
BYALAGET

N
ÄS Å K E R S  S A M V E RKAN

Byabladet

Nr 2 2014 • Årgång 15

Urkult 20 år 
ÅSK i våra hjärtan

Manusinlämning för höstnumret senast 31 augusti



2   •   Byabladet

Åsa Hedman
ordochjord@telia.com
070 244 61 71

Marie Lundin
marie@salongenshemsida.se
070 677 78 08

Prenumerationer:
Astrid Edler Eriksson
astridedlereriksson@gmail.com
0622-102 27
070 356 89 80

Redigering, Layout,
annonser:
Birgit Lidström
birgit.lidstrom@citat.com
0761 26 97 44

BYALAGET

N
ÄS Å K E R S  S A M V E RKAN

Byabladet

Övriga medarbetare i detta nummer:

Benjamin Andreasson, Anita Berglund, Alexander 
Blästa, Christer Borg, Bengt-Olov Haglund, Anne 
Hemmerling, Lo Högberg, Birgitta Karlström, 
Therese Lager, Rolf Lidblom, Britt-Inger Lidström, 
Bo Lundgren, Bo Lundin, Gudrun Nilsson, Erika 
Olofsson, Jan-Petter Olsson, Elisabeth Sellgren, 
Mary Sjödin, Annelie Skjemstad, Jenny Staaf, 
Inga-Mari Solders och Ingvar Sundén.

Utgivning Byabladet 2014

Nummer Påsk Sommar Höst Jul

Utgivn. 
vecka 15 24 38 47

Manus-
stopp 23 mars 18 maj 31 aug 2 nov

Omslagsbild: Lydia Malmqvist på Ådals-Lidens 
hembygdsgård 2013. Lydia har varit både 
volontär och anställd hos Urkult.
Foto: Åsa Hedman

Vill man 
så kan man
Det är många jubileum i år, Lionsklubben firade 50 år i maj, Urkult firar 
20-årsjubileum i början av augusti och i höst fyller Åsmons Samhälls-
förening 60 år. Gemensamt är att det handlar om väldigt mycket ideellt 
arbete. Större delen av detta nummer handlar om vad ideella insatser kan 
betyda för en bygd, liksom detta också kan komma andra i världen till del.  
Tillsammans kan man.

En fin sommar önskar redaktionen
Innehåll:

ÅSK i våra hjärtan ........................................................................................................................................................4
När festivalen kom till byn ................................................................................................................................6
Familjer och barn i centrum ............................................................................................................................8
En skapande festival  ...............................................................................................................................................9
Från då till nu  ..............................................................................................................................................................10
Lyckat föryngringsarbete ..................................................................................................................................13
Urkult i siffror ...............................................................................................................................................................13
Direkttåg till festivalen .......................................................................................................................................14
Nolltolerans mot narkotika  ..........................................................................................................................14
Den magiska eldnatten .......................................................................................................................................15
Många hyr ut sina hem ......................................................................................................................................16
Tre frågor och svar om försäljning ........................................................................................................17
Fruktbart samarbete ..............................................................................................................................................18
Lions firade 50 år .......................................................................................................................................................20
Midsommarfest för mer än 70 år sedan .........................................................................................21
Nyheter om gudinneutställningen  ......................................................................................................22
Lundbergs – ett minne blott ........................................................................................................................23
Reggaefestival för familjen ...........................................................................................................................24
Saker att göra i sommar....................................................................................................................................25
Vad ska du hitta på i sommar? ..................................................................................................................26
Evenemangskalendern .........................................................................................................................................27
Kursgården har fått galleri .............................................................................................................................28
Erikas spalt ........................................................................................................................................................................29
Fråga veterinären  ....................................................................................................................................................30
Själanders storsatsar .............................................................................................................................................31
Niklas ekolådor ökar ..............................................................................................................................................32
Öppnar sommarbutik ............................................................................................................................................32
Snart digital Bio ..........................................................................................................................................................33
Slit i vårsolen ..................................................................................................................................................................34
Ljuvliga getter i Meåfors ..................................................................................................................................35
Konstauktion i augusti ........................................................................................................................................36
Festmåltid och tipstävling på Lissgården......................................................................................36
Lutherhjälpsafton i Lidgatu ...........................................................................................................................36
89 års åldersskillnad ..............................................................................................................................................37
Mer om ubuntu ............................................................................................................................................................38
Välkommen till världen! ....................................................................................................................................39
Näsåker blir med boule.......................................................................................................................................40
Tvingas stänga utepuben .................................................................................................................................42
JPs Krubb & Tugg .......................................................................................................................................................44
Ungdomsminnen från Nämforsen 1947–1962 ......................................................................46
Gratis för alla på 2 till 2....................................................................................................................................48
Byakrysset ..........................................................................................................................................................................50
Lösningen Byakrysset nr 1 2014 ..............................................................................................................51



Byabladet   •   3

Den 7 maj operererade jag äntli-
gen mitt vänstra knä, operationen 
gick bra, men konvalescensen tar 
tid. 

Jag hoppar runt på kryckor och 
käkar smärtstillande samtidigt som 
jag försöker fixa i trädgården i den 
mån det går.

Annars sover jag väldigt mycket. 
Jag får också tid att tänka på hur 
det är att bo i Näsåker och fundera 
över framtiden.

Det är fint att bo här, jag är glad 
över att jag har så många vänner 
kvar sedan jag kom hit första 
gången 1975. Men mycket har för-

ändrats under åren. Det finns inte 
någon tandläkare eller läkarmot-
tagning. Posten och Försäkrings-
kassan har stängt sina kontor. Fast 
mycket finns kvar och det är roligt 
att det flyttar in unga människor. 
Jag tycker att det känns jätteroligt 
att vi kommer att ta emot asylsö-
kande flyktingar nu. Jag tror det är 
bra för Näsåker att det kommer hit 
nytt blod, det är bra för skolan och 
matbutikerna.

Och jättetrevligt om det börjar lysa i 
fönstren i huset på Orrvägen 4 igen. 
Det känns spännande att se vilka 
det är som kommer och hur man 
på bästa sätt kan bemöta människor 
som flytt från allting de har.

Jag tror att Näsåker verkligen är 
en bra ort för att ta emot flyktingar 
eftersom här finns en förståelse 
och en öppenhet och man är inte 
rädd för dem som är annorlunda 
eller talar ett annat språk.

Framtiden känns spännande.

Vill man 
så kan man

Ordförande:

Elisabet Sellgren, 070-261 58 63 
bettansellgren@hotmail.com

Övriga ledamöter:
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Ådalsliden sportklubb har fun-
nits sedan 1926 alltså snart i nit-
tio år. Det är en ideell förening 
som haft sin storhetstid i både 
fotboll, längdskidåkning och fina 
prestationer i bland annat bord-
tennis och bridge.

Idag är det precis som i många an-
dra föreningar svårt att få folk till 
styrelsen och svårt att få föräldrar 
och ungdomar att ställa upp i ideellt 
arbete på sin fritid. Klubben har en 
heltidsanställd som sköter markser-
vicen på de större anläggningarna 
som isbanan, skidbacken och fot-
bollsplan, även visst pappersjobb. I 
år är klubben tvingad att leja bort 
bokföringen till en entreprenör ef-
tersom kassörsposten var mycket 
svår ersätta. 

De mesta av föreningens allmänna 
aktivitet och evenemang sker helt 
och hållet på människors egna fritid 
och av ideellt intresse.

ÅSKs barnverksamheter och ung-
domsaktiviteter är mycket värde-
fulla för alla i bygden och vi vill po-
ängtera att det nu är oerhört viktigt 
att visa klubben och sitt barn och 
sig själv sin lojalitet. Gentemot de 
som ställer upp och tränar våra barn 
och ungdomar på sin egen fritid. 

Vi har en låg medlemsavgift 
Upplägget som ÅSKs styrelse haft 
under många år innebär följande: 

De som har en familjemedlem ak-
tiv i en träning eller aktivitet måste 
ställa upp vid de tillfällen som 
finns att tjäna pengar till klubben. 
Så att alla aktiviteter i största möjliga 
mån kan fortsätta vara GRATIS i 

så stor utsträckning som möjligt, 
för alla barnen och ungdomarna. 
Såklart även för de vuxna och för 
våra pensionärer som väljer att 
delta i de olika sporter och aktivi-
teter som finns. 

ÅSK bedriver: knatte-, ungdoms- 
och A-lags fotboll, längdskidåk-
ning för alla åldrar, vattengympa, 
damgympa, barngympa, pingisträ-
ning, linedance, aerobics, bad och 
bastu, en drift- och liftkörargrupp 
till slalombacken.

Vi har en låg medlemsavgift
För att delta i någon av dessa ak-
tiviteter är det enda som krävs ett 
medlemskap i klubben och idag 
kostar det 100 kr för enskild med-
lem och 300 kr per familj och år. 

De träningar som har en extra kost-
nad är vuxenträningarna t. ex. på 
vattengympan kostar det en person 
150 kr per halvår för att få träna en 
gång i veckan, kostnader för hyra 
av bassängen. Om du vill delta i 
alla pass kostar det 200 per halvår 
vilket är oerhört fördelaktigt i jäm-
förelse med många i städerna. 

Vi KAN och VILL fortsätta hålla 
dessa kostnader låga men vi vill 
också uppmana er och poängtera 
att vi önskar oss en större uppslut-
ning. Framför allt vid de mer eller 
mindre obligatoriska tillfällena som 
ges, där klubben kan tjäna pengar, 
t. ex. vid ”hambugeriet” och på par-
keringen under Urkultsfestivalen. 

ÅSK i våra hjärtan

”ÅSK vill fortsätta i många år till, 
ÅSK vill fira sitt 100 års jubileum, 
som aktiv och framgångsrik 
sportklubb”
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Hjälp till att hålla våra barnverksamhet vid liv 
och i god anda!
Det är viktigt att alla sluter upp och tar på sig ett ar-
betspass. Om ALLA ställer upp blir det inte speciellt 
betungande för någon, det blir inte många timmar och 
vid få tillfällen som just din familj behöver jobba. 

Hjälp till att hålla våra barnverksamhet vid liv och i 
god anda! Tillåt inte att det alltid är samma personer 
som drar det tunga lasset. Kliv in och hjälp till! 

Visa att du uppskattar att t. ex. få komma och lämna 
din son eller dotter på barngympa kl 18 på onsdagar 
under året. Ta frivilligt ett pass under Urkult eller hjälp 
till med att ringa in folk och planera sysslorna. Och 
kontrollera om ni betalt in era medlemsavgift. Tidigare 
hade vi ca 450 medlemmar idag har vi 300 betalande 
medlemmar.

Vi vill fira vårt 100-års jubileum
Vi hoppas att många av er läser detta och tar det på 
allvar. Om inte fler ställer upp kommer klubben till slut 
tvingas höja sina avgifter eller värst av allt kanske läg-
gas ner…

Kom igen nu Näsåker! 
Det är dags för ett genarationsbyte, en ny glöd i klub-
bens möjligheter och i allas möjligheter för att kunna 
utnyttja sin kropp och chansen att utöva en sport på 
hemmaplan. Det minskar belastningarna indirekt på 
miljön. ÅSK vill fortsätta i många år till, ÅSK vill 
fira sitt 100-års jubileum, som aktiv och framgångsrik 
sportklubb. 

Vi vill kunna dela ut fler stipendier och ha fler 
auktioner och trivsamma kvällar med många olika 
aktiviteter i byn. 

Men hopp om en levande sportig och aktiv framtid. 

Styrelsen i ÅSK
Foto: Therese Lager, Jenny Staaf 

ÅSK bedriver: 
–  Fotboll, knatte-, ungdoms- och A-lag 

–  Längdskidåkning för alla åldrar

–  Vattengympa

–  Damgympa

–  Barngympa

–  Pingisträning

–  Linedance

–  Aerobics

–  Bad och bastu

–  Drift- och liftkörargrupp 
 till slalombacken

Vi ser fram emot att höra av er! Trevlig sommar!

Tidningsurklipp från Bo Lundin.

Gunnar Johansson var en mycket duktig elitskidåkare på sin tid. 
Gunnar föddes i Fängsjö och började tidigt åka skidor, åkte för ÅSK 
och senare Brännan Härnösand. Han blev polis och tävlade på elit-
nivå i många år på 1940–50-talet. 
Urklipp lånat från smulansblog.blogspot.se / Anita Berglund.



En idé, en kämparglöd och ett 
enormt engagemang av några 
eldsjälar med samma mål; KUL-
TUR, KÄRLEK och RESPEKT 
och tanken att återigen skulle fol-
ket färdas till Nämforsen.
Näsåker var en naturlig mötesplats 
redan för flera tusen år sen, det vitt-
nar boplatserna och hällristningarna 
nere vid älven om. I modern tid är 
det midsommarfirandet under 50 till 
70-talet och senare firandet av Fal-
lens dag som samlat människor. Och 
nu sedan 20 år, har Urkultfestivalen 
erövrat inte bara Näsåker utan blivit 
känd i hela Sverige.
Folk kommer från hela landet och 
bor in sig där det finns utrymme. 
Under festivaldagarna invaderas 
byn av människor. Att möta ett fem-

tiotal glada och trevliga besökare en 
tidig lördagsmorgon är inte alltför 
vanligt under resten av året. 
De flesta ser pigga ut, på väg från 
yogan eller till duschen, har nyss ätit 

frukost eller är på väg till en av alla 
de fantastiska workshops som Ur-
kult erbjuder. 
Fortfarande idag kan man ju undra 
var alla dessa människor bor i van-
liga fall och om de har samma klä-
der och har lika trevlig inställning 
till livet alla dagar under året. El-
ler är det något speciellt som sker i 

Näsåker under Urkult? Att så många 
människor bestämmer sig för att till 
exempel gå barfota, äta vegetariskt, 
dansa flummigt och gå mitt i vägen 
trots att det kommer en bil. En del 
märker bilen som kör bakom men 
ändå flyttar de sig inte, utan lunkar 
vidare helt lugnt och stilla. Det är 
ett litet mysterium även för mig som 
snart har varit på 19 av totalt 20 Ur-
kultfestivaler. 
Hur kände Näsåkersborna i bör-
jan inför en festival med en mas-
sa nya grönavågare och fler hip-
pisar, för visst är det väl ”dom” 
som går på Urkult? 
Idag när man frågar runt hur det 
kändes när Urkult började och alla 
människor började komma, var det 
nog betydligt fler som var skeptiska 

När festivalen kom till byn

”Om det inte vore för Urkult och 
grönisarna som startade detta 
skulle Näsåker inte var någon-
ting idag”

U R K U LT  2 0  Å R  •  U R K U LT  2 0  Å R  •  U R K U LT  2 0  Å R  •  U R K U LT  2 0  Å R  •  U R K U LT  2 0  Å R  •  U R K U LT  2 0  Å R  •  U R K U LT  2 0  Å R  •  U R K U LT  2 0  Å R  •  U R K U LT  2 0  Å R  •  U R K U LT  2 0  Å R  •

1994 1995 1996 1997

Idén kläcks vid 
ett köksbord i 
Undrom.

Den första festivalen med 
700 betalande besökare. 
Artist Knut Reiersrud.

Artister:
Sabbath Hela Veckan, 
Stefan Sundström och 
Marika Lagercrantz.
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Urkult 20 år 
I tjugo års tid har människor vallfärdat till Urkultfestivalen 
i början av augusti. Det tycker vi är värt att uppmärksamma 
och har gjort ett Urkultstema där vi försöker ta reda på vad 
det är som gör festivalen så speciell. Vad är det som har gjort 
att den kunnat fortsätta i så många år?
Och hur länge till kommer den att kunna fortsätta?...

Artister: 
Vitter, Sofi Hellborg 
Gang, Dara Dagger 
och Tomas Sidén.



än överdrivet entusiastiska och lo-
jala. Många undrade såklart vad det 
var för typer som kom och hur de 
skulle bete sig, säger några äldre 
på byn. Men idag är de allra, allra 
flesta positiva.
Eftersom jag också har bott i byn 
under många perioder av mitt liv 
vet jag att många som kör bil un-
der Urkult gör det i jobbet – inom 
hemtjänsten eller kör till exempel 
timmerbil. Och även Räddnings-
tjänstens arbetsdagar och arbetspass 
försvåras avsevärt när ”Urkultarna” 
trillar in.  
Och visst är det så att under Urkult 
kör de flesta in cyklarna och låser 
bilarna. Många bybor och ortsbor i 
byarna runtomkring löser inte in sig, 
i alla fall inte varje år. Många får sin 

dos av festivalen under ett arbets-
pass på parkeringen, i något av mat-
tälten eller på masslogin. Men det 
är många som tar på sig en sjal eller 
två och går ett par tre varv runt fest-

platsen och hembygdsgården. Andra 
tillbringar kvällen på brandmanna-
puben eller hemma i trädgården 
och njuter av myllret av alla härliga 
människor och de rytmiska ljudvå-
gorna av musik som ständigt ström-
mar genom hela Näsåker. Och några 
precis som jag, själv köper sin biljett 
första dagen de släppts varje år. 
Fast det finns också bybor som bör-

jat tröttna och väljer att flytta ut i 
sommarstugan eller reser bort hela 
veckan. Som passar på att åka på se-
mester för att slippa spektaklet helt 
och hållet. 
Men trots en del små bekymmer 
som att alla gator och vägar i Näsåker 
har förvandlats till gågator och det 
blir lite sopor här och där, är de allra 
flesta i byn idag mycket positiva. 
”Om det inte vore för Urkult och 
grönisarna som startade detta skulle 
Näsåker inte var någonting idag. Det 
är dom som håller upp oss och hål-
ler liv i byn. De har gjort ett fantas-
tiskt arbete och vi trivs med dem och 
uppskattar dem, kanske mer än vad 
de tror och vet”, säger en äldre man.

Text: Marie Lundin
Foto: Marie Lundin, Åsa Hedman

U R K U LT  2 0  Å R  •  U R K U LT  2 0  Å R  •  U R K U LT  2 0  Å R  •  U R K U LT  2 0  Å R  •  U R K U LT  2 0  Å R  •  U R K U LT  2 0  Å R  •  U R K U LT  2 0  Å R  •  U R K U LT  2 0  Å R  •  U R K U LT  2 0  Å R  •  U R K U LT  2 0  Å R  •

1998 1999 2000

Artister:
Urga med eget språk
och Knut Reiersrud.

Artist 
Tomas DiLeva 
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”Andra tillbringar kvällen på 
brandmannapuben eller hemma i 
trädgården och njuter av myllret”

Artist 
Taj Mahal

Bertil och Jea från Sollefteå köper biljetter så 
fort de släpps.



Under Urkult kryllar det av ungar, från nyfödda till 
vuxna tonåringar som har varit på festivalen sedan 
de inte ens kunde gå. 

Även många äldre människor vågar vara ute och umgås 
tillsammans långt in på nätterna. Det är långt ifrån alla 
festivaler och gatufester runt om i Sverige och världen 
som är så inbjudande och som har en så genomtänkt 
plan för barnen under hela festivalen. 
Det finns gungor, balansövningar, ansiktsmålningar, vi-
lotält, klätternät och mycket, mycket mer. 
– Det var en medveten tanke från allra första början 
att det skulle vara en barnvänlig festival, redan första 
året satsade vi på verkstäder och teater för barn, berät-
tar Mia Tejle.
Lek och spel-delen utvecklas hela tiden. Man har också 
varit noga med att anpassa decibelnivån på musiken 
och delat ut gratis öronproppar från år ett.
Det finns egentligen inte några begränsningar över hu-
vud taget för barn. 
Kanske skulle det kunna vara mörkret som infinner sig 
under några av de sista sommarnätterna. Men å andra 
sidan är det då många barn som redan sover i tälten, 
stugorna eller kanske husvagnen.

Text: Marie Lundin
Foto: Jenny Staaf

Familjer och 
barn i centrum

U R K U LT  2 0  Å R  •  U R K U LT  2 0  Å R  •  U R K U LT  2 0  Å R  •  U R K U LT  2 0  Å R  •  U R K U LT  2 0  Å R  •  U R K U LT  2 0  Å R  •  U R K U LT  2 0  Å R  •  U R K U LT  2 0  Å R  •  U R K U LT  2 0  Å R  •  U R K U LT  2 0  Å R  •

2001 2002 2003

Fick Håll Sverige Rent Miljödiplomering 
och Sollefteå kommuns miljöpris.
Artister:
Roger Pontare och Norska Gåte. 

Artister:
Fri fot, Kraja,
Babsley och 
Lokua Kanza
 

Fick Håll Sverige Rent Miljödiplomering. 
Artister:
Vincent & Beatifics och Fun-Da-Mental. 
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Urkult innehåller så mycket mer 
än mat och musik. Runt om på-
går kurser och föreläsningar och 
skapande verkstäder. 
Inne på området, vid hembygds-
gården, på Brandmannamuseet, på 
Markusgården, utanför Försam-
lingshemmet, nere vid hällristning-
arna – överallt pågår något.
Ja, det finns ett fantastiskt utbud 
med olika fördjupningar. Passa på 
att läsa programmets andra hälft 
riktigt noga i år för att se om just du 
är nyfiken på nå’t av det som finns, 
det brukar vara allt ifrån att ”skaka 

rumpa”, till att dansa svenska klas-
siska folkdanser… 
Jag har funnit feministiskt själv-
försvar, skrotverkstad som syftar 
på återbruk, trummor, kulning och 
keramiska verk. Det finns också 
ett enormt utbud av olika föreställ-
ningar och mindre ”kurser” att delta 
i lite mer halvhjärtat, som ramsa 
och tramsa som riktar sig till de 
allra yngsta barnen. 

Text: Marie Lundin
Foto: Jenny Staaf

En skapande festival

U R K U LT  2 0  Å R  •  U R K U LT  2 0  Å R  •  U R K U LT  2 0  Å R  •  U R K U LT  2 0  Å R  •  U R K U LT  2 0  Å R  •  U R K U LT  2 0  Å R  •  U R K U LT  2 0  Å R  •  U R K U LT  2 0  Å R  •  U R K U LT  2 0  Å R  •  U R K U LT  2 0  Å R  •

2004 2005 2006

Publikrekord med 10 000 besökare.
Artister: 
Kroke och FunDaMental & Zulu. 

Publiktak på 6 500 
besökare införs.

Urkult köper gamla 
kommunhuset som 
döps till ”Urhuset”.
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Byabladet träffade tre av vetera-
nerna som varit med under alla 
20 åren. Vi ville veta hur allting 
började och varför de tror att fes-
tivalen blivit så lyckad.

Vi slår oss ner på Maggan Altons 
veranda mitt i byn, tillsammans med 
Fille och Brasse (som ju egentligen 
heter Philip Alton och Lars Kantén) 
för att få höra historien om då till nu. 
Om hur det blev som det blev.
Det var nog våren 1994 som pla-
nerna började gro; i Undrom fanns 
den professionella turnéledaren, ar-
tistbokaren och managern Ken Day 
som rest över hela världen med olika 
musiker sedan tidigt 80-tal.

Folkmusikintresse
Han hade kontor i samma hus som 
Mia Tejle (Maggans syster) som 
jobbade för kulturföreningen Bota-
ton. Mia och hennes man Thomas 
och hennes systrar och vänner hade 
ett stort intresse av folkmusik och 
reste ofta iväg på musikfestivaler 
och spelmansstämmor till andra de-
lar av landet.

Ken som vid den tiden var turnéle-
dare för den senegalesiska artisten 
Youssou N’Dour funderade över ett 
sätt att kunna få honom till Sverige. 
Kanske en världsmusikfestival. Så 
väcktes tanken – varför inte arrang-
era en folkmusikfestival med inslag 
av världsmusik på hemmaplan. 

Föreningen Urkult bildades. Man 
började undersöka platser och tit-
tade först lokalt i Undrom, där den 

gamla bruksmiljön på Gålsjö Bruk 
möjligen skulle kunna vara en bra 
arena.

Given festivalplats
Maggan som bodde i Näsåker tip-
sade Ken om festplatsen på Prästni-
pan och när han kom dit och fick se 
den var saken avgjord. Här fanns det 
mesta redan serverat – en stor yta 
med tre scener som kunde ta emot 
mycket folk. Ett inhägnat område 
och inte minst en mycket vacker 
plats, festivalen skulle heta: ”Folk-
fest vid Nämforsen”, vilket den ock-
så hette det första året.

Mia tog kontakt med olika kulturför-
eningar längs Ådalen för att höra om 
de ville vara med och jobba under 
festivalen, medan Maggan kontak-
tade föreningslivet i Näsåker. Där 
fanns också vänner med olika kom-
petenser som ljudteknikern Brasse 
och snickaren Fille. Och inte minst 
Eva och Karl-Oskar Lundegård som 
drev hotellet vid den tiden. 

Enkelt i början
Man bestämde sig för att förlägga 
festivalen i slutet av sommaren för 
att den skulle ge människor energi 
inför hösten. Den skulle präglas av 
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Urkultståget går från 
Stockholms Central.
Artist Marie Boine.

2007 2008 2009 2010

Fick Ångermannalagets kulturpris och 
Världsbäst 2009 Mitt Sverige Turism. 
Blev nominerad till Stora Tursimpriset.
Risk för konkurs.

Artist
Vincent

Artister:
J P Nyström, Irish Brew, 
Mynta, Svenska Akademin, 
Urban Turban och Triakel.

”Ja, ibland har man känt att ”nu 
får det räcka, jag orkar inte med 
en festival till,” men efter ett tag 
har man glömt problemen och 
kommer bara ihåg det roliga och 
då kör man på igen”
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solidaritet och mångfald och miljö-
tänk. Och vara en festival som väl-
komnade familjer och barn.

Maggan skrev programmet och rita-
de affischen med en korp, en båt och 
en fullmåne. Symboler som funnits 
med under alla år i olika tappning. 
Båten anknyter till hällristningarna, 
månen till att festivalen alltid hålls 
i anslutning till närmaste fullmåne 
och korpen står för det magiska. 

Blir Urkult
Så sjösattes då den första festivalen. 
Den hade en blandning av mycket 
lokala artister som Sollefteå Drag-
spelsklubb eller dansbandet Lomm-
ra från Undrom till internationella 
band som finska Piirpauke eller 
Ifang Bondi från Gambia. När det 
sista bandet hade spelat den sista 
låten på lördagsnatten skanderade 
publiken: ”Urkult, Urkult, Urkult”. 
Och därmed fick också själva festi-
valen heta Urkult.

Nära konkurs

Det hade dock behövt komma 2 000 
betalande för att festivalen skulle gå 
ihop, men det kom bara 700.
Och därmed var det inte mycket som 
talade för att man skulle våga göra en 
ny festival. Föreningen var tvungen 
att ta ett banklån på 125 000 kronor 
som de fem ledamöterna i styrelsen 
fick gå i personlig borgen för.
– Vi måste ju betala artisternas gager, 
annars skulle framför allt Ken vara 
rökt för all framtid, säger Brasse.
– Tack och lov gick Sollefteå kom-
mun in och stöttade med ett förlust-
bidrag på 50 000 kronor, berättar 
Maggan.

Stöd gav kraft
En viktig orsak som bidrog till att 
man fick förnyad energi att fortsät-
ta, var den nu framlidna textilkonst-
nären Ulla Magnussons initiativ att 
dra igång en stödmanifestation i 
form av ett konstlotteri där behåll-
ningen oavkortat gick till förening-
en Urkult.
– Det värmde verkligen och då 
kände man att om hon och så många 
andra tror på det här, då måste vi ju 
tro på det själva också, säger Brasse.
– Ja, man fick verkligen kraft att ta 
nya tag, säger Maggan.
Så man beslöt sig för att köra en fes-
tival till. Och en till...

– Och helt plötsligt är det 20-årsju-
bileum utan att man riktigt fattar det, 
säger Brasse.

Upp och ner
Det har varit många utmaningar 

och upp- och nedgångar under 
årens lopp. Flera gånger har man 
funderat på att lägga ner festivalen, 
både på grund av brist på ork och 
brist på pengar.
– Det är mer jobb än man tror, sä-
ger Brasse, det är mycket man inte 
tänker på som måste fixas. De första 
åren var det knappt tal om att kunna 
ta ut någon semester eller resa bort 
under sommaren. Men det har blivit 
lite bättre.
– Ja, ibland har man känt att ”nu får 
det räcka, jag orkar inte med en fes-
tival till,” men efter ett tag har man 
glömt problemen och kommer bara 
ihåg det roliga och då kör man på 
igen, säger Fille.
Det roliga är mötena och musiken 
och det fantastiska samarbetet med 
alla människor. Annat som gör att 
man fortsätter är att organisationen 
har satt sig. Det har blivit lugnare. 
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2014

Utses till Årets arrangör på 
Folk- och världsmusikgalan.
Artist George Kilby JR.

Urkult säljer ”Urhuset”.
Artister:
Svenska Akademin och
Daniel Lemma.

20-årsjubileum!

2011 2012 2013

Artister:  
Amina, Laleh
och Syster Sol.

Fortsättn på sid 12.
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Vad är det då som gör att så 
många återkommer till festivalen 
år efter år?
– Jag tror att det är för att vi försö-
ker vara schyssta mot alla och visa 
kärlek och respekt, det kanske låter 
larvigt, men jag menar det verkligen, 
säger Fille.

– Ja, men också för att vi har så 
många aktiviteter för barn och famil-
jer, det tror jag har en jättestor be-
tydelse för att festivalen är så lugn, 
säger Maggan.

– Vi skapade egentligen en festival 
för medelålders människor och fa-
miljer, men den har hela tiden varit 
väldigt populär hos ungdomar och 
det kanske beror på att stämningen 
känns trygg och vänlig samtidigt 
som man kan leka och dansa och 
frossa i musik och möta alla möjliga 
människor.

Många orsaker
– Vi vill ha en aktiv publik som en-
gagerar sig och vill delta, säger Fille.

Brasse påpekar att omsorgen om en 

schysst nivå på ljudet från scenerna 
också bidrar till trivseln inne på fes-
tivalområdet.

– Men, det finns ingen enskild fak-
tor som gör festivalen så fin, det är 
så många bitar - platsen, det vackra 
landskapet, byborna, hjälpsamheten. 

Alla tre betonar att utan det goda 
samarbetet med föreningar och en-
treprenörer på orten, hade festivalen 
aldrig gått att genomföra.

– Föreningarna har varit till ovärder-
lig hjälp, säger Maggan.

Och nu sedan då? Blir det något 
30-års-jubileum?
Faktum är att Urkult fortfarande 
lever ett år i taget. Det finns inga 
garantier för att festivalen fortsät-
ter år från år.

– Men det känns roligt att vi lyck-
ats så bra med föryngringen i fören-
ingen, det bådar gott för framtiden, 
säger Fille.

Text: Åsa Hedman
Foto: Åsa Hedman och Marie Lundin

850 ägg
300 liter mjölk
100 kg mjöl
15 kg smör
80 kg sylt
60 liter grädde
går åt till Urkults 
pannkaksförsäljning

Föryngring. Största delen av året arbetar Eric Torestad ensam på Urkults kansli, men i sommar 
har han förstärkning av Märta Kero och Malin Spjuth.
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•  Festivalen omsätter mellan 4,5 och 5 miljoner kronor per år.

•  1,5 personal är anställd på årsbasis samt någon extra över sommaren.

•  500 volontärer och 70 ”ansvarspersoner” jobbar ideellt med festivalen.  
 Därutöver tillkommer alla som jobbar åt bygdens föreningar eller ställer
  upp på andra sätt.

•  Cirka 200 musiker är engagerade bara för årets festival. Plus kursledare, 
 teaterfolk, matförsäljare och människor som jobbar med solidaritetsor-
 ganisationer. Boendet är en av de svåraste bitarna att få ihop!

•  Över 2 000 artister hör av sig varje år. Det finns inte en chans att lyssna
 på ens en bråkdel av musiken. 

•  Mellan 70-80 procent av besökarna kommer utomläns ifrån. En hel del
 kommer från utlandet.

•  En sökning på Urkult på Google ger 97 200 träffar. 
 (Nipyran ger 6 070 träffar). 

Urkult i siffror

Urkult har jobbat på bred front 
med att få in yngre människor 
och ungdomar i arbetet med fest-
ivalen.
Arbetet har burit frukt. Det märks 
tydligt idag då merparten av styrel-
sen är i 30–40-årsåldern. Genom-
snittsåldern för ansvarspersonerna 
som arbetar under festivalen är 
ännu lägre.
– Jag blir jätteglad, det känns verk-
ligen som om vi har lyckats, säger 
veteranen Philip Alton 62, när han 
ser sig omkring i vimlet under 

upptaktsdagarna i april i år.
– Det är helt fantastiskt, tänk, det 
kommer två unga tjejer ända från 
Småland som ska vara ansvarsper-
soner för miljö- och sophantering, 
utbrister han.
Tjejerna han syftar på är Terese 
Gustafsson och Johanna Anemalm 
som pluggar music & eventma-
nagement på Linnéuniversitetet 
i Hultsfred. De har aldrig varit i 
Näsåker tidigare, men anmält sig 
som frivilliga till festivalen. 

– Vi känner oss jättepeppade, det 
här ska verkligen bli kul, vi är 
grymt imponerade av Urkults mil-
jöarbete, säger Johanna.
De andra som samlats till upp-
taktsdagarna har till skillnad från 
Terese och Johanna ett antal festi-
valer i bagaget. Många har i prin-
cip växt upp med Urkult.
Ett sätt för de riktigt unga att kom-
ma in i festivalen är ungdomslä-
gret Ungkult som etablerades för 
15 år sedan. Ungkultarna är med 
och hjälper till med att bygga upp 
festivalen samtidigt som de har 
gott om utrymme för egna aktivi-
teter. Ofta kliver de över till att bli 
ansvarspersoner efter några år.
– Vi har också sett till att ha ”prak-
tikanter” som går bredvid ansvars-
personerna tills de får inblick och 
känner sig trygga i att axla eget 
ansvar, säger Brasse.
– Under många år trodde jag att jag 
var oumbärlig, men det gör jag inte 
längre och det känns faktiskt rätt 
skönt, säger han.

Text och foto: Åsa Hedman

Lyckat föryngringsarbete
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Eric Torestad som arbetar på Urkults kansli poängterar att festivalen har nolltolerans mot narko-
tika. Och att man arbetar förebyggande tillsammans med polis och ordningsvakter.
Att det förekommit en del braskande rubriker tycker han är trist.
– Det är alldeles för enkelt att göra en nyhet utifrån en polisrapport istället för att kolla fakta, säger han.
– Urkult är i själva verket betydligt mer städat än en rockfestival.
Han hänvisar till att ordningsvakterna som tjänstgör brukar jämföra ordningen på festivalen med en 
vanlig lördagskväll på stan i Sollefteå.
De fall där det uppstår bråk eller fylla är oftast kopplade till den svans av folk som åker till Näsåker mer 
för att festa än för att delta i själva festivalen.

Nolltolerans mot narkotika

Urkult är nog den enda festivalen 
i Sverige med ett direkttåg från 
Stockholm som stannar ett sten-
kast från entrén. 
Ådalslidens järnvägsvänner kom på 
idén att abonnera ett direkttåg till 
festivalen. Och så blev det. Sedan 
2010 kan man ta tåget tur och retur 
från Stockholm till Urkult. Det är 
folk från Nässjö Järnvägsmuseum 
som kör och sköter tågen. Göran 

Frisk fixar pallar så folk kan stiga 
av och på vid Ådalslidens järnvägs-
station.
Det finns 250 platser ombord. Man 
kan förbeställa lagad mat och hand-
la dryck på tåget. Under resan bjuds 
det på livemusik av band som är på 
väg till festivalen. Det visas barn-
film och vuxenfilm.
Turen går inte i direkt expressfart 
då vagnar och lok har några år på 

nacken och man bara kan köra när 
det finns plats på linjen.
– Men, särskilt ungarna älskar det, 
säger Christer Borg som är en av 
initiativtagarna. 
Den ordinarie persontrafiken på ba-
nan upphörde 1985.

Text och foto: Åsa Hedman

Direkttåg till festivalen
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Eldnatten är kanske det som 
Urkult är mest känt för och som 
skapat störst eller flest minnen 
hos besökarna, i alla fall lokalt.  
Jag minns för fjorton år sedan.

Från början var det en enormt ma-
giskt stund, känslan som infann sig 
var nästan gudomlig, så vackert 
och så svårt att sätta ett perfekt ord 
på känslan. Vi var trollbundna och 
nästan euforiskt imponerade.

När man sitter på huk i slänten, så 
gott det går… eller i de långa trap-
porna och mörkret lägger sig och 
en och annan mygga surrar förbi, 
det småpratas och tillslut efter nå-
gon timmes väntan är det äntligen 
dags för årets dos av underbar kul-
tur på min hemmaplan. 

Det är knäpptyst och kylan kan 
inte tränga sig igenom folkhavet. 
Plötsligt börjar en kvinna som jag 
inte kan se på andra sidan kula, 
hennes röst är stark och klar men 
ändå så lockande. Naturligt och 

varmt svarar en annan kvinna pre-
cis ovanför, på min sida av slän-
ten. De verkar tala med varandra 
och jag drömmer mig bort i fjärr-
ran. Kvinnorna börjar sakta gå ner 
för trapporna med stora eldfacklor 
i sina händer och bakom dem kom-
mer det en karavan med ungdomar 
och ett par magdansöser, de rör sig 
imponerande och beundransvärt 
till rytmerna av afrikanska trum-
mor. Det är sjätte gången jag ser 
invigningen, det är en av Näsåkers 
egna företagare dansaren och kor-
eografen Åsa Rockberg som till-
sammans med bl a Bonus Diallo 
har skapat just den här eldnatten.

Vi hälsar de fyra väderstrecken, 
naturens fem element och alla 
folkslag välkomnas att mötas på 
Urkultfestivalen. 

Allt är magiskt, ungdomarna dan-
sar jag njuter till fullo, nipslän-
ten som vi sitter i är fullsatt, man 
anar sin publikgrannes andedräkt 
och hoppas att skådespelet aldrig 
skall ta slut. Elden, den viktigaste 
och mest effektfulla ingrediensen 
under eldnatten framförs på olika 
sätt av skickliga jonglörer, pojare 
och akrobater, deras mod och in-
tensitet tar helt och hållet över hela 
vår skådeplats. Till sist samlas alla 
grupper i en färgstark blandning 
ihop med musik, rytm och jordens 
alla element där elden tar täten och 
leder in i festivalens början, tre 
stora eldbål tänds och vi förundras 
och trollbinds av eldens kraft. Vi 
njuter och NU börjar Urkult, nu 
börjar årets festival välkomna hit 
till vår by. 

Text: Marie Lundin
Foto: Ingvar Sundén

Den magiska eldnatten

”Från början var det en enormt 
magiskt stund, känslan som 
infann sig var nästan gudomlig”
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DEBATT

Många familjer hyr ut rum, lekstugor och en del 
kommer överens om att flytta in i en annan familjs 
hus på byn medan de hyr ut sitt eget för att sedan 
dela på pengarna. 
Ingela och Bosse Johansson brukar ha så många innebo-
ende i sitt hus att makarna själva ligger på en madrass i 
skrubben nere i källaren under festivalen. För de pengar 
som de tjänar brukar de resa utomlands. 
– Det är trivsamt och många skojiga personligheter 
som vi har fått chansen att lära känna, säger Ingela. 
– En artist som bodde hos oss stannade en kväll extra och 
lagade en ungersk middag som vi blev bjudna på. 
Eva Holmström som jobbar i hemtjänsten är en av dem 
som under många år känt sig mer eller mindre besvärad 
över festivalen – det är besvärlig att jobba och långa 
köer på affären.
– Och inte kan man resa bort heller eftersom vi bor mitt 
i byn, då har man ju ingen som helst koll på vad som 
kan hända med huset eller trädgården, säger hon. 
Men sedan i fjol har hon börjat ha inneboenden. 
– Så jag får väl erkänna att jag efter 18 år, har börjat 
ändra inställning.
På Urkults kansli uppskattar man att fler och fler bybor 
öppnar sina hem för hyresgäster under festivalen.

Text och foto: Marie Lundin

Många hyr ut sina hem

Bosse och Ingela Johansson hyr ut nästan varenda vrå av sitt hem de har till och med lekstugan uppbokad.

Efter 18 år bestämde sig Eva Holmström för att hyra ut under Urkult.
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Under Urkultfestivalen förvand-
las området utanför festplatsen 
till en enda lång marknadsgata 
där man kan köpa kläder, smyck-
en, musik och mat och godis och 
mycket mer. 

Stånden med thai-mat, kolbullar 
och hamburgare eller loppisgrejer 
fortsätter vidare och finns uppställ-
da längs såväl Nipvägen som Stor-
gatan ända bort till utanför Ingelas 
Café mitt emot hotellet.
Både knallar, privatpersoner och 
det lokala föreningslivet tar tillfäl-
let i akt att försöka tjäna en slant.
Så hur funkar det om man vill 
sälja någonting under Urkult? 
Vi börjar med marknadsplatserna:

Vilka hyr ut marknadsplatserna 
utanför festivalområdet?
Utrymmet längs den tillfälliga 
”marknadsgatan” som sträcker sig 
från Näsåkers Campings reception 

och viker av uppåt Nipvägen, innan 
den korsas av Liabanans järnvägs-
spår, hyrs ut av Urkult (som har ett 
avtal med Näsåkers Camping).
Övriga platser hyrs ut eller upplåts 
av respektive tomtägare.

Tar Urkult ut hyra av försäljare 
som står utanför Urkults område?
– Nej, det stämmer inte. Däremot 
brukar vi uppmuntra försäljarna 
som står utanför området att lämna 
ett frivilligt bidrag till Urkult. Dess-
utom ser vi gärna att de säljer eko-
logiska och etiskt schyssta produk-
ter, säger Eric Torestad som arbetar 
på Urkults kansli.
– Att andelen privata försäljare på 
byn ökat, innebär ett problem för 
oss. Matförsäljarna inne på fest-
platsen har ju högre krav på sig och 
betalar en avgift till Urkult, men de 
riskerar att bli utkonkurrerade av 
försäljarna på byn.
Fler försäljare innebär också att ned-

skräpningen ökar vilket ger ökade 
kostnader och mer jobb för festivalen.

Vilka regler gäller om man vill säl-
ja mat och alkoholfria drycker? 
Behöver man tillstånd?
De som redan är livsmedelsföreta-
gare måste registrera sin tillfälliga 
verksamhet hos miljö- och hälsos-
kyddsförvaltningen, tillståndet kos-
tar 930 kr. Företagaren måste själv 
betala kostnaden för en eventuell 
kontroll oavsett om det finns något 
att anmärka på eller inte. 
En förening eller privatperson be-
höver inte söka tillstånd om försälj-
ningen avser 1–2 dagar vid högst 5 
tillfällen per år.
– Men det är ändå alltid bra att ta kon-
takt med oss om man har planer på 
att sälja mat, säger miljö- och hälsos-
kyddsinspektör Maria Söderlund.

Text: Åsa Hedman
Foto: Jenny Staaf

Tre frågor och svar 
om försäljning
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En förutsättning för att genomföra Urkult varje år är 
samarbetet med föreningslivet. 
– Hade vi inte haft hela byn bakom oss hade vi inte 
kunnat göra någon festival, säger Maggan Alton.

Samtidigt är intäkterna från arbetet under Urkult ett inte 
bara välkommet utan nödvändigt tillskott för föreningar.
– Ja, vi är helt klart beroende av varandra, menar 
Maggan.
Urkult samarbetar med minst ett tiotal föreningar. Själva 
festplatsen arrenderas av Hembygdsföreningen som i sin 
tur har nytta av att Urkult rustar och förbättrar scener och 
byggnader år från år, det handlar om 100 000-tals kronor 
under årens lopp.
Kyrkan hyr ut församlingshemmet som förvandlas till 
matservering medan kyrkobyggnaden används som upp-
skattad konsertlokal.
Hem & skola-föreningen har skött masslogin på skolan 
under alla år, vilket inneburit inkomster på mellan 
20 000 kronor och 30 000 kronor per festival. Pengar 
som bland annat används till ungdomsgårdens verksam-
het eller skolutflykter. Man har också kunnat köpa in en 
ny väggklocka för 10 000 kronor till skolan.
Idrottsföreningen ÅSK och Holafors Ryttarklubb sköter 
parkeringarna.

Fruktbart samarbete

Intäkterna under Urkult har hjälpt till att finansiera Brandmannaklubbens senaste museum.

Madrasser till masslogin lånas in från Junsele Lägercentrum.
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– Vi använder intäkterna till bland annat hö och foder 
åt hästarna, berättar Marianne Rulander som är kassör i 
ryttarföreningen.

ÅSK säljer även hamburgare, något som under de bästa 
åren har inbringat upp mot 100 000 kronor till klubben. 
Pengar som framför allt har kunnat användas till fotbolls-
aktiviteter. Fast i och med den ökade konkurrensen från 
andra matförsäljare har försäljningen sjunkit en hel del 
de senaste åren.
– Men det är ändå ett bättre sätt att dra in pengar på, än 
att sälja kakor och lotter utspritt över året, säger Peder 
Birgersson från ÅSK.
Brandmannaklubben driver en populär utepub och får in 
pengar till sitt nya museum. I sommar invigs till exempel 
den senaste byggnaden.
– Samtidigt har vi i Urkult fått en massa ovärderlig 
hjälp från Brandmannaklubben, berättar Maggan Alton.
Många arbetar många, många ideella timmar både före, 
under och efter festivalen. Och det hör till vanligheterna 
att samma personer är engagerade i flera föreningar sam-
tidigt, vilket ofta innebär dubbelarbete under festival-
dagarna. Kenneth Modén som är med i både Hem och 
Skola och ÅSK erkänner att det inte blir särskilt många 
timmars sömn under Urkult.
– Men vi har ett inoljat maskineri som fungerar, där alla 
vet vad de ska göra och efteråt brukar vi ha en liten fest.
En utmaning inför framtiden är att engagera yngre kraf-
ter i det ideella arbetet.
– Ja, det är dags för det nu, säger Kenneth Modén.

Text & foto: Åsa Hedman

”Hade vi inte haft hela byn bakom oss hade vi inte 
kunnat göra någon festival”

Örjan Sjödin från ÅSK brassar hamburgare mitt i natten.

Håkan och René Stenklyft säljer parkeringsbiljetter.

Pengarna vi får in under Urkult är ett mycket viktigt bidrag till ÅSK:s 
ungdomsverksamhet, säger Peder Birgersson.
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Den 17 maj firade klubben sitt 
50-årsjubileum med festligheter 
och en trerättersmiddag. 
Jubilaren har under årens lopp sam-
lat in nära en miljon kronor till can-
cerforskningen vid Umeå universi-
tetssjukhus. 
Den första aktiviteten var Röda Fjä-
dern-insamlingen 1964, som inbring-
ade nära 6 000 kronor, vilket var rätt 
mycket pengar för 50 år sedan.
Återkommande arrangemang idag 
är Näsåkers Lucia, pimpeltävlingen 
på Åssjön och driften av Lionståget 
Liabanan. Intäkterna från Liaba-
nan under Urkultfestivalen utgör 
en ansenlig del av den summa man 
skänkt till Cancerfonden. Det hand-
lar om flera hundratusen kronor.
En del kommer dock även den egna 
bygden till del. Till exempel ger man 
ett årligt bidrag till både ungdoms-
gården och Lissgården. Klubben har 

också ägnat sig åt en hel del hand-
fasta insatser under åren, från att 
uppföra sittplatser vid krönikespelet 
Sagornas Ådal till att finansiera jul-
belysning på samhället. Man hjälpte 
också till att flytta upp den 15 ton 
tunga skidstugan i slalombacken. 
Det tog fyra lördagars arbete.
Statyn ”Längtan till Frihet” av 
Sven-Olof Lingvall som står nere 
vid Nämforsen är finansierad av Li-
ons. Mest uppmärksammad av all-
mänheten är annars Liabanan ute på 
Prästnipan som byggdes av Lions 
och andra frivilliga för 30 år sedan. 
Idag består klubben av 18 medlem-
mar. Janne Olsson har varit med se-
dan 1970 och är still going strong.
– Jag gick med för att det var ett 
bra sätt att lära känna folk samtidigt 
som man känner att man gör något 
bra, säger han.

Lions firade 50 år
Nästan en miljon kronor har Lions 
i Näsåker skänkt till cancerforskning 

Liabanan dragit in flera hundratusen.

J-P fick prova på att baka tunnbröd.

Sture: pengarna till cancerforskningen, viktigast.
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Jag vill gärna visa en bild av skol-
barn från Åsmons folkskola, som 
dansar rokokodans vid midsom-
marfesten på Prästnipan 1942. 

Barnens ledare är folkskollärarin-
nan Svea Holmberg, som vid den 
tiden hade tjänst i Åsmon i klasser-
na 5 och 6. Hon hade tidigare under 
sin tjänst i Näsåker tränat Näsåkers 
skolbarn, som likaså haft dansupp-
visningar vid festligheterna. När 
hon nu tjänstgjorde i Åsmon ville 
hon tydligen visa att även Åsmons 
skolbarn kunde dansa! En duktig 
och klok lärare!

Det lilla paret längst till höger på-
bilden är jag själv (Gudrun Östlund) 
endast nio år gammal. Min partner 
är vår granne i Åsmon, Bengt Kal-
lin. Flickan i paret nr två från höger 
är grannen Solveig Lidmark och 
den långa flickan i mitten på bilden 
(framåtvänd) är Anna-Lisa Lidgren 
från Krånge. (Det är lite svårt att ur-
skilja vilka barnen är). Barnen ver-
kar allvarsamma och tar tydligen sin 
uppgift på stort allvar! 

Det är alltså folkskolebarnen som 
har dansuppvisningen. Själv har 
jag som nioåring just avslutat an-
dra klassen i småskolan och dettat 
var en stor händelse i mitt unga liv! 
Både att får uppträda vid en så stor 
fest och att få dansa med folkskole-
barnen.  Anledningen till att jag fick 
delta berodde på att det saknades 
en flicka och jag ansågs väl vara så 
mogen att jag kunde lära mig de ”in-
vecklade” turerna i rokokodanserna. 
Jag minns fortfarande känslan jag 
hade när vi började den första dan-
sen till ”Tomtarnas vaktparad”…
Festligheterna under 40-talet var 
fortfarande familjära tillställningar 
och hade inte på långt när den stora 
publiktillströmning, som kom till 
under senare år.
Förhoppningsvis kanske bilden 
väcker några minnen hos äldre näs-
åkers – och åsmobor om hur det var 
att fira midsommar för länge sedan 
på Prästnipan.

Midsommarhälsningar från 
Gudrun Nilsson f. Östlund 

 Sundsvall, född och uppväxt i Åsmon

Midsommarfest för 
mer än 70 år sedan  

50-årsjubileet firades med samling 
ute på Prästnipan tidigt på eftermid-
dagen där deltagarna kunde få sma-
ka kolbullar, åka minitåg eller titta 
in i bagarstugan och handla nybakt 
tunnbröd. Man fick även en visning 
av Nämforsens Hällristningsmu-
seum. Dagen till ära fanns distrikt-
guvernören Lars-Åke Sundvall på 
plats, liksom gäster från grannklub-
barna. På kvällen avnjöt man en 
trerättersmiddag på Markusgården 
med underhållning av Putte Kihl 
och Olof Sjögren.
– Ja, det blev verkligen en min-
nesvärd 50-årsdag, säger avgående 
presidenten Jan Petter Olsson och 
riktar ett stort tack till alla frivilliga 
som hjälpte till.

Text: Åsa Hedman 
Foto: Jan-Petter Olsson och Åsa Hedman
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Vi vill härmed TACKA alla våra 
nya medlemmar för alla generösa 
gåvor som ni alla tillsammans har 
gett oss, ett fantastiskt gott stöd, vi 
är nu hoppfullare än någonsin!

Vi har nu bildat en egen förening, 
Nämforsens Kvinnominne. Vi arbe-
tar med att kunna överta utställning-
en ”Efter tusen år av tystnad…” som 
föreningen Tealogerna i Stockholm 
kommer skänka till oss. Vårt mål är 
att bli ett riktigt museum med resur-
ser som andra museer för att sprida 
kunskapen som utställningen visar. 
Och som är en så viktig del av vår 
gemensamma historia, om vi inte 
lyckas med det kommer utställning-
en att flytta till Mannaminne... men 
vi vill vara kvar här i Näsåker och 
utvecklas tillsammans med er alla!
Vi börjar nu bli kända och efterfrå-
gade, så vi har en stor potential att 
locka besökare.
Utställningen har blivit filmad under 
hösten 2013, av filmare som arbetar 
på Sveriges Televison, och premiär-
visades på Föreningen Tealogernas 
årsmöte i Stockholm den 29 mars. 
Lo Högberg åkte ner till Stockholm 
och deltog i årsmötet samt såg fil-
men. Den mottogs gott och kommer 
nu snart att läggas ut på YouTube 
och därmed på Tealogernas hemsida 

och även till Nämforsens Kvinno-
minnes FaceBooksida. Den kom-
mer att visas under midsommarsol-
ståndsfirandet här i Näsåker.

Lo medverkade på den internatio-
nella Gudinnekonferensen i Söder-
hamn i höstas, där hon föreläste om, 
och visade delar av utställningen, 
som hon hade med sig. Lo är också 
inbokad till nästa Gudinnekonfe-
rens 2014 med samma föreläsning! 
Många blev intresserade av utställ-
ningen och vill komma till Näsåker 
för att se den.
Den här sommaren är en kvinna 
från Hopi-indianerna intresserad av 
att komma på besök till Näsåker, 
Grace Eagle från Oregon. Hon vill 
delge oss Hopi-indianernas kun-
skap och profetior samt stanna i 
Näsåker ett tag. Grace samarbetar 
med Grandmothers. 
www.grandmotherscouncil.org 
Hon är verkligen en grandmother 
med sina 80 år samt är tränad av de 
äldre Hopi-indianerna. Vi arbetar 
på att kunna ta emot henne till årets 
midsommarsolståndsfirande

I Söderhamn träffade Lo också en 
Cherokee-indiankvinna – Adasti 
Gadahee – Grandmother Jean  från 
New Mexico, som  är Krisatallhealer 
i sjätte generationen. 
Hon ledde även en fantastisk trum-
ceremoni och hon önskar också att 
komma till oss i Näsåker!

Text: Mary Sjödin och Lo Högberg
Foto: Birgitta Karlström

Nyheter om 
gudinneutställningen

Birgitta Onsells sista bok
Lagom till Mors Dag 25 maj släpptes 
Birgitta Onsells sista bok, Långt bort 
i tiden, i Stockholm/Vaxholm, den är 
sammanställd av Leif B. Frid genom 
hans bokförlag Bokmorskan och med 
illustrationer av konstnärinnan Emilia 
Linderholm och förord av Anders 
Linder. Boksläpp sker även den 21 juni 
i samband med vårt midsommarsol-
ståndsfirande här i Näsåker, då det 
även går att köpa boken på plats.

Birgitta Onsell var den som skapade 
utställningen ”Efter tusen år av 
tystnad…”

”Vi börjar nu bli kända och 
efterfrågade, så vi har en stor 
potential att locka besökare”
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I slutet av maj revs ”Lundbergs” 
på Storgatan eftersom försäk-
ringsbolaget ansåg det för dyrt 
att reparera den brandskadade 
fastigheten. 

Det är oklart när huset byggdes, om 
uppgifterna i Sollefteå bilddatabas 
stämmer skulle det ha fyllt 100 år 
nästa år, men i hembygdsforskaren 
Paul Lundins bok ”Vingslag från 
förr” står att Hans Otto Lundin i Ho-
lafors byggde det först 1921. Denne 
”Holafors-Otto” som han kallades, 
emigrerade till USA några år senare.
Att huset benämns som ”Lund-
bergs” i folkmun, kommer sig av att 
det under många år inrymde Lund-
bergs affär. Rickard Lundberg* sål-
de matvaror, färg och järnvaror från 
1950-talet och framåt, senare över-
tog sonen Karl-Bertil butiken som 
stängdes i början av 80-talet. (Rick-
ard Lundberg drev även lanthandeln 
i Västanbäck på 1940-talet).
På senare tid har det bland annat 
funnits en blomsteraffär, en tygaffär 
och en populär loppis i huset. När 
huset brandskadades var butikslo-
kalen inredd för privat bruk. Det är 
i nuläget oklart om försäkringsbo-
laget kommer att uppföra ett nytt 
hus på tomten eller inte.

Historiken om huset är sammanställd med 
hjälp av uppgifter från Anita Berglund.

Foto: Åsa Hedman, Britt-Inger Lidström

* Rickard Lundbergs bror; kantorn och folk-
skolläraren Gunnar Lundberg var en känd 
profil i Näsåker som bland annat grundade 
Ådals-Lidens Hembygds- och Turistförening 
1938. Tillika den förening som tog itu med 
att skapa den fina festplatsen på Prästnipan.

Lundbergs – ett minne blott

Bild lånad från Sollefteå bilddatabas.

Souvenir från 40-års jubileumet 1964. 
Lundbergs – ”Platsens bäst välsorterade affär.” 
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Family Roots, den helnyktra reggaefestivalen, går 
av stapeln på Kägelvallens stora gräsplan i Åsmon 
på midsommardagen.
Inriktningen är musik och aktiviteter för hela famil-
jen. Därför kostar det bara en tjuga för dem som är 
under 16 år. Det finns också uppställda grillar för den 
som vill ta med eget att grilla. Även det med tanken 
att en hel familj ska ha råd att gå in. Men det finns 
givetvis även mat till försäljning.
Banden som kommer är Slag från hjärtat, Ras Da-
niel, Utanbygatan, Ursprunget och Fredrik &Na-
thalie och Stubben P&Tobberelli.
– Ursprunget från Helsingborg är mina personliga 
favoriter, berättar Mika Moretti, ordförande i den 
ideella föreningen Kärlekskrigarna som arrangerar 
festivalen.
Reggae Roots startar mitt på dagen med både musik 
och en mängd aktiviteter för barnen; från cirkusskola 
med den engelska duon Katie och Ray, till uppvis-
ning och lek med jättesåpbubblor med gatuartisten 
Jonathan Staaf och lek och bus med Family Roots 
tonårsgrupp.
– Det här ska vara en plats där folk känner sig trygga 
och där vuxna och barn kan träffas och umgås under 
avslappnade former, säger Mika Moretti.
Mika Moretti vill till sist passa på att slå ett slag för 
festivalens frukt- och smoothiebar som ska vara något 
alldeles speciellt.

– Men ta gärna med egna pet flaskor, muggar eller 
kåsor så spar vi på miljön, säger han.
Det blir också en teaterpjäs för hela familjen som 
framförs av Sollefteå amatörteaters barn och ung-
domsgrupp.
Allt överskott från festivalen doneras till barn- och 
ungdomsverksamheter i Sollefteå kommun. 
För mer info se: www.karlekskrigarna.se

Reggaefestival för familjen

Skånska bandet Ursprunget kommer att spela på Family Roots. Foto: Benjamin Andreasson, Hallandsposten.

Lek och spel för hela familjen.
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Om man vill baka tunnbröd kan man hyra Hembygds-
föreningens bagarstuga på Prästnipan. Det kostar 50 
kronor per dag. Då får man tillgång till stugan, men 
ved och redskap får man stå för själv.
– Och så måste man vara medlem i Hembygdsfören-
ingen, säger Majken Ritzén.
Bagarstugan bokas på Ica Ritzéns.

Baka tunnbröd

Glada bagerskor. Från vänster:
Annelie Björklund, Malin Kenntoft och Marie Sjödin.

Näsåker har sitt eget paradisbad i form av spegeldam-
men i Sörmoflo, en dryg halvmil uppströms kraftverket. 
Här kan man både simma tryggt och balansera mera 
äventyrligt i vatten som forsar över klippor och sten.
På närmre håll finns ”Pärhansch” som ligger nedanför 
Prästnipan, där Pär-Hans-bäcken rinner ut under en 
stensatt bro. Här finns sittplatser, badbrygga, torrdass 
och omklädningsrum. Plus både livbåt och livboj. 
Badplatsen sköts av Brandmannaklubben.
Vid bastuvallen finns ”Dortes lagun” med en flotte.

För den som är sugen på att bli en ny Björn Borg eller 
bara vill träna upp flåset och motoriken, finns en fin ten-
nisbana bakom Nämforsens Hällristningsmuséum. Bok-
ningspärm finns utanför Medborgarkontoret. 
Planen förvaltas av Solatum.

Spela tennis

Simon Lundgren och Greger Albertsson värmer upp inför säsongen.

Bada blandat

Saker att göra i sommar...

Anja Kjellin, spegeldammen. Foto: Marie Lundin
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Vad ska du hitta 
på i sommar?

Samantha Björkman Trolin (åk 1)
I sommar ska jag studsa studsmatta 
och jag kan göra volter upp i luften. 
Jag har lärt några vänner hur man 
gör. Vi kommer att få marsvins-
bebisar i sommar också.

Villiam Albertsson (åk 1)
Jag ska åka till Turkiet på sommar-
lovet och där ska jag sola och bada 
och inge mer. Hemma ska jag sitta i 
solstolarna på balkongen och laxa.

Sandra Fridlund (åk 3)
I sommar ska jag vara hemma 
och ta ut mina marsvin, Doris och 
Tjockis. Jag ska också mysa i hus-
vagnen och läsa Kalle Anka pocket.

Simona Björkman Trolin 
(förskoleklass)
Jag jättegillar sommaren för då kan 
man bada. Man kan också göra fina 
slott i sandlådan.Vi kanske ska åka 
till Drakborgen i sommar.

Simon Hedman (åk 3)
Jag ska åka till Polen i sommar 
med en kompis familj. Där ska vi 
titta på olika byggnader och sånt. 
Jag ska också till Göteborg och gå 
på Liseberg med Adam.

Foto: Annelie Skjemstad
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EVENEMANGS-
 KALENDERN

Juni:

14 juni kl 11
Veteranbilsrally
Lördag 14 juni, Kägelvallen, 
Åsmon

19 juni
Kom och hjälp till att klä mid-
sommarstången! Vid 18-tiden 
på hembygdsgården.

20 juni
Midsommarfirande på 
hembygdsgården. Lions kör 
Liatåget. Sollefteå Folkdans-
gille dansar. Se kommande 
anslag. 
Arr Hembygdsföreningen.

20 juni kl 18
Sollefteå Folkdansgille dansar 
på Fäbodammen.

21 juni kl 11
Friluftsgudstjänst vid gamla 
kyrkplatsen. Därefter kaffe 
vid hembygdsgården. Kyrkan 
i samarbete med Hembygds-
föreningen.

21 juni
Friluftsgudstjänst i Resele. 
Se anslag.

21 juni kl 12-24
Family Roots, en helnykter 
familjefestival för alla åldrar. 
Kägelvallen Åsmon. 
Arr Kärlekskrigarna, medarr 
Urkult och Club Sebastian.

21-22 juni
Vi firar Midsommarsolståndet 
tillsammans med Urfolkskvin-
nor. Se kommande affisch. 
Nämforsens Kvinnominne.

22 juni
Gemensam teaterutflykt till 
Döda Fallet för att se spelet 
om Vildhussen. För anmälan 
se anslag. 
Näsåkers teaterförening.

28 juni, kl 18 
Trio dÁrmonia med Mika 
Lidén, Linnéa Pettersson och
Anna Risberg framför tidig 
musik. 
Resele kyrka.
27-29 juni
Patrullstig med Maria Ahola. 
Arr HUNDraelvan.

29 juni kl 11
50:års konfirmandjubileum. 
Ådalslidens kyrka.

Juli:

Någon gång i juli: 
”De blå blommornas fest”, när 
riddarsporrar och blåklockor 
blommar i Karl-Oskars träd-
gård. 
Håll utkik efter anslag.

5 juli kl 18
2 till 2 på Brandmuséet. Lions 
kör Liatåget. 
Arr Brandmannaklubben.

5-6 juli
Lugnande signaler och ordlös 
kommunikation. 
Arr HUNDraelvan.

7 juli kl 19
Fotboll Ådalslidens SK – 
Hägglunds IoFK.
 
7-9 juli
Vardagslydnad och aktivering. 
Arr HUNDraelvan.

9 juli kl 19
Musik i sommarkväll. 
Resele kyrka.

11–13 juli 
Nosework, kurs i tre steg, 
steg 3. 
Arr HUNDraelvan.

12 juli kl 18
50:års Konfirmandjubileum. 
Resele kyrka.

13 juli
Reseledagen på Hembygds-
gården. Resele.

16 juli kl 19
Musik i sommarkväll. 
Resele kyrka.

18-20 juli
Treat and training. Tränarkurs 
i Näsåker. 
Arr HUNDraelvan.

23 juli kl 19
Musik i sommarkväll. 
Resele kyrka.

25–27 juli
Bevakningsläger inkl natt-
övning med Maria Ahola. 
Arr HUNDraelvan.

28–30 juli
Vardagslydnad och aktivering. 
Arr HUNDraelvan.

30 juli–2 augusti
Urkultfestivalen. 
Folkfest vid Nämforsen.

31 juli
”7x7”, sju bröders dansdrama, 
utanför Församlingshemmet. 
Se anslag. 
Arr Norrdans tillsammans med 
Urkult och Club Sebastian.

Augusti:

10 augusti kl 14
Friluftsgudstjänst vid 
Hövenbadet Resele.

15–17 augusti
Treat and training.Tränarkurs 
i Näråker. 
Arr HUNDraelvan.

I slutet av augusti är det bak-
luckeloppis på Markusgårdens 
parkering. Info Anna Nilsson 
070-321 37 64. 
Håll utkik efter anslag.

22–24 augusti
Klicker konkret. Guidning in 
i klickerträningen. 
Arr HUNDraelvan.

24 augusti kl 14
Friluftsgudstjänst. 
Björnstugan Resele.

29–31 augusti
Kamphundshelg med Iréne 
Westerholm. 
Arr HUNDraelvan.

31 augusti
Högmässa och firande av 
”De gamlas dag” för personer 
födda 1949 och äldre. Föran-
mälan till lunch. Crescendo 
sjunger.
 Ådalslidens kyrka.

September:

Någon gång i september är 
det bytardag med barnartiklar. 
Info Anna Nilsson 
070-321 37 64. 
Håll utkik efter anslag.

2 september
Badhuset öppnar igen.

6 september kl 18 
Ulla Olsson spelar TV-spels-
musik på orgel. 
Resele kyrka.

6 september
”Rykten på bygden”. Pjäs 
av Terese Söderlind. Teater 
Västernorrland gästspelar på 
Markusgården. 
Näsåkers teaterförening.

16 september kl 18
Höstupptakt för Handarbetscafé. 
Ingelas café.

Gå med i gruppen ”Näsåker” 
på Facebook om du vill vara 
uppdaterad på vad som 
händer. Eller själv lägga in 
evenemangstips där.

Gilla Näsåker på

Byabladet   •   27
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Helen Blästa, konstnären som arbetar med lera, glas 
och akvarell har skapat ett konstgalleri i anslutning 
till sin ateljé och verkstad i Näsåker.

Hon och hennes man David Cook och Alexander Blästa 
är kärnan i Nordic Centre som erbjuder kurser i konst 
eller workshops och seminarier om hållbar utveckling.
– Eller både och om man så vill, säger Helen.
Deras strävan att finna ett bra koncept är nu mer eller 
mindre i hamn, i vår har de tagit fram broschyrer som 
berättar om olika paketerbjudanden till företag eller 
enskilda. 

Bit för bit 
Lokalerna ligger som en liten oas mitt i byn med en stor 
gårdsplan, ett litet växthus och höns som går och pickar 
i gräset.
I boningshuset finns kök och matsal. Den före detta ladu-
gården har under de senaste åren byggts om och inretts 
en bit i taget. Här finns en rymlig keramikverkstad, en 
mindre ateljé för screentryck och en ateljé för arbete med 

glasfusion. Och nu även alltså ett litet galleri. Det är den 
före detta potatiskällaren som har fått trägolv, vitkalkade 
väggar och punktbelysning.
– I sommar blir det främst mina egna alster jag ställer ut, 
men längre fram kommer andra utställare att vara väl-
komna, säger Helen.
Tanken är också att ha en liten gårdsbutik i anslutning 
till ateljén.

Text: Åsa Hedman
Foto: Alexander Blästa och Åsa Hedman

Vill du veta mer om Nordic Centre: se www.thenordiccentre.com
Vill du läsa mer om Helen, se Byabladet nr 4/2013.

Kursgården har fått galleri

Kurs i keramik. ”Att sätta händerna i lera gör att man får balans i själen”, 
säger Helen. 

Kurserna riktar sig både till barn och vuxna.

Helen med skulpturen ”Ursprung” som finns utställd inne i galleriet.

Sommarkurs
I sommar arrangeras inget konstkollo för barn, men däremot 
erbjuds en kurs i rakubränning under Urkultsdagarna. (Raku 
är en japansk teknik där man använder gas eller vedeldad 
ugn för att få fram en särskild typ av glasyr).
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Oj, vad tiden rinner iväg. Jag vet 
faktiskt inte vad jag vill skriva 
om den här gången. Jag sätter 
mig ner och lägger fingrarna på 
tangentbordet så får jag se vart 
de för mig. 

Sommaren är i antågande. I skri-
vande stund är det i mitten av maj 
och jag tycker inte att värmen 
uppenbarat sig särskilt mycket hit-
tills. Vi får hoppas att det vänder för 
behovet av värme och sol är stort 
och om inte tillgången till dessa 
lever upp till efterfrågan så har jag i 
alla fall en utlandsresa i augusti att 
se fram emot. Till Mallorca det bär, 
med väninna och våra barn. Flyg-
resan är ett orosmoment dock. Jag 
tror att jag måste börja förbereda 
mig redan. Möter ni mig på gatan 
innan dess så tages tips tacksamt 
emot om hur man botar flygrädsla. 
Ett vet jag, men det utesluts direkt 
då det finns barn med på resan.

I augusti händer det många trevliga 
saker i år. Bland annat firar Urkult 
sitt 20-årsjubileum och går man in 
på hemsidan ser man att årets utbud 
av artister och aktiviteter kommer 

att vara lite av det extra. Årets 
eldnatt tar sin inspiration från 
eldritualer världen över. Elden, 
som förbränner och renar har en 
central plats i många myter och 
ceremonier och är en symbol för 
skaparkraft. Så står att läsa och jag 
ser fram emot invigningen och hela 
helgen. Trummor, eld, sång, musik 
och magi till en samling människor 
som är redo att möta världen och 
alla dess färger i några dagar. Jag 
och säkert många med mig välkom-
nar alla de själar som vill komma 
hit och förgylla vår by dessa dagar. 

Den egna skaparkraften börjar även 
den återfinna sig, till min stora 
glädje. Det lustfyllda med att låta 
känslan och sinnet få komma till 
uttryck får bli en fin start på som-
maren. Att hitta platsen till kreati-
viteten kräver sin närvaro, men när 
den väl infinner sig är det värt all 
möda. Den här byn är för övrigt 
väldigt kreativ och handlingskraftig 

när det gäller utbud av sådana akti-
viteter. Det finns en öppenhet i Näs-
åker som har kommit att bli en av 
de ting som gör att det är trivsamt 
att bo här. Hit är alla välkomna och 
ödmjukheten inför allas olikheter är 
tydligt uppenbar. I alla fall i mina 
ögon. Att möta en annan människa 
förutsättningslöst är en fin handling 
som räcker långt och det tycker 
jag att vi gör här. Så nu tänker jag 
släppa tangentbordet och bege mig 
ut på en promenad i min fina bygd. 
Till den fantastiska naturen och den 
kraftfyllda forsen. Och möter jag 
någon på vägen så hälsar jag. 

”Ännu har det aldrig kommit en vår 
då knoppar glömt att brista”.

Fin sommar på er!

Välkommen att titta in på min blogg 
www.idaerikao.wordpress.com

”Hit är alla välkomna och 
ödmjukheten inför allas olik- 
heter är tydligt uppenbar”
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Skrabb, skrabb, skrabb… Många 
känner igen det där monotona lju-
det av en tass eller svans som slår 
i golvet, medan hunden frenetiskt 
försöker att komma åt ett visst 
ställe. Det kliar!
Och nej, det är inte en dålig vana 
(även om hunden slutar på ett ögon-
blick om du säger till). Och nej, det 
är inte bara loppor eller löss som or-
sakar detta.
Oftast kommer djuret till veterinä-
ren först när den har sår på kroppen, 
när öronen är inflammerade eller när 
den blir kal på olika ställen.
Det kan finnas fler orsaker: parasiter, 
infektioner eller allergi. Även blan-
dade former förekommer. Parasiter 
och infektioner måste vi alltid ute-
sluta, innan vi tänker på en allergi.
Parasiter: Det finns många sorters 
ohyra som kan orsakar klåda. Öron-
kvalster kan ge kraftig klåda. Väl 
känt är rävskabb, ett kvalster som till-
hör spindeldjuren och orsakar kraftig 
klåda hos både hund och räv. Hundar 
kan smittas via direktkontakt med en 
infekterad räv (eller hund) eller vid 
en plats där ett infekterat djur har vis-
tats. De små parasiterna kan överleva 
en tid utan sin värd.

Infektion: Bakterier eller svampar 
kan ge kraftig klåda. Bakteriella in-
fektioner förkommer i en ytlig och 
en djupare form. Jästsvampar fö-
rekommer också ganska ofta och 
förökar sig gärna i varm och fuktig 
miljö- som under tassar, i vecken 
under frambenet, svans, i öronen, el-

ler intill läpparna. De ser ofta ut som 
klibbiga, bruna förändringar i pälsen.
Allergi: ”Nej, min hund kan inte ha 
fått en allergi – den har fått samma 
foder hela livet ” är vad jag oftast får 
höra. Till skillnad mot vad många 
tror måste ett djur ha varit utsatt för 
en allergiframkallande allergen över 
en längre tid. En allergi kan upp-
träda så tidigt som vid 5 månaders 
ålder, men lika gärna hos en 12-årig 
hundveteran. Ibland är det enda 
symptomet en ideligen återkom-
mande öroninflammation! (Mer än 
tre gånger per år eller långvarig och 
svår behandlad.)
Allergier förekommer mot aller-
gener som finns i omgivningen 
(MÅNGA reagerar till exempel på 
husdammskvalster), eller på fodret. 
Där är det vanligtvis proteinet som 
orsakar en allergi. Det betyder: Om 
din hund är allergisk mot kyckling 
eller nötkött kommer du inte att 
kunna se en förbättring om du enbart 
byter till ett annat märke med nästan 
samma innehåll. Spannmål reagerar 
många hundar på med klåda.

Ungefär 25 procent av så kallade 
Atopiker, alltså djur som reagerar 
med klåda och/eller öroninflam-
mation på något i omgivningen, är 
också allergiska mot något i fodret. 
Har man funnit eller uteslutit aller-
gener, överträffar glädjen snabbt den 
oro som fanns iffrån början, när rätt 
behandling börjar bära frukt.
Men vägen dit är lång. Först har du 
ett långt samtal; veterinären kom-
mer att fråga allt ifrån om hunden 
mest vistas inomhus eller utomhus, 
när symptomen först uppträdde, om 
de har förändrats och vilket foder 
han får…

Sedan börjar sökandet: Vid första 
besöket skrapar veterinären oftast i 
pälsen och letar efter parasiter som 
sitter på eller i huden. Oavsett om 
jag som veterinär hittar några el-
ler inte börjar jag i alla fall med en 
behandling mot ektoparasiter, efter-
som man kan missa dem.
Kommer du tillbaka efter en vecka 
och djuret kliar sig fortfarande så 
söker vi vidare: Det finns blodtest 
som har utvecklats för att upptäcka 
om din hund är allergisk mot något 
i omgivningen. Det finns dock inget 
test som visar om din hund är aller-
gisk mot ett födoämne. Här gäller 
bara en sak: Att försöka utesluta det 
som orsakar problemet. Vi gör en så 
kallad eliminationsdiet med hydro-
liserad protein. Det betyder att pro-
teiner är sprängda i så små bitar att 
kroppen inte reagerar när den kom-
mer i kontakt med dem. Den svåra 
biten är att din hund absolut enbart 
får äta det fodret i 12 veckor. Inget 
annat godis, inte ens smaksatt tand-
pasta. Fodret finns bara att köpa hos 
veterinären!
Visar blodprovet att din hund är 
tydligt allergisk mot vissa allerge-
ner, finns det olika behandlingsal-
ternativ. En blandning av de aller-
gener djuret reagerar mot kan ges 
med en spruta under huden eller i 
sprayform 2 gånger per dag under 
tungan. Hälften av dem som får den 
behandlingen blir fria från klåda, en 
fjärdedel blir bättre. De som vi inte 
hittar en lösning för genom desensi-
biliseringen, kan badas regelbundet 
med specialshampoo! Och special-
konditioner! Foderbyte och para-
sitkontroll kan hjälpa. I några fall 
behövs kortison livet ut, men dosen 
kan reduceras med dagliga givor av 
fiskolja i hög dosering.

Du ser, det är ett pussel, men det är 
värt ett försök att se hela bilden.

Anne Hemmerling

Aj, det kliar!

”Men vägen dit är lång. Först har 
du ett långt samtal; veterinären 
kommer att fråga allt ifrån om 
hunden”

FRÅGA VETERINÄRENFRÅGA VETERINÄREN
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I glesbygden pratas det mest om arbetslöshet och 
nerskärningar men riktigt så är det inte på alla 
arbetsplatser på landsbygden. I Näsåker gör nu 
Själanders åkeri en av sina största satsningar nå-
gonsin med en investering på inte mindre än fem 
miljoner kronor. 
Under juni påbörjas bygget av en ny tvätt- och monte-
ringshall i direkt anslutning till de befintliga byggna-
derna. Allt förväntas vara klart i november och kommer 
att förbättra utsikterna för de 40-talet anställda. Ägaren 

André Själander, son till Bertil och Inga-Lill Själander, 
ser positivt på företagets utvecklingspotential. De har 
precis skrivit under två nya avtal med SCA och nyan-
ställer ytterligare en person till verkstaden i höst.
André hoppas att de i framtiden kommer att kunna er-
bjuda sina tjänster i större utsträckning till andra aktö-
rer och privatpersoner på orten. Han vill också poäng-
tera att investeringen och satsningen är nödvändig både 
för miljön och arbetsmiljön. 
Roligt och intressant att nämna i sammanhanget är att 
Själanders åkeri var först ut med att testa en ny last-
bil redan hösten 2013, som också bidrar till en bättre 
miljö på sikt. Den går att lasta mer, drivs med förnybart 
bränsle och blir effektivare eftersom den rymmer mer 
virke vid varje körning. André kan kanske verka som 
en ung grabb men har länge haft en självklar plats i 
företaget, han har ett stort intresse för bygden och vill 
blicka framåt. 
– Det är viktigt att vi inte släpar efter, utan att vi på 
landsbygden följer med i utvecklingen och ligger i 
framkant på de områden vi kan, säger han. 
Investeringen är såklart jättestor men som en klapp på 
axeln har länsstyrelsen stöttat investeringen med ett bi-
drag på 800 000 kronor. 
– Det känns extra roligt eftersom jag personligen hop-
pas att vi kan fortsätta göra det vi gör i åtminstone 90 år 
till, säger André Själander.
Han är fjärde generationen åkare i sitt företag sedan 
starten 1922 – Allan, Göte, Bertil och Benke och nu 
André – alla med sin centrala plats i Näsåker. 

Text: Marie Lundin
Foto: Privat

Förslagsritning, tillbyggnad tvätthall och verkstad.
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Den första maj öppnade ”Lilla bu-
tiken” i Näsåker. Det är de gamla 
polislokalerna i före detta kommu-
nalhuset (numera Urhuset) som har 
fått en ansiktslyftning. 
Här finns både en mat- och presentbu-
tik, liksom en loppis och ett litet café 
som inrymts i två av de före detta 
häktescellerna. 
– Vi provar i sommar och ser hur det 
går, säger Marit Åkerlund som driver 
verksamheten tillsammans med sin 
man Johnny Harrelind.
Johnny köpte huset för ett drygt år se-
dan och butiken är ett led i visionen 
om att hela huset ska leva.

Populärt med kulglass
Paret provöppnade med lite julförsälj-
ning i december och under sommaren 
har de öppet alla vardagar till och med 
augusti.
På hyllorna finns bland annat hemkokt 
sylt och marmelad, hembakt tunnbröd 
och getmese, liksom tvålar, oljor och 
hantverk och handarbete av olika slag.

Den klart populäraste varan hittills är 
dock kulglassen, särskilt då solen lyser. 

Mångsysslare
Marit och Johnny är mångsysslare. 
Butiken är bara ett av benen i deras 
verksamhet som även inbegriper en 
städfirma och en mäklarfirma. Fast 
mäklarfirman är det enbart Johnny 
som har hand om. I städfirman ”Hus-
tomten” arbetar bägge två även om 
det mest blir Marit nu under somma-
ren, då Johnny har fullt upp med hus-
visningar. 
– Hustomten går jättebra, jag har till och 
med fått säga ifrån mig en del städning 
för att kunna sköta butiken under efter-
middagarna, berättar Marit.
Hon har tagit tjänstledigt från jobbet 
som husmor på Lissgården till och 
med oktober.
– Vi tar en sak i taget och gör en utvär-
dering i höst, säger hon.

Text: Åsa Hedman
Foto: Marie Lundin

I sommar serverar Marit glassbomber.

Dennis Ekbark är redan stammis, här 
med kompisen Lukas Molén.

Niklas ekolådor ökar
I höstnumret 2013 skrev vi om Niklas Markies pla-
ner på att låta folk prenumerera på hans ekologiska 
grönsaker från Nyttogården i Österå. 
Niklas valde att gå ut försiktigt och satte ribban vid tio 
prenumeranter. Dessa har under året som gått fått kon-
tinuerliga leveranser av lådor med råa eller förädlade 
grönsaker och bär. Efter det första året visar det sig att 
alla vill fortsätta. 
– Så nu ökar jag till 50 prenumeranter, berättar han. 
Fast han vill hellre kalla dem för medproducenter – han 
tar inte upp några beställningar förrän folk varit på plats 
och tittat på hans odlingar ”så att de har alla fakta innan 
de fattar beslut”.
I Österå håller han också på att anlägga en halv hektar 
frukt- och bärskog.
– Den kommer att bli unik i området, lovar han.
Bland annat kommer den att innehålla plommon-   
päronträd- och körsbärsträd.

Text och foto: Åsa Hedman Körsbärsträd från Finland funkar bra på våra breddgrader.

Öppnar sommarbutik
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Välkommen!

Torsdag 31 juli:
Trubadur Ubbe Byström
Spelar gärna på begäran!

Fredag 1 augusti:

Holmsten Trio 
& Angelica Jonsson

Lördag den 2 augusti:
Irish Brew band

Lördag 14 juni, Kägelvallen, Åsmon
Förarmöte kl.10.00 – Start kl. 11.00

Veteranbilsrally

Fika- & matförsäljning • Barnaktiviteter
Hantverkare • Knallar 

Entré: 20 kronor

Arrangörer: Åsmon samhällsförening och Brandmannaklubben
Fortlöpande information på www.asmon.se

Välkommen!

Sedan slutet av april är Ådalslidens kyrka insvept i skyddsduk som kommer att sitta kvar tills 
hela huvudskeppet är skrapat och målat.
– Vi räknar med att arbetet ska vara helt klart i slutet av sommaren, berättar Göran Tängdén 
som är ordförande i kyrkorådet.
Den totala kostnaden för ommålningen inklusive tornet som målades förra året, landar på 
cirka 3 miljoner kronor. 

Snart 
digital Bio
Näsåkers Bio har fått sammanlagt 
600 000 kronor i bidrag till en an-
läggning som kan visa digital film. 
Den ena hälften kommer från 
Svenska Filminstitutet medan den 
andra utgörs av bygdemedel. 

Ambitionen är att utrustningen 
ska var klar och installerad till 
Urkultfestivalen för att under hös-
ten kunna visa film som vanligt.

BYALAGET

N
ÄS Å K E R S  S A M V E RKAN

ByabladetGör som Roger,
annonsera i Byabladet!
”Jag har fått många nya kunder 
i närområdet tack vare att jag 

annonserar i Byabladet” 

Roger Nilssons Måleri AB
.
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2 till 2 fest
Vid Brandmanna och Hembygdsgården

5 juli, kl. 18
Musikunderhållning med Hålla Beach Boys och trubadur

18.00–20.30  
Barnens avdelning med: 
– Clownen Zethino
– Sockervadd
– Lions tåg
– Ansiktsmålning
– Lotteri
– Hoppborg m.m.

18.00–01.00  
Mat- och ölservering

Hjärtligt välkommen!
Två till Två kommittén

Åsså äre gratis entré!

Lördag 17 maj, anordnade Hembygdsföreningen 
liksom varje vår en städdag vid hembygdsgården 
och Pelle Molins stuga. 

Ett tiotal personer anslöt och de församlade kunde kon-
statera att den stora gräsmattan vid Pelle Molins stuga 
var i betydligt snyggare skick på eftermiddagen. Ådals-
lidens Hembygdsförening äger Pelle Molins stuga och 
ansvarar därmed för att både stugan och platsen kring 
den och även runt hembygdsgården hålls i skick samt är 
städade. I år samlades de tappra tio på lördag förmiddag, 
beväpnade till tänderna med räfsor, skyfflar och allehan-
da motordrivna fordon och verktyg, samt med gott mod.

Efter några timmars ivrigt räfsande togs första kaffe-
paus med mycket gott från Majken och ICA Ritzéns på 
bordet. Korv, smör, både hårt och mjukt bröd, mjukos-
tar, mese och mycket mer samt givetvis kaffe traktera-
des de vid detta lag lite svettiga städkämparna.

Berget av gamla löv, sand, barr och diverse skräp som 
papper och glasflaskor (en del vet tydligen inte om att 
det går lättare att släpa hem soporna än det att ta med 
dem ut) växte på eftermiddagen till proportioner som 
kräver minst en traktor med rejäl släpvagn för att kunna 
forslas bort.

Tack alla ni som ställde upp, hoppas att ni som inte kom 
kanske kan dyka upp nästa år, vi har faktiskt rätt trev-
ligt, med mycket prat om både gammalt och nytt under 
rasterna, som det ankommer en hembygdsförening. Nu 
kan Näsåker njuta ännu en säsong av en fin plats med 
kulturella förtecken, tillika städad!

Christer Borg, ordförande Hembygdsföreningen

Slit i vårsolen
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Under en helg i mitten av april 
fanns det möjlighet för allmän-
heten att besöka Meåfors get-
gård som är belägen på en frid-
full plats med vacker vy över 
ängar, åkrar och med Fjällsjö- 
älven i horisonten. 

Tove Graeffe och Urban Näsmark 
bjöd in till öppet hus eller ”öppen 
gård” med visning av sin verksam-
het.  Det var många besökare under 
min stund på gården, mest barn-
familjer men också en och annan 
pensionär. Huvudattraktionen var 
de nyfödda, närmare bestämt cirka 
60 små underbara killingarna. Or-
det som jag i efterhand tänker på 
för att beskriva känslan där och då 
är: LJUVLIGT!

Dessa söta, små nyfikna varelser 
som skuttar omkring och busar 
med varandra är helt enkelt ljuvligt 
uppiggande och kärleksframkal-
lande att få se och känna på. Fram-
för allt att lukta och kanske till och 
med få syta en liten stund.

Gården har mer än ett gäng kil-
lingar, där bor Tove, Urban, deras 
barn och närmare bestämt totalt 

120 getter, fyra hästar, fem kor, två 
hundar och en katt. Under besöket 
fick vi information om alltifrån an-
talet hektar mark som de brukar, 
till namn på djuren och beskriv-
ningar på hur osten och mesen 
tillverkas och lagras i deras egna 
jordkällare. Fantastisk med så 
otroligt lokal produktion.

De bjöd också på kaffe med kladd-
kaka och självklart kunde besökar-
na provsmaka munsbitar från den 
egna ost och mesen, inte mindre än 
åtta sorter tillverkar de i mejeriet. 
Och butiken finns på gården, den 
är mer eller mindre alltid öppen. 
Jag hoppas att de väljer att fortsät-
ta med denna helg många år fram-
över och att ännu fler tar chansen 
att besöka Tove och hennes getter 
under året och handlar  deras pro-
dukter som faktiskt nu också finns 
i Lilla Butiken i Näsåker.

Text och foto: Marie Lundin

Ljuvliga getter i Meåfors

”Huvudattraktionen var de 
nyfödda, närmare bestämt cirka 
60 små underbara killingarna”
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För privata fester, bröllop, möhippor m m.
Boka med J-P, tel. 070 534 38 18

Lionstågets körschema 
sommaren 2014

6 juni Nationaldagen

12 juni Skolavslutning

20 juni Midsommarafton

5 juli 2–2 festen

31 juli–2 augusti Urkult

Välkommen 
ombord!

Elna Melin och Ylva Varik arrangerar även i år en 
konstauktion till förmån för ”Läkare utan grän-
ser”. Förra året samlade duon in 16 300 kronor.
Eftersom de själva är konstnärer och konsthantverka-
re har de bra kontakter med andra i branchen och fick 
in mycket fin konst och andra alster.
– Det kändes jätteroligt att det kom in så mycket peng-
ar även om vi inte hade gjort reklam för oss nästan 
alls. Men i år ska vi ut och synas mer, för pengar be-
hövs till olika katastrofer där Läkare utan gränser gör 
ett ofantligt bra och modigt arbete, säger Elna Melin.
Auktionen äger rum på gräsmattan utanför Urhuset 
den första aug. kl. 13.00 (visning 12.30).

Konstauktion i augusti

Lutherhjälpsafton i Lidgatu
I början av april var det Lutherhjälpsafton i Per och Astrid Theselius 
ateljé i Lidgatu. Margit Persson och Doris Olsson stod för förtä-
ringen. Det såldes lotter och auktionerades ut kakor och hemliga 
paket så det stod härliga till. Ann Svensson var en av dem som bjöd 
friskt under auktionen.

Förra året var Gunilla Fluur auktionsutropare.

Festmåltid och tipstävling på Lissgården
I samband med trettondagshelgen bjöd personalen de boende på 
Lissgården på en festmåltid till vackert dukade bord och underhåll-
ning. Personalen hade även knåpat ihop en liten tipstävling som 
passade de flesta. Initiativet var mycket uppskattat.
Foto: Bengt-Olov Haglund.
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Lia Bil- & Däckservice AB

Hamptjärnsvägen 18, Näsåker • Mobil 070 640 54 02

Kampanjpriser!
...just nu på samtliga 
modeller:

– Mosquito Patriot 

– Mosquito Independence 

– Mosquito Executive  

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?
Nu säljer vi den bästa myggfångaren 
på marknaden 
– Mosquito!

Bild: Mosquito Patriot

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

Iris och Hildas första möte, så lika 
men ändå så olika; det som skiljer 
är lika tydligt som intressant.
Iris, 1 år den 12 maj ,ute på prome-
nad då möts de för första gången, 
hemma på ”deras” gata runt fest-
platsen. Där båda två har bott och 
nu mera bor. Hildas kommenterar: 
– Lilljäntan fyllde ett härom dagen  
och hon går för fullt, vi fyller år 
på samma dag. Men här sitter jag 
och åker numera runt området. Jag 
frågar hur många år Hilda fyllde. 
Hon svara snabbt – 90 år samma 
dag! Ja, mitt svar blev. – Det ser 
ut som att min dotter kommer ha 
goda förutsättningar i livet med 
dig som förebild. Det var ett här-
ligt ögonblick att få dela med dem, 
tänk dig själv. Hur många gånger i 
livet möter du någon där det är 89 
års åldersskillnad? Ser att det sker 
hemma på din gata där du bor? Och 
tänk på allt som hänt på denna gata 
under närmare bestämt 90 års tid...

Marie Lundin

89 års åldersskillnad
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Nu har vi kulglass, pinnglass och läsk!
Kom och ta en fika i vår finka eller i våra utemöbler.

Glad sommar i Lilla Butiken!

Sommarens öppettider: Måndag–fredag 13–17 
OBS! Gynna hembygdsföreningen och handla nybakat mjukt tunnbröd 

varje torsdag och fredag. Vi sponsrar föreningen med ett bidrag för varje såld brödpåse.

Välkommen till oss! Marit & Johnny

Lilla Butiken ligger i gamla polisstationen, Urhuset, Lärkvägen 1, Näsåker

Om det inte är bra för alla är 
det inte bra alls. Det afrikanska 
ordet för samarbete och att dela 
med sig sprider sig och hittar nya 
tillämpningar jorden runt.

Att samarbeta och dela med sig be-
höver inte kallas någonting. Egent-
ligen är det det mest självklara och 
framförallt det mest effektiva sättet 
att lösa alla slags uppgifter. Men 
kanske är det svårt att inse hur vik-
tigt det är om en bara tar det för 
givet. Förstår vi hur värdefullt det 
är att uppmuntra och att hitta nya 
former för det, om vi inte har ett ord 
för begreppet?

Genom att kalla det ubuntu vill jag 
bidra till ökat samarbete och delande. 
Det är i sin tur nödvändigt för att vi 
ska kunna bygga en hållbar tillvaro.

Alla nya ubuntu-initiativ, antingen 
de kallas något eller ej, utmanar vår 

girighet och rädsla att förlora nå-
got. Och det är just girigheten och 
rädslan som hotar vår tillvaro här 
på jorden.

Ubuntu är t.ex en massa initiativ 
för att hjälpa asylsökande. Insam-
ling av cyklar, kläder, leksaker och 
husgeråd, hjälp med läxläsning och 
svenskundervisning (som de asyl-
sökande annars inte får förrän de 
fått beslut att de får stanna).
Ett annat exempel  står i entrén till 
kommunhuset i Sollefteå. En bok-
hylla som bara stod där en dag. På 
en skylt står det ”Här kan du byta, 
låna, lämna böcker. Inga avgifter, 
ingen kontroll”. Tack för att den har 
fått stå kvar!

Så till mitt eget experiment med 
valfri rabatt på behandlingar. Det 
har slagit väl ut! Dom som har nap-
pat på rabatterbjudandet har hittat 
sin egen prisnivå vilket gjort oss 
båda nöjda. Det har hittills varit 
200, 300 och 500 kronor. Jag fick 
nya klienter och dom fick behand-

lingar till ett för varje person över-
komligt pris.

Eftersom jag är nöjd fortsätter jag 
tillsvidare. Jag erbjuder dig alltså 
att bestämma själv vad du vill beta-
la mellan en tredjedel och fullt pris 
för behandlingar och undervisning. 
Läs mer om metoder och priser på 
min hemsida 
www.vildros.com 

Det här är mitt sätt att ta ett steg i 
riktning mot en hållbar tillvaro i 
ubuntu-anda.

IngaMari Solders

Mer om ubuntu

”Genom att kalla det ubuntu vill 
jag bidra till ökat samarbete och 
delande”

På skylten står det ”Här kan du byta, låna, 
lämna böcker. Inga avgifter, ingen kontroll”.



Byabladet   •   39

Keramik - Kursgård - Galleri

Aktiviteter för familjer, par och enskilda.
Konsthantverk samt bruksgods.

www.thenordiccentre.com

Tel: 0622-67 58 00 Storgatan 33 Näsåker

Ursäkta röran, vi bygger om
Nu i juni startar vårt nya bygge av tvätthall och monterings-
hall som kommer innebära lite transporter och aktiviteter 
runt garaget mer än normalt, hoppas på överseende 
under byggtiden.
I november ska det stå klart, vår nya satsning för framtiden.

Övrigt är säsongen igång med:
Grusleveranser, matjord, dräneringar, trummor etc.

Vi vill passa på att önska alla en glad sommar!

0622-107 00 • sjalander@telia.com

Välkommen 
till världen!

Vår grodprins Malte av Forsås är äntligen 
här! Han föddes den 6 maj. Lyckliga och 
stolta föräldrar är Max Nyman och Emma 
Gustafson nu är Noak och Bilbo storebröder 
båda två.

Våran prins, Melker föddes den 3 februari. 
Storasyster Malva, 2 år, tycker det är väldigt 
kul med en lillebror. Stolta föräldrar är 
Maria Svensson och Henrik Persson.

Den 8 maj föddes Ardil son till Selda Yüksel 
och Ulas Demir. Stolt storebror på bilden 
är Miran.

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
1/6–15/6 och 15/8–31/8 endast kvällar och helger
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Ny utställning 
i Hällristningsmuseet
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). 

Fritt inträde till museet. Fri guidning av häll-
ristningarna tisdag–söndag kl. 15, 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

En riktig boulebana i Näsåker? 
Ja visst, nu är det bestämt, det 
kommer att byggas en trivsam 
boulebana i Näsåker, på kom-
munens mark söder om ÅSK:s 
kansli. 

PRO:s ordförande Jan-Bertil Jo-
hansson berättar att så snart de 
tre björkarna som står där idag är 
fällda kommer markberedningen 
att börja och fyra boulebanor anläg-
gas. PRO har tidigare ansökt om ett 
bidrag och har nu fått 50 000 kr att 
använda sig av som de måste för-
bruka under 2014. 

Grattis, PRO och grattis Näs-
åker, snart kan alla spela boule så 
det står härliga till! 

Och självklart finns möjligheten 
att nyttja samvaron inne på ÅSK:s 
kansli alldeles intill.

Text & foto: Marie Lundin

Näsåker blir med boule

Här är några av de förväntansfulla boule-spelarna.
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Glad sommar önskar Mari

Telefon: 0622-193 90 • E-post: nasaker@handelsbanken.se
www.handelsbanken.se/näsåker 

Sommartider vecka 24–35

Måndag 10:00–15:00

Tisdag Tidsbokning

Onsdag Tidsbokning

Torsdag 10:00–15:00

Fredag Tidsbokning

Öppet under Urkult
Onsdag 30/7 10:00–15:00

Torsdag 31/7 10:00–17:00

Fredag 1/8 10:00–17:00

Avvikelser kan förekomma se hemsidan och anslag på dörren. 

Har du alla vardagstjänster?
Fyra tjänster du behöver för att 
enkelt kunna sköta din ekonomi:
 • Internettjänst
 • Telefon- och mobiltjänst
 • Lönekonto
 • Kort

Brandmannaklubbens populära 
sommarpub kommer bara att ha 
öppet under Urkult och i sam-
band med ”2 till 2” i sommar. 
Resten av kvällarna måste man 
ställa in.

Orsaken är nya ordningsregler för 
offentliga tillställningar med ut-
skänkningstillstånd som innebär att 
man är förpliktigad att anlita minst 
två ordningsvakter per kväll.

Kan man inte ha egna 
ordningsvakter? 
– Vi frågade om det, vi var till och 
med beredda att kosta på en utbild-
ning på 10 000 kronor (per ord-
ningsvakt). Men det räcker inte, 
för att ordningsvakterna ska duga 
måste de tjänstgöra ett visst antal 
timmar per år, säger Kent Lidström.
Brandmannaklubbens pubkvällar 
vid Brandmuséet på Prästnipan har 
funnits i 8–9 år, Kent minns inte 

säkert. Det har blivit ett populärt 
hängställe som lockar både unga 
och gamla.
Fyra fredagar under sommaren bru-
kar man ha öppet då olika förening-
ar sköter ruljangsen och säljer läsk, 
öl, vin och hamburgare.
Kvällarna innehåller också alltid 
någon form av musik från dansband 
till trubadurer. Men, nu är det slut 
med det.
– Vi kan ju inte skänka bort va-
rorna, säger Kent. Allt arbete med 
förberedelser och utskänkning sker 
ideellt, bara musikerna får betalt.
Två ordningsvakter kostar över 3 000 
kronor per kväll…
– Jag säger som Mulla*: ”I Turkiet 
är det maffian som tar pengarna, i 
Sverige är det myndigheterna”, säger 
Kent.
– Men nu är det bara att bita ihop, 
vi kommer i alla fall att köra en pub 

i samband med 2 till 2-arrange-
manget och under Urkultsfestivalen, 
men mer blir det inte. Tyvärr.
Värt att nämna är att det inte har fö-
rekommit något bråk eller slagsmål 
under årens lopp. Tvärtom har folk 
träffats och trivts tillsammans på ett 
sätt som man inte brukar under res-
ten av året.
– Sätt en sorgkant runt artikeln när 
den är klar, säger Kent.

Text: Åsa Hedman
Foto: Christer Borg

*Mulla Yesil drev pizzerian Flintabaren 
i Näsåker under många år.

Tvingas stänga 
utepuben
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BYALAGET

N
ÄS Å K E R S  S A M V E RKAN

Byabladet

Bor du inte i Näsåker, 
men vill ha koll på läget?

Gör som 70 andra, 
prenumerera på Byabladet!

Sätt in 140 kr/år på 
BG 5015-6207 och du får fyra 

nummer direkt hem till dig.

Tack för att du prenumererar 
på Byabladet!

Öppet under Urkult
Onsdag 30/7 10:00–15:00

Torsdag 31/7 10:00–17:00

Fredag 1/8 10:00–17:00

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

Bi-draget
önskar alla kunder, nära och 
kära en riktigt glad sommar!

Öppet fredag kl 13-17 
Storgatan 23, Näsåker

Återanvändning ett klimatsmart alternativ!
Produkter från Biofood

OBS! Vi tar inte kort

IngaMari Solders
ingamari@vildros.com

Tel 0622-103 99, 0703 47 50 97

www.vi ldros .com

Behandlingar som hjälper dig 
hitta ditt lugn och din kraft.

Rabatt enligt ubuntu.
För info se www.vildros.com

Mottagning på Kroppart 
Medborgarkontoret
Nipvägen 7, Näsåker

Välkommen!

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

www.nipoptik.se

Hos oss får
du kompetens,

valfrihet
och omtanke

Välkommen!

 
 
 
 

 
 

 
 

 
Urhuset Näsåker Friskvård 

 
Massage, Healing  

Ortobionomi, Energimassage   
Inspiration  

 
Nästa utbildning i energimassage  

start 19 sep.  
 

Nina Pudja 
Tidsbeställning, info och anmälan 

070-21 24 225  
0622-101 34 
medlem i SFKM 

Massageterapeut Inspiratör 
Försäljning av linnement, 

presentkort, tavlor 
 

Välkomna 
 

 
 
 

	    
 
 
 

 
 

 
 

 
Urhuset Näsåker Friskvård 

 
Massage, Healing  

Ortobionomi, Energimassage   
Inspiration  

Kurser i energimassage 
 

Nina Pudja 
Tidsbeställning och info 

070-21 24 225  
0622-101 34 
medlem i SFKM 

Massageterapeut Inspiratör 
 

Försäljning av linnement, 
presentkort, tavlor 

 
Välkomna 

 
 
 
 

	  

Tel. 070-620 25 55

Trevlig sommar 
önskas alla 

gamla och nya kunder
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Gör så här:
Sätt ugnen på 175grader.
Smältsmöret i en kastrull.
Ta den av värmen slå sedan i mjöl-
ken så den blandas med det smälta 
smöret.
Vispa ägg och socker pösigt.
Blanda samman de torra varorna och 
vänd ner de i äggsmeten.
Sikta gärna igenom en sikt så slipper 
ni klumpar i smeten.
Slå sedan i smörmjölken.
Häll smeten i en smord och bröad 
springform. 
(form med löstagbar kant)
Grädda mitt i ugnen ca 40 min.
Känn när den är färdig och låt den 
kallna.

J-Ps Krubb      Tugg& 

J-Ps chokladtårta med apesinnutella
100 g smör
2 dl mjölk
4 dl vetemjöl
1 dl kakao
2 tsk bakpulver
4  ägg
2 dl strösocker
2 dl råsocker

Fyllning:

5 dl grädde
400 g rumsvarm Nutella
0,5 dl konc. apelsinjuice
Rivet fint skal av en 
apelsin
1 msk vaniljsocker

Fyllning:
Vispa grädde och vänd ner Nutella i lite 
mer än hälften av grädden.
Blanda i juice, apelsinskal och vanilj-
socker i gräddsmeten.
Dela tårtbotten i 3 delar med en lång 
kniv.
Fördela grädden som är blandad med 
Nutella på varje lager i tårtan.
Den övriga grädden som är kvar garne-
rar du tårtan med.
Garnera med godis eller frukt.

Med det här smarriga tårtreceptet vill jag önska er alla en riktigt solig och glad sommar, J-P.
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Entreprenadmaskiner
Mark- och vägarbeten
Snöröjning mm

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

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

0622-101 00, 070 656 49 06 • www.fabodammen.com 

Catering – Sällskap – Fest – Konferens – Möten
Boka oss på Fäbodammen, Lidgatu 

Dagens lunch 11–14 (vardagar)  À la carte 11–20
Besök gärna www.fabodammen.com 

för menyer och övrig information
Vegetariskt alternativ: 

Vårullar med wokade grönsaker, sötsursås och ris

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

Årets

 soloföretagare

– Fullständiga rättigheter
– Frysta matlådor
– Camping och stugor
– Minigolf
– Put & Take fiske

BYALAGET

N
ÄS Å K E R S  S A M V E RKAN

Byabladet

Har du något du 
vill berätta? 

Ring, skriv eller mejla 
till någon i redaktionen, 
kontaktuppgifter hittar 

du på sidan 2.

Tack för att du skriver 
i Byabladet!
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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

När Forsmo kraftverk byggdes 1946 hände stora 
saker för oss som bodde i Forsås vid Nämforsen.

Laxen kunde inte ta sig förbi kraftverket i Forsmo men 
eftersom Reselebönderna hade fiskerätter kvar så var 
Vattenfall tvungna att hiva över laxen förbi kraftverket. 
Den kom därmed inte längre upp än till Nämforsens 
kraftverk. Vi bodde så nära kraftverket att när man öpp-
nade fönstret på kvällen kunde man höra när det blev 
tyst i forsen. Då smög vi iväg ut med ficklampor och 
huggkrok. Vi krokade då laxen som stod i hålorna när 
forsen  blivit tom.

Vi tyckte det var konstigt att inte ortsbefolkningen fick 
ta del av laxen eftersom när laxen lekt färdigt skulle 
den vandra tillbaka till havet, vilket inte gick utan den 
hamnade ju i turbinerna i Forsmo kraftverk.

Min bror Bernt och hans kompis Birger var nog dem 
som drog mest med lax i Nämforsen. När sedan Sol-
lefteå kraftverk byggdes blev det slut med allt laxfiske 
ovanför Sollefteå. 

(Den lax som inte kunde tas reda på sålde farsan till 
olika hotell i området).

Rolf Lidblom, Lidingö

Ungdomsminnen från 
Nämforsen 1947–1962

Bilden är efter en lyckad fiskekväll. Bernt Lidblom till vänster och Rolf 
Lidblom till höger.
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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.

 
Kom i form 2014

Centrumgymmet
Kläppvägen 2, Näsåker

Du kan träna alla dagar mellan 08.00 och 22.00

Centrumhuset Ekonomisk förening

Vuxna  750 kr/halvår
Ungdom  400 kr/halvår (15–17 år)

Pensionär  400 kr/halvår

Träningskort och nyckelbricka (50 kr) köper du på Ritzéns Livs

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.
Allmogeportar, fönster, 

trappor, glaspartier 
och inredningar.

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

För predikoturer, se
annonser i TÅ torsdagar.

Pastorsexp tfn 0622-100 21

Välkommen till
sommarens 

gudstjänster och 
evenemang
i våra kyrkor
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Telefon: 0622-68 30 20, 073-275 18 43

Sista öppetkväll för säsongen är fredag den 13 juni.
Vi öppnar igen tisdag den 2 september kl 16.00.

SPA-behandlingar och massage kan bokas under 
sommaruppehållet men inte v 29–32.

Ha en riktigt skön sommar!

Varken barn eller vuxna behöver 
betala någonting för att komma 
in på 2 till 2-kommiténs fest den 
5 juli i år. 
En annan nyhet för året är att fest-
ligheterna är flyttade från festplatsen 
till Brandmannamuséet och hem-
bygdsgården.
Familjefesten börjar kl 18.00 med 
program för barnen och fortsätter se-
nare på kvällen med försäljning  av 
mat och dryck till levande musik av 
Hålla Beach Boys.
– Ja det blir något för alla, säger 
Ejjan Franzén från 2 till 2-kommittén.

Välkomna
2 till 2-kommittén

Gratis för alla på 2 till 2
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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

Bruksvägen 18, 881 41 Sollefteå      Tfn 0620-156 30       

Det är vi som trycker Byabladet och tackar 
Byalaget för förtroendet

www.printinmind.se

PrintInMind

0620-156 30
www.alinea.se

Hjälper dig med 
dina trycksaker och 

annan marknadsföring!

 För dig som har/gör 
tryckfärdiga PDF:er.

Räkna fram tryckpris själv 
och beställ via hemsidan

Önskar er en riktigt härlig midsommar helg, en skön sommar 
och en fantastisk Urkultsfestival. Vi ses! Marie

www.salongenshemsida.se
Storgatan 12, Näsåker • 0622 - 102 02

Planerande öppettider för 
salongen i sommar:
Öppet under hela vecka 25.
Semesterstängt vecka 26, 27, 28.
Vecka 29 öppet ett par kvällar, 
samt hela dagar 25-29 juli. 
Välkomna!
Den 11 augusti har vi inskolning 
på förskolan, vilket betyder att jag
 är tillbaka på regelbundna tider 
varje vecka då.

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

Allt inom VVS
och värmepumpar

 Telefon 070 6905 22 78 12
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VÅGRÄTT:

 9.  Liknar helt originalet
10.  Upphöjd
11.  Spanskt utrop
12.  Roder
14.  I kaos
18.  Väggprydnad
19.  Däven
21.  Mången sådan gör en hel bok
23.  Har fyra tår fram och tre bak
25.  Kanske i sår
27.  Gör hudirritation
28.  F.d.lokaltidning
29.  Ta sig an
30.  Liten ask
32.  Pyssla med
34.  Skänka

36.  Skrev Paulus brev till
37.  Över noll
38.  ” … missa est”
40.  Anger riktning
41.  För att skapa kort frisyr
44.  Östromersk kejsare
46.  Modernt tilltal
47.  Inte vårt
49.  Näverkonstruktion
51.  Nummer
52.  Erfaren
55.  Förmoda
56.  Yta
57.  267, t.ex.
58.  Nummer tjugo …
59.  Hyfs
61.  Ovanpå
62.  Kan man ta med

63.  Svår oro
65.  Hövding
67.  Odör
68.  Talade om
69.  Vid stekning
70.  Träd eller buske
71.  Kanske man kan hinna
73.  Sjungs ofta
75.  Jakande svar
76.  Lugn
77.  Smila
78. Hjälp
79.  Lem
80.  Inte stillastående

LODRÄTT:

 1.  Underlydande besittning
 2.  ”Friskytten” är ett exempel
 3.  Pluralstilltal
 4.  Runt rink
 5.  Försvar
 6.  Högtidligt löfte
 7.  En av de två  ”linjerna” 
  i de gamla läroverken
 8.  För att hålla fast byte
 9.  Mjölkproducent
13.  Går inte att erövra
15.  Ofta
16.  Lövträd
17.  Italienbil
18. ”Icke utan beröm godkänd” 
  i ett gammalt betygssystem.
20.  De stora rovfåglarna
22.  Med på fisketuren
24.  Ordna
26.  Fisketillbehör
27.  Jämtländsk ko
31.  På Taiwans ostkust
33.  Latinskt och
35.  Konstgjort språk
39.  Kejsare
41.  Utan kort
42.  Finns i ord
43.  Enhet av samverkande maskiner
45.  Tidsperiod
48.  Vanligt tilltalsord förr
50.  Minimal byxa
53.  ”luft-”
54.  Dryck
56.  Kan ett ben gå
60.  Över 65
61.  I gröt
62.  Kan också tio sluta med
63.  Dragdjur
64.  Svenska Kullagerfabriken
66.  Israels andre och störste kung
68.  Kunde man rista in bilder i
69.  Olympiska spel
70.  Hyllningsrop
72.  Gammalt längdmått
74.  Björnviste
78.  Kan man ta sig något

→ 1 2 3 4 5 6 7 8

9 10

11 12 13 14

→ 15 16

↓ 17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28

29 30 31 32 33

34 35 36

37 38 39 40 BOSSE

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 70 72 73 74

75 76 77 78

79 80

Skicka lösningen senast den 17/8 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 • 2014

Namn:________________________________________________   Adress:_________________________________________________________________________
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Nästa nummer kommer ut vecka 38
Skicka artiklar och annonser före den 31 augusti

→ R I M F R O S T
B U D A A R E A L
O M L O K M U
→ P I L B L A D X

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

L E M R I T T V M R G
I N S E A R E A E D I L
N O D L I N G N V I
A G O N I O N Ö T A G

Lösning på Byakrysset 1 • 2014

Prenumeration
Alla hushåll i Näsåker får
Byabladet. Övriga i Sverige
kan prenumerera. För endast 
140 kr/år får du fyra full-
matade nummer direkt hem 
i din brevlåda oavsett var du 
bor i Sverige.

Byabladet kommer ut med ett påsk-, sommar- 
höst- och julnummer.

Sätt in pengarna på BG 5015-6207 så skickar 
vi tidningen!
Glöm inte att skriva namn och adress på den 
som Byabladet ska skickas till.
            

Har du nåt att berätta
                      – skriv till Byabladet!
                                        adress hittar du på sidan 2.

BYALAGET

N
Ä

SÅ K E R S  S A M V E R K AN

Byabladet

Nr 1 2014 • Årgång 15

Barnvänligare museumÅsmons veteranrally vill växa
Populärt med kamsdag

Vinnare är Leif Svensson, Norrmoflo som vinner 
en Trisslott. Grattis!

9 insända lösningar.

september • höst

Glada Byarutan

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

Inköpschef Johansson ringer hem 
från kontoret och säger till sin fru:
– En leverantör bjuder på en veckas 
fisketur i fjällen. Det är verkligen ett 
tillfälle.
– Jag måste åka omedelbart. Vill du 
vara snäll packa mina kläder, mina 
fiskegrejer och glöm inte min blå 
silkepyjamas. Jag är hemma om en 
timme.
Inköpschef Johansson hastar hem 
för att hämta grejerna. Han ger sin 

fru en kram och ber om ursäkt för brådskan och skyndar iväg.
En vecka senare kommer inköpschef Johansson hem och 
hans fru frågar:
– Hade du en trevlig fisketur, älskling?
– Jag fisket var fantastiskt, men du hade glömt lägga ned min 
blå silkepyjamas.
Han fru småler och säger:
– Inte alls, älskling. Jag lade den i din fiskeväska.

Bonden och hans hund satt och tittade på en cowboyfilm, 
när bonden plötsligt säger till sin hund:
– Kolla vilken knäppis, cowboyen pratar med sin häst.

– Jag sa ju att du skulle ta verktygen med dig, pojk.
– Jamen det har jag ju, mäster, här är hammare och såg och 
hyvel och...
– Jamen pilsnern, pojk, pilsnern!



IVT Center!
Hos oss hittar du marknadens 

enda Svanen-märkta värmepumpar.
EU-certifierad utbildning inom 

värmepumpsinstallationer.

Sture: 070 649 39 81 • Illern: 070 284 91 11 • Zacke: 070 691 22 26

Nu säljer vi även mjukglass!

Storgatan 47, Näsåker

Handla där du bor
– billigare än du tror!

Välkommen till Stureplan!
–  Rör/VVS, bygg, el, måleri
–  Biltillbehör, kem och olja
 även 20–25 liters dunkar
–  Kioskvaror, glass, korv och fika
–  Tvätthall
–  Stort utbud av fisketillbehör
 Vi säljer fiskekort!
–  Presenter och presentkort
–  Gasol från Primagaz
– Batteribyten klockor
– Miniapotek
– Frysta matlådor (flera rätter)

Öppettider juni, juli, augusti: 
Vardagar 7–21 • lördagar  10–21 • söndagar  12–21 

(under Urkult se anslag på dörren)
Tel. / fax. 0622-101 70 • www.sturesror.com


