiträden från 
timanställning till fasta tjänster. 
Det är oerhört viktigt med kolle-
gor och att man stöttar varandra 
hela vägen. Läkare och sjuk-
sköterskor är helt beroende av 

vårdbiträdenas och undersköter-
skornas omsorg om patienterna 
i hemmen menar Anna-Karin. 
Idag undrar hon vart kontinui-
teten har tagit vägen, vikten av 
att få möta samma sjuksköter-
ska och läkare när man behöver 
vård. Samhället växte och blom-
made under hennes yrkesverk-
samma liv. Dagens samhälle och 
sjukvård ser tyvärr inte riktigt ut 
så längre. 

Visst fanns det personer och 
hembesök som inte vill ha hennes 
hjälp. Anna-Karin har inte varit 
välkommen överallt vid alla till-
fällen. En gång blev hon jagad 
från gården av en nybliven pappa. 
En annan patient ställde sig för 
ytterdörren och en tredje hade 
till och med knölat in två trasor i 
skorstenen så att det började ryka 
in alldeles förfärligt. Allt för att 
hennes hembesök skulle bli så 
kort som möjligt. 

Jag funderar och känner en oer-
hörd respekt och stor beundran 
för Anna-Karin och det som 
hon gjort och gör i sitt liv. Att 
leva ensam med en liten dotter 
och samtidigt arbeta heltid som 

distriktssköterska är definitivt 
beundransvärt i sig. Men jag 
beundrar också hennes styrka i 
att våga stå på sig och prestera 
varje dag. 

Från att Anna-Karins dotter 
Christina var ett och ett halvt 
år började de resa utomlands, 
två veckor varje år, på hösten. 
Detta var ett sätt att skapa tid 
bara för Christina och att ägna 
sig åt henne till 100 procent. 
Kanske som en liten kompen-
sation för all tid som gick till 
andra människor. Helt avskräckt 
från sin mors yrkesval kan dock 
inte dottern ha blivit för idag är 
hon själv sjuksköterska. Och har 
fem egna barn. Det år som Anna-
Karins första barnbarn blev tre 
på våren 1996 valde hon att gå i 
pension. Ett beslut som hon själv 
säger kändes mycket skönt. ”Jag 
hade jobbat klart”.

I samma veva flyttade hon in i 
sin nuvarande bostad. Idag lever 
Anna-Karin som särbo med sin 
trolovade gamla ungdomskärlek 
Bengt-Olof Haglund. De träffa-
des första gången 1951 i Stock-
holm men livet hade olika vägar 
för dem. Tills för sju år sedan. 
Det började med en mailkontakt 
och sedan har kärleken vuxit 
fram. Den 31/8 2005 återsåg de 
varandra efter alla år och kände 
att det stämde mellan dem. 
”Bengt-Olof är ett oerhört stort 
stöd i min vardag. Han hjälper 
mig med allt som jag inte längre 
kan, på grund av min dåliga syn. 
Men särbor lär vi förbli, för han 
har sina två barn och sex barn-
barn i eller nära Stockholm.”

Anna-Karins engagemang i oss 
människor på byn fortsätter. Hon 
delar fortfarande gärna med sig 
av sina underbara fraser när hon 
möter barn och deras föräldrar.

Fortsättn sid 10.
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Hon har varit på skolan och 
informerat barnen om ”den vita 
käppen”. Jag frågar Anna-Karin 
om hon någonsin funderat på att 
lämna Näsåker eftersom hon inte 
har haft sin familj eller sina rötter 
här? Hon funderar en sekund, 
och säger att det fanns en kort 
period, när en liten fundering 
tog plats, när hon gick i pen-
sion. Var hon skulle vilja sluta 
sitt liv? Hennes liv finns här, hon 
har sin dotter och sina fem barn-
barn, sina vänner och alla andra 
i Näsåker. ”Jag kan aldrig gå ut 
i Näsåker utan att få ett leende!” 
Anna-Karin har alltid levt med 
hund och under alla år och har 
de satt spår i hennes kropp och 
själ, det känns naturligt med en 
daglig promenad. Och det kan 
hon tacka sina hundar för. När 
hennes sista hund Vivi dog 2010 
insåg Anna-Karin att hon inte 
längre kunde ta ansvaret för en 
hund. Men suget efter en valp 
finns kvar. 

”Jag har alltid blivit väl motta-
gen och bra bemött i Näsåker” 
säger Anna-Karin med mycket 
glitter i sina ögon. Man kan i de 
stunderna tro att hon faktiskt ser 
precis som vanligt men det gör 
hon tyvärr inte. Utan uppskattar 
därför enormt om vi som möter 
henne på vägen vare sig vi går 
eller cyklar ropar ”HEJ ANNA-
KARIN!” Och gör henne upp-
märksam på att vi fortfarande ser 
henne, talar om vem vi är och att 
hon syns. Det skulle göra henne 
väldigt glad och nästan lika tack-
sam som hon är för sitt yrke. ”Jag 
har fått träffa så många fantas-
tiska människor som jag aldrig 
annars skulle ha mött. Och att få 
känna deras förtroende har varit 
underbart!” 

Text: Marie Lundin
Foto: Marie Lundin samt privat

Fler ideella krafter önskas till Omsjö Camping. I dag vilar driftan-
svaret bara på några få eldsjälar. De trivs, men visst skulle det vara 
roligare om fler ställde upp.

Omsjö camping 16 kilometer öster om Näsåker lockar de som vill bort 
från allfarvägarna. Här är det gott om skog och vatten och tystnad.

Främst är det tyskar och holländare som campar under sommaren berät-
tar Bengt-Ove Moberg som driver campingen ideellt tillsammans med 
sambon Anette Albertsson. Fram på hösten kommer älgjägarna.

Har utvecklats mycket
Campingen anlades av Ådalslidens kommun strax innan kommunsam-
manslagningen 1971. Efter sammanslagningen drevs den först av Sol-
lefteå kommun, innan den arrenderades ut några år i slutet av 80-talet. 
Men 1991 bildades Föreningen för Omsjös Fritidsanläggning som 
köpte campingen för en krona. Sedan dess är det bara ideella krafter 
anläggningens överlevnad hänger på. 

– I början var många engagerade, men nu är det nästan bara vi kvar, 
berättar Bengt-Ove.

Han och Anette har hunnit bli riktiga trotjänare vid det här laget. Och 
hela semestern och lite till går åt att sköta driften. På senare tid har 
Göran och Rea Sandman också klivit in i verksamheten.

– Men visst skulle det behövas fler hjälpande händer, säger Anette.

Campingen har trots allt utvecklats mycket sedan föreningen tog över. 
Flera nya stugor, minigolfbana och lekplats har byggts upp.

På midsommarafton är det dans på logen till Leif-Thommys orkester 
och den 21 juli arrangeras Omsjödagen. Så visst händer det saker.

– Det är roligt att komma i kontakt med mycket folk, säger Anette och 
Bengt-Ove – som INTE vill vara med på bild, men hoppas på fler handtag.

Text & foto: Åsa Hedman

Hoppas på handtag 
                    i Omsjö
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Hoppas på handtag 
                    i Omsjö

Tisdagen den 17 maj 2011 
(Norges nationaldag, förresten). 
kom konstnär Tore Heby som 
bor i Falkenberg, till Näsåker. 

Vad var nu anledningen till detta 
besök? Tore Heby börjar bli, 
som han själv säger, gammal 
och synen är inte längre den 
bästa, (jag vet inte om jag kan 
hålla med om detta?! Jag tycker 
han verkar vara mycket pigg och 
alert. Bara att ge sig ut på en 
lång resa från Sveriges västkust, 
för att se ut en lämplig plats för 
en staty, kräver en hel del tid och 
energi).  Han vill att statyn ska 
stå på gräsmattan framför Urhu-
set där utställningen ”Efter tusen 
år av tystnad.” av Birgitta Onsell 
finns.

Statyn föreställer Elin Wägner, 
Fredrika Bremer, Birgitta Onsell, 
”Moder Jord”, som har varsin 
sida av den fyrsidiga statyn.

Tore Heby verkar vara en mycket 
noggrann man. Han hade ritning, 
mått – ja allt som behövdes, för 
fundamentet som statyn ska stå 
på, helt klart på ett papper. Till 
och med hade han tänkt på att 
det skulle planteras en marktäck-
ande växt runt statyn, för att man 
skulle slippa kantklippa runt den. 
Uppskattas säkert av den som 
klipper gräsmattan.

Tyvärr har inget hänt. På snart ett 
år! Urkult vill sälja Urhuset. Ett 
krav till kommande ägare är att 
alla hyresgäster kan vara kvar, 
även Urkult – som hyresgäst.

Tur att Tore Heby, förutom 
att han är en stor och erkänd 
konstnär, har tålamod och  
inte tröttnat på att vänta på ett 
”Ja tack!” eller ett ”Nej tack!” 
angående den gåva han vill ge.

Text & foto: Mary Sjödin

Långväga besök i Näsåker! 

Från vänster, Tores bror, Lo Högberg, Tore Heby
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Först ett stort tack till er som 
skötte om Byabladet tidigare. 
Ni gjorde det bra. Och så tack 
till er som nu startat om på 
nytt. Det blev en överraskande 
när det damp ner ett brev på 
hallmattan och att det var Bya-
bladet i brevet. Det var ”artut” 
som man säger här i Jämtland.

Jag har skrivit om forsarna i 
Fjällsjöälven tidigare, men det 
blir en gång till.

Forsarna var en tillgång, när de 
fanns kvar, både till nytta och 
nöje. Nyttan med flottningen av 
timmer, så man slapp köra med 
tunga timmerbilar, samt fisket, 

som var bra för försörjningen. 
Det nöjaktiga, som var att 
samlas vid forsen för att få upp-
leva naturkrafterna och kanske 
ha en kaffekorg att njuta av.

Första bilden är från Kilforsen 
och jag gissar att det är från 
ca 1920. Mor Ester sitter lite 
skymd, så är det Helén? G Hag-
lund, Hilder? V Haglund. På 
andra sidan forsen syns en såg 
och på samma sida där de sitter 
fanns en vattendriven kvarn så 
där syns både nytta och nöje.

Ja och flera med mig cyklade ofta 
till Kilforsen där vi fick en rova 
som vi satt och skrapade och åt.

Andra bilden är från Åkvisslan 
dit vi också cyklade för att titta 
på Dollartåget, som kommit 
med amerikanska turister och 
stannat på bron, för att de skulle 
få kliva ur och titta på forsen 
och flottarna. Jag tog bilden 

med en andra klassens kamera 
1951, men det går att skymta 
folk som står utanför tåget. Jag 
vet inte om tåget fortsatte norrut 
eller om det backade tillbaka 

Det kom ett brev 
                 till Byabladet…

”Det gick att höra både Kilfor-
sen, Lillingesforsen, Kattdals-
forsen och Åkvisslan. Det var 
helt magiskt”
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Dollartåget var den vardagliga 
svenska benämningen på ett kryss-
ningståg i regi av SJ, som under 
1950-och 1960-talet befordrade 
främst utländska turister från Stock-
holm till norra Sverige.

Tåget uppkom som ett försök att 
minska efterkrigstidens valutabrist, 
och man riktade sig i första hand till 
köpstarka amerikanska turister, där-
av det snabbt myntade smeknamnet. 
Den 3 juli 1950 avgick tåget för för-
sta gången på en veckolång resa till 
polcirkeln. 

SJ lade ner tåget i slutet på 60-talet 
på grund av vikande efterfrågan.

Källa: Wikipedia
Redaktionens anmärkning

till Ådals-Lidens järnvägstation. 
Kanske någon annan som vet 
bättre, kan skriva en notis i Bya-
bladet. Det var i alla fall spän-
nande för oss att komma dit och 
se dessa amerikaner som vi upp-
levde som något exklusivt.

Men det som gör att jag skriver 
om forsarna igen är att i augusti 
2011 när jag kom ut på farstu-
bron i Moflo tidigt en morgon, 
vädret var fint och lugnt fick 
jag höra ljudet av forsarna. Det 
gick att höra både Kilforsen, Lil-
lingesforsen, Kattdalsforsen och 
Åkvisslan. Det var helt magiskt.

Det var fullt i vattenmagasinen 
och man var tvungen att släppa 
forsarna fria. Det sved nog i 
Vattenfalls hjärta och plånbok, 
men för oss blev det en högtid 
och vi besökte forsarna ett fler-
tal gånger. Det var också bra 
för älvfårorna, att det blev en 
ordentlig rensning, eftersom det 
unkna lukten i börja blev bättre 
efterhand.

Ja, det var lite minnesanteck-
ningar från förr och känslan av 
att uppleva forsarna igen 2011.

Hälsningar från Linda Svedin f. Kallin
Foto: Privat

”Första bilden” från Kilforsen.

”Andra bilden” från Åkvisslan. 
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Jonna Jinton bytte storstaden 
mot fria vidder, vilket hon inte 
ångrar en sekund. Nu lobbar 
hon för att andra också ska 
flytta hit.

Första gången jag träffade Jonna 
var på ett möte i Grundtjärn. Jag 
var precis på väg att gå fram till 
henne för att ge henne en kram 
när hon tittade upp på mig, gav 
mig ett snabbt leende och tittade 
bort. Då först slog det mig, vi 
känner ju inte varandra! 

Och ändå kändes det precis så, 
för när man följer Jonna i hennes 
blogg så är det lätt att tycka att 
man känner henne. Jonna delar 
med sig av sitt liv i bloggen på 
ett ärligt och ödmjukt sätt. Med 
hjälp av sin fjärrutlösare tar hon 
fantastiska bilder på sig och sin 
omgivning. 

Jonna är i huvudsak uppvuxen 
i Göteborg och det var därifrån 
som hon en dag tog steget att 

flytta 100 mil norrut för att börja 
leva ett annat liv. Hon bytte stor-
staden mot landsbygden, asfal-
ten mot gräset och instängdheten 
mot friheten. 

Jonna som genom sin mamma 
Anita (född Karlström) har 
rötter i Grundtjärn flyttade till 
familjens sommarstuga. Till en 
början hade hon inte ens varmt 
vatten och den enda värmekällan 
var en gammal vedspis. Under 
vintern var det vanligt att hon 
vaknade upp med minusgrader 
inomhus. Det är nu snart två år 
sedan hon tog steget att flytta, 
och trots att livet på landet inte 
alltid är en dans på rosor, så har 
hon inte ångrat sig en sekund. 

”Får man bo såhär vackert? Jag 
är omgiven av den här vackra 
naturen. Jag kan knappt tro att 
det är sant, trots att jag snart bott 
här i två år”

För några år sedan var Jonna på 
en resa i USA där hon blev för-
älskad – i en kristall. Jonna hade 
upptäckt Swarovskikristallen, 
fast hon där och då inte visste 
vad den hette.

Ungefär ett år senare bodde och 
pluggade hon i Örebro. En kväll 
satt hon på sitt studentrum och 
funderade, studentlivet kändes 
inte helt rätt och hon kände sig 
nere. Plötsligt slog det henne 
vad det var hon skulle göra. 
”Idén kom till mig”

Hon började leta på Internet efter 
kristallen som hade fångat hennes 
intresse och till slut hittade hon 
den. Hon beställde hem två färger 
av kristallen och med dem tillver-
kade hon de första två armban-
den. Ett till sin mamma och ett till 
sig själv. Anita blev också fasci-
nerad av de vackra smyckena och 
en gång satt mor och dotter uppe 
en hel natt och bollade idéer och 
drömmar. Designerna blev fler 
och fler och till slut köpte Jonna 
kristaller för hela studiebidraget.

Jonna lämnade studierna och 
tillsammans med Anita så star-
tade hon företaget Nordkristall. 
Tillsammans tillverkar och säljer 
de nu smycken via hemsidan.

Livet nära skogen, den rena 
luften, och den öppna himlen 
ger Jonna livskvalité. I naturen 
finner hon energi och inspiration 
som hon för vidare genom sina 
smycken.

Bloggen som först startades för 
att Jonnas familj och vänner 
skulle kunna följa henne i Grund-

”Får man bo så här vackert?”

”Livet nära skogen, den rena 
luften, och den öppna himlen 
ger Jonna livskvalité”
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tjärn, har vuxit och Jonna har nu 
uppemot 3 000 unika besökare 
varje dag. Hon får dagligen posi-
tiva kommentarer på sina inlägg 
och bilder. Det är både nyfikna 
sörlänningar och hemlängtande 
norrlänningar som har fått upp 
ögonen för det vackra norr-
land som Jonna beskriver i sin 
blogg. Och varenda vecka har 
det kommit in mail från nyfikna 
läsare som undrar om hon känner 
till om det finns något hus till 
salu i trakterna. Intresset blev 
faktiskt så stort så att hon kände 
att hon ville göra någonting av 
det. Tillsammans med politikern 
Emil Källström har hon inlett ett 
projekt om vad som kan göras 
för att förbättra möjligheterna 
för dem som vill flytta tillbaka 
till landsbygden. 

Jonna har genom sin blogg 
blivit en ambassadör för Norr-
land och i maj 2011 fick hon ta 
emot Norrmejeriers stipendium 

som varje år delas ut till någon 
som har gjort gott för Norrland. 
Intresset för Jonna har varit stort 

även från medias håll. Många 
stora tidningar har skrivit artik-
lar om henne och hennes flytt. 
Hon bloggar för Tidningen Ång-
ermanland och ibland publiceras 
hennes blogginlägg även i pap-
perstidningen. 

Om du ännu inte har hittat till 
Jonnas blogg så kan jag varmt 
rekommendera ett besök på 
www.jonnajinton.se och om 
du är intresserad av Jonnas 
smycken så kan du läsa mer på 
www.nordkristall.se 

Text: Emma Hamberg
Foto: Jonna Jinton
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Någon gång på 40-talet (troli-
gen 1946 eller -47) fick jag höra 
en ramsa, som min morbror 
Tore Wallinder i Junsele lärde 
mig. Själv är jag från Backe och 
bor numera i Ådals-Liden. 

Så här gick ramsan,
Backeherra
Ramselkärra
Junselgomoren
Anundsjömesa
Sidensjöpesa                  
Håljomskråkern
Reselkamsern
Langseltärma
Lisspannkakern

och säkert några ytterligare, 
men det är dessa som jag 
kommer i håg.
Jag har genom åren ofta funde-
rat på meningen med de olika 
benämningarna på dessa orter.

Jag har frågat flera sakkunniga 
personer i ämnet, oftast har 
svaret blivit att man känner till 
ramsan men att ingen har haft en 
vedertagen förklaring. 

Mest frustrerande har varit att 
just för Ådals-Lidens öknamn 
”Lisspankakern” har ingen 
kunnat ge en motivering. 

När jag så 2005 vände mig till 
Nicke Sjödin, som då hade en 
krönika i ämnet, kontaktade han 
professor Lars-Erik Edlund vid 
Institutionen för litteraturve-
tenskap och nordiska språk vid 
Umeå universitet.

Professor Edlund har skrivit 
två böcker i ämnet nordsvenska 
ortsboöknamn. 

Här hittade jag flera förkla-
ringar, tyvärr fick jag inte heller 
här alla de svar jag önskade.

Efter kontakt med SOFI (Språk 
och folkminnesinstitutet) i 
Umeå, har jag fått rimliga för-
klaringar på de flesta öknamnen. 

Nu har jag också en trolig för-
klaring på Ådals-Lidens (Lias) 
namn.

Inledningsvis skall det konsta-
teras att samtliga öknamn var 
mycket förklenande tillmälen. 
Det var alltså grannbyarnas 
humor som gav dessa öknamn.

De olika bynamnen var ofta 
sammankopplade med kropps-
delar, maträtter eller bara ett 
hånande över något. 

Dessa öknamn hade en mycket 
gammal tradition framförallt 
från1900-talets första decennier 
fram till 1940-talet.

Här följer en förklaring på de 
olika ortsnamnen.

Backeherra
Herra var ett ganska vanligt 
tillmäle för flera byar i området.
Backe var på den tiden en cen-
tralort för skogsnäringen och 
flera skogsbolag hade där sina 
huvudkontor. Det var därför 
man hånade dessa märkvärdiga 
herrar, de så kallade ’storgûbba’, 
och lät detta förklenande gå ut 
över alla ortsbor.

Ramselkärra
Kärra en dialektal förvräng-
ning av herra. 
Finns i flera uttryck som t.ex. 
”riktige kärra” (riktiga karlar)
I Ramsele fanns bland annat 
den dömande makten i form av 
tingsrätten. 
Att driva med överhögheten 
och roa sig på dennas bekostnad 

kunde man göra genom hånade 
epitet som kärra för hela orten.

Junselgomoren
Gomoran var ju en mycket 
positiv och omtänksam kvinna 
som var ett kännetecken för 
Junsele. Gomoran stod för det 
kvinnliga.
I det patriarkala samhället blev 
det att vara som kvinnfolket 
alltid förlöjligat.

Anundsjömesa                
Mesa var också ett ofta före-
kommande adjektiv till orts-
namnen.
Här var det en spydig kommen-
tar om att Anunsjöbon ansågs 
vara lugn och sävlig i sitt tem-
perament. Ja, hans lugn och 
’mesighet’ blev hans varumärke. 

Sidensjöpesa
Pesa. Detta var ett dialektalt ord 
för penis (’pesen’). Vanligtvis 
för lemmen på handjur, alltså 
hästpes, oxpes o.s.v. När det 
användes om manfolk var det 
som ett mycket grovt skällsord 
för att förstärka ett annat ord. 
T.ex tokpes, vrangpes (vrång), 
tjuvpes (om någon som är 
oärlig) eller som här i ortsnam-
net. Denna benämning användes 
även för flera andra byar bl.a. 
för Anundsjö och Resele. 

Håljomskråkern
Sockenborna i Helgum har av 
folkhumorn döpts till ’kråkor’, 
och Helgumsjön har förr all-
mänt kallats för ’Kråkhavet’. Då 
en mängd kråkor samlas på går-
darna säger folk ännu på skämt: 
’Det blir nog regn då helgums-
borna är i farten’

Ortsboöknamn
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Reselkamsern
Kring ’kamsern’ i samband med 
Resele finns flera (fyra) förkla-
ringar. 
En av dessa förklaringar är att,
”På skogen mellan Edsele och 
Resele fanns där en flo (=myr) 
där Edsela (edseleborna) hade 
slagit och hässjat höet, och 
därmed ansåg att det var deras. 
Då kom Reselepojka dit och 
tyckte att det var deras slått. 
Slagsmål uppstod och resele-
borna hade kamser till matsäck 
med sig i fickan. Dom var gamla 
och hårda. Kamsern togs upp 
och kastades mot Reselepojka. 
För det fick dom heta Resele-
kamsern. Resela fick ändå stryk 
till slut”

Langseltärma
Att jämföras med inälvor och 
tarmar ansågs vara mycket för-
nedrande, men varför just Lång-
sele erhållit detta tillmäle finns 
det ingen uppgift om.

Lisspannkakern
Denna benämning kan vi följa 
från de flesta omkringliggande 
församlingarna.
Här låg det förklenande/spydiga 
i att man ville sammankoppla 
Ådals-Lidens befolkning med 
pannkakor som allmänt ansågs 
vara ”fattigmanskost”
Det vill säga att man tillhörde 
fattigmansfolket. 
Det finns kanske flera tolkningar 
och flera orter...

Carl-Johan Nyberg

I början av maj slog Kersti Eriksson och Bengt-Ove Ellingsson 
upp portarna för en ny butik i Centrumhuset.

– Det här känns jättespännande, säger Kersti som efter 30 år inom 
vård- och omsorgssvängen nu prövar på att vara butiksföreståndare.

”B-O Skog och Fritid” syftar på Bengt-Ove som sedan tidigare haft 
en källarfirma, men nu tagit steget till att utvidga verksamheten med 
en butikslokal.

– Det var faktiskt hyresvärdarna som puschade på mig, berättar han 
och passar på att uttrycka ett jättetack för all hjälp han fått från dem 
med att få ordning lokalen.

Sortimentet består i nuläget av jakt- och fritidskläder samt en del 
målarfärg och spik o skruv. Och lite till.

– Jag kommer att ta in mer fiskegrejer också, man får lyssna på vad 
folk vill ha, säger Bengt-Ove.

Själv kommer han att fortsätta köra skogsmaskin medan Kersti står 
i butiken. Hon kommer inte att vara syssloslös mellan kundbesöken 
utan tillverkar bland annat egendesignade krukor och blomsterupp-
satser när det blir tid över.

– Ja, vi hoppas verkligen att näsåkersborna väljer att handla lokalt, 
säger paret.

Text & foto: Åsa Hedman

Ny butik
       i Centrumhuset

Glad kund. Annhild Eriksson tycker det är toppen att det öppnat en ny butik i byn. 
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Något sa mig… gör detta och 
jag gjorde det... en solig lördag 
i mars deltog jag i endagskurs 
i Urhuset, Inspirativ målning 
med Maria Leek. 

Ingen hade delgett mig något 
om denna dag, så det var ju okej, 
inga förväntningar och heller inga 
förhoppningar. Kände mig varmt 
välkommen och trygg i övrigas 
sällskapet. Dagen skulle vi till-
bringa i en sal som jag inte ens 
visste fanns. Fyra stora bord var 
utplacerade, vända mot ”altaret” 
och Maria på en stol. Materia-

let som vi skulle använda under 
dagen plockades upp. Kritor, 
vattenfärg och penslar. Tapetrul-
len rullades ut över hela bordet. 
Gamla som nya skulle de målas 
på, på baksidan, och de blev 
många metrar under dagen.

Maria berättar lite om sig själv 
och vad inspirativ målning är. Vi 

sitter avslappnat på våra stolar 
och bara är. Maria fortsätter med 
en enkel meditation, hon leder oss 
att med hjälp av valfri krita rita en 
spiral och sen bara följa vår egen 
inre känsla. Bilder och former 
växer fram, vi ska bara låta allt 
flöda. Med hennes ord och musik 
som vägledning skapas hela tiden 
nya intryck, självklart med delade 
känslor.

Jag kan varmt rekommendera 
denna kreativa kurs.

Tack för en underbar dag, Ellinor, 
Sanna, Nina, Ingela och Maria.

Inspirativ målning

”Med hennes ord och musik 
som vägledning skapas hela 
tiden nya intryck, självklart 
med delade känslor”

Ett fritt skapande av och med Maria Leek.
Där kreativitet och lekfullhet står i fokus.
En lek med färg och form. Ett sätt att uttrycka sig fritt. 
Det finns inga krav och prestation i måleriet.
Alla kan måla!

Det sista som fick ta plats på min tapet var... Jag är Jag.
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Maria Leek om Inspirativ 
målning:

Jag har målat Inspirativ målning i 
ca 20 år. För mig var det en stark 
upplevelse första gången. Jag har 
alltid tyckt om att måla och vara 
kreativ. Jag har gått förberedande 
konstutbildning och provat många 
olika former av kortare kurser i 
konst och konsthantverk. Men det 
har inte känts rätt. 

Första gången jag målade Inspi-
rativ Målning var det som att 
hitta hem. ” Det var så här det 
skulle vara att måla”. Jag kände 
flöde, lust, kreativitet, men också 
smärta, trötthet och motstånd. 

Jag fick hjälp att ta mig igenom 
mina egna begränsningar och en 
fantastiska befriande känsla flöt 
genom min kropp. Färger och 
former fullständigt flödade ut på 
tapetrullarna. Inga krav på presta-

tion eller föreställande bilder. Jag 
följde bara min egen inre känsla. 
Helt fantastiskt. 

Då, första gången bestämde jag 
mig, från djupet av mitt hjärtat: 
”Jag vill också bli målarledare och 
lära ut denna underbara teknik 
som får mitt inre att flöda på detta 
sätt”. 

I dag har jag jobbat som målar-
ledare i 10 år och från och med 
2012 tar jag tillsammans med min 
kollega Carin Gustavsson över 
ledarutbildningarna i Inspirativ 
målning efter Ingrid Krianon som 
även utvecklat tekniken.

Text: Ellinor Eriksson Hedman, 
Maria Leek 

Foto: Ellinor Eriksson Hedman, 
Birgitta Karlström

Inspirativ målning är en form av 
personlig utveckling - en ökad för-
ståelse av sig själv. Du skapar fritt 
utifrån din känsla. I detta sker en 
process där du ges möjlighet att 
släppa gamla känslor och tanke-
mönster som tidigare begränsat dig.

Maria Leek

Midsommarsolståndsfirande 2012
Gudinnedagar 18–22 juni

Välkommen för 6:e året i rad till Näsåker!
Årets tema är: BALANS, FÖRSTÅELSE och FÖRSONING

För jämlikhet, rättvisa och fred samt en sannare historia
Solståndscermonin vid hällarna i Nämforsen med Anneli Sarre 21–22 juni, kl 23–01

 Invigning 18 juni, kl 18. Församlingshemmet, Näsåker
Axplock ur programmet:
Föredrag, workshops, filmvisning, guidning, 
konsutställning, samling runt kvällselden och 
solståndscermoni. Vi möts varje morgon kl 9 
i församlingshemmet, Näsåker. Fika och mat 
finns att köpa.

Föredrag: kl 10–12
Lunch: kl 12–14
Workshops: kl 14–17
Filmvisning: kl 19–20
Vi möts runt elden kl 20...
Daglig guidning av 
Gudinneutställningen: kl 13–14

Med stöd av:

INFO tel: 0622-300 90 eller 
070-368 19 74
Arr: Föreningen Tealogernas lokalgrupp, 
Kvinnominne, Näsåker.
Läs mera på: www.tealogerna.nu

Nina Pudja: Rörelseverkstad, tavelträdsutställning.
Pia Fries: Berättar om Eldmodern och leder docktillverkning.
Bodil Hagbrink: Konstutställning, barnboksförsäljning.
Ancy Berg: Konsten att kommunicera. 
Bertil Abrahamsson: Kvastbindning.
Amina Annabi: Sjunger samt ger en Workshop i tonhealing
Håll utkik efter det färdiga programmet, spännande överraskningar på gång...
500 kr alla dagar – medlemmar 300 kr. 80 kr per pass i mån av plats. 
50 kr för medlemmar.
(150 kr medlemskap kan köpas på plats).
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Passa på att använda Byalagets 
fina bastu nere vid Bastuval-
len alldeles vid älvkanten. Ved 
finns, men såga och hugga får 
man göra själv. Och städa efter 
sig skall man. 
I anslutning till bastun finns en 
grillplats. I lagunen ligger en för-
ankrad flotte. Torrdass finns också.
Bastun är gratis för badande som 

ej bokar, men då är det allmän 
bastu och man måste vara beredd 
på att dela bastun med både damer 
och herrar.
Om man vill förboka för ett eget 
sällskap kostar det 150 kronor. 
Bokar gör man hos ”Macken 
Stures Rör” 0622-101 70.

Text: Åsa Hedman

Basta vid älven

Det händer i bygden i sommar! • Det händer i bygden i sommar! • Det händer i bygden i sommar! • Det händer i bygden i sommar! • Det händer i bygden i sommar!

Förra sommaren färdigställdes 
Nipleden som börjar i Junsele 
och går ända ner till Sollefteå. 
Varför inte packa ryggan med 
matsäck och ta bussen till den 
plats man vill utgå från. Och så 
vandra tillbaka till Näsåker. En 
kanonfin och lättgången sträcka 
är den mellan Mo och Nämfor-
sen. För närmare info om hela 

Nipledens sträckning: Googla 
på ”Nipleden” och klicka på 
länkar (Webbadressen är för 
lång att skriva in här) eller vänd 
dig till Turistbyrån i Näsåker 
eller Sollefteå, så skickar de en 
vandringsguide.

Text & foto: Åsa Hedman

Vandra längs Nipleden

I sommar är det gratis att åka 
buss i hela Sollefteå kommun 
– ända fram till 19 augusti. 
Kommunen vill undersöka hur 
många fler som väljer att åka 
kollektivt om det är gratis.
Tyvärr finns ingen förbindelse 
mellan Näsåker och Ramsele, 
men till Junsele och Sollefteå 
går flera turer om dagen. Den 
som inte har internet http://
www.dintur.se/ kan hämta buss-
turlistor på Ingelas Café eller 
Konsum. 

Text & foto: Åsa Hedman

Gratis buss 
i hela
kommunen
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Sänkt inträde, levande musik, 
partytält och en trollkarl är 
några ingredienser som ska 
locka fler Näsåkersbor till årets 
upplaga av Två till Två på Fest-
platsen den 7 juli.
Två till Två som ersatte Fallens 
Dag för drygt tio år sedan är ett sätt 
att fylla Festplatsen på Prästnipan 
med liv under sommaren (när det 
inte är Urkultfestival).
– Vi hoppas verkligen att det 
kommer många Näsåkersbor, 
säger Ejjan Franzén som är med i 
arrangörskommittén.
Inträdet har sänkts till 100 kronor 
i år. Barn och ungdomar kommer 
in gratis. För det får man tillgång 
till partytält med mat och fullstän-
diga rättigheter. Underhållning 
för både gammal och ung blir det 
också. Hoppborg, chokladhjul och 
lotteri. Och mycket mera, se sepa-
rat annons. På kvällen spelar Pink 
Hink och Irish Brew.
– Jag tror att det blir en verklig 
fullträff i år, säger Ejjan.

Text: Åsa Hedman

Två till två
för alla
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Basta vid älven

Det händer i bygden i sommar! • Det händer i bygden i sommar! • Det händer i bygden i sommar! • Det händer i bygden i sommar! • Det händer i bygden i sommar!

Vandra längs Nipleden

18–22 juni
Gudinneveckan
Invigning 18 juni, kl 18. 
Församlingshemmet, Näsåker

22 juni, kl 13
Midsommarfirande på 
Hembygdsgården. Lionståget 
och dans kring stång. Näsåker

22 juni
Sedvanliga midsommar-
festligheter, Omsjö Camping

23 juni
Friluftsgudstjänst kl 11.00 
Gamla kyrkoplatsen, Näsåker

23 juni–2 augusti
Pelle Molins stuga
Öppen för visning på fasta tider
tis, tor, lör, sön kl 12–15

29 juni, kl 21
Markandeya Collective
Marcus Berg, f.d. sångare 
i Kultiration, med sitt nya band,
Skogsnäs kulturhus

29 juni
Fredagspub
Brandmuséet, Näsåker 

29 juni–1 juli
Lekfull vardagslydnad
HUNDraelvan, Åsmon

5–8 juli
Äventyrsläger / bevakning
HUNDraelvan, Åsmon

7 juli, kl 18
Två till två
Festplatsen, Näsåker

8 juli
Reseledagen

8 juli, kl 11
Friluftsgudstjänst
Hembygdsgården, Resele

12 juli, kl19
”Tre generationer Sundelin”
Tre generationer spelmän ur 
den reselska spelmanssläkten 
Sundelin, Resele

13 juli
Fredagspub
Brandmuséet, Näsåker

12–14 juli
Bollvallning / Treibball
HUNDraelvan, Åsmo

13–15 juli
Trumbyggarkurs,
Bernt-Ove Viklund

20 juli
Fredagspub
Brandmuséet, Näsåker 

21 juli, kl 18
Organist Ulla Olsson, Resele

21 juli, kl 13–17
Omsjö-dagen – med lekfull 
femkamp, hamburgare, kol-
bullar, rökt fisk m.m.

22 juli, kl 11
Friluftsgudstjänst
Brännnkullen, Resele

26 juli, kl 19
Real Stompers. Femmanna
dixieband kommer till Resele 
från Övik och spelar Swing.

26 juli 
Öppet hus på Salongen med
Smyckesvisning av Jonna Jinton
Salongen för hår & själ,
Näsåker

2-4 augusti
Urkultfestivalen
Folkfest vid Nämforsen

2-4 augusti
Trubadurafton
Brandmuséet, Näsåker 

12 augusti, kl 14
Friluftsgudstjänst,
Höven

25 augusti, kl 18
Mats Thiger m fl. Mats är en 
erfaren spelman på fiol och 
tvåradigt dragspel. Resele

25 augusti, kl 10–14
Backlucke-loppis
Avgift 20 kr, ingen anmälan.
Markusgårdens parkering,
Näsåker

26 augusti, kl 14
Friluftsgudstjänst
Björnstugan. Resele

29 september, kl 10–14
Bytardag med barnartiklar.
Försäljning av nya och 
begagnade barnartiklar. 
Markusgården, Näsåker

MISSA 
     INTE!
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Min önskan och idé är att få oss 
företagare att sammarbeta och 
ge byn ett ansikte utåt för alla 
som passerar på riksväg 90. 

De flesta små orter har en ”Väl-
kommen till (i vårt fall) NÄS-
ÅKER” när man kommer in i 
samhället. Se på Junsele, till och 
med Resele har en sådan. Ska vi 
vara ”sämre”? Jag vill därför upp-
mana alla som skulle vilja hjälpa 
till att driva den här idén vidare, 
att vi har ett möte där vi kan dis-
kutera fram vad vi eventuellt kan 
och vill åstadkomma. Det bli tro-
ligvis i första hand för dem som 
skulle kunna tänka sig att sponsra/

bidra med ekonomisk grund eller 
arbeta fysiskt. Till exempel med 
att ha sitt företags logga på denna 
skylt. Jag vet att det var ett gäng 
för cirka fem år sedan som job-

bade aktivt med just detta men att 
intresset och engagemanget blev 
för klent. Därför ber jag även er 
som var engagerade då att gärna 
sluta upp till mötet och berätta 

om era erfarenheter om varför 
det inte kunde genomföras då. 
Förslag på datum? Vilka som kan 
tänkas vilja vara med, osv; maila 
jättegärna till mig. Så kommer 
jag ut med plats dag och tid via 
era mailadresser senare. 
Maila till: 
marie@salongenshemsida.se
Med hopp om en by som strä-
var framåt tillsammans, liten 
som stor, både som människa 
och som företagare! 

Marie Lundin
Fotomontage: Eric Torestad 

Välkommen till Näsåker?!

”Se på Junsele, till och med 
Resele har en sådan. Ska vi 
vara ”sämre”? Jag vill därför 
uppmana alla som skulle vilja 
hjälpa till att driva den här 
idén vidare”

En enkel idéskiss på eventuell välkomstskylt. Utformning och placering bestäms i samråd med de aktörer som vill synas på skylten.
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En gång i månaden träffas en samling damer på 
Ingelas Café för att sticka – trodde jag…  jo, då 
det ligger några färdiga stickningar framme. Och 
inspirerande handarbetsböcker likaså. Men   jag ser 
ingen som stickar. Istället är det intensiva samtal 
över kaffekoppar och Ingelas kakor.
– Ja, vi kallar det för stickcafé, men det är mer 
så att vi träffas kring olika teman, berättar Astrid 
Olsson, numera pensionerad diakon i Ådalslidens 
församling.
Inbjudna gäster berättar och inspirerar till olika sor-
ters handarbete. Under våren har det varit teman 
som mohairstickning, tovning, sameslöjd och 
smyckestillverkning. I december varje år arrangeras 
ljusstöpning i sockenstugan.
När Byabladet gör nedslag är Eivor Nilsson på 
besök och visar upp en smått fantastisk samling 
stickade Barbiekläder. 
– Allting är fri komposition efter eget huvud, 
berättar hon.
Vardagskläder, festblåsor och hattar, allt i stickat. 
Eivor Nilsson har klätt de dockor hon har och 
stuvat två korgar fulla.

Det sista stickcafét för säsongen innehöll ingen 
stickning alls. Då var det Bertil Nordin som kom 
och läste berättelser och skrönor på ortsmål.
– Till hösten kör vi igång igen, då är alla välkomna, 
säger Astrid Olsson.

Text & foto: Åsa Hedman

Inte bara stickning 
                       på stickcafét

Eivor Nilsson förser Barbie med stickat.

Intensiva diskussioner på stickcafét..
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Journalisten Sara Britta 
Edlund har nyligen kommit 
ut med sin första barnbok: 
“Sixten och äventyret i under-
jorden”. Handlingen utspelar 
sig till stor del bland niporna i 
Resele, den hembygd som hon  
älskar och ofta besöker.  Boken 
är en fiktiv saga som baseras 
på vad Sara Britta gjorde som 
liten.  Boken innehåller även 
en faktadel om naturen och 
djurlivet i hembygden.

Journalisten Sara Britta Edlund 
har nyligen kommit ut med sin 
första barnbok: “Sixten och 
äventyret i underjorden”. Hand-
lingen utspelar sig till stor del 
bland niporna i Resele, den 
hembygd som hon  älskar och 
ofta besöker.  Boken är en fiktiv 

saga som baseras på vad Sara 
Britta gjorde som liten. Boken 
innehåller även en faktadel om 
naturen och djurlivet i hembyg-
den.

Sara-Britta är född 1980 och 
uppvuxen i Tängsta, Resele. 
Hon bor numera i Stockholm 
och arbetar som frilansande 

journalist. Hon har varit redak-
tör och inslagsproducent för 
”112-påliv och död” och  senast 
har hon arbetat med att klippa 
Robert Salomonssons kom-
mande film ”Jakt för livet”. Sara 

Britta har ett stort intresse för 
jakt och friluftsliv och vistas så 
ofta hon kan i sin stuga på en 
liten ö i Höven.

Sara Britta arbetar nu med sin 
andra bok om Sixten och hans 
vänner. Boken är planerad att 
komma ut till hösten. Sara Brittas 
bok finns att köpa på Hembygds-
gården och ”Handlarn” i Resele.

Pelle Molinpriset delas i år 
ut för andra gången och sker i 
samband med Pelle Molinsäll-
skapets arrangemang ”Talet vid 
stenen” den 8 juli i Tjäll utanför 
Sollefteå. 

Pelle Molinsällskapet är glada 
att tilldela Sara Britta Edlund 
årets Pelle Molinpris och moti-
veringen lyder så här: 

”2012 års Pelle Molin pris har 
tilldelas journalisten och förfat-
taren Sara Britta Edlund från 
Resele. I hennes första barnbok 
“Sixten och äventyret i under-
jorden” är niplandskapet vid 
Ångermanälven centrum för 
händelserna. Med inlevelse och 
faktakunskap tar hon oss med 
till sin barndoms sagolandskap 
i Resele. Sixten och småfolkets 
äventyr bland djur och natur 
sätter fantasin igång och blir 
även en kunskapskälla för barn 
och vuxna. Sara Britta Edlunds 
barnbok bidrar att lyfta fram 
den bygd som även Pelle Molin 
så varmt älskade och beskrev.”

Anita Berglund
Sekreterare Pelle Molinsällskapet

www.pellemolin.se
Foto: Harriet Boman 

Sara Britta Edlund är årets 
Pelle Molinpristagare

”Pelle Molinsällskapet är 
glada att tilldela Sara Britta 
Edlund årets Pelle Molinpris”
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laleh   SOUSOU & MAHER CISSOKO   SYSTER SOL   BADI ASSAD

MERCEDES PEON   TRANSGLOBAL UNDERGROUND   AMINA ANNABI

nina ramsby   loney dear   trummor & orgel   ulrika boden

punsch   rebekka karijord   slag från hjärtat   navarra

URKULTURKULT

FOLKFEST VID NÄMFORSENFOLKFEST VID NÄMFORSEN
www.urkult.se tele 0622 – 107 89 eller 0622 – 100 96 biljetter via 077 – 170 70 70 eller www.ticnet.se
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2012

eldnatt

ekologisk mat

kurser   teater

öppna verkstäder

laleh   SOUSOU & MAHER CISSOKO   SYSTER SOL   BADI ASSAD

MERCEDES PEON   TRANSGLOBAL UNDERGROUND   AMINA ANNABI

nina ramsby   loney dear   trummor & orgel   ulrika boden

punsch   rebekka karijord   slag från hjärtat   navarra
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Hyreshuset på Orrvägen 4 
hotas av rivning. Gunilla 
Fluur, representant i Lokala 
Rådet försöker reda ut vad 
som är på gång och om det går 
att rädda. 

Vad händer med huset egentli-
gen? Många går omkring och 
funderar utan att veta var och 
hur, vi kan få ett svar. Därför 
hade Lokala rådet den 27 april, 
bjudit in den nya direktören för 
Solatum, Timo Siikaluoma för 
att försöka reda ut frågorna som 
finns. Timo är ny på sin tjänst 
sedan några månader och blev 
glatt överraskad när han fick 
höra att det finns folk som står i 
bostadskö i Näsåker.

När det gäller huset på Orrvägen 
4 är det inte längre Solatum som 
har hand om det utan kommu-
nen. Huset ingår i det bestånd av 

lägenheter, som kommunen en 
gång lovat ta bort från bostads-
marknaden, och som man erhöll 
en summa pengar av staten för 
att göra.

Detta förfarande brukade visst 
benämnas “Bostadsakuten”. Ett 
något missvisande namn, kan 
jag tycka. Men det handlade om 
ett hundratal lägenheter i vår 
kommun, i alla fall.

Vi i Lokala Rådet, anser att 
detta är kapitalförstöring och 
undrar om inte det på något vis 

går att ändra på. Till exempel 
som i Junsele när man skulle 
riva ett hus på Gunillavägen, 
så gjorde kommunen, efter 
påstötningar,så småningom ett 
byte med Stolt fastigheter, så 
att man rev ett sämre hus än det 
som fanns på Gunillavägen. På 
min fråga om det var “ortsbun-
det” detta med rivningsobjek-
ten, svarade Timo att så inte var 
fallet. 

Så kära Näsåkersbor, känner ni 
till något kommunalt hyreshus 
som är i sämre skick än Orrvä-
gen, någonstans inom vår kom-
muns gränser, som vi kan byta 
ut mot Orrvägen 4? 

Lokala Rådet tog i alla fall beslut 
om att en skrivelse ska skickas 
från oss till Kommunstyrelsen 
om att Orrvägen 4 ska få återgå 
till Solatum. På så vis skulle vi 
lättare få tillgång till hyreslä-
genheter. Det behövs ju även 
så kallat “plusboende” i områ-
det. Att när vi som är äldre, vill 
flytta till en lägenhet, ska den 
möjligheten finnas, att kunna 
bo kvar på orten. OCH, att man 
då frigör sina hus, så att yngre 
familjer kan flytta in. Näsåker 
är ju faktiskt en inflyttningsort! 
Kolla bara anslagstavlorna i byn 
hur folk söker boende. Kanske 
Medborgarkontoret skulle sys-
sla med bostadsförmedling i 
högre grad? Men då behövs det 
mer bostäder.

Gunilla Fluur

Många vill att Orrvägen 4 
ska finnas kvar

”Så kära Näsåkersbor, känner 
ni till något kommunalt hyres-
hus som är i sämre skick än 
Orrvägen, någonstans inom 
vår kommuns gränser, som vi 
kan byta ut mot Orrvägen 4? ”

DEBATTDEBATT
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Bi-draget
Solidaritet & Second hand

Öppet alla fredagar kl. 14–18
Storgatan 23, Näsåker

•  Återanvändning ett klimatsmart   
 alternativ!

Vi önskar alla en Glad Midsommar!

Jag utför kakel-, klinker-, 
murar-, skorsten- och 
byggarbeten

Mobil: 073 086 54 31
karstensbygg@yahoo.se

HOLAFORS • NÄSÅKER

Snart är det vår!

– tid för att bygga om

Besök Ådals-Lidens Hembygdsförenings 
Hembygdsgård och Pelle Molins stuga i sommar!

Hembygdsgården
– massor av föremål 
och foton från förr

Pelle Molins stuga
Öppet tisdagar och torsdagar 
samt lördagar och söndagar 
kl 12–15 under tiden 23/6–2/8

Midsommarafton
– musik, lekar, lotteri och fiskdamm. 
Minitåget avgår för stora och små.

Välkommen!

Ådals-Lidens hembygdsförening  •  www. hembygd.adalsliden.se

OBS! Vi tar inte kort

Helen • 076 778 00 58

...med sommarens heta frisyrer eller sommarens fräscha 
färgnyanser. Glöm inte att salongen även kommer hem 
till dig ung som gammal. 

Öppet hela sommaren efter era önskemål. Varmt välkomna!  

Kom in och 
pigga upp dig...

Råklippet
Nya Begravningsbyrån

Sollefteå
Roger Söderström

Ombesörjer allt vid dödsfall.
Bouppteckningar, testamenten, etc.

Jour dygnet runt.

Ombud i Näsåkerområdet:
 Göran Sandman, 076-148 83 31

Storgatan 74 • Sollefteå
Tel: 0620-510 14

BYALAGET

N
ÄS Å K E R S  S A M V E RKAN

Byabladet

Arrangörer, företagare, 
föreningar m.fl

Garantera din annonsplats!

Kontakta Göran Sandman, 
076 148 83 31, 

goran51.g@hotmail.se

Tack för att du annonserar 
i Byabladet!
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• Anders Näsström
• Byalaget
• Catarina Molinder
• Centrumhuset
• Engströms Rör
• Essys Hantverk
• Flintabaren
• Fäbodammen
• Görans Schakt
• Handelsbanken
• Hembygdsföreningen
• Ingelas Café
• Kilamons Plantskola
• Konsum
• MEAB
• Medborgarkontoret
• Mählers Smide
• Nisab
• Näsåkers Brandmannaklubb
• Näsåkers Camping
• Näsåkers Snickeri
• Näsåkers Taxi
• Omsjö Camping
• Ritzens Livs
• Salong Liss
• SG Marskinrep
• Sigges Camping
• Solatum
• Stures Rör
• Tenglunds Maskin
• Urkult
• Vattenfall
• Ådals-Lidens Fiskevårdsför.
• Ådals-Lidens församling
• ÅSK 

Tack för sponsring till 
blommor och flaggor...

Byablomman

2012

Kantor Per-Olof Swing bjöd på ett poetiskt, musikaliskt och 
visuellt arrangemang i Resele kyrka härom söndagen med Ceci-
liae Vokalensemble och Swings Spelstuga från Sundsvall samt 
Eds Barnkör, ”Himmelskt folk(ligt) och alla livets små mirakel”. 

Vårens hopp och sommarens glädje illustrerades med dansande 
slåtterfolk svingande sina räfsor iförda vackra sjalar, hucklen 
och förkläden ackompanjerade av skön folkmusik. Jordens 
mylla som blir till blomning och den ljusa sommarvinden dan-
sade fram och musiken och sången ledde oss fram till de vita 
sommarnätterna. 

Det var en hyllning till hoppet och livsglädjen:
ingen skall förtvivla.  
Resele kyrka har nog aldrig skådat dylik rekvisita i koret, trä-
ställning med fläktande gardiner, klädstreck med linnehand-
dukar på tork, plåtbalja med jord, blomkrukor, dansande och 
sjungande bondefolk i kläder från förra sekelskiftet. Kyrkan var 
i det närmaste fullsatt och publiken visade sin uppskattning med 
stående ovationer. Resele och Eds församlingar kan skatta sig 
lyckliga med en kantor som vidgar begreppet kyrkomusik och 
som med engagemang och smittande glädje delar med sig av sin 
mångsidiga talang.

Kerstin Franzén

Himmelskt folk(ligt) 
i Resele kyrka
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Ritzéns Livs AB
 Öppet: Mån-Fred: 9-18 • Lörd: 9-15 • Sön: 12-15

     Storgatan 19, Näsåker. Telefon 0622–101 08

• Egentillverkad korv
• Försäljning av frimärken     
• Post och Paket 
• Schenker privatpaket
• DHL
• Apoteksombud

 Hemkörning av varor:
 Onsdagar: Åsmon – Holafors
 Fredagar: Resele – Näsåker

Sollefteå • 0620-231 13 alt. 070-627 20 99
Öppet: Må-fr 10-17 • Lö 10-13

Svarta vinbär Lokalt odlad sort ”Inatt”,
begränsat parti Härdig till Zon VII

Jubileumspris                                    59:-
Österåsens
Handelsträdgård
Trädgård & Gårdsbutik - Sollefteå, tel. 0620-231 13

20 år
1992-2012

20 år
1992-2012

20-års jubileum!

 

Handelsbanken
Näsåker  0622-193 90

Handelsbanken Näsåker 
– din lokala bank sedan 1921
I Handelsbanken har det lokala bankkontoret det 
samlade ansvaret för sina kunder. Vi tror på lokala 
beslut och bygger allt på närhet till kunden.   
Vårt mål är att skapa varaktiga relationer och att       
få dig som kund långsiktigt nöjd 
med Handelsbanken. 
Välkommen till en riktig bank! 

Den goda pajen från 
Helena Toss examens-
fest som jag efterfrå-
gade i förra numret 
har kommit in till oss. 
Kocken heter Peder 
Petersen. 

I receptet står det så här:

En härlig paj med mycket medelhavs-
smak funkar både på kräftskivan eller 
som trevlig middag med sallad.
(6-8 portioner).

Pajdeg:
3 dl vetemjöl
125 g smör
2 msk vatten

Fyllning:
250 g bladspenat,
2 hackade vitlöksklyftor
smör till stekning
1/2 tsk salt,
1 krm peppar, 
1 1/2 tsk spiskummin
150 g Apetina vit ost 
250 g keso cottage cheese
1 dl visp grädde
3 ägg
1 dl svarta oliver

Hacka ihop mjöl, smör till en gryning 
massa. Tillsätt vatten arbeta snabbt 
ihop till en deg. Tryck ut degen i en 
pajform, ca 24 cm i diameter. 

Nagga och låt stå i kylen ca 30 min. 
Sätt ugnen på 200C°.

Rensa och skölj spenaten, fräs löken 
i smör. Lägg i spenaten och låt den 
fräsa med. Tillsätt salt, peppar och 
spiskummin. Förgrädda pajskalet ca 
10 min. Bryt osten i bitar. Blanda 
ost cottage cheese, grädde och 
ägg. Rör ner spenat och oliver. Häll 
blandningen i pajskalet och grädda i 
mitten av ugn ca 30 minuter. 
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Massage & Spa-behandlingar kan bokas hos Helen 
fram tom 12/7 och sedan från 20/8 igen.
Prisexempel:
Spa- eller friskvårdsmassage (svensk klassisk): 400 kr
Lerinpackning: 450 kr

Fler behandlingar presenteras på hemsidan: 
www.solleftea.se/kulturfritid/sportfritid/bad/nasakersbadhus

Solariets dropp-in tider: 
Måndag-Fredag: kl 7– 21, Lördag-Söndag: kl. 9–18
Solariet är stängt 13/7–19/8

Ha en skön sommar! Helen

Badet är stängt 16/6–3/9

Klass 4 Näsåkers skola 
vann länsfinal i schack!

Så här stod det i Tidningen 
Ångermanland torsdag den 
19 april då vi 4:or hade vun-
nit länsfinalen i tävlingen 
Schack4:an i Härnösand.
Vår schackresa började i Sol-
lefteå i mars då vi kom tvåa 

i kommun-tävlingen och då 
gick vidare till Länsfinalen. 
Alla i klassen spelade 4 match-
er var och totalt var det 150 
barn med. Vår vinst var en 
riktig SKRÄLLSEGER!
Nu är vi snart på väg till Väs-

terås för den stora Sverigefi-
nalen den 2 juni. Där kommer 
ca 2000 barn att delta. Vi hop-
pas på många segrar för det 
är dags för Näsåkers skola att 
hamna på schackkartan!
Vi återkommer i nästa num-
mer med ett reportage från 
tävlingen.
Vi vill passa på att skicka ett 
stort TACK till alla företag 
och föreningar som gjort vår 
resa möjlig. 
Tack från klass 4 Näsåkers 
skola!

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

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

 

Strömboms 

Entreprenad

Byggnadssnickerier
i specialutförande
efter ditt önskemål

• Portar
• Fönster
• Trappor m.m.

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

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

För info, se predikoturerna 
i Tidningen Ångermanland 

varje torsdag.

Pastorsexp: 0622-100 21

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

www.nipoptik.se

Hos oss får
du kompetens,

valfrihet
och omtanke

Välkommen!

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

Mobil: 0731 82 19 45, 070 685 57 59

Näsåker

Glad Påsk
önskar vi alla medborgare!

Öppettider:
Mån-fre 7.45-16:30 (säkrast 9-15). 
Bibliotekspersonal är på plats 
torsdagar 9-17.

MEDBORGARKONTORET NÄSÅKER

www.solleftea.se

Öppettider:
Mån-fre 7.45–16.30 (säkrast 9–15).
Bibliotekspersonal är på plats
torsdagar 9–17.

Glad sommar
önskar vi alla medborgare!

Välkommen till
sommarens 

gudstjänster och 
evenemang
i våra kyrkor

Salong Liss
0622-106 40
Linda & Rene

   Sommaren är här!
Så passa på att ta hand om dig själv 

från topp till tå.
Välkommen till oss!

Storgatan 23 • Näsåker

ME Fotvård
0622-106 70

Marie

Vi har flexibla öppettider & kvällsöppet varje vecka
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Tack alla för ett gott 
samarbete under det 
gångna läsåret. 
Till hösten öppnar 
Fritidsgården 
i Markusgården

Väl mött!
Med önskan om en 
mysig och varm sommar

Ett hundratal personer fann på 
Valborgsmässoaftonen vägen 
till Kägelvallen och den tradi-
tionella Majbrasan. Detta år 
var det ovanligt kallt och fram-
förallt blåsigt vilket gjorde att 
brasan kunde tändas först när 
vinden mojnat något. Kväl-
len till ära bjöds det också på 
skönsång i form av Crescendo-
kören som under säker  led-
ning av Putte Kihl  framförde 
passande vårsånger. För att få 
upp värmen fick även åskå-
darna tillfälle att sjunga med i 
ett par välkända allsångslåtar.

Strax efter körens avslutning 
hade vinden lagt sig något 
och medan alla samlades vid 
kaffe och korv-bordet tändes 
brasan. För Crescendokören 
var det inte slut med detta, 
efter välförtjänt fika bar det 
av till Näsåker för ännu ett 
framträdande innan våren var 
insjungen.

Text och foto: Johnny Harrelind

Valborgsfirande 
                i Åsmon 
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MOTORELEKTRISKA I NÄSÅKER AB
Omlindning, service och försäljning av:   
 – Elmotorer
 – Dränkbara pumpar
 – Generatorer
 – Startmotorer
 – Bilelektriska tillbehör

Tfn: 0622-301 45
Lennart: 070-342 57 40, Folke  070-223 83 51

Storgatan 12, Näsåker • 0622-102 02

Vecka 27 och 28 kan det vara begrän-
sade öppettider eftersom jag planerar 
att ha semester då. 
Therese Olli finns på plats i sommar 
och kommer att arbeta efter behov.

Vi önskar alla en trevlig sommar! Marie Lundin & Therese Olli 
www.salongenshemsida.se

Sommarerbjudande!
Boka ditt besök kl 8 på morgonen 
– få 10% rabatt på din behandling

Får ni besök 
av bekanta? 

Har ni trångt? 
Vi hyr ut stuga! 

6 bäddar, varmbonat

0622-10569
Björklund

Kanot
Finns!

PÅ  F E S T P L ATS E N ,  P R Ä S T N I PA N  I  N Ä S Å K E R

7 juli
börjar kl. 18

Pink Hink • Iris Brew • Trollerishow

TvåtillTvå

välkommen!

Trubadurkvällar 
under juli och

Urkultsdagarna
Välkommen!

B R A N DM U S E E T
N Ä S Å K E R

 Hoppborg, mat/öl/vin, ansiktsmålning, lot eri
Entré: 100:- för alla över 16 år

Öppet hus på Salongen med
Smyckesvisning av Jonna Jinton

26 Juni kl 18–20
Arr: Salongen för hår & själ

BYALAGET

N
ÄS Å K E R S  S A M V E RKAN

Byabladet

Arrangörer, företagare, 
föreningar m.fl

Garantera din annonsplats!

Kontakta Göran Sandman, 
076 148 83 31, 

goran51.g@hotmail.se

Tack för att du annonserar 
i Byabladet!
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Mer information om lediga lägenheter: 

www.solatum.se

Adress Storlek Yta Hyra

NÄSÅKER

Storgatan 21 2 rum & kök 68 5.018 

JUNSELE

Gunillavägen 6  2 rum & kök 68 4.922 

Gunillavägen 4 3 rum & kök 84 5.969 

RAMSELE

Centrumvägen 4  1 rum & kök 50 3.599 

Ängsvägen 18  2 rum & kök 66 3.802 

Krokvägen 5 A 2 rum & kök 66 3.802 

Tingsvägen 2 4 rum & kök 83 5.420

EDSELE

Byvägen 20  2 rum & kök 56,5 4.103 

Byvägen 16 A 2 rum & kök 83 5.420 

UNGDOMS-

RABATT!*

25 %
Gäller för dig 

som är mellan 

18–25 år.

* Ungdomsrabatten gäller tom augusti månad.

Vi jobbar för fullt med att få 
till årets Urkultfestival. Pro-
grammet har just kommit från 
tryckeriet och vi har samlat 
våra medarbetare från när och 
fjärran för att stämma av och 
informera inför sommaren. 
Programbladet finns förutom 
på Urhuset till försäljning på 
Ingelas Café, Näsåkers Cam-
ping, Essys Hantverk samt på 
Turistbyrån.

Kontoret kommer att vara öppet 
hela sommaren från början 
av juni och en bit in i augusti. 
Varje onsdag kväll kl 18.00 med 
början veckan efter midsommar 
har vi öppet möte på Urhuset 
eller på Markusgården för alla 

som är involverade eller vill ha 
kontakt med styrelsen.

Nu kommer den stora utma-
ningen nämligen att få plats 
med alla våra besökare. 

Hem & Skola gör ett fantastiskt 
jobb med att ta emot folk i sko-
lans lokaler. Men alla kan inte 
sova tillsammans med andra 
eller på golvet och vi hade 
behövt en camping av Junseles 
storlek för att få plats med alla. 
Och vi misstänker att många 
trevliga människor väljer att 
inte åka hit eftersom vi inte kan 
erbjuda bekvämt boende.

Utan de personer som redan hyr 
ut rum eller hela hus under fes-

tivalen skulle vi inte ha klarat 
oss. Men vi hoppas att det är fler 
i Näsåkers tätort som kan tänka 
sig att hyra ut några sängplat-
ser till artister eller festivalbe-
sökare. Förutom artister är det 
framför allt personer som är lite 
äldre, barnfamiljer och en del 
”kultur-folk” (offentliga perso-
ner, journalister, fotografer mm) 
som vi söker husrum till.

Vi svarar gärna på frågor och 
hjälper till.

Urkults kontor: 0622-107 89 
eller maggan@urkult.se

Maggan, Karin, Eric och Marja

Urkult igen – den 18:e festivalen i ordningen
Kan du hjälpa oss med vårt största problem: 
logi under tak inom gångavstånd
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Tel: 301 43

Det sker något magiskt när du inser att du nästan är 
på väg att trotsa fysikens lagar. Du tillsätter energi 
och förväntar dig en viss mängd tillbaka, men plötsligt 
sker det oväntade.

Vår toppmodell, Diplomat Optimum G2, beter sig 
exakt så. När andra värmepumpar producerar en 

förväntad mängd värme och varmvatten, bryter G2:an 
alla mönster.

Tack vare unik värmeforskning får du oöverträffad 
komfort samtidigt som du sänker dina upp-
värmningskostnader ytterligare.

Det är inte magi, men inte heller vad vi vant oss vid. 
Besök thermia.se för mer information.

Tänk om jorden inte
kretsade runt solen
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Rosenterapeut
IngaMari Solders

ingamari@vildros.com
Tel 0622-103 99, 0703 47 50 97

www.vi ldros .com

Lär dig ett enkelt, naturligt sätt 
att släppa stress och spänningar. 
I grupp eller enskilt.

T R E: Trauma/Tension 
Releasing Exercises

Entreprenadmaskiner
Mark- och vägarbeten
Snöröjning mm

Urkult igen – den 18:e festivalen i ordningen
Kan du hjälpa oss med vårt största problem: 
logi under tak inom gångavstånd
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I år fyller ’’nya’’ Forsmobron 
100 år, och det tänker vi fira. 
Förslagsvis kommer det att 
köras ett jubileumståg med 
stopp på Forsmobron med 
mera, någon gång i september. 

Den första bron över Ånger-
manälven i Forsmo började 
byggas 1887 och stod klar 1889 
inför öppnandet av stambanan 
genom övre Norrland. När det 
begav sig var det den största 
järnvägsbron i Sverige både vad 
beträffar längd och höjd. 250 
meter lång och 40,5 meter över 
älvens högsta vattenyta.

I början av 1910-talet påbörja-
des ett omfattande projekt där 
tillåtna axellaster på stamba-
nan skulle höjas för att klara av 
trafik med längre och framfö-

rallt tyngre gods- och persontåg. 
Det stod klart att många av de 
befintliga broarnas låga bärighet 
skulle bli ett problem. En hel del 
broar förstärktes, men det bygg-
des också helt nya.

En ny fackverksbro skulle 
byggas över Ångermanälven i 
Forsmo. Den nya järnvägsbron 
skulle sträcka sig 277 meter 
tvärs över älven, och höjden 
skulle ligga på 50 meter över 
vattenytan. Den nya bron bygg-
des som planerat och invigdes 
den 26 september 1912. Den 
nya Forsmobron var också vid 
sin begynnelse den största järn-
vägsbron i Sverige. Den gamla 
bron från 1889 stod länge kvar 
som reservbro men ansågs till-
slut överflödig och 1967 rev 

man bron genom sprängning. 
Det enda som finns kvar av den 
gamla Forsmobron är brofäs-
tena på båda sidor om älven.

Tack vare omfattande renove-
ringsarbeten under 2002–2003 
klarar den ’’nya’’ bron för när-
varande upp till ca 30 tons axel-
tryck. Projektets totalkostnad 
landade på omkring 75 mkr, 
vilket innebar en kostnadsbe-
sparing på ca 250 mkr jämfört 
med att bygga en helt nya bro. 
Därmed, genom rena rationali-
seringsmetoder från dåvarande 
Banverkets sida, kommer den 
vid det här laget relativt gamla 
brokonstruktionen att bära tågen 
över Ångermanälven ännu 
många år framöver. 

Jack Åkerlund

Forsmobron fyller 100 år
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Bruksvägen 18, 881 41 Sollefteå      Tfn 0620-156 30       

Det är vi som trycker Byabladet och tackar 
Byalaget för förtroendet

www.printinmind.se

PrintInMind
www.alinea.se

Vi har delat upp 
Sollefteå Tryckeri AB 
i två nya verksamheter.
Läs mer på våra hemsidor!

 Sommaröppet: 10 – 22 alla dagar
Vardagar – dagens lunch kl. 11–14

Välkommen till Lidgatu!
Sture och Marianne Persson

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

Nina Pudja erbjuder
Massage, Healing 
och Ortobionomi
I Urhuset, Näsåker

Tidsbesällning
070 212 42 25 
0622-101 34

Försäljning av 
linnement, presentkort, 

små tavlor, Bevingade ord mm

Varmt välkomna!

www.pudja.se
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VÅGRÄTT:
 6.  Dator
 7.  På gränsen mellan Ryssland 
  och Mongoliet
10.  Kommer att tillhöra
12.  Med tveksamhet
15.  Icke!
16.  Tuggmedel
17.  Var mästerkock
18.  En gång känd tidning
19.  Med
20.  Vid tilltal med flera
22.  Rhenium
23.  Ovanför motorn
25.  Utse
29.  Där gick biblisk person på grund

31.  För utfört arbete
32.  Nedslagen i ringen
33.  Jättelätt
35.  Flyter genom Engadindalen
36.  Den är inte den snälle
38.  I Akademin
40.  Sussade
41.  Används längst ner
44.  Instans
46.  I uppgång
48.  List item
49.  Susa
50.  Lever i Dublin
53.  Sakföra
56.  Osmak
57.  Bakverk och våldsbrott

58.  Är en scout alltid
59.  T.ex. vind
63.  Betecknar Egypten
64.  System att fördela rättigheter 
  för spelare
66.  Inte den andre
67.  Nickel
68.  Mångmiljonstad
69.  ”Saint-Gobain glass”
70.  Svordom
71.  På latin crux
72. Irritera
74.  Färglös gas
76.  Den är ekologiskt producerad
79.  Iakttagelse
80.  Snäll svordom
81.  Inte
LODRÄTT:
 1.  Nödlösningsplats
 2.  Nära belgiska gränsen
 3.  Hästkapplöpningsbana
 4.  Och på latin
 5.  Vem står över vem?
 6.  Promemoria
 8.  Vill man inte bli jagad av
 9.  Biflod till Rhen
10.  Remedium
11.  Mårddjur
13.  Någonstans i Borelia
14.  Dataord
15.  Om nervsystemet
16.  Varanasi förr
21.  Håller mannen uppe t.v. på med
24.  Hursa?
26.  I varje välförsedd båt
27.  Kan man vaja som
28.  Inte jag
30.  Dryck
34.  Erbium
37.  Ofta tillsammans med an
39.  Genom munnen
42.  Framställs av metan och klor
43.  I Loire
45.  Beträffande
47.  Vältalig
49.  Kan man gå
51.  Driver ekan framåt
52.  Skrämselord
53.  Under sopran
54.  100 kvadratmeter
55.  Emot
60.  Stockholmstidningen
61.  Lagligt
62.  Skänka
65.  Pluraländelse
68.  Mjölkproducent
69.  Gruvhål
70.  Före två
71.  Läkemetod
73.  Ack
75.  Nekande
77.  Ifall
78.  Kustartilleri

1 2 3 4 5   BOSSE

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 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 19/8 till Bo Lundgren, Lärkvägen 13, 88030 Näsåker. Första rätta lösningen vinner 
en lunch på Fäbodammen. Bjuden av Byabladet. Märk kuvertet ”Byakrysset”.  
Glöm inte namn och adress. Lycka till!

Byakrysset 2 • 2012

Namn:________________________________________________   Adress:_______________________________________________________________
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Lösning på Byakrysset 1 • 2012

Prenumeration
Alla hushåll i Näsåker får
Byabladet. Övriga i Sverige
kan prenumerera, det kostar 200 kr/år. 

Sätt in pengarna på PG 16 90 33-8 så skickar 
vi tidningen!
Glöm inte att skriva namn och adress på den 
som Byabladet ska skickas till.
            Har du nåt att berätta
                      – skriv till Byabladet!
                                        adress hittar du på sidan 2.

september • höst
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Byabladet

Nr 1 2012 • Årgång 13

Stures Rör tar över macken sid. 11

Påsk-numret!

Vi har ungdomsrabatt på våra lägenheter!Läs mer på sidan 22.

”Näsåker känns som   en stor familj” sid. 18

Glad Påsk!

Glada Byarutan

Vinnare är Doris Näslund, Näsåker som vinner en 
biljett till Eldnatten, Urkult 2012. Grattis!

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

Maken och makan var osams och pratade inte 
med varann.
När hustrun gick och la sej låg det en lapp på 
kudden med texten:
– Väck mej klockan sju i morgon bitti.
Klockan halv tio följande morgon vaknade 
mannen.
På kudden låg en lapp där det stod:
– Vakna, klockan är sju.

En känd sångare sjöng för patienterna på ett 
sjukhus. Han avslutade med orden.
– Hej då och hoppas ni blir bättre.
– Tack det samma, svarade patienterna.

Lille Frank satt med sin pappa 
och såg en film om indianer. 
Och så frågade han varför indi-
anerna målade sig i ansiktet. Då 
sa pappan:
– För att det gör de alltid när de 
ska ut i krig.
Lite senare såg Frank sin mam-
ma sminka sig i badrummet. Då 
sprang han till sin pappa och 
skrek:
– Pappa, pappa kom fort, 
mamma är på krigsstigen.



Välkommen till Macken och Stures Rör!
Rör- och byggvaror.

Vi säljer kioskvaror, korv och fika. 
Tillbehör för sportfiske och till bilen.

Vi har inte allt, men saknars något tar vi hem det till dig!
Telefon: 0622-101 70 

IVT Center
Vi har många olika typer av värmepumpar att välja mellan, 

beroende på ditt hus befintliga uppvärmningssystem
 samt dina behov. 

Kontakta oss så hjälper vi dig med dina frågor. 
Vi har totalentrepenad på värmepumpsinstallationer, 
vilket innebär att vi projekterar, driftsätter och servar. 

Först i kommunen med EU-certifierad utbildning inom 
värmepumpinstallation.

Sture: 070 649 39 81, Jesper: 070 692 23 98,
 Illern: 070 284 91 11,  Zacke: 070 691 22 26

Vi önskar alla en trevlig sommar!

Mackens öppettider:
Måndag–fredag: 7–20 • Lördag: 9–19 • Söndag: 12–19


