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Utan Birgit Lidströms proffsiga arbete med 
layout, redigering och fix och trix med annonser 
med mera, skulle det nog inte finnas något Bya-
blad. Därför utsågs hon till Årets Näsåkersbo vid 
Byalagets årsmöte i april.
Förvisso flyttade Birgit från byn direkt efter högsta-
diet i mitten av 70-talet. Sedan några år tillbaka bor 
hon i Helsingborg, därifrån gör hon också hela jobbet 
med att redigera Byabladet. Hon är entusiastisk och 
peppande och drar också i en del trådar för att inne-
hållet ska bli fylligt och blandat. Kännetecknande för 
Birgit är att hon inte lämnar något åt slumpen utan är 
lika noggrann med smått som stort. Hon är en fena på 
att hitta lösningar på det till synes omöjliga.

Trots att det är snart 40 år sedan hon flyttade från 
Näsåker, värnar hon om orten och hela trakten genom 
alla timmar och idéer hon använder för att Byabladet 
ska bli en så bra tidning som möjligt. Därför förtjänar 
hon titeln Årets näsåkersbo.
– Jag blir både rörd och väldigt glad, sa Birgit då hon 
fick beskedet.
I pris får hon ett hedersdiplom och en festivalbiljett 
till årets upplaga av Urkult i början av augusti.
Vid Byalagets årsmöte avgick Mika Moretti som 
ordförande. Bettan Sellgren, nygammal näsåkersbo 
valdes till hans efterträdare. Efter att ha bott en 
period i Undrom är hon nu tillbaka i sitt hus på Stor-
gatan i Näsåker.
– Jag har inga storvulna planer som ordförande utan 
vill till en början mest att saker och ting rullar på och 
fungerar, säger hon.
Övrigt som hänt under våren är att Byalagets loka-
ler i Urhuset har sagts upp. Närradioutrustningen är 
nedmonterad och nedpackad i väntan på att säljas 
ut fram i höst.
– Men om det visar sig att någon eller några visar ett 
seriöst intresse att dra igång en närradioverksamhet 
igen, kan det hända att vi behåller den, säger Bettan. 
Byalagets möten är öppna för alla, välkommen.

För Byalaget, Åsa Hedman 

Levande historia 
och kreativa 
ungdomar
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”Om våra hällristningar låg vid franska rivieran skulle 
de ha miljontals besökare. Men nu finns de här, därför 
behöver vi jobba stenhårt med marknadsföring”
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20 000 
besökare 
kan bli 
ännu fler
– Om våra hällristningar låg vid 
franska rivieran skulle de ha mil-
jontals besökare. Men nu finns de 
här, därför behöver vi jobba sten-
hårt med marknadsföring, säger 
Peter Johansson som är verksam-
hetsledare för Nämforsens Häll-
ristningsmuseum. 
Hällristningarna är utan tvekan ett 
populärt besöksmål i Näsåker, det 
visar museets besöksmätare som 
sitter uppsatt nere vid forsen under 
sommarmånaderna.

Uppskattningsvis rör det sig om 20 
000 turister som besöker hällrist-
ningsområdet varje sommar. Från 
mitten av juni till mitten av augusti 
letar sig drygt 4000 av dessa upp till 
själva museet.
Helt klart är besökarna en stor till-
gång för Näsåker och kommunen. 
Hur många som kommer från kom-
munen och hur många som kommer 
från andra ställen i landet ska museet 
försöka ta reda på i sommar med 
hjälp av några av kommunens som-
marpraktikanter födda 1995.

”De äter kanske ute, sover 
kanske på campingen hos 
Lasse, tankar bilen på Stures 
och köper solskyddsmedel 
på ICA...”

Fortsättn. sid 6
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Man vet redan att ca 15 procent av 
besökarna på museet är utländska 
besökare, troligen gäller samma 
siffra för de som besöker hällarna. 
– Det är svårt att veta vad besö-
karna gör mer i Sollefteå kommun, 
säger Peter Johansson, men de gör 
definitivt fler saker än att titta på 
hällristningar från stenåldern. 
– De äter kanske ute, sover kanske 
på campingen hos Lasse, tankar 
bilen på Stures och köper sol-
skyddsmedel på ICA…
Nämforsens hällristningar är den 
i särklass intressantaste forn-
lämningen i Norrland, och om 
man bara räknar forntiden är den 
bland de intressantaste besöks-
målen i Europa.
– Om Nämforsen legat lite mer 
centralt, säg vid franska kusten 
hade vi haft 2 miljoner besökare 
varje år, säger Peter. 
Läget är med andra ord inte opti-
malt och därför krävs det mycket 

marknadsföring. De nya och 
många och skyltarna har visat sig 
vara den bästa satsning på mark-
nadsföring som gjorts på länge.
– Men vi måste även annonsera 
och sprida information på alla sätt 
vi kan komma på.
Utmaningen är att så många som 
möjligt ska känna till att Näm-
forsen är med på listan stenål-
derns-topp-tio-i-Europa, vilket 
betyder att Nämforsen är ett 
Norrlands Stonehenge, men flera 
tusen år äldre. 
– Det är säkert så att det stora 
flertalet inte planerar sin norrland-
semester med utgångspunkt från 
Nämforsen, säger han, men när de 
får reda på att Nämforsen ligger 
på stenålderns tio-i-topp-lista i 
Europa blir de i alla fall lite intres-
serade att åka hit och om de då 
också förstår att man kan titta på 
holländsk tulpanodling på vägen 
eller bo i en stuga vid älven på 
campingen, blir det mera värt att 

besöka Nämforsen och Näsåker.
Han har märkt att när besökarna 
väl är på plats är de lika nöjda som 
om Nämforsen legat på rivieran. 
– Ristningarna ligger ju sagolikt 
vackert i en älvdal kantad av 
spektakulära nipor.
Han tycker att alla näsåkersbor, 
alla i Västra och i hela kommunen 
måste komma ihåg att Nämforsen 
är unikt och fantastiskt och också 
tala om det för alla man träffar.
I sommar finns en ny utställning 
om hällbilder på museet.  Och till 
hösten kommer man att bygga om 
den permanenta utställningen så 
den anpassas bättre till barn och 
ungdomar som är den främsta 
målgruppen under vår, höst och 
vinter då museet håller öppet för 
bokade besök.

Berättat för Åsa Hedman
Foto: Jenny Staaf samt privat
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Nils-Erik Ritzén 
– folklivsforskare i Ådals-Liden

Skräddaren och folklivsfors-
karen Nils Erik Ritzén (1850–
1926) och hustrun Hilda Erika 
Wallinder f 1861 var båda 
födda i Junsele. 
Paret flyttade till Rå i Näsåker 
1886 troligtvis för att Hilda Erika 
fått tjänst som barnmorska i för-
samlingen. Tre år senare flyttade 
de till Åsmon, Ådals-Liden, där 
Nils Erik var torpare och verk-
sam som skräddare. Hilda Erika 
fortsatte att tjänstgöra som barn-
morska och Nils Erik Ritzén var 
torpare och skräddare i Åsmon. 
Han hade ett stort intressse för 
hembygd- och folklivsforskning, 
något som upptog en stor del av 
hans fritid. Nils Erik Ritzén var 
bland annat en av Pelle Molins 
”välgörare” i Näsåker. Pelle 

Molin bodde tidvis hos Ritzéns 
i Åsmon under tider när han 
saknade husrum och mat. Pelle 
uppskattade dock inte alltid gäst-
friheten och Ritzén var kanske 
inte heller alltid så förtjust över 
sin inneboende gäst..
I sin bok ”Ur Öfvre Ådalens folk-
liv” från 1912 klagar Nils-Erik 
Ritzén över Pelle Molin. Ritzén 
har låtit Molin få kost och logi 
i skrädderiet, och där blir Molin 
liggande på sängen ständigt blos-
sande på sin pipa. – ”Inte den 
ringaste tacksamhet visar han”! 
Pelle Molin till och med skäller ut 
Ritzén för att han väcker honom 
för tidigt på mornarna med sitt 
symaskinsknatter. Ritzén berät-
tar också om hur han föreslagit 
Molin att samla stenar i forsen 

och måla på dem. Ritzén skulle 
sedan kunna åta sig att sälja dem 
för fem riksdaler stycket, för att 
Molin på så sätt skulle kunna få 
in pengar till sitt uppehälle. Men 
Pelle Molin blir djupt kränkt och 
skummande av vrede utbrister 
han inför den chockade Ritzén:   
– Nej, bättre då att svälta ihjäl än 
att låna sin hand till ett så sim-
pelt arbete!”
Sommaren 2012 fick jag en sam-
ling med handskrivna manus-
kript, brev etc av N.E. Ritzén och 
ett flertal album och urklipps-
böcker. De hade upphittats av 
en dotterson till N.E Ritzén i ett 
uthus som tillhört Ritzéns dotter 
Alfa. Dottersonen kontaktade 
mig och frågade om jag trodde 
samlingen kunde vara av intresse 
för Hembygdsföreningen eller 
någon annan historisk intressent. 
Jag tyckte det var en intressant 
och nutidshistorisk viktig kultur-
samling, och det känns roligt att 
ha fått vidarebefordra samlingen 
till flera intresserade.

Anita Berglund  

Nils Erik Ritzén f. 1850.10.05  i Stig-
sjö sn.  Son till  Erik Ritzén f. 1825 
i Stigsjö, folkskollärare ohh Brita 
Kristina Ullstedt f. 1826 i Stigsjö, 
barnmorska. Bosatta i Junsele.

Hilda Erika Ritzén f. Wallinder 
f 1861.08.11 i Långvattnet, Junsele. 
Hennes föräldrar var Salomon Jons-
son Wallinder 1829–1916 ohh Stina 
Cajsa Ersdotter Engman 1831–1898, 
Hömyra Junsele.   

Paret fick två döttrar; Alfa Kristina 
f 1895 och Siri Omega f 1902. 
De hade även en fosterdotter Anna 
Dorotea f 1880.
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Kärlekskrigarna 
vill visa alternativ
Varför skall det supas till extra 
rejält just under en helg som 
midsommar? Finns det något 
alternativt midsommarfirande 
som har ingredienser nog för 
att locka folk en midsommar-
dag? Den frågeställningen 
var startskottet för festivalen 
Family roots. 
Varför skall det supas till extra 
rejält just under en helg som mid-
sommar? Finns det något alterna-
tivt midsommarfirande som har 
ingredienser nog för att locka folk 
en midsommardag? Den fråge-
ställningen var startskottet för fes-
tivalen Family roots. 
Svaret för oss var nämligen att det 
inte gick att finna en midsommar-
tillställning där berusning inte är 
tillåten. Jag är förälder till tre barn 
och har insett att det inte räcker 
med jag själv försöker föregå med 
gott exempel i alla lägen. 
Nej fler behöver göra det. Fler 
behöver bryta invanda beteen-
demönster för att våra barn skall 
ta till sig faktumet att man inte 
behöver berusa sig för att ha kul 
en midsommarhelg, eller någon 

annan helg heller för den delen. 
För det är barnen som kommer 
i kläm en storhelg då samhället 
verkar tycka att det är ok att bete 
sig lite hur som helst. 

Det är därför just barnen, de små 
likväl som de lite större, är i fokus 
på festivalen. Aktiviteterna är rik-
tade till just dem. De får komma 
och delta gratis i allt som finns att 
erbjuda förutom mat och dryck. 
Den eventuella vinsten som för-
eningen kärlekskrigarna kan göra 
från festivalen kommer att gå oav-
kortat till barnverksamheter inom 
Sollefteå kommun. Därför hoppas 
vi på en stor tillströmning.
 Det är även kärleken till reggae-
musiken som bidragit starkt till 
utformningen av denna festival. 
Rötterna i reggaen är just väldigt 
vänligt sinnade. Man sjunger om 
tro, hopp och kärlek. Lika värde, 
respekt och enighet. Alla dessa 

ingredienser anser jag att alla 
människor skall bära med sig i 
mötet med varandra, något att 
sträva efter, något att förmedla 
vidare bland annat till våra barn. 
Vi alla lever och lär vartefter, 
ingen är väl fullkomlig eller per-
fekt men vi kan alla påverka både 
vår egen och andras framtid och 
uppfattning om livet. 
Föreningen Kärlekskrigarna har 
en förhoppning om att detta bara 
skall vara startskottet till något 
större. En större festival redan 
nästa år, visst men större ändå. 
Tanken om lika värde, kärlek och 
att värna om sina medmänniskor 
är ju större än en festival, mer 
än ett alternativ. Det borde vara 
en elementär livssyn för gemene 
man, kvinna och barn. Ett bra sätt 
att visa omtanke på vore kanske 
att bryta beteenden och traditioner, 
gamla som lite nyare och besöka 
Family roots denna sommar. Vi 
hälsar er alla hjärtligt välkomna.

Ordförande i föreningen Kärlekskrigarna
Mika Moretti  

”Det är även kärleken till 
reggaemusiken som bidra-
git starkt till utformningen av 
denna festival.”

Mika lanserar drogfri
reggaefestival i Åsmon

          

Family roots är namnet på den helnyktra 
festivalen som går av stapeln på midsom-
mardagen på Kägelvallen i Åsmon.
Family står för det familjära lekfulla och roots 
för rötterna till det jordiska hos både mänsklig-
heten och reggaemusiken.

Reggaeartisterna som kommer är åttamanna-
bandet Partiet och rapparen Tobberelli. För 
barnen kommer det också att finnas en liten 
cirkusskola och möjlighet att lära sig blåsa 
jättesåpbubblor. Allting utom maten som ser-
veras är gratis.
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DEBATTDEBATT

Det har funnits tankar en tid 
om att ordna ett möte i Näsåker 
med ortsbor och politiker. 
Informationen och dialogen med 
näsåkersborna om de stora vind-
kraftsetableringar som Näsåker 
i väldigt hög grad kommer att 
drabbas av har, hitintills varit i 
princip obefintlig. Det har hållits 
ett par offentliga samrådsmöten 
med Forsca Vindkraftsbolag som 
planerar att bygga det största 
vindindustriområdet i Väster-
norrland, Fängsjö/Storsjöhöjden, 
men dessa samrådsmöten skedde 
för mer än 1,5 år sedan och det 
var en information som Forsca 
givetvis gav utifrån sitt förskö-
nande perspektiv.

När Kommunstyrelsen i Solle-
fteå sa ja till vindkraftsindustrin 
Fängsjö/Storsjöhöjden den 7 maj, 
blev behovet av en dialog mellan 
politiker och ortsbor tydligt. Ett 
informationsmöte och en dialog 
kändes absolut nödvändig innan 
det definitva beslutet skulle tas i 
kommunfullmäktige den 27 maj! 
Inbjudan skickades ut till alla 
politiker i Sollefteå kommunfull-
mäktige och till några politiker i 
Ö-viks kommun. Tyvärr var det 
väldigt få politiker som besvarade 
inbjudan. Mötet inriktades och 
planerades därför att bli ett direkt 
informationsmöte om vindkraft 
och om de negativa konsekvenser 
som kan drabba människor utifrån 

den kunskap och forskning som 
hitintills finns att få.  Brandmanna-
klubben, Omsjö Camping, Ådals-
Lidens Fiskevårdsförening och 
Västra Initiativet (ett lokalt parti) 
stod som inbjudare till mötet. 
Många kunniga föreläsare erbjöd 
sig att tala på mötet. Bland andra 
Jarl Strömbäck (SPI) Ö-vik och 
Dag Blomqvist kunnig motstån-
dare från Dalsland. Roger Johans-
son (Västra Initiativet) Monica 
Blomström, Åke Wikström och 
Carolina Visser, alla boende i 
Sollefteå kommun, medverkade 
också i rollerna som motståndare 
till vindkraft i Västra. Moderator 
för mötet blev Christer Borg ordf. 
för Älvräddarna.

Informationsmöte 
om storskalig vindkraft i Näsåker 16 maj
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Informationsmöte 
om storskalig vindkraft i Näsåker 16 maj

Jarl Strömbäck (SPI) Ö-vik 
berättade om ett par rapporter 
om vindkraft som KVA (Kungl. 
vetenskapsakademin) skrivit. 
Dag Blomqvist berättade om 
de erfarenheter han har som mot-
ståndare till vindkraften i Dals-
land. Roger Johansson, Junsele 
ifrågasatte kommunens snabba 
vindkraftsutbyggnad utan att att 
det finns en aktuell översiktsplan. 
Roger efterfrågade också en kon-
sekvensbeskrivning hur vindkraf-
ten påverkar människor om en 
så gigantisk vindkraftsutbyggnad 
realiseras i Sollefteå kommun.
Monica Blomström vindkrafts-
motståndare i Junsele berättade 
om den som många tycker dåliga 
handläggningen av vindkraftsfrå-
gan som bedrivits på olika nivåer 
i Sollefteå kommun. Monica 
berättade även om den bristande 
informationen, den inaktuella 
översiktsplanen och kommun-
fullmäktiges avslag på medbor-
garförslag och motion. – ”Jag ser 
med oro vad som väntar kom-
muninvånarna i framtiden, om 
den här vindkraftsexploateringen 
får fortsätta”, avslutade Monica.
Åke Wikström, Ramsele berättade 
om nya bullermätningar som fors-
kare kommit fram till. Mätningar 
som visar betydligt allvarligare 
konsekvenser än de mätningar 
som vindkraftsbolagen beskri-
ver. Åke ringde upp en forskare, 
Ken Mattsson, under mötet som 
beskrev denna nya forskning.  
Åke ringde även upp ett par per-
soner i Stor-Rotliden Västerbotten 
som genom egna erfarenheter fått 
erfara vad en vindkraftsindustri 
orsakat när det gäller ljus, buller 
och ljud från vindkraftverk. (Stor-
Rotlidens vindpark består av 40 
vindkraftverk med en höjd på 
140 meter. http://www.vattenfall.
se/sv/stor-rotliden-vindkraftpark.
htm. Vindparkerna i Fängsjö/Stor-
sjöhöjden blir mer än 4 ggr så stor; 
180 vindkraftverk med en höjd på 

210 meter… ) ”Simons” skakande 
berättelse om bullernivåerna från 
Stor-Rotlidens vindkraftverk 
berörde många.
Carolina Visser, entreprenör, som 
tillsammans med sin man bedri-
ver den välbesökta och populära 
”Farm Backsjön” i Backsjön 
berättade om konsekvenserna för 
sin verksamhet  om vindprojektet 
Fängsjö/Storsjöhöjden realiseras. 
De måste då flytta sin verksam-
het. Hon berättade om turisternas 
längtan efter tystnad och natur 
– en förutsättning för att deras 
verksamhet ska kunna fortsätta. 

Carolina berättade även om det 
handikapp-projekt som plane-
ras i kommunen, som troligtvis 
kommer att läggas på is om Fäng-
sjö/Storsjöhöjdens vindkraftsin-
dustri blir av. Carolina gav uttryck 
för det som alla orts- och många 
fritidsbor i hela området känner: 
– ”Vi har flyttat hit för tystnadens 
och naturens skull – inte för att bo 
mitt i en vindkraftsindustri”.
Det blev ett välbesökt möte; 
mellan 125–150 personer kom.  
Även ett tiotal politiker dök oan-
mälda upp vilket var mycket gläd-
jande. SVT Mittnytt sände direkt 
från hela mötet och Tidingen 

Ångemanland fanns på plats. Det 
blev ett informativt och mycket 
bra möte.  Forscas animeringsfil-
mer från Omsjö och Grundtjärn 
visades. Debatt- och frågestunden 
efteråt blev inte riktigt den debatt 
mellan ortsbor och politiker som 
var tänkt, men större delen av 
publiken visade ändå tydligt sitt 
motstånd mot den stora vind-
kraftsindustri som kommunen är 
på väg att säga ja till – Fängsjö/
Storsjöhöjdens vindkraftsprojekt.
Tack ALLA som medverkade till 
att det blev ett så bra och informa-
tivt möte. Ni var fantastiska!  Vi 
hoppas att det såddes ett litet frö 
hos politikerna att Fängsjö/Stor-
sjöhöjdens vindindustri är dömt 
att bli en förödande naturförstö-
relse för bygden med stora kon-
sekvenser för människor och djur.  
TACK också alla näsåkersbor 
som så tydligt och demonstrativt 
visade att denna vindkraftsindustri 
VILL VI INTE HA!

Text Anita Berglund 
Foto: Åsa Hedman samt privat

Tillägg: 
Forscas animeringsfilmer från 
Omsjö och Grundtjärn går att 
se här: http://snurrigt.vildavastra.
se/?p=1876
Uppdatering: 
Jarl Strömbäck (SPI) Ö-vik har 
skrivit om mötet i Näsåker på sin 
blogg ”Liberala vindar”.

Fotnot 1: Den 27 maj beslöt Sol-
lefteå kommunfullmäktige att säga 
ja till Forscas ansökan att bygga 
181 vindkraftverk, men man kan 
överklaga beslutet hos Länsstyrel-
sens miljöprövningsdelegation.

Fotnot 2: Ett par ytterligare vind-
kraftsområden planeras i Näsåker-
sområdet; Ranasjön 33 verk och 
Salsjön 24 verk. Dessa verk kom-
mer, liksom Fängsjö/Storsjöhöjdens 
vindkraftsindustri,  att beröra och 
visualiseras i Näsåker med omnejd.
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Midsommarfirande 
i Näsåker 
Det har funnits en tradition 
långt tillbaka i tiden att Näs-
åkers ungdom firade midsom-
mar på prästnipan. 
1938 arrenderade Hembygds-
föreningen Nipan för att ordna 
midsommarfirande. Midsommar-
festerna gick bra och drog mer och 
mer folk, under 1950- och 60-talet 
utvecklades den att bli en av de 
mest omfångsrika folkfesterna i 
Norrland. 1960 var det publikre-
kord med 22 000 besökare. Artis-
terna tillhörde ”gräddan av vad 
vårt land hade att komma med 
inom nöjesbranschen”. Under de 
första åren av 70-talet började 
publiken avta och ungdomsfyl-
leriet tillta, 1974 var det 8.000 
besökare men med rekord i antalet 
omhändertagna för fylleri, 80 st. 
Det och fördyrande omkostnader 
gjorde att styrelsen för Ådals-
Lidens hembygdsförening beslöt 
att trappa ned på festligheterna 
och arrangera en lungnare variant 
av familjefest istället. 

Fakta hämtad från Ådals-Lidens hem-
bygds- & Turistförenings 50 års-Jubi-
leumsskrift, skriven av Paul Lundin, 1988.

Några årtal:
1949 Sagornas Ådal har premiär, och 
spelas till 1960 därefter har det up-
pehåll i 10 år till 1970 då det åter-
upptogs på initiativ av Uno Lundin.

1953 började man anordna Hem-
bygdens dag på Midsommardagen 
(Gudtjänst på gamla kyrkoplatsen, 
kortege till hembygdsgården där 
hembygdsföreningen bjöd, och fort-
farande bjuder på kaffe) 1959 fira-
des det första bygdebröllopet, mel-
lan Ingemar Svedin och Linda Kallin. 
Från 1965 blir det ett mer perma-
nent inslag i festligheterna.
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I det mångkulturella Sverige 
kan man fira nyår flera gånger 
om året. Många näsåkersbor 
tog chansen att delta i firan-
det av det thailändska nyåret 
på Markusgården i mitten av 
april.
Det var första gången som det 
firades ett så stort thailändskt 
nyår i Näsåker. Tillresta gäster 
kom från både Sollefteå, Junsele, 
Helgum och en del ända från 
Ö-vik. Borden var festligt dukade 
och maten generöst tilltagen, 
men mest fascinerande var kvin-
nornas utsökta klänningar och 

omsorgsfulla håruppsättningar. 
Under kvällen fick gästerna rösta 
på vem som var vackrast klädd.
Somwang ”Mon” Wongkaew var 
kvällens konferencier. Hon intro-
ducerade den traditionella vat-
tenceremonin som lockade fram 
många skratt från både deltagarna 
och publiken. Enligt traditionen 
slänger man stora mängder vatten 
på allt och alla för att möta det 
nya året ren och lycklig. Längre 
fram var det dansuppträdanden 
och olika tävlingar med fina 
priser. Stämningen fortsatte att 
vara på topp under hela kvällen.

– Vi är en stor grupp thailändare 
från både Junsele och Näsåker 
som har samarbetat för att göra 
den här festen, det blir roligare 
så, säger Mon.

Text och foto: Åsa Hedman

Nyår i april 
på Markusgården

Den thailändska kalendern utgår 
från Buddhas födelseår som blir år 
noll. Eftersom Buddha föddes år 543 
före Kristi födelse, räknas 2013 som 
år 2556.
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Skimrande kvartett. Phanthira Wahlgren, Helgum, Bang-on Butdee, Junsele, 
Sompong Fredriksson och Phon Chaikong från Sollefteå.

Vattenkastning. Enligt traditionen slänger man stora mängder vatten på varandra för att möta det nya året ren och lycklig.

Somwang ”Mon” Wongkaew serverar mat.
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Ett 50-tal personer passade på 
att besöka Trollemo förskola då 
vi firade 20-årsjubileum den 25 
maj. Både ”gamla” och nuva-
rande familjer kom. Liksom 
före detta kollegor.
Trollemo förskola startade i 
mitten av 80-talet i sina dåva-
rande lokaler i gamla folktand-
vården på Lissvägen. 1993 stod 
de nya lokalerna färdiga och vi 
flyttade in i mars. Vid nystarten 
fanns det två avdelningar med 
barn mellan 1-9 år, cirka 18 barn 
per avdelning och 4 pedagoger 
arbetade med dessa 18 barn. Så 
småningom startades ett fritids-
hem och efter några år på Trol-
lemo flyttade de äldsta barnen ut 
och kvar fanns barn mellan 1-5 år. 
Hur åldersfördelningen varit på 
avdelningarna har varierat under 
åren, periodvis har vi varit upp-
delade i småbarn och äldre barn 
och ibland har vi haft blandade 
åldrar på avdelningarna. 2003 
blev lokalerna för små och de 
äldsta barnen, alltså 5-åringarna 
flyttades till Centrumhuset där 
Älgen öppnades. Numera finns 
även 4-åringarna på Älgen och på 
Trollemo har vi barn mellan 1-3 
år, just nu 27 stycken. För tillfäl-
let har vi 4,5 pedagogtjänster och 
en kocka.
20-årsjubileumet firades med att 
fika tillsammans och ta del av his-
torik om förskolan, bland annat i 
form av alla gruppkort, fotoal-
bum etc. Vi hade tur med vädret 
och kunde sitta ute på gården och 
fika. Tack till er som kom och 
firade med oss.

Text och foto: Helén Lindhe

Fullt hus när 
Trollemo firade 20 år
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Den 16 maj avslutade Näsåkers 
två akrobatgrupper vårtermi-
nen med två föreställningar 
i gymnastiksalen, en mitt på 
dagen för hela skolan samt en 
på kvällen för föräldrar, syskon 
och vänner. 
Till stämningsfull musik och 
med stor närvaro visade barnen 
upp de akrobatiska färdigheter 
som de utvecklat under våren 
tillsammans med Manuel Bojén, 
akrobat och cirkuspedagog vid 
Earthheart center. Föreställning-
arna blev väldigt uppskattade och 
både Manuel och barnen själva 
var mycket nöjda. 
De två grupperna med barn 
mellan 7–14 år har under vårter-
minen träffats en gång i veckan 
och provat på olika akrobatiska 
moment såsom att klättra i rep och 
tyg, trapets, jonglering, akrobatik, 

volter och par-akrobatik. Under 
terminens första del provade elev-
erna på alla dessa olika moment 
och under andra delen fick barnen 
välja en gren som de ville speciali-
sera sig på och visa upp på avslut-
ningsföreställningen.
Till hösten startar akrobatikgrup-
perna igen, för nya och gamla delta-
gare som är nyfikna på att utforska 
sin kropps olika möjligheter.
För information om de grupperna 
kontakta Manuel på: 070 284 74 96 
eller maila till 
manuel.bojen@earthheart.se
Ett stort tack för den här ter-
minen och en stor applåd för 
Näsåkers fantastiska barn!

Text: Ingela Hahlin & Manuel Bojén
Foto: Ingela Hahlin

Stämningsfull terminsavslutning
med Näsåkers akrobatgrupper

Från vänster: Gustav Ek, Sandra Fridlund, Nora Kries, Manuel, Lukas Ragnarsson, Linn Edman och Åke Staaf.

Nora Kries hänger i tygen.
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På Nyttogården i Österå frodas 
såväl grönsaker, buskar och 
träd som mängder av idéer om 
hur samhället kan bli bättre 
om fler börjar odla och handla 
lokal mat.
Niklas Markie och Madelene 
Sundvall bor i Österrå i Resele 
med deras son Holger som nu är 
fyra månader. Madelene är född 
och uppvuxen i Näsåker, Niklas 
kommer ifrån början från Stock-
holm men hittade till näsåker-
strakten redan i 17-årsåldern.  
De har varit ett par i över sex år 
och bott på flera platser i Sve-
rige innan de till slut lyckades 
flytta ”hem”. Madelene arbetar åt 
landstinget inom barnomsorgen 
som specialpedagog i Sollefteå, 
men är just nu mammaledig och 
njuter av sin son och sin sambos 
alla idéer. Just nu är Niklas i 
början av ett stort och härligt pro-

jekt med många vägar att följa 
och bygga vidare på. 
När jag kör mot Resele för att 
träffa Niklas hemma på Nytto-
gården i Österrå är jag lite osäker 
på om jag kommer hitta till rätt 
hus, men precis efter den tanken 
får jag se mängder av olika frukt-
träd, buskar och många ytterli-
gare plantsorter uppställda på en 
gårdsplan – här måste det vara.

Niklas har både gått en trädgårds-
utbildning i Umeå och Ekobruks-
kursen på Hola folkhögskola och 

haft flera frivilliga praktikplatser 
på olika trädgårdar och odlingar. 
Hans grundintresse för bra och 
lokala råvaror har funnits länge, 
då siktet från början var inställt 
på att bli kock. Men under åren 
har livet lärt honom mycket, han 
har många funderingar och idéer 
som han har fina visioner om att 
driva igenom tillsammans med 
andra människor. Potentialen att 
leva mer självförsörjande och ta 
tillvara på de lokala odlingsmöj-
ligheterna finns definitivt även i 
norr menar Niklas. 
– Men idag saknar många männ-
iskor i vårt samhälle kunskap och 
framförallt Tid. 
Att odla grönsaker, bär och frukt 
och driva fram plantor och träd 
från frön är Niklas hjärtefråga 
och hans största satsning i sitt 
eget företagande, men andra 
idéer nästan sprutar ur honom. 
Allt ifrån djurhållning, till 
självplock, och olika typer av 
odlingar som människor lokalt 
på sikt kan dela på, t.ex. ansvaret 
att skörda själva. 
– Såklart vill jag tids nog kunna ta 
tillvara på allt överskott och för-
ädla till bland annat saft och sylt. 
Förr kunde varje familj leva mer 
självförsörjande och själva ta 
tillvara på gårdarnas rikedomar 
både i köttväg och i odlingar.
– Nu är familjesituationerna för-
ändrade och det innebär att vi måste 
hitta nya lösningar för att kunna äta 
bättre och därmed må bättre. Om 
vi alla hjälps åt och tar till vara på 
varandras kunskaper och försö-
ker glädjas åt andras framgångar 
kommer vi att få ett bättre samhälle 
och bättre människor. 

Nyttogården
               – hemvändare som satsar på grönt

”Nu är familjesituationerna 
förändrade och det innebär 
att vi måste hitta nya lös-
ningar för att kunna äta bättre 
och därmed må bättre”
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Niklas spånar på en lösning 
med bra och lokalt produce-
rad mat lättillgängligt för den 
moderna familjen. 
– Om ca 30–35 familjer skulle ha 
en stående beställning hos mig 
under perioden april–oktober 
skulle det innebära att jag hade 
bättre kontroll på hur mycket jag 
skall odla, vad jag skall odla och 
att det faktiskt kommer levereras 
ut till kund och familj. Det skulle 
kunna vara som en månadspre-
numeration på lokalt kött och 
grönsaker. Speciellt framtaget 
och skapat efter familjernas egna 
önskemål. Och på sikt skulle 
detta innebära att jag kan ta ut 
en lön, familjerna får tillgång till 
närproducerad kost och samman-
hållningen i bygderna skulle öka 

markant. Det innebär också att 
om folk tänker om, så det finns 
plats för en väldans massa nya 
matproducenter!
För att allt detta skall gå att 
genomföra krävs det såklart flera 
samarbetspartners inom alla de 
olika områdena, och en kurs i 
socialt samspel tycker Niklas. 
Han har definitivt siktet rätt 
inställt och lever verkligen för 
sin dröm just nu. Det är jord lite 
här och där i huset, frön och plan-
torna står på rad ute på gården. I 
växthuset doftar det tomat, chili 
och värme trots att regnet smyger 
sig på. Ett gäng kaniner finns det 
också på gården, de har precis 
fått ungar. Huset som de hittills 
har hyrt blir i dagarna troligtvis 
deras eget och då kommer några 

funderingar kring boendet änt-
ligen att falla på plats, liksom 
möjligheten att öppna en liten 
gårdsbutik med försäljning i det 
gamla huset mittemot. Det som 
kvarstår är då behovet av mera 
mark eller egen mark. I dagsläget 
arrenderar han marken och det är 
såklart tryggare att satsa fullt ut 
om man kan odla och plantera på 
sina egna ägor. Inför framtiden 
hoppas Niklas på bättre lösningar 
med marken, för bete och kom-
mande odlingar. Om ni känner er 
nyfikna på Nyttogården och dess 
utbud ta en tur till Österrå och 
Tuta tre gånger så kommer Niklas 
förhoppningsvis från något håll. 

Text och foto: Marie Lundin
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Fäbodammen, Lidgatu, Näsåker 
0622-101 00, 070-656 49 06 • www.fabodammen.com 

Välkommen till Fäbodammen!
Dagens hemlagade lunch, vardagar kl 11–14. À la carte kl 11–22

Sommaröppet alla dagar kl 10–22 (Köket stänger kl 20)

– Fullständiga rättigheter
– Catering
– Tårtor och smörgåstårtor
– Frysta matlådor
– Camping och stugor
– Minigolf
– Put & Take fiske Nyhet! Nu även röding! 

Låt oss ta hand om ditt evenemang! Vi fixar det mesta, kontakta oss för förslag!

A-lagsdebutanten och fotbolls-
löftet Joel Edlund fick Isac’s 
Ungdomspris när ÅSK hade 
årsmöte. 
ÅSK (Ådalslidens sportklubb) 
har fem sektioner; skidor, motion, 
pingis, bridge samt fotboll. Det 
finns även en liftskötargrupp 
som stöttar upp under vintersä-
songen i skidbacken. ÅSK har 
en anställd under året. Ett 30-tal 
medlemmar fanns närvarande vid 
årsmötet den 15 mars.
Ordförande för föreningen, Lars 
Lundgren, hälsade alla välkomna 
och lämnade sedan över ord-
förandeklubban för mötet till 
Per Holmström. Sekreterare för 
mötet var Anita Sjödén. En upp-
gift som hon vid det här laget har 
många års erfarenhet av. För Per 
var det däremot första gången 
som han fick tillfället att hålla i 

Joel prisades av ÅSK 
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Hjälp att sälja huset?
Jag har nyss flyttat till Näsåker med mitt mäklarföretag 
och erbjuder nu mäklartjänster med förmånligt arvode.

– 23 år i branschen i egen regi.
– Arvode baserat på försäljningspris.
– Ingen försäljning = ingen kostnad för er.
– Jag hjälper även till med enbart kontrakt-
 skrivningar och/eller utfärdande av köpebrev.
– Jag utför även skriftliga värderingar av fastighet.

Kontakta mig gärna för mer information.
Johnny Harrelind, 070-620 25 55

årsmötet. Han har under många 
år suttit som ordinarie ordförande 
i föreningen men valde ifjol att 
”pensionera” sig från styrelsen. 
Definitivt värt att notera är att han 
då suttit i styrelsen i 29 år! 
Isac’s Ungdomspris delades ut i 
slutet av årsmötet . För 2012 gick 
priset till Joel Edlund för sina fina 
insatser i fotboll. Motiveringen löd: 
”För fina insatser på plan. Ger 
allt på träning för att hela tiden 
bli bättre samt en bra attityd 
och väldigt ödmjuk”
Joel var under 2012 med i Junsele 
lägret där han sedan också blev 
uttagen till att delta i Elitlägret. 
Han har även under denna säsong 
A-lags debuterat.
Årsmötet avslutades med en god 
3-rättersmiddag där alla lät sig 
väl smaka.

Text: Ulrika Ahlström

Jimmy trea i regionfinal
Jimmy Eriksson från Näsåker blev trea 
i regionfinalen i transportteknik för 
unga yrkesförare. Tävlingarna hölls 
i april i Vännäs utanför Umeå där tio 
skolor från norra och mellersta Sverige 
tävlade mot varandra. Deltagarna kom 
från gymnasieskolornas fordonspro-
gram med inriktning mot transport. De 
tävlande körde både truck och lastbil. 
Och Jimmy Eriksson visade prov på 
mycket god kontroll i precisionsbanan. 
I den totala tävlingen tog han hem 139 
poäng av 175 möjliga.

OBS!
Hör av er till oss i styrelsen 
med förslag eller funderingar 
om hur vi ska kunna fortsätta 
finnas och verka i vårt sam-
hälle samt hur vi kan vidare-
utvecklas. 
Tänk på att det är Du som kan 
hjälpa till att förändra. 
”Någon annan” kan och hin-
ner inte göra allt…
I årets styrelse sitter Lars Lund-
gren, Jan Olsson, Ulrika Ahl-
ström, Thomas Wikström och 
Hans Tenglund.
Vi ser fram emot att höra av er!
Trevlig sommar!
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Det är mer än 60 år sedan han-
delsboden var i bruk men 2011 
öppnade den gamla butiksdelen 
dörren igen! Idag är det hela 
något av ett enklare lanthan-
delsmuseum med en mängd 
kuriosa på hyllorna. 
– Jag har alltid varit svag för 
gamla prylar, berättar Åsa Bergh 
som driver den lilla butiken. 
– Så delar av samlingen har fun-
nits med sen min barndom i Gäst-
rikland. Och jag tycker mormors 
gamla kaffeburkar funnit en bra 
plats där de kan väcka många 
människors minnen från förr.
I hennes sedvanliga ”Eget Bevåg-
anda” är tanken att mångfald 
och lokalt samarbete ger styrka. 

Därför tar hon in olika hantverk 
från orten. Och även om försälj-
ningen nuförtiden i första hand 
är inriktad på hundtillbehör och 
böcker finns det en hel del annat 

att köpa. Hemägg från Amanda 
och Ludwig i Rå, tunnbröd och 
getmese. Roliga kakfat, ekolo-
giskt godis, smycken och vackra 
scarves i alla upptänkliga färger – 
samt en lokal bok med fiskehisto-
rier från den tiden då det verkligen 
begav sig... 

– Snart får vi förhoppningsvis in 
jordgubbssaft kokt på Åsmons 
fantastiskt goda ekologiska 
”gubbar” och vi har även ett löfte 
om vackra blomhyllor i obarkad 
björk från en granne i byn, berät-
tar en entusiastisk Åsa Bergh.
Butiken har öppet sommartid lör-
dagar och söndagar mellan 12.00 
och 14.00.

Text och foto: Victoria Ahl

Åsmons Handelsbod 
- inte bara hundgrejer!

”Snart får vi förhoppnings-
vis in jordgubbssaft kokt på 
Åsmons fantastiskt goda eko-
logiska ”gubbar”



Byabladet   •   23

Bor man på landet är det bra 
att ha många ben att stå på. 
Eigel Edlund är både snick-
are, tidningsbud och självlärd 
mekaniker. Sedan maj i år hyr 
han Sture Perssons verkstad på 
macken i Näsåker.
Underfundiga Sture Persson har 
som bekant döpt sin mack och 
butik till Stureplan. Tvätthallen 
heter följaktligen Sturebadet. Verk-
staden intill kommer dock snart att 
få en skylt som det står BK-system 
på eftersom den nya hyresgästen 
Eigel flyttat sin firma dit.
När Byabladet tittar in i verk-
staden är det sen kväll och han 
håller på att putsa ögonstenen, 
en röd Ford Mustang från 1971. 

Den ska vara i toppskick till crui-
singen i Sollefteå nästa dag.
Eigel är en av de där killarna som 
skruvat så länge han kan minnas. 
I och med att han nu hyr verkstan 
av Sture blir hans tjänster mer lät-
tillgängliga för näsåkersborna.
– Men jag kommer inte att ha 
öppet sju till fyra, utan i mån av 
tid, betonar han.

För han har en del annat att syssla 
med också; hans bas är tjänsten 
som tidningsbud. Efter femton 
år som vikarie fick han äntligen 

fast tjänst i våras. Där utöver 
arbetar han också som snickare. 
Plus att han och hans kusin har 
eget patent på tillverkning av 
förlängda avgasrör till snöskotrar 
under firmanamnet BK-system. 
Under januari fram till mars är 
det högsäsong för avgasrören.  
Resten av året finns det mer tid 
för reparationer av olika slag. 
– Jag ger mig på det mesta som 
har en motor, från gräsklippare 
till bilar.
Och, jo cyklar reparerar han 
också, fast de inte har motor.

Text och foto: Åsa Hedman

Mångsysslare till Stureplan

”Jag ger mig på det mesta 
som har en motor, från gräs-
klippare till bilar”
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Tre fredagar under juli blir det i vanlig ordning pub utanför Brand-
mannamuseet på Prästnipan. Första fredagen uppträder truba-
duren Markus Molin och veckan därefter Örjan Schwieler. Sista 
fredagen är det prästpub då såväl underhållning sköts av Svenska 
kyrkan i Ådalslidens församling. Under Urkultfestivalen håller 
man öppet alla tre kvällarna. Behållningen från pubaftnarna går 
till den fortsatta rustningen av Brandmannamuseet. 

Brandmannapub
på Brandmannamuséet

Under vintern har flera tallar 
tagits ner på campingområdet 
på Prästnipan.
– Huvudsyftet är att öka ljusin-
släppet på området, säger Lasse 
Abrahamsson som arrenderar 
campingen tillsammans med sin 
fru Anna.
I nuläget kan Näsåkers camping 
erbjuda sammanlagt 46 bäddar 
och några till för den som vill bo i 
stuga. Lagom till Urkultfestivalen 
kommer två nya stugor att vara 
inflyttningsklara vilket innebär 
att man kan erbjuda närmare 60 
bäddar totalt. 

Mer ljus och 
fler stugor 
på Näsåkers 
camping

Om årets sommar blir lika kylslagen som i fjol, kan man värma 
sig i Byalagets bastu nere vid älven. Nytt för i år är att en varmvat-
tenberedare kommit på plats. En plan är att leda vatten i en slang 
från bäcken ovanför.
Bastun ägs och förvaltas av Byalaget, vilket vill säga byn, så vem som 
helst kan i stort sett använda den helt gratis. Om man vill basta ostört 
och förvissa sig om att den inte är upptagen bör man förboka och sätta 
en lapp på dörren att den är bokad.
Förbokning görs hos ”Macken Stures Rör” 0622-101 70 och kostar 
150 kronor.
Om du undrar över något angående bastun kan du kontakta Florian 
Bohn, se kontaktuppgifter på sid 3.

Varmvatten i bastun

Bara näsåkerspräster i baren. 
Från vänster: Gunilla Fluur, Nils-Erik Nilsson, Emma Gustavsson och Maja Kihl.
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Juni

19 juni
Musik om aftonen, Marie och Nenne 
spelar klassiskt & jazz 
Junsele

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

21 juni
Sommarsolståndsfirande vid forsen, 
meditation i Gudinnesalen och nere 
vid forsen.
Arr: Kvinnominne

22 juni
Family roots, helnykter familjefestival 
med reggaemusik på Kägelvallen i Åsmon

24 juni, kl 19
Ådalslidens SK – Bjärtrå IS, lag 2

26 juni, kl 19
Ådalslidens SK – Undroms IF, lag 2

26 juni
Musik på kvällskvisten, Marie & Kent
Junsele

28–30 juni
Longering. En bra träningsform för att 
öka kontakt och samarbete på distans
HUNDraelvan, Åsmon

29 juni, kl 18. Fri entré
”He låt som bra” med Vox Vocalem. Ida 
Persson, Junsele och Åsa Jönsson från 
Skog (Kramfors)
Eds församlingsgård

30 juni, kl 17
Ådalslidens SK – Arnäs IF, lag 2

Juli

5 juli
Fredagspub, Markus Molin
Brandmuséet, Näsåker

6 juli, kl 18
Två till Två
Festplatsen, Näsåker

11 juli
”Åsmon brothers och Annelie”
Resele

12 juli
Fredagspub, Örjan Schwieler
Brandmuséet, Näsåker

12–14 juli, kl 14
”Genomsök”. Ännu en spännande helg 
i bevakningens tecken!
HUNDraelvan, Åsmon

14 juli
Sommarteaterutflykt till det Döda Fallet 
och Shakespeares ”Som ni vill ha det” 
Näsåkers Teaterförening
Ring Annika Gustavsson för info: 
072-222 04 77

14 juli, kl 18–20
Reseledagen
Hembygdsgården, Resele

16 juli
Duo Gelland ”Eden mellan seklerna”
Öfra

18 juli
”Tre generationer Sundelin” (folkmusik)
Resele

19 juli
Fredagspub, ”Prästernas afton” Putte Kihl
Brandmuséet, Näsåker

19–21 juli
Agility grundkurs med Hanna Jansson
HUNDraelvan, Åsmon

24 juli, kl 19
Ådalslidens SK – Sollefteå GIF, lag 2

25 juli
Real Stompers (dixieland)
Resele

20 juli, kl 18. Fri entré
Orgelkonsert ”Tre Landskap-folkmusik 
på orgel” Sofia Sahlin (Stöde), Jon Sjödin 
(Härnösand) och Per-Olof Swing.
Eds Kyrka

31 juli
Dansa din natur. En kurs som väcker sin-
nena till liv och öppnar upp för närvaro 
och kraft. 
Earthheart Center, Urkultsfestivalen, 
Näsåker

Augusti

1-3 augusti
Urkultfestivalen
Folkfest vid Nämforsen

1 augusti
Trubadur James Robert Francis Auger 
Brandmuséet, Näsåker

2 augusti
Holmsten Trio & Angelica Jonsson 
Brandmuséet, Näsåker

3 augusti
Irish Brew band 
Brandmuséet, Näsåker

5 augusti, kl 19
Ådalslidens SK – Myckelgensjö IF

18 augusti, kl 15
Ådalslidens SK – Härnösands FF, lag 2

20–21 augusti
Agility Camp med Annica Aller
Fortsättningskurs för dig som vill fort-
sätta utvecklas som tävlingsekipage
HUNDraelvan, Åsmon

31 augusti, kl 18. Fri entré
Riksspelman Britt-Marie Swing och 
Per-Olof Swing
Resele församlingshem

30 augusti–1 september
Kampis-camp med Hundläroverket
Få hjälp med rasspecifik träning av din 
”muskelhund” - eller blandis med sådana 
komponenter
HUNDraelvan, Åsmon

September

5 september, kl 17:30
Ådalslidens SK – Forsmo IF

7 september
Teaterföreningens höstfest, tema Dan 
Andersson. Pär Sörman sjunger 
och berättar till gitarr, concertina och 
munspel om Dan Andersson.
Fäbodammen, Lidgatu

EVENEMANGS-
 KALENDERN

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!

Varmvatten i bastun
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För några somrar sedan följ-
des P-O, vår vän P-O Jansson, 
och jag in i markerna när jag 
inventerade åt Galltije- Sydsa-
miskt centrum i Östersund. 
Det blev en av de sista gångerna 
vi tillsammans vandrade i det 
som ännu kan betecknas som ett 
mycket gammaldags Gångstigs-
land. Denna gången följde vi 
ett stycke av en isälvsavlagring 
vilken ligger på högre höjd än 
Högsta Kustlinjen (HK) och den 
utmärks av skarpa rullstensåsar 
vilka inte slipats ner av de för-
historiska vattnens vågor. Ibland 
kallas sådana åsar för Getryggar. 
HK är efter den senaste istiden 
som högst i Ångermanland. Den 
nådde som närmast 300 meter 
över havet av idag. I inlandet där 
vi befann oss når den som högst 
upp till omkring 265 meter.

Vi kan vara helt övertygade om 
att människor och djur i alla tider 
vandrat just där vi vandrade. Vi 
följde dem i deras spår. Och det 
var en del av de kulturspår som 
avsatts genom årtusenden som vi 
skulle försöka finna åt, för att där-

efter dokumentera. Vilka spår var 
vi då ute efter? Jo, det var härdar 
av samisk typ och kanske vi även 
skulle upptäcka stenåldersbo-
platser. Sedan tidigare hade jag 
i det mycket intressanta området 
upptäckt ett antal samiska härdar 
och fångstgropar. De första upp-
täckterna gjordes vid en arkeo-
logikurs som min äldsta son Jon 
och jag arrangerade. Det var 
1999, årtusendets sista sommar. 

Vid ett annat av tillfällena i det 
inbjudande området hade jag en 
björn inte så långt ifrån mig.Vi 
befann oss på varsin sida av en 
långdragen myr. Jag förnam vid 
det tillfället den angenäma doften 
av skvattram. Och jag minns med 
tydlighet den varma sommarvin-
den vilken bar med sig suset från 
de höga tallarna i omgivningens 
pelarsal. Björnen, vilken jag iakt-
tog medan fukten från min panna 
fann sin väg nedåt ansiktet, var 
i sakta mak på väg längs med 
backarna nära myrkanten. Själv 
var jag på väg åt det andra hållet 
för att så enkelt som möjligt ta 
mig till andra sidan myren där jag 
anade fina lägen för fornminnen. 
När jag väl kommit över myren 
fann jag en härd av samisk typ 
och några fångstgropar. Innan 
dokumentationen av upptäck-

”Jag kände mig rik, långt bort-
om pengar och materialism”

Gångstigslandet
Till minnet av vännen P-O

P-O vandrar i Gångstigslandet, på åsen där en oräknelig mängd människor och djur tidigare varit före oss.
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terna gjorde jag ännu en gång, 
för vilken gång i ordningen hade 
jag för länge sedan glömt, upp 
en liten eld, tog fram den svart-
brända kaffepannan och kåsan 
jag karvade till vid början av 
1970- talet (den kåsan har för-
resten varit med mig på en färd 
jorden runt vid mitten av 1970- 
talet, men det är nu en annan 
historia). Vattnet till kaffet häm-
tade jag ur en kallkälla bara ett 
stenkast bort. Jag såg hur vattnet 
virvlade i botten av källan, den 
pulserade förföriskt och lock-
ade mig in i tankar om det inre 
landskapet. Hungern stillade jag 
med grovt bröd och torkat ren-
kött. Sommarvinden torkade min 
genomvåta skjorta och under-
tröja. Som vanligt tog jag av mig 
mina läderkängor och lät fötterna 
luftas. Jag kände mig rik, långt 
bortom pengar och materialism.
Men jag hade i området inte 
funnit några riktigt gamla boplat-
ser. Det var en del av det P-O 
och jag samtalade om medan 
kaffe och grovdoppa togs in när 
vi vilade i sommarvärmen uppe 

på åsryggen. Utsikten var mot ett 
iögonenfallande berg vilket bär 
på en seg gammal muntlig tradi-
tion om uråldrig samisk kultur, 
samisk religion. 
Under tiden för vår fikapaus 
reflekterades solens strålar mot 
sjön på andra sidan av åsen. På 
den långdragna blöta myren 
där en bäck rinner igenom var 

ett antal änder. Uppifrån berget 
hörde vi ett par vråkars läten 
och såg när de lekande lätt seg-
lade fram på uppvinden. Över 
sjön intill kom ett par svanar in 
för landning. Ovanför oss var 
korpar vilka lekte i vinden, som 
de så gärna gör. Alla vi som var 
där tyckte om vinden. Allt blåste 
som omkring i den. Nuet var 
mycket påtagligt. Vi hade tid för 
funderingar och reflektioner över 
livets alla glädjeämnen, och alla 

dess svårigheter. Vi befann oss 
i högsommartid i det klassiska 
Gångstigslandet. Vi vet alla att de 
gamla stigarna har tagit en kol-
losal skada genom åren och idag 
hör de närapå till en utrotnings-
hotad art av kulturminnen. 
I ett tidigare nummer av Byabla-
det (Nr 1 2012) skrev jag en del 
om alla års arbeten i Det samiska 
rummet. Där beskrev jag över-
siktligt hur sökandet efter dessa 
kulturspår kan gå till. Det var 
alla dessa års erfarenheter som 
styrde P-O: s och mina steg och 
det visade sig att vi även denna 
gång kom rätt. På den torra 
backen upptäckte vi en härd av 
samisk typ. En gång i tiden var 
den säkert täckt av en kåta. Vår 
glädje blev stor över resultatet. 
Vi kunde även konstatera att 
myren intill fornlämningen är en 
av alla dessa myrar vilka ruvar 
på tranbär. Området ligger inom 
vinterlandet för Vilhelmina södra 
sameby. I äldre tid är det mest 
sannolikt att det även var skogs-
samisk kultur i området.
Med tanke på att området är ett 
riktigt Trivselland fortsatte vi 
därefter sökandet efter riktigt 
ålderdomliga boplatser. Vi kunde 
ana attraktiva lägen på en platå-
bildning med en liten åsforma-
tion och efter en påtår av det 
starka kaffet tog vi oss dit.
Området vi siktade mot var avver-
kat sedan några år tillbaka och 
markberedning hade öppnat små 
rutor i det tunna marktäcket. Ana-
lysen av läget visade sig stämma. 
Mitt framför näsan hade vi delar 
av det vanligaste materialet vid 
liknande stenåldersboplatser. 
Vad vi såg var koncentrationer av 
skörbränd sten. Det är sten som 
efter upphettning och avkylning 
i samband med matlagning och 
andra göromål spruckit sönder på 
ett mycket karaktäristiskt sätt.

”Med tanke på att området är 
ett riktigt Trivselland fortsatte 
vi därefter sökandet efter rik-
tigt ålderdomliga boplatser”

Fortsättn. sid 28
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Där låg även olika stenmaterial 
efter redskapstillverkning. Vi såg 
bitar av slagen kvarts, kvartsit 
och även skiffer. Bland detta såg 
vi även brända ben från måltider 
i en sedan länge svunnen tid. De 
två boplatserna vi upptäckte ligger 
mycket väl placerade på den lilla 
åsen. De är tusentals år gamla.
Människorna som avsatt dessa 
spår hörde säkert på samma sätt 
som P-O och jag den bäck som 

stillsamt och lekfullt porlade 
förbi just där nedanför. Jag är 
säker på att även dom, som vi, 
gick dit och med kupade händer 
stillade sin törst. Kanske sköljde 
de, som vi, även av sina ansik-
ten i det kalla friska vattnet. 
Bäcken rinner i riktning närmast 
mot norr, den rinner mot kväll-
ningen, som mot natten till. Så i 
dess eget vatten döpte vi den inte 
namngivna bäcken till Kvälls-

bäcken. Den förenar sig efter 
några kilometer med Ånger-
manälven. Hur är det man säger: 
många bäckar små... 
Det blev en dag tillsammans 
med P-O som jag kommer att 
minnas så länge jag finns till. 
Nästa gång vi träffas blir i De 
sälla jaktmarkerna...

Text och foto: Bernt Ove Viklund

Ny utställning 
i Hällristningsmuseet

Åsen med de två boplatserma. I bakgrunden sitter P-O och tar igen sig. En liten del av boplatsmaterialet.

Möt spåren och berättelserna från våra 
förfäders värld. 

Den 15/6–15/8 släpps forsen fri och museet 
har öppet tisdag–söndag kl. 11–17.
(Midsommar stängt). 

Guidning av hällristningarna och 
utställningen, café.

Följ med oss ner 
i kraftverket
Kostnadsfri guidning i Nämforsens kraftverk 
tisdag–söndag kl. 12 och 14. 

En spännande och lärorik upplevelse för
hela familjen. 

Samling vid grinden på Näsåkerssidan älven.

Bokade grupper och övrig tid efter överens-
kommelse.

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

Näsåker
www.namforsen.com  •  0622-106 30  •  info@namforsen.com 

Näsåker
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En liten del av boplatsmaterialet.

Bågedeöring är utplanterad hösten 2011 och 2012 

För fiske i Åssjön och Sörvigdtjärn krävs fiskekort! 
Det köper du på Stureplan, Ritzéns och Näsåkers Camping. 

Där får du samtidigt fiskebestämmelser och karta.
Du får fiska max tre öringar/dygn.

Barn under 15 år i målsmans sällskap fiskar gratis.

Fiskekort

Åskort: 350:-
Veckokort: 150:-
Dygnskort: 60:-
Familjekort finns att köpa. 

OBS! 
Endast kontant betalning.

Nyhet! 
Gratis sportfiske i övriga 
vatten inom området. 
Ta del av de bestämmelser 
som gäller för fisket!

Fiske i Sörvigdtjärn! 
Tjärnen är omgiven av 
myrmark, delvis sank 
med håligheter, och är 
därför ej barnvänlig.

Allt kräftfiske är förbjudet! 
För fiskerättsägare gäller särskilda bestämmelser. 

På grund av den stora smittorisken som hotar vår flodkräfta, 
läs igenom den information och de bestämmelser som finns för fiske, 

redskap, båtar och badkläder. Info-blad finns hos fiskekortsförsäljarna.

Spar annonsen!
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Lime och Mango, visst låter det 
både frestande och läskande så 
här i sommarvärmen som änt-
ligen kommit till oss. 
Bakom fruktnamnen döljer 
sig en restaurang och ett café 
som drivs av näsåkersparet My 
Flodin och Michel Orto.
2007 flyttade två arbetsmyror upp 
till Näsåker - My och Michel som 
har många års vana av att driva 
företag, arbetar tillsammans både 
i hemmet och på jobbet. Det är 
en stor utmaning, långt ifrån alla 
skulle ens fundera på att utsätta sig 

för den situationen. De träffades 
för 11 år sedan i Stockholm och 
har sedan dess drivit inte mindre 
än tre olika typer av restauranger 
i stockholmstrakten och nu är 
de i startgroparna med projekt 
nummer två här på hemmaplan. 
My är en näsåkerstjej som flyt-

tat hem och tagit med sig sin karl 
Michel, en äkta stockholmare, 
men med en far från Sicilien. 
De har själva totalrenoverat 
boningshuset i Rå, byggt om en 
affärslokal i Sollefteå ifrån grun-
den till en snygg och modern 
lunch- och kvälls restaurang – 
Lime som invigdes 7 maj 2012. 
Där är menyn mera matig med 
gästernas favoriter som hälsotall-
rik, grilltallrik och självklart den 
populära sushin, som de också är 
ensamma om att servera i Sollef-
teå. Men för den nyfikne och mat-
intresserade finns också ett antal 
japanska varmrätter som kan vara 
spännande att testa om inte en 
vanlig pasta känns intressant nog.
Den 4 maj i år tog My och Michel 
över ännu en lokal inne i citygal-
lerian i Sollefteå, ett café som nu 
heter Mango. Det är en helt ny 
satsning där gott fika och lätt-
are luncher står i fokus, såsom 
bagels, belgiska våfflor, ameri-
kanska pannkakor med lönnsi-
rap, veckans soppa och sallader. 
För att inte nämna morotskaka, 
cheesecake och den klassiska 

kladdkakan. Här kan du alltså 
äta frukost eller ta en härlig fika 
efter jobbet. 
Man kan lätt tycka att paret har 
haft fullt upp med hus, restau-
ranguppbyggnad och nu ett nytt 
café men de har under dessa år 
också hunnit få två barn. En son 
föddes 2009 och en dotter kom 
till världen 2011. När jag frågar 
hur de faktiskt klarat av allt detta 
svarar Michel efter en liten stund: 
– Jag är nog den rätta typen för att 
driva företag och My är nog den 
rätta typen för att stå ut med en 
sådan som mig!

Text: Marie Lundin
Foto: Stig Modin samt privat

Arbetsmyror expanderar

”Jag är nog den rätta typen för 
att driva företag och My är nog 
den rätta typen för att stå ut 
med en sådan som mig”

Takeaway på Trollemo
Nytt för i sommar och helt perfekt 
för oss näsåkersbor, är att nu kan du 
förbeställa mat som My eller Michel 
levererar till Näsåkers förskola, Trolle- 
mo i samband med att de hämtar 
barnen runt kl 16.00. Detta till att 
börja med på fredagar.
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Bokningar & info 0622-500 17, 070-265 73 85
www.omsjocamping.se

    

Självhushållsstugor, 4–6 bäddar
Husvagns- och tältplatser
Bangolf 
Fin badplats
Bra fiskemöjligheter

OBS! Vi tar ej konto- eller betalkort.

  

Välkommen till

Omsjö Camping
–   Näsåker   –

Öppen mellan 1 juni – 31 augusti

B R A N D M U S E E T  •  N Ä S Å K E R

Välkommen!

I två månader har vi nu varit igång med 
vårt företag och gensvaret är överväl-
digande. Vi har fullt upp och kommer 
nu att anställa en person för att vi ska 
hinna med alla uppdrag.
Vi utför bland annat
• STÄDNING
• FÖNSTERPUTSNING 
till mycket förmånliga priser med 
RUT-avdrag.
Exempelvis städning för 175:-/timme 
efter RUT-avdrag, annars 350:-/timme. 
Moms är inkluderat.
Vi har F-skattsedel och försäkring.

Succé för HUSTOMTEN!

Marit Åkerlund  070-620 25 55  Johnny Harrelind

Välkommen 
till världen!

Den 12 maj föddes Iris, hon bor i Norr-
tannflo tillsammans med sin storasyster 
Lilly och deras föräldrar Marie och Johan.

Jag heter Thor Gunnar Nordström och 
föddes 22 mars 2013. Mamma är Maria 
Eriksson och pappa Henrik Nordström och 
jag har en stolt storebror, Elliot 2,5 år. 

Mo har fått en lillasyster! Lille sam föddes 
16 mars. Mamma Erika Bentsen. Pappa 
Jon Kronlid.

5 juli, Markus Molin

12 juli, Örjan Schwieler

19 juli, ”Prästernas afton” 
Putte Kihl

1 augusti, James Robert 
Francis Auger

2 augusti, Holmsten Trio 
& Angelica Jonsson

3 augusti, Irish Brew band

Jag heter Ester och jag föddes den 8:e maj. 
Jag bor med mina föräldrar Anna Stattin 
och Anton Sjödin i Åsmon.   
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Under juni månad eller kanske först till hösten 
beräknas de första flyktingarna anlända till Näs-
åker, fast kanske inte ens då.
– Det är ändå bra om vi förbereder oss, menar 
Max Nyman som sitter med i den nybildade Inte-
grationsgruppen.
I skrivande stund är det fortfarande oklart när eller 
hur många asylsökande flyktingar som kommer att 
anlända till Näsåker i väntan på besked om att få 
stanna i Sverige tills oroligheterna i deras hemland 
gått över.
Lars ”Bubben” Lundgren på Solatum uppskattar att 
det finns lägenheter till omkring 24 personer i hyres-
huset på Orrvägen.
Trots oklarheterna har det bildats en integrations-
grupp vars målsättning är att se till att mottagandet av 
de asylsökande blir så bra som möjligt för alla parter.
En idé är att knyta två kontaktpersoner till varje 
lägenhet, helst en av varje kön. En annan idé som 
kommer från asylgruppen i Resele är att trycka upp 
informationsmaterial på olika språk om vad som 
finns på orten. 

Migrationsverket betonar vikten av att förenings-
livet engagerar sig i mottagandet. Samtidigt är det en 
balansakt att veta i vilken utsträckning man kan eller 
bör tränga sig på, då många av de som kommer kan 
vara traumatiserade och ha fullt upp med att ta hand 
om sin egen oro.
Erfarenheter från andra små orter där man tagit emot 
flyktingar visar ändå tydligt att ju snarare de nyan-
lända kan delta i aktiviteter av olika slag, desto bättre 
för såväl flyktingar som den bofasta befolkningen.
Den som vill delta i flyktingmottagandet på 
endera viset kan höra av sig till Max Nyman 070-
640 79 79 eller Helena Toss 070-240 95 90 eller till 
någon annan som syns på bilden.

Text och foto: Åsa Hedman

Frivilliga planerar 
för flyktingmottagande

Ett 30-tal personer samlades till ett första möte på secondhandbutiken Bi-draget.
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6 juli ·  Festplatsen · Näsåker
Barnens avdelning
18:00 – 20:30

 • Clownen Zethino (19.00)
 • Sockervadd
 • Lions tåg
 • Ansiktsmålning
 • Lotteri
 • Hoppborg m.m

Mat- & ölservering
18:00 –01:00

Trubadurunderhållning
 i öltältet från 20:00 

Solscenen
Från 21:00

Midnight Express 

Entré 100 kr 
(för alla över 16 år)

Välkommen!

En fredagseftermiddag i maj, berättade Ali 
Rezai för 3–6:orna i Näsåkers skola om sin långa 
flykt från Afghanistan och hur han anpassat sig 
i Sollefteå.
Eleverna lyssnade andäktigt och ställde flera frågor 
om flykten och om hur han tycker det är att bo i 
Sverige.
Ali kom som ensamkommande flyktingbarn för 
fem år sedan och har klarat sig bra. Nu är han snart 
färdig undersköterska och räknar med att fortsätta 
utbilda sig till sjuksköterska. Han spelar fotboll i 
Undroms IF och trivs med att bo i Sollefteå, men 
längtar efter sin mamma som han inte träffat sedan 
han flydde.
Ali var inbjuden till skolan genom den nybildade 
integrationsgruppen i Näsåker.

Text och foto: Åsa Hedman

Ali berättade
om sin flykt
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Till förra numret av Byabladet (Nr 1 2013) skev 
jag en artikel kallad Tecken i träd. Redan innan 
det bladet gick i tryck fick jag ett tips på ett 
sådan tall av grannen, Anders Näsström. 
Jag frågade honom när vi träffades ute på gården om 
han sett någon, eller kanske flera gamla tallar med 
inskriptioner i form av årtal och/eller namn och ini-
tialer. Anders funderade en liten stund och nämnde 
sedan att han sett något när han var på jakt uppe i 
skogarna vid Vigdsjön. Anders kom ihåg att det 
var nära den gamla strandkanten. Ja, sjön sänktes 
första gången hösten 1857. Den sänkningen blev 
inte lyckad. Sjön slet sig! När vattenmassorna stör-
tade iväg med våldsam kraft drog det med sig lador, 
kvarnar, ett par broar och även annat när den forsade 
genom Vigdan och nedåt Ångermanälven (muntlig 
information från Lasse Englund vilken hämtat upp-
gifterna ur Paul Lundins Ådals-Lidens hembygds-
bok, vilken gavs ut 1970). År 1890 grävdes det 
igen. Sjösänkningar gjordes för att få vattensjuka 
odlingsmarker lämpliga för nyodling. Innan sänk-
ningen ansågs Vigdsjön vara den allra vackraste sjön 
i Ådals-Lidens socken.
Jag undrar vad de som grävde och publiken som var 
tänkte när Vigdsjöns vatten slet sig och drog iväg? 
Det var garanterat  inte mycket annat att göra än att 
dra sig i skydd och titta på. Sänkningen av Vigdsjön 
blev som ett Vildhussen-projekt i miniatyr. Från 
omkring 1850 till omkring 1950 sänktes för övrigt 

runt 20 000 sjöar och våtmarker i Sverige. Intres-
sant som bara den är att Lasse Englund upptäckt och 
visat mig en gammal stenåldersboplats på den gamla 
strandkanten. Där måste finnas ännu flera sådana att 
upptäcka. Det handlar då om att ha ögonen på skaft 
vid sökandet! 
När Anders nämnt att han mindes ett träd med tecken 
av människohand började jag omedelbums fundera 
över om någon eller några andra kanske också visste 
något. Och jag fick ”napp”, direkt! När jag tankade 
vid Stureplan såg jag att Roger Lidén kom för att göra 
detsamma så jag ställde samma fråga till honom som 
till Anders; känner du till någon eller några gamla 
tallar, torrakor eller stubbar med årtal och inskriptio-
ner. Jovisst, sa Roger, och sken upp! Vid den gamla 
strandkanten vid Vigdsjön hade han vid jakt lagt 
märke till en stubbe vilken han sedan byggde ett tak 
över. Den kulturstubben kommer säkert att stå kvar 
under mycket lång tid framöver.
Med tack till Anders, Lasse och Roger för deras 
information! Kanske det även kan finnas fler läsare 
av Byabladet vilka kan ge tips om flera sådana här 
kulturspår i träd? Hör mycket gärna av er i sådana 
fall! Ring mig gärna på 070-607 62 32.

Text: Bernt Ove Viklund 
Foto: Roger Lidén

Ännu en gammal tall 
med tecken!

Den takade tallstubben1733 D 29 MAJ. Under är ett G och en eller två något 
svårtydda bokstäver. 
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Sommaren närmar sig med 
stormsteg. Förväntningarna 
slår följe. Naturen, blommorna 
och grönskan vaknar åter till 
liv och allt känns mycket lätt-
sammare när vi går den fina 
och varmaste årstiden till 
mötes. I allafall för mig.
Jag längtar till semester och 
ledighet, till sköna soliga dagar, 
grillkvällar, cykelturer, att gå 
barfota i gräset, fotboll, till min 
bikini (faktiskt) och till kalla! bad 
(dock till priset av min badkru-
kestämpling). Det kanske är dags 
att ändra på den förresten. Det 
vore trevligt om den någon gång 
blev till min fördel. 
För en tid sedan mötte jag en, för 
mig, otroligt inspirerande, intres-
sant och jordnära kvinna på en 
mässa jag besökte. Jag har känt 
henne ett antal år men våra vägar 
har inte korsats på väldigt länge. 
Hon har dock funnits i mina 
tankar. Vårt första möte genere-
rade i en omedelbar kontakt och 
vi kom fram till att vi var rätt lika. 
Parallellerna i våra liv gick inte 

att ta miste på. Vi skildes i sam-
förstånd och med en förhoppning 
om att snart mötas igen.
Denna kvinna berör mig. Jag 
ser upp till henne och beundrar 
hennes framfart och utveckling. 

Hon driver idag ett eget företag 
med inriktning mot personlig 
utveckling och har hunnit med 
massor de sista åren. Det känns 
som att hon befinner sig på rätt 
plats i livet. I en tid där det är 
helt ok att visa vem man är och ta 
för sig av livets goda. Hon vågar 
utveckla och möta sig själv. Det 
är häftigt.
Så därför har jag, gruvsamt, men 
efter noggrannt övervägande, 
beslutat att överträffa en ännu 
outforskad del av mig själv. Det 
ligger rätt i tiden. Rädslan ska 
överkommas och förhoppnings-

vis blir utgången som jag har 
visualiserat att den ska bli. Det 
är intentionen i alla fall. Överst 
på pallen och med händerna upp-
sträckta i luften tänker jag sedan 
utropa ett glädjetjut och kanske 
dansa en liten segerdans. För mig 
själv dock. Jag tror jag bespa-
rar omgivningen den pinsamma 
tystnad som skulle uppkomma 
av mina galna rörelser. Men glad 
kommer jag att vara, glad över 
att äntligen ha offentliggjort en 
sedan länge efterlängtad del av 
mig själv. Projektet är skrivande. 
Författaren i mig säger att det är 
dags att vakna och jag välkomnar 
henne med öppna armar!
Om vi blir ovänner eller inte åter-
står att se. Hon ska få följa med 
på sommarens alla aktiviteter 
först, sen får vi se hur pass kom-
patibla vi fortfarande är.
Trevlig sommar!

”Överst på pallen och med 
händerna uppsträckta i luften 
tänker jag sedan utropa ett 
glädjetjut och kanske dansa 
en liten segerdans”



Byabladet   •   37

Roger Nilssons MÅLERI AB

Jag utför allt inom måleri, både in- 
och utvändigt samt tapetsering. 

Företag och privatpersoner 
är välkomna med sin förfrågan. 

Uttnyttja ROT-avdraget!

För mer information, 
kontakta mig.

OMSJÖ 070-320 78 98

25-års 
jubileum!

• B-O Skogsservice
• Coop Nära
• Engströms Rör
• Essys Hantverk
• Flintabaren
• Fäbodammen
• Görans Schakt
• Handelsbanken
• Ingelas Café
• Katarina Molén
• Lia industriprodukter
• MEAB
• Moléns Buss & Taxi 
• Mählers Smide
• NISAB
• Näsåkers Brandmannaklubb
• Näsåkers Camping
• Näsåkers Snickeri
• Omsjö Camping
• Ritzens Livs
• Salong Liss
• Salongen för hår och själ
• SG:s maskinrep
• Sigges Camping
• Solatum
• Stureplan
• Sollefteå kommun
• Stures Rör
• Tenglunds Maskin
• Urkult
• Vattenfall Services Nordic
• Ådals-Lidens församling
• Ådals-Lidens 
 Hembygdsförening
• Ådalslidens SK 

Tack för sponsring till 
blommor och flaggor...

Byablomman

2013

Florian Bohn
Stormon 102
880 30 Näsåker

Tel: 073 038 61 08
info@gravkors.com

Innehar F-skatt sedel

Träkors 
och gravvårdar 

i trä

Inviduellt 
tillverkade och 

handgjorda

www.gravkors.com

Entreprenadmaskiner
Mark- och vägarbeten
Snöröjning mm
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Hej på er alla läsare! Här kommer tårtan 
som garanterat gör en succé!
Pavlova med lemon curd som jag garnerat 
med skogens guld – hjortron!
Till denna festtårta så njuter jag allra bäst 
med en mild och len whiskey förslagsvis 
en Machallan. 
En solig och skön sommar önskar jag 
er alla!

PS: Man blir öm i handen och handleden 
av att vispa en lemon curd, men goda över-
väger det onda.

Foto: Håkan Olsson

Tårtbotten:

Sätt ugnen på 140 grader. Vispa äggvitorna till riktigt styvt skum, i typ 
en matberedare. Rör sedan ner sockret och vispa tills det blir glansigt och 
att man kan forma smeten till toppar.
Tillsätt då maizenamjöl och ättiksprit och blanda ordentligt.
Smöra och mjöla ett bakplåtspapper, fös sedan ut smeten i en jämnstor 
cirkel och gör då kanterna lite högre. Grädda på tredje falsen nerifrån i cirka 
1 timme och 15 minuter.
Stäng av värmen och låt tårtbotten stå kvar i ugnen ca sex timmar eller över 
natten. Det går också bra att förvara den på annan torr plats.

Lemon curd:

Tvätta citronerna noga, riv skalet av två fint på ett rivjärn.
Blanda socker och citronskal i en kastrull. Rör smörtet mjukt och blanda i pres-
sad citronsaft från alla citronerna. Blanda det med det övriga i kastrullen.
Vispa sönder äggen lätt och häll ner dem i kastrullen. Blanda väl.
Slå plattan på medelvärme och rör hela tiden tills det börjar att lösa upp sig 
och blanda sig. Vispa hela tiden tills den tjocknar.
När lemon curden tjocknat, ställ kastrullen att svalna.
Bred ett lager lemon curd och därefter ett lager med vispad grädde på tårt-
botten. Garnerar sedan med de bär du vill ha!

J-Ps Krubb      Tugg& 

J-Ps Pavlova med lemon curd
Ingredienser:

Tårtbotten:

4 st äggvitor 
2 dl strösocker 
1 msk maizenamjöl 
1 tsk ättikssprit (12 %) 

Lemon curd:

3 st citroner 
4 dl strösocker 
150 g smör 
6 st ägg 

Garnering:

lemon curd 
3 dl vispad grädde 
färska bär
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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

www.nasakerssnickeri.se

Utför alla sorters arbeten inom
Mark och anläggning

Lastning • Snöröjning • Buskröjning
Även försäljning av vägtrummor m.m.

072-746 36 78
Myre 155, 880 30 Näsåker

e-post: lennart@stromboms.com

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

Får ni besök 
av bekanta? 

Har ni trångt? 
Vi hyr ut stuga! 

6 bäddar, varmbonat

0622-10569
Björklund

Kanot
Finns!

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

Glad sommar
önskar vi alla medborgare!

För info, se predikoturerna 
i Tidningen Ångermanland 

varje torsdag.

Pastorsexp: 0622-100 21

Välkommen till
sommarens 

gudstjänster och 
evenemang
i våra kyrkor

Kontoret på Nipvägen 7 i Näsåker är 
tyvärr obemannat på grund av ändrade 
arbetsuppgifter för vikarierande personal.
Biblioteket är öppet som vanligt.

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
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Öppettider
Måndag 10:00–13:00

14:00–17:00

Tisdag Tidsbokning

Onsdag 10:00–15:00

Torsdag 10:00–15:00

Fredag Tidsbokning

Sommartider vecka 25–35

Måndag 10:00–15:00

Tisdag Tidsbokning

Onsdag 10:00–15:00

Torsdag 10:00–15:00

Fredag Tidsbokning

Tisdag 23 juli 10:00–15:00

Torsdag 25 juli Stängt

Torsdag 1 aug 10:00–17:00

Fredag 2 aug 10:00–17:00

Andra ändringar kan förekomma

Glad sommar önskar Mari

Telefon: 0622-193 90 • E-post: nasaker@handelsbanken.se
www.handelsbanken.se/näsåker 
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Den första juni var det säsongspremiär för 
skjutbanan i Stugubränna. Ett 20-tal perso-
ner slöt upp och det bjöds på kaffe, saft och 
korv med bröd.
Besökarna kunde prova på att skjuta på älgbanan 
och ta del av TISO Jakt och Maskins utställning. 
Skjutbanan drivs och ägs av jägareförbundet 
Resele/Ådalslidens jaktvårdskrets där Örjan 
Sjödin är ordförande. 
Den fanns tidigare i Lidgatu men är sedan tre år 
placerad på Stugubränna som ligger cirka en mil 
från Riks 90 upp emot Omsjö.
Nu är skjutbanan öppen hela sommaren och 
används flitigt av såväl privatpersoner som jakt-
lag. Den körs av personer som utbildats för att 
hantera den både vad gäller teknik och säkerhet. 
Skjutbanan måste alltid förbokas.

Text och foto: Åsa Olofsson 

Säsongspremiär
                              – för skjutbanan
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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

Tel: 301 43

  
Lia Bil- & Däckservice AB

Hamptjärnsvägen 18, Näsåker • Mobil 070 640 54 02

PRISEXEMPEL:

Mosquito Patriot 

 5.795:-
Mosquito Independence 

  8.690:-
Mosquito Executive  

 11.490:-
Lagerför även den portabla 
myggdödaren thermacell! 

Vårt pris  329:-

Finns i olika utföranden 
till absolut bästa pris.

Har även komplett med 
förbrukningsdetaljer till 
ovanstående i lager.                                       

Problem med mygg och knott?

Storgatan 12, Näsåker • 0622 - 102 02

Jag önskar er alla en härlig midsommar och en fantastisk sommar! 
Marie Lundin

www.salongenshemsida.se

Salongen är stängd 
eftersom jag blev två-
barnsmor den 12 maj till 
ännu en liten tös. Vi alla 
fyra i familjen mår bra, 
men vi behöver lite mer 
egen familjetid innan jag 
kan börja jobba igen. 
Följ oss gärna via hem-
sidan och bloggen.

Nu säljer vi den bästa myggfångaren 
på marknaden 
– Mosquito!

Bild: Mosquito Patriot

Nina Pudja erbjuder
Massage • Healing

Ortobionomi

Tidsbeställning 070 212 42 25 

Försäljning av liniment, 
presentkort. 

Just nu en ny liten konstutställning
i foajén.

Mottagning i Urhuset, Näsåker
Massageterapeut och medlem i SFKM 

Välkomna!
www.pudja.se

Tisdag 23 juli 10:00–15:00

Torsdag 25 juli Stängt

Torsdag 1 aug 10:00–17:00

Fredag 2 aug 10:00–17:00

Andra ändringar kan förekomma

Gänget på Bi-draget
önskar alla kunder, nära och kära

en glad sommar!

Öppet fredagar kl 13–17 
Storgatan 23, Näsåker

Återanvändning ett klimatsmart alternativ!
Produkter från Biofood

OBS! Vi tar inte kort
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För privata fester, bröllop, möhippor m m.
Boka med J-P, tel. 070 534 38 18

Lionstågets körschema 
sommaren 2013

6 juni Nationaldagen

12 juni Skolavslutning

21 juni Midsommarafton

6 juli 2–2 festen

1–3 augusti Urkult

Välkommen 
ombord!
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En förändring är på gång då två gamla pilträd har fått ge 
plats åt en miniallé av sex äppelträd på Solatums mark vid 
Pelle Molins väg.
Något håller på att ske. Nyttoväxter upplever en renässans i 
hela västvärlden. Så även i Näsåker där bostadsbolaget väljer 
att plantera riktiga äppelträd istället för prydnadsträd.
– Ja, det är roligt att man planterar något som är både nyttigt 
och vackert, säger Marie Ahleman som är en av de hyresgäs-
ter som presenterade förslaget för Solatum.
Då pilträden var borta var grundplanen att plantera liknande 
träd. Men hyresgästerna höll ett möte och kom fram till att det 
vore trevligt med fruktträd istället.
Hyresvärden Solatum accepterade på villkor att avståndet 
mellan träden skulle vara så långt att det gick lätt att klippa 
gräset med åkgräsklippare. En annan förutsättning var att 
planteringen skulle utföras av ett proffs. 
Därför anlitades Jens Lindman från Österås Handelsträdgård.
– Jag har valt ut olika sorters finska och ryska träd med äpplen 
som mognar tidigt, berättar Jens.
Marie Ahleman ser fram emot den första skörden.
– Vem vet, kanske det blir frukt redan i år, säger hon.

Text och foto: Åsa Hedman

Plantering som bär frukt
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Nu utökar vi vårt redan tidigare välfyllda trygghets- 
paket med 10 års garanti på varmvattenberedaren*.  
Läs mer på thermia.se.

NYHET! 
ÄNNU TRYGGARE VÄRMEPUMPAR.

*Gäller Thermias alla villavärmepumpar med enkelmantlad varmvattenberedare,  
  producerade fr.o.m. februari 2013.
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Vill du hedra någon?
Använd 

RÄDDA BARNENS
BLOMSTERFOND 

i Ådals-Liden
Kontakta Birgit Lundgren för 
information tel. 0622-10112. 
Jag skriver ut minnesblankett.

Sätt in pengarna på Handelsbanken 
kontonummer 557 882 818, 
Jag hjälper dig gärna med det.

BYALAGET

N
ÄS Å K E R S  S A M V E RKAN

Byabladet

Alla hushåll i 880 30-området
 får Byabladet. 

Övriga kan prenumerera, 
det kostar 

14 0:- /år
Sätt in pengarna på 

BG 5015-6207 
så skickar vi tidningen!

Glöm inte att skriva namn och 
adress på den 

som Byabladet ska skickas till.

Kom igen, vi behöver hjälp!
För att genomföra masslogin under 
Urkult behöver vi HJÄLP! 

Intäkterna går till skolans och byns 
barn och ungdomar! 

1000-tack på förhand!
Ring Kathrin 072 223 37 69
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Näsåkers Hem & Skola vill 
önska alla barn, ungdomar, 
föräldrar och skolpersonal 
en riktigt fin sommar!
För att genomföra masslogin under 
Urkult behöver vi HJÄLP! 
Intäkterna går till skolans 
och byns barn och ungdomar! 
Ring Kathrin 072 223 37 69

– Att det finns ett gym på orten betyder jättemycket 
för mig, säger Kristoffer Kårén som är lite av en 
stammis på Centrumgymmet på Kläppvägen.
Hans sambo Anneli Björklund hänger också gärna på 
gym. Paret med rötter i Resele, respektive Kläpp är på 
väg att flytta tillbaka till Näsåker och speciellt Kristof-
fer betonar att tillgången till ett gym på nära håll har 
stor betydelse.
När han bodde i Resele pendlade han till Näsåker i 
princip varje vardagskväll för att träna. En period flyt-
tade han in i Centrumhuset för att spara bensinpengar.
De senaste åren har han och Anneli bott i Luleå och 
Östersund där en annan prisbild råder – liksom en 
något högre standard…
– Men redskapen funkar ju, även om de inte är helt 
nya, menar Kristoffer.
Han efterlyser dock en ny ryggresningsmaskin.
Sedan den första april är det inte längre ÅSK (Ådals-
lidens sportklubb) som driver gymmet. Istället är det 
Centrumhusets ekonomiska förening som själva har hand 
om rörelsen. Driften sköts fortfarande på ideell basis.

Text och foto: Åsa Hedman

Bra med gym på orten
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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!

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

Ådalslidens SK 
finns nu registrerad på 

Svenska Spels hemsida

När ni spelar via nätet:
Stötta vår förening genom att 
välja ÅSK som den förening 
Svenska Spel ska sponsra.

Styrelsen ÅSK

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 22/6–1/8.

Midsommarafton, kl. 13
– musik, lekar, lotteri och fiskdamm. 
Minitåget avgår för stora och små.

Välkommen!

Ådals-Lidens hembygdsförening  •  www. hembygd.adalsliden.se
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VÅGRÄTT:
 8.  Usch
 9.  Fläckigt djur
12.  Inte stanna kvar
13.  Gammalt silvermynt
14.  Längst in i mitten
17.  Oroa
19.  Det här
20.  Ostadigt gående
22,  Inte med i gänget
23.  Nötkreatursdel
26.  Afrodites son
28  Smäll
30.  Tarmkramp
32.  Lövträd
33.  Räcka
34   Television

35.  I råda
37.  I gåta
39.  Europeisk rysk stad
42. Tröst
43.  Adidas
45.  Iväg
47. Namn på franska
48. En av tio
49.  Fanns verkligen en sådan 
  sydameriskansk människa?
51.  Århundrade
54.  I nordisk mytologi
57.  Överlämna
58.  Längst ner på den italienska 
  stövelklacken
61.  Större kungsfisk
63.  Hästhår

64.  Ger fågelgrepp
65.  En viss Henriksson
67.  Stämman över tenor
68. Skrivs nu ofta ”dom”
69.  Spelar på träplattor och metall
71.  Förnimmelse av
73.  Skoj
75.  Ett tillägg till en kung Erik
76.  Såväl Berlin som  Moskva
80.  Låda
81. Uppbyggd scen
82. Nya Dagligt Allehanda

LODRÄTT:
 1. Äldre man
 2.  I Oslo
 3.  Lugnvatten
 4. Vistas
 5. Undehåll
 6. Hålla rätt kurs på sjön
 7.  Ilsken
10. Säkert 100 decibel
11.  I engelskans ”moon”.
14.  Europeisk flod
15.  Rota
16.  Stockholmstidningen
21.  Grundämne
24.  Från 1000 till 2000 svängningar
25.  Snö med hård yta
29.  Ingen motortrafik där
31.  Armstöd
38. Tilltalsord för flera
39.  Konstnärernas riksorganisation
40.  Är den överblivna maten
41.  Rovfågel
44.  Under det eller det året
46.  Sätta på kroken
50.  Hoppsan!
52.  Likgiltigt
53.  Mjukt
55.  Ovanför kajuta
56.  Några fler än du och jag
59.  Mitt i Vänern
60.  Håller kursen längst bak
62.  Försedd med ränder
63.  Drivverk
65.  Alvirke
66.  Det som dra de andra vagnarna
68.  Sjunka
70.  Finlands Public Service för radio  
  och Radio och TV + e
72.  Låda
74.  Vinande ljud
77.  Klocka
78.  I lära
79.  Sydligaste kyrkan i pastoratet
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→ 11 12
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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 82

Skicka lösningen senast den 5/8 till Bo Lundgren, Lärkvägen 13, 88030 Näsåker. Första rätta lösningen vinner 
en Trisslott. Märk kuvertet ”Byakrysset”.  Glöm inte namn och adress. Lycka till!

Byakrysset 2 • 2013

Namn:________________________________________________   Adress:_______________________________________________________________
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Nästa nummer kommer ut vecka 38
Skicka artiklar och annonser före den 1 september

→ S L A G T R Ä A
S K A R A Å R E N
K A R R E N A T
→ K V I N N A A V

↓ T R Å K A R E S Ä G A
B R O R BOSSE A R R E N D E
A I M P A R I A I E S
S O B E R U T S A L U T
E M J O D S A L T L A
B U D A H T R O T A D
O S A H A I T I V I
L I N D R A O R D N I N G
L K R T O N A A N V
S E D E S A M V I N G L A
P R O V A K V E D A I R
E L N A R E R I N N A
L Y D I G I R E D D N
A L R Ä N N A E L D
R A P N I N G S L Ö O E
E R A G S T Ä D A D

Lösning på Byakrysset 1 • 2013

Prenumeration
Alla hushåll i Näsåker får
Byabladet. Övriga i Sverige
kan prenumerera, det kostar 140 kr/år. 

Sätt in pengarna på BG 5015-6207 så skickar 
vi tidningen!
Glöm inte att skriva namn och adress på den 
som Byabladet ska skickas till.
            Har du nåt att berätta
                       – skriv till Byabladet!
 Adresser och telefonnummer hittar du på sidan 2.

BYALAGET

N
Ä

SÅ K E R S  S A M V E R K AN

Byabladet

Nr 1 2013 • Årgång 14

Uppskattad bibbla för många sid. 5

Håll utkik efter Teaterföreningens affischer sid. 22

Älgens förskola sid. 18

Vinnare är Kajsa Edberg, Näsåker som vinner ett par 
tovade ullsulor från Häxmo Lamm & Grönt. Grattis!

10 st insända lösningar.

september • höst

Radannons

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

ÖNSKAS HYRA:
Familj önskar hyra stuga/hus/lägenhet vecka 31 
i Näsåker. Vi är en lugn och skötsam familj. Djur 
och rökfria. Eva Ström, telefon: 0730-51 46 48, 
mail: evastrom12@gmail.com

En man intervjuades i ra- 
dion efter att ha vunnit en 
miljon på tipset.
– Vad ska du ta dig till med 
alla de här pengarna, frå-
gade intervjuaren.
– Jag kommer att spendera 
de första 250.000 på öl och 

whisky sa vinnaren glatt, och de andra 250.000 kro-
norna ska jag spela på hästar och hundar för.
–  Jag förstår sa intervjuaren en aning tagen.
– Och sedan, fortsatte vinnaren, ska jag spendera 
250.000 kronor på kvinnor och ha riktigt skojigt.
–  Jaha, sa intervjuaren och tillade snabbt:
– Och vad hade du tänkt att du skulle göra med de res-
tera de 250.000 kronorna?
– Tja, jag antar att dom kommer jag förmodligen att 
slösa bort.

Glada Byarutan



IVT Center!
Hos oss hittar du marknadens 

enda Svanen-märkta värmepumpar.
EU-certifierad utbildning inom 

värmepumpsinstallationer.
 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!

Storgatan 47, Näsåker

Handla där du bor
– billigare än du tror!

Välkommen till Stureplan!
–  Rör/VVS, bygg, el, måleri
–  Biltillbehör, kem och olja
–  Kioskvaror, glass, korv och fika
–  Tvätthall
–  Stort utbud av fisketillbehör
 Vi säljer fiskekort!
 – Presenter
–  NYHET! Gasol från Primagaz

Sommaröppet:
Måndag–fredag: 7–19 • Lördag: 10–19 • Söndag: 12–19

Tel. 0622-101 70 • www.sturesror.com


