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Tanken är att försöka enas om några gemensamma stra-
tegier för att Näsåker med omnejd ska fortsätta att vara 
en trivsam plats att bo på.

– Alla är välkomna och vi hoppas att det kommer mycket 
folk, både gamla och erfarna som varit med ett tag, men 
vi välkomnar även ungdomar eller yngre invånare att 
tycka till och fundera över vad vi kan göra för att Näs-
åker ska ha en hållbar framtid, säger Christer Borg.

Utflyttade bjuds in
En tanke är att särskilt bjuda in utflyttade ungdomar 
som jobbar eller pluggar på annan ort för att få deras 

perspektiv och synpunkter på vad som är viktigt och 
vad de tycker ska finnas för att de skulle kunna tänka 
sig ha lust att bo och arbeta i Näsåker.

Ambitionen är att seminariet ska spänna över både lör-
dag och söndag. Och att det ska utmynna i några kon-
kreta idéer som kan tas vidare.

Om du som läser detta, får idéer som du redan nu 
vill framföra så hör av dig till Christer Borg, Åsa 
Hedman eller Elisabeth Sellgren, kontaktuppgifter 
finns i rutan nedan.

Seminarium 
om Näsåkers framtid

Till hösten kommer Näsåkers Byalag att arrangera 
ett seminarium om Näsåkers framtid

Hallå!
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Den 25 juli samarrangerar Ådals-
lidens SK och Norrmoflo By-
förening ett cirka sju kilometer 
långt terränglopp i Norrmoflo: 
Fäboloppet.
– Alla är välkomna att ta sig ge-
nom stigen, säger Kristoffer 
Kårén i ÅSK och Anton Sjödin 
från byföreningen.
– Just nu planerar vi för två klasser. 
Ett mera tävlingsinriktat för de som 
har lite mera erfarenhet och en mju-
kare klass för dem som bara siktar på 

att genomföra en kul motionsövning.
Löpningen, eller den raska prome-
naden, startar vid landsvägen i byn 
och sträcker sig genom skogen till 
Moflobodarna.
Norrmoflo, nästa by efter Åsmon på 
norra sidan Fjällsjöälven, har drygt 
femtio fastboende. En av dem är Gö-
ran Henriksson som bott i byn i stort 
sett hela sitt liv, med andra ord i mer 
än sjuttio år. Han har fäbodstigen 
runt hörnet på sin fastighet och har 
vandrat sträckan många gånger. 

Vilostenar
–  Fäbodstigen har använts i alla 
tider, säkert flera hundra år. Förr 
fanns många småbruk i byn och 
sommartid tog alla med sig sina 
kor och getter och begav sig upp till 
fäboden. Där fick pigor sköta om 
mjölkning och tillverkning av ost 
och getmese.

– Det var en rejäl sträcka att gå och 
allt som skulle med till sommarvis-
tet bar man på ryggen. Lyckligtvis 
fanns några ”vilostenar” längs 

Fäboloppet
– Norrmoflo tror på folkfest 
med nytt motionslopp

Det var länge sen ett terränglopp arrangerades i Näsåkerstrakten, så det är verkligen på tiden att vi kan genomföra ett sådant här 
arrangemang. Kanske kan det bli en tradition, hoppas Kristoffer Kåhrén i ÅSK och Anton Sjödin, i Byföreningen – här under en 
inspektion av målet vid Moflobodarna. 
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stigen som vandrarna kunde luta 
sig mot utan att tvingas hänga av 
sig bördorna på ryggen.

Göran Henriksson berättar också 
att Norrmoflo älgjaktlag, som under 
höstarna har sitt tillhåll vid Moflo-
bodarna, länge använde fäbodsti-
gen för att forsla hem älgkött. Det 
var innan nätet av skogsbilvägar i 
trakten hade byggts. 

– Vi kunde ha 35 kilo grovstyckad 
jaktlycka på ryggen som vi bar ner 
till byn.

I lite modernare tid, men innan 
”bovägen” byggdes i slutet på 
1960-talet hände det att bonden 
Algot Frisendahl kunde bistå älg-
jägarna med traktorkraft.

Algot Frisendahl, mångårig älg-
jaktledare i Norrmoflo, gick bort 
häromåret, bara ett halvår innan 
han skulle fylla hundra år. Han var 
för övrigt farmorsfar till Anton Sjö-
din, som nu är en av dem som för 
fäbodstigens historia vidare.

Laddade skafferier
Författaren Pelle Molin lär någon-
stans ha kallat Norrmoflo för ”sö-
velbyn”, med andra ord en ”finare” 
by där det under de svåra åren på 
1800-talet och tidigare ändå fanns 
hyggligt med mat i skafferierna och 
där människorna, trots umbäran-
den, mådde förhållandevis bra.

– Ja, med Fäbodloppet får vi nu en 
chans att visa upp vår fina by. Nu är 
den gamla fäbodstigen, från byn till 
Moflobodarna, röjd och både pro-
menad- och löpvänlig. 

Med stöd av bland annat Skogs-
styrelsen och de lokala markägarna 
har den gamla fäbodstigen röjts 
upp och i sommar kommer byför-
eningen att förstärka stigen med 
nya spänger över en del myrblöta 
ställen. Allt för att deltagarna ska 
kunna ta sig någorlunda torrskodda 
genom terrängen.

Man får ju ta loppet i den takt man 
förmår, men sträckan innehåller en 
del svettiga uppförsbackar… från 

150 meter över havet vid starten 
nere i byn till 382 meter över havet 
vid målet vid fäbodstugorna, säger 
Anton Sjödin.

Kolbullar
– Och någon form av mat blir det 
också. Menyn är inte klar, men vid 
målet i Moflobodarna funderar vi 
på att sälja kolbullar eller något 
annat som passar trakten och histo-
rien, säger Anton Sjödin.

– Vi hoppas givetvis på folkfest 
med många startande och stor 

publik, som kommer och stöttar de 
tävlande. Just den här lördagen in-
träffar under hemvändarhelgen och 
veckan därpå arrangeras Urkult så 
rimligen bör det vara mycket folk 
i rörelse i bygden, säger Kristoffer 
Kåhrén och Anton Sjödin.

Text och foto: Torsten Blomquist

Mera information om finns på 
Facebook/fäboloppet.
Kristoffer har tel nr: 073-056 96 88
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– Praktikplatsen hos Anna har 
varit guld värd, säger Katja Bez-
henar som nyligen avslutade en 
tre månader lång praktikperiod 
hos Ica Ritzéns.
Regnet hänger i luften ännu en av 
dessa småkalla majdagar, och det är 
sista timmarna på Katja Bezhenars 
praktik på Ica när Byabladet tittar in 
för att få en summering av hur det har 
varit. Anna Gideonsson Ritzén som 
är delägare och jobbar som butiksbi-
träde har varit hennes handledare.

Det går inte att ta miste på att de 
trivs tillsammans när man ser dem 
ihop. De skojar och knuffar på 
varandra. Oftast är det Anna som 
smågruffar på Katja, för att hon inte 
förstår, men aldrig på något argsint 
eller nedlåtande vis. Och Katja tar 
undervisningen med ro.

– Anna har ett jättestort tålamod 

med mig och det har varit jättekul 
att vara här. Jag har fått mycket 
större självförtroende och förstår 
svenska mycket bättre nu även om 
jag inte talar lika bra.

De förbättrade svenskkunskaperna 
har också gett henne råg i ryggen att 
börja plugga svenska. Inte på SFI, 
men att delta i den undervisning som 
frivilliga krafter i Näsåker erbjuder.

– Det känns som om jag har kom-
mit över en kulmen och vågar 
mera. Förut kändes det oöverstig-
ligt med språket.

Katja som har flytt från Ukraina 
anlände till Näsåker i höstas. Då 
fanns redan hennes övriga familj 
här med mamma och pappa och 
åtta småsyskon. Eftersom hon fyllt 
nitton år och betraktas som vuxen, 
har hon inte rätt att gå i skolan. Och 
så länge man är asylsökande har 
man inte heller rätt att läsa på SFI. 
Som äldsta syster i en stor barna-
skara behöver man inte lida av di-
rekta sysselsättningsproblem. Men 
i hemmet talas bara ukrainska. Och 
det enda språk hon pluggade i sko-
lan var ryska.

Det var Katjas mamma som frågade 
Anna om en praktikplats för sin dotter. 

– Det var enkelt att säga ja, ef-
tersom jag redan var bekant med 
familjen, säger Anna.

Tillsammans diskuterade de fram, 
när och i vilken omfattning innan 

Praktik i butik
– en väg till integration

”Anna har ett jättestort tålamod 
med mig och det har varit jättekul
 att vara här. Jag har fått mycket 
större självförtroende och förstår 
svenska mycket bättre nu även 
om jag inte talar lika bra”

Praktiken på Ica har gett Katja bättre självförtroende.
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Praktik för asylsökande:

• Det är Migrationsverket som tecknar 
avtal om praktik för asylsökande. Avtals-
tiden gäller max tre månader i taget. 

• Praktiken får som längst pågå i 
sammanlagt sex månader på samma 
arbetsplats.

• Varken praktikanten eller den som 
har en asylsökande praktikant erhåller 
någon statlig eller kommunal ersättning 
för detta.

• Den som har en asylsökande praktikant 
får inte heller betala ut någon egen 
ersättning till personen.

• Praktikanten är försäkrad för olycksfall 
på praktikplatsen genom en försäkring 
som Migrationsverket har genom Kam-
markollegiet.

avtal tecknades med Migrations-
verket, det blev 4 dagar x 6 timmar 
i veckan.

– Men jag förstod att det skulle 
kräva både tid och energi från mig 
och första dagen var jag helt slut, 
berättar hon.

Katja nickar instämmande.

– Jag också, jag hade tung huvudvärk 
när jag kom hem, skrattar Katja.

Men med tiden har de hittat en form 
och en rytm för kommunikation och 
Katja har gjort det mesta som man 
gör i en butik; från att sitta i kassan 
till att plocka upp varor eller städa. 
Och hela tiden har Anna funnits i 
bakgrunden beredd att rycka in med 
översättningar eller instruktioner.

– Men framför allt har vi haft så 
himla roligt, säger Anna.

Praktiken har också inneburit att 
Katja har lärt känna Annas dotter 
Michaela och följt med till stallet 
och börjat rida. 

Anna Gideonsson Ritzén skulle 
gärna se att fler företag eller fören-
ingar erbjöd praktikplats till asylsö-
kande. Samtidigt har hon full för-
ståelse för de som inte kan.

– Men, man ju prova med en eller ett 
par dagar i veckan, det är alltid något.

Text och foto: Åsa Hedman

Vill arbeta för god, 
ren och rättvis mat

I mitten av april togs ett första steg för att bilda Slow Food Ådalen/
Höga Kusten på Niklas Markies gård i Resele och sista helgen i maj 
bildades en interimstyrelse.
Vad maten innehåller och hur och var den är producerad blir allt viktigare 
för många konsumenter. Den internationella Slow Food-rörelsen startade i 
Italien i mitten av 90-talet och är en konsumentrörelse som vill verka för 
att bevara smaker, mathantverk och djurslag som är på väg att försvinna. 
Efter hand har rörelsen spridit sig över världen och nya lokalföreningar 
bildas. I stadgarna står det att rörelsen vill försvara rätten till njutning och 
respekten för den mänskliga livsrytmen som grundar sig på att det råder ett 
harmoniskt förhållande mellan människa, djur och natur. 

– Slow Food-konceptet är outstanding eftersom det är så enkelt, säger 
Karin Lidén som är en av initiativtagarna till Slow Food Ådalen.

– Det handlar helt enkelt om att maten ska vara god, ren och rättvis, 
säger hon.

Föreningen kommer att jobba mycket med utbildning och upplysning 
kring mat.

– Om man kan beskriva och sätta ord på smaker och få en större med-
vetenhet om hur mycket tid och arbete det ligger bakom att ta fram bra mat, 
då blir folk förhoppningsvis också beredda att betala mer för maten. Den 
här hemska jakten på billig mat håller ju på att förstöra hela världen, säger 
Karin Lidén som till vardags är kostchef i Kramfors kommun.

Text och foto: Åsa Hedman

Tunnbröd är en del av Ångermanlands mathistoria, här tillsammans med hemkärnat smör 
och köttfärs som fanns att provsmaka vid Slow Food Ådalen/Höga Kustens första träff.



8   •   Byabladet

Min väckarklocka ringde tidigt, 
klockan var kvart över fyra. Jag 
vaknade till en ljus himmel och 
en knappt märkbar vind. Och en 
del sjöfåglar över fjärden var re-
dan i full gång. 
Efter frukosten gjorde jag min mat-
säck för dagens färd in i markerna 
tillsammans med Björnola Lind 
och Torkel Lundberg. Tillsammans 
skulle vi in till en alldeles speciell 
plats i markerna. Om den platsen 
och arbetet där har jag tidigare skri-
vit om i Byabladet, bland annat i Nr 
1 2015. Vid slutet av april i år hade 
jag även glädjen att på Nämforsens 
hällristningsmuseum i Näsåker pre-
sentera resultatet av inventeringar-
na förra året. Tack till Ådals-Lidens 
hembygdsförening och museet för 
möjligheten att komma till Näsåker 
om detta!

När vi åkte till området var det inte 
för att inventera efter fornlämningar. 
Min roll var en annan: jag var som 
så många gånger förr Stigfinnare åt 
Björnola och Torkel. Denna gång 
för att de skulle filma en del till sin 
kommande film för SVT. Filmens 
tema är renen och människans tid 
tillsammans här i världen. De filmar 
i miljöer alltifrån den äldre stenål-
derns enastående grottmålningar 
i Frankrike till dagens renskötsel 
inom bland annat Ådals-Lidens och 
Resele socknar. Området hör till 
Voernese samebys vinter och vår-
vinterland. Besöksmålet vi skulle 
till var det stora samiska vistet vil-
ket jag upptäckte förra året. Vistet 
är det största nu kända i Väster-
norrlands skogsland och även det 
sydligaste kända i hela Norrlands 
skogsland. 

Filmen är deras tredje för SVT. 
Titeln är ”Renarnas rådare”. Den 
första filmen, ”Röda älgar”, hand-
lar om älgen och människan och vi-
sades, förutom på SVT 2008, även 
bland annat vid Urkult samma år. 
Deras andra film behandlade björ-
nen och människan och har titeln 
”Den helige i päls”. Den visades 
på SVT sommaren 2014 och för-
hoppningvis kommer den att även 
att visas vid årets Urkult. Vi får 
hoppas på det!

Vid elden vi tände när vi fikade in-
till den stillsamma tjärnen nära vis-
tet kom vi bland mycket annat även 
att samtala om hur vi kan uppleva 
landskapet och platserna vi befin-
ner oss i. Vi samtalade om hur vi 
rört oss genom olika landskap och 
alla väderlekar man kan tänka sig. 
Vi samtalade om att ta in olika 

Upp bland bergen 
och in till sjöarna

Björnola och Torkel med sin lilla ”flygare” vilken har en filmkamera under sig. På myrholmen filmades fångstgropar.  
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lukter, ljud och synliga intryck. När 
vi kom att tala om ljud lät korpen 
ett av sina många skiftande läten 
komma farande till oss. Och strax 
därpå hörde vi de försiktiga ljuden 
av grodorna i tjärnen. Tydligen blev 
vattnets temperatur den rätta för att 
de skulle börja sin parningstid. Jag 
föredrar, som i Japan, att kalla ljudet 
för sång, inte att den kväker. Torkel 
lät oss även förstå att vi hörde dub-
beltrasten sjunga. Och strax därpå 
landade ett par knipor på tjärnens 
vattenspegel. Tjärnen blir säkert 
deras egen under den snart kom-
mande sommaren. På avstånd hörde 
vi även tranorna. Strax bakom oss 
forsade Mångmanån fram där den 
har sitt flöde mellan bergen. Vi sam-
talade även om hur det kan vara att 
vistas på en plats som där vi var, en 

plats där vi har så många spår efter 
äldre tids aktiviteter. På sådana plat-
ser kommer vi närmare de männ-
iskor som tidigare levat där. Jag 
vill mena att vi därmed kan erhålla 
en större insikt- och respekt- kring 
samspelet människa och natur. Det 
blir fler tillfällen framöver att vara 
inne i markerna tillsammans med 
Björnola och Torkel. Ett antal ar-
keologiska miljöer i samiskt sam-
manhang kommer då att besökas för 
deras fortsatta filmande.

På tal om att upptäcka fornlämningar 
och yngre kulturhistoriska miljöer 
tipsar jag här om en helgkurs i ar-
keologi och konsten att ”läsa land-
skap”. Det är ett samarbete mellan 
Resele hembygdsförening, Voer-
nese sameby och med stöd från 

Sollefteå kommun. Kursen hålls i 
Resele den 13–14 juni och är öp-
pen för alla och anvar, inga förkun-
skaper behövs. Den är även gratis 
för deltagarna.Välkommen!

Text och foto: Bernt Ove Viklund

Anita Sjödén tyckte det var kul och 
passade på att handla sommarkläder.

Arkeologikurs 13–14 juni i Resele 
Arkeolog Bernt Ove Viklund tar oss 
med ut i markerna för att lära och 
visa oss hur man kan ”läsa land-
skap”. Vi får lära oss grunderna som 
kommer att ge oss en ny dimen-
sion när vi vistas i vår historiska 
närmiljö.
Samling på hembygdsgården Fjället 
i Resele lördagen den 13 juni kl. 10. 
Vi samåker i bilar ut i markerna.
Ta med matsäck och lämpliga klä-
der. Vi beräknar att hålla på mellan 
10–16 båda dagarna.
Anmälan och info 070-688 40 69.

Populärt med klädvisning
Varje vår och höst arrangerar Eva Holmström en klädvisning på Liss-
gården. Och det brukar vara en välbesökt tillställning. 
Först serveras det fika och sedan mannekängar Karin Åberg, tillrest från 
Härnösand, själv i de kläder som hon marknadsför. Där efter är det fritt 
fram för besökarna att prova plaggen. Besökarna är i alla åldrar, men består 
mest av kvinnor.
Vid senaste visningen kom fler besökare än någonsin.
– Ett bekvämt sätt att kunna handla kläder på hemmaplan, tycker Anita 
Sjödén som passade på att förse sig med lite blusar och shorts.

Foto: Nehad Baram

Ett bekvämt sätt att köpa kläder.
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Att gå på loppis har blivit allt 
mer omtyckt och uppskattat. Nu 
finns det ytterligare en att besöka 
och det är Fäbodammens Loppis. 
Det är en underbar känsla att gå 
omkring och titta på alla de under-
bara ”nygamla” sakerna som bara 
ligger där och väntar på att bli upp-
skattade igen... 
Kanske gör du som jag och undrar 
över dess historia och vem som haft 
dem i sitt hem. 
Göran Sandman heter mannen 
bakom denna nya loppis som är in-
rymd i en stor lada vid den vackert 
belägna Fäbodammens restaurang 
och camping ett par kilometer från 

Näsåker. Tanken är att locka till sig 
nya människor som kanske inte 
känner till campingen och  stugbyn 
men som nu kommer att göra det 
genom att besöka loppisen. 

Loppisen öppnade bara för några 
veckor sedan och Göran har haft 
fullt upp med att ordna med allting. 
Han satte in en annons om att han 
ville köpa saker som han kunde 
sälja på en loppis och hade tur, en 
man från Helgum hörde av sig. Då 
Göran frågade vad han hade för sa-
ker så fick han till svar: ”Det är nog 
bättre du kommer hit för det blir 
alldeles för dyrt att berätta om allt 
det på telefon.” Han i Helgum hade 

nämligen sysslat med dödsbon i 
många år och hade två stora uthus 
fulla med saker. 

Redan på denna korta tid som gått 
har Göran märkt att det är nya 
människor som kommer hit, alltså 
fler än jag som gillar loppis! De 
flesta kommer från byar och orter 
runt omkring, men det verkar som 
om Näsåkersborna lyser med sin 
frånvaro... Det får vi ändra på!

Och om ni undrar vad folk efterfrå-
gar mest så är det armbandsklockor 
och hästbjällror.

Text och foto: Desirée Barosso

Fäbodammens Loppis
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Loppis med 60-talsstuk

I sommar har Peter Salomonsson hyrt in sig med 
Omsjö prylmarknad i den vita trälängan mitt emot 
hotellet i Näsåker. 
På de dryga hundra kvadratmetrarna är det verkligen 
fullt med prylar, men det är lätt att hitta, allting är rent 
och prydligt ordnat och exponerat. Det är mycket färg 
och mycket krom och plast, och även om det går att 
finna det mesta på hyllorna finns en tydlig bäring mot 
60- och 70-tal. Och lite 50-tal.

– Ja, jag gillar prylar från den tiden, jag växte upp och 
var ung då och är lycklig över att ha fått uppleva den 
epoken, då var ju allting på väg uppåt.

Han menar att han gärna skulle vilja leva kvar i den 
tiden, därför har han också rockabillyfrissa och kör 
Cadillac till vardags.

– Det är en del av min livsstil, jag klär inte upp mig för 
särskilda tillfällen utan för mig är det raggarslick och 
bälte med Elvisspänne som gäller alla dagar under året, 
säger han.

Elvis har en speciell plats i hans hjärta, Peter arrangerade 
till exempel en minnesgala när Elvis skulle ha fyllt 70. 
Och på loppisen finns många saker med kopplingar till 
rocklegenden. Men vissa Elvisprylar är inte till försälj-
ning, de vårdar han med öm hand och bevarar som rari-
teter för andra att se på, men inte köpa.

– Det är kul när prylar väcker gemensamma minnen, 
säger han.

Det allra, allra mesta är dock till salu, utom sådant han 
kallar för rekvisita som de stilenligt uppklädda skylt-
dockorna eller läderlappsfåtöljen som han fick tag i för 
ett par veckor sedan.

Peter är jämtlänning från början, det var när han träf-
fade sin Rigmor för tio år sedan som han flyttade till 
Omsjö, ett par mil från Näsåker. Eftersom bägge två 
är samlare av stora mått blev det till slut för trångt på 
hemmanet, därför har han tagit sin prylmarknad ner 
på samhället.

Text och foto: Åsa Hedman
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Family Roots-festivalen trummar 
på för tredje raka sommaren. 
Efter en rannsakning av föregå-
ende års erfarenheter så var 
arrangörerna i föreningen Kär-
lekskrigarna rörande överens. 
Trots motsättningar och motgångar 
så kände vi att vi behöver kliva upp 
i lite större skor för att vidare ut-
veckla festivalen. Vi behövde mer 
av allt! För att kunna genomföra 
detta så behövdes fler energiska och 
engagerade ynglingar, mer pengar, 
mer plats, ja mer av allt. 

När så den nystartade föreningen 
Clean Life ifrån Kramfors kontak-
tade oss med önskemål om att få 
vara med att arrangera årets Family 
Roots, föll den största av bitar på 
plats. Dessa unga vuxna kom med 
både engagerad arbetskraft, ekono-
mi och med samma visionsidé om 
vidare utvecklande av festivalen. 
Förutsättningarna kunde inte vara 
bättre då skapandet tog fart.

Vi beslutade att flytta festivalen 
från Kägelvallen i Åsmon till Fest-
platsen på byn samt på prov ändra 
datumet till lördagen efter midsom-
mar, det vill säga den 27 juni. Detta 
för att fler ska kunna delta utan 
att behöva välja bort något under 
midsommar. Med nästan hela om-
rådet i bruk möjliggör vi ett rejält 
utökande av aktiviteter. Hos oss får 
man på inträdet fritt delta ibland 

annat cirkusskola, jättesåpbubble-
verkstad, sång- och lekaktiviteter, 
frigörande dans och djembetrum-
kurs. Mer info finns att läsa på 
vår hemsida karlekskrigarna.se. 
Områdets lekpark festivalrustas 
och viss försäljning finns i bodarna 
uppåt Solscenen som även är den 
scen vi använder för årets tunga 

reggaeartister. De som deltog i fjol 
missunnar säkert inte dem som mis-
sade Ursprunget att uppleva dem i 
år. Utanbygatan är ett band vi är 
ivriga att få lyssna och dansa till. 
Ras Cricket avslutar kvällen med 
sin gedigna erfarenhet och tunga 
sound. Ett DJ-soundsystem matar 
oss med ljuva toner mellan live-
spelningarna.

Ett samarbete med lokala entrepre-
nörer bäddar för ett efterlängtat 
utökande av matutbudet. Med allt 
detta och lite till att erbjuda kän-
ner vi oss slagkraftigare som event 
och hoppas nu även att vädret skall 
tillåta oss att ha det mesta roliga 
under bar himmel. Det är hejdund-
randes stoj och skoj för alla åldrar, 
kom och bjud till, all vinst går dess-
utom oavkortat till barn och ung-
domsverksamheter i kommunen. 

Text: Mika Moretti
Foto: Picasa och Jenny Staaf

Family Roots kliver 
i större skor

”För att kunna genomföra detta 
så behövdes fler energiska och 
engagerade ynglingar, mer 
pengar, mer plats, ja mer av allt”

Reggae-bandet Utanbygatan är bokat för Family Roots 2015.
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Näsåkers camping alldeles intill 
festplatsen drivs av Anna och 
Lasse Abrahamsson. Anna får 
nästan nypa sig i armen när hon 
inser att arrendet är inne på sitt 
19:e år.
När vi träffas håller säsongen på 
att dra igång, receptionen öppnar 
den första juni, men den egentliga 
invigningen brukar ske den 6 juni i 
samband med nationaldagsfirandet 
på hembygdsgården alldeles intill.
Under juni är det relativt lugnt, men 
i juli börjar gästerna att trilla in. 
Många är stamgäster som återkom-
mer år efter år.
– Något som är roligt är att folk från 
vitt skilda delar av landet ser till att 
boka in sina veckor så att de kan 
träffas igen, berättar Anna.
Folk uppskattar den fina utsikten, 
rofylldheten och sköna luften på 
tallmon. En del besöker hällrist-
ningarna eller gör utflykter, andra 

tar det bara lugnt. Thaiserveringen 
på hembygdsgården ligger bara ett 
stenkast bort för de som inte vill 
laga egen mat. En bastu och en bad-
tunna finns för de som är hågade. 
Från mitten av juli börjar förbere-
delserna inför Urkultfestivalen med 
allt vad det innebär och när festiva-
len närmar sig ”flyr” de ordinarie 
stamgästerna innan invasionen av 

festivalbesökare börjar. Festivalen 
är kulmen på säsongen, när den är 
över ägnas i princip två veckor till 
städning. Men intäkterna från festi-
valdagarna är också förutsättningen 
för att campingen ska kunna fung-
era året runt. När bokningen öpp-
nar den andra maj varje år tar det 

bara några timmar innan merparten 
av alla platser under Urkultshelgen 
uthyrda – 200 tältplatser, 30 hus-
vagnsplatser och 10 stugor.
– Men för mig har Urkultfestivalen 
fört med sig mer än reda intäkter, 
säger Anna.
Om inte den hade funnits är hon 
inte säker på att hon skulle ha bott 
kvar i Näsåker. Hon minns hur hon 
tänkte när Lasse försökte övertala 
henne att de skulle flytta upp.
Anna som är storstadsbo från Polen 
och van vid ett stort utbud av akti-
viteter, hade svårt att föreställa sig 
ett liv på landet – i Norrland. För 
Lasses skull bestämde hon sig ändå 
för att ändå testa, fast högst ett år…
Det var också det året som den för-
sta festivalen gick av stapeln. 
– Jag tror att festivalen är en bro-
byggare mellan grupper som annars 
kanske skulle titta lite snett på var-
andra. Det nödvändiga samarbetet 
kring den har inneburit att folk ser 
förbi det yttre, man låter inte sken 
eller yta bestämma, utan det som 
avgör ens uppfattning om andra är 
hur väl man kan nå ett gemensamt 
mål. Urkult har också gett bygden 
en gemensam stolthet
Den andra stora betydelsen som 
Urkult har haft för henne är all den 
kultur som den fört med sig. Inte 
bara under själva festivaldagarna 
utan under hela året. Något hon tror 
beror på den lyckade blandningen 
av urinvånare och inflyttade.
– Våra barn har haft fantastiska 
möjligheter att delta i olika fritids-
aktiviteter under sin uppväxt, och 
allting har hållit hög klass, säger 
hon och räknar upp allt från dans, 
teaterklasser, akrobatik och fot-
bollsträning till evenemang i form 
av teater och konserter.

Text och foto: Åsa Hedman

”Våra barn har haft fantastiska 
möjligheter att delta i olika 
fritidsaktiviteter under sin 
uppväxt, och allting har hållit 
hög klass”
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Pelle Molin, eller Petrus som han 
var döpt till, var inte 26 år fyllda 
när han först kom till Näsåker. 
Han var född mitt i sommaren, 
den 8 juli, men om han själv 
firade någon födelsedag i skoma-
karstugan på Prästnipan är det 
ingen som vet.
Vad vi dock med säkerhet vet är att 
hans födelsedag firas alldeles spe-
ciellt den 8 juli varje år sedan drygt 
30 år tillbaka, och förra året var det 
dessutom 150 år sedan konstnären 
och författaren såg dagens ljus i 
Tjäll, Multrå.

Pelle Molinsällskapets ”Talet vid 
stenen” vid hans hem har således en 
långvarig tradition med en lång rad 
av inbjudna huvudpersoner. 

Tidigare statsministern Thorbjörn 
Fälldin, nyligen bortgångne konst-
nären Pär Andersson och författa-
ren Bo G Hall för att nämna några.

I år blir en minister huvudpersonen 
under minnesdagen i Tjäll, och inte 
vilken minister som helst. Det blir 
självaste utrikesministern för repu-
bliken Jämtland, Kjell Albin Abra-
hamsson, kallad ”Sveriges meste 
utrikeskorrespondent”, journalist och 
författare, född i Östersund.

– Vi är mycket glada över att vi fått 
klartecken från honom, förklarar 
Mariann Hedman, som är primus 
motor i Pelle Molinsällskapet.

Samtidigt som ”Talet vid stenen” 
hålls utdelas också Pelle Molin-
sällskapets årliga kulturstipen-

dium på 5 000 kronor. 2015 heter 
stipendiaten Mikael Wiklund, 53, 
från Junsele, dokumentärfilmare 
och fiskekrönikör. Mikael har pro-
ducerat filmerna ”Väglöst land” 
om att arbeta och bo i fjällen, ”På 
min breda och fula dialekt”, ett per-
sonligt porträtt om författaren Nils 
Erik ”Nicke” Sjödin samt ”Vittror 
och oknytt”, en samproduktion med 
Scenkonstbolaget. 

Mikael står även bakom utgiv-
ningen av det lokala ”Västra-Nytt” 
och han skriver gärna läsvärda krö-
nikor om sitt stora fritidsintresse 
fiske. ”Personligen har jag upplevt 
de största stunderna med fisk jag 
inte fått”, har han hävdat.

Bertil Nordin
Foto: Pelle Molinsällskapet, 

www.pellemolin.se samt privat

Hedrar Pelle Molin 8 juli

”Det blir självaste utrikesminis-
tern för republiken Jämtland, 
Kjell Albin Abrahamsson, kallad 
”Sveriges meste utrikeskorres-
pondent” journalist och förfat-
tare, född i Östersund”

Talet vid stenen” hålls den 8 juli varje år i Tjäll där Pelle Molin föddes. Stenen restes 
1946, 50 år efter Pelle Molins död och är skapad av Holger Persson.

Filmaren Mikael Wiklund från Junsele är 
årets Pelle Molin-stipendiat.
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Kjell Albin Abrahamson har 
ett varmt förhållande till Pelle 
Molins prosa som han menar är 
ständigt aktuell. 
I sitt tal till Ådalsförfattarens 
minne den 8 juli, kommer han att 
beröra vad tiden i Östersund san-
nolikt betydde för den då 20-årige 
ynglingen. Abrahamson menar att 
det var där som Molin bestämde 
sig för att bli konstnär.

Fast det är vid själva författarskapet 
som Abrahamson kommer att lägga 
störst vikt.

– Vi har många spännande norrländ-
ska författare, men Pelle Molin står 
i en klass för sig för att han känns 
genuin och äkta. 

Temat för talet vid Pelle Molins 
minnessten i Tjäll är ”Kulturkamp 

i norr”, hur associerar du till det?
– Att vi alla måste kämpa för vår 
överlevnad. Inte minst måste kul-
turen slåss för sin uppmärksamhet. 

Kjell Albin Abrahamson skräder 
inte orden i sin kritik mot samtids-
kulturen.

– Vi lever i ett fruktansvärt ytligt 
tidevarv där pseudoprogram som 
Let’s dance och Eurovision Song 
Contest (typiskt nog med engel-
ska rubriker) betraktas som landets 
största högtider att jämföras med 

jul och påsk. I en sån tid måste vi 
höja rösten för en kultur som inte 
bygger på trams och yta.

– Jag kommer också att ta upp 
hur det lokala och regionala för-
svunnit i och med globaliseringen, 
hur film och tv har blivit en enda 
stor Europudding med bara covers 
och efterapningar.

Han menar att det finns en panisk 
rädsla bland författare och regissörer 
att vara provinsiella.

– Men det är ju bara det provinsiella 
som är riktigt internationellt. Pelle 
Molins stora litterära insats var insik-
ten att endast det riktigt provinsiella 
är begripligt internationellt. 

Pelle Molins berättelse om kams är 
motsatsen till Europudding.

Berättat för Åsa Hedman
Foto: Lars Andrén

Kjell Albin Abrahamsson om Pelle Molin:

”Han är i en klass för sig”

”Pelle Molins stora litterära 
insats var insikten att endast 
det riktigt provinsiella är 
begripligt internationellt. Hans 
berättelse om kams är motsatsen 
till Europudding”
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Under Urkult förra året arrang-
erades ett nytt motionslopp i Näs-
åker och i år är det dags igen.
Förra året deltog ett femtiotal fes-
tivalbesökare i loppet. För att man 
gillar att springa och för att man 
ville visa sin solidaritet med det 
ockuperade Västsahara. Man star-
tade på Storgatan vid Bidraget och 
sneddade sedan ner för Kärlekssti-
gen vid Hotellet, upp mot kyrkkors-
ningen och sedan en runda på Väs-
tanbäcksmon. Upploppet skedde på 
marknadsgatan där förvånade kun-
der och hurrande försäljare mötte 
löparna. Målgången vid festivalen-
trén var fylld av ballonger och alla 
deltagare kände sig uppskattade.

Salah Amaidan, en maratonlöpare 
från världseliten ledde loppet och 
gav motionärerna några av sina 
bästa löpartips. Han är Västsaharier 
i exil och hans närvaro uppmärk-

sammades också i media. Även i 
år kommer det att bli ett lopp för 
Västsahara under festivalen berättar 
arrangörerna Ådalens Afrikagrupp 
och Bidraget i Näsåker. Loppet går 
av stapeln klockan 11 på lördagen.

Det är många som motionerar i 
Näsåker, alla kan vara med. Loppet 
är ingen tävling utan en rolig och 
viktig manifestation. Vi är många 
som på olika sätt uppmärksammar 
Västsahariernas situation. ”Berätta 
om Västsahara. Sprid information 
om oss.” Det är vad vi får höra från 
flyktinglägren och från de västsa-
harier som har besökt Sverige och 
Näsåker. 

På ”Bidraget” går delar av butikens 
vinst till stöd för Västsahara, med 
en extra satsning under Urkult. På 
lördagen kommer Julia Finér, ord-
förande i Emmaus Stockholm, som 
i mars blev utvisad ur Västsahara 

när hon skulle besöka människo-
rättsförsvararen Brahim Dahane, att 
berätta om Västsahara på Markus-
gården. Allt för att uppmärksamma 
Afrikas sista koloni, som ockuperas 
av Marocko.

Eva-Lotta Breitholtz, 
Sollefteåbygdens biståndsgrupp

Foto: Åsa Hedman

Spring för Västsahara!

Gunni Karlsson, Mari Hansson och Salah Amaidan sprang loppet förra året. Och Mari kommer att göra det i år igen. 

Västsahara 
- 40 år av olaglig ockupation
Västsahara är enligt FN Afri-
kas sista koloni och ockuperas 
till stora delar av grannlandet 
Marocko. Det FN-mandat som 
finns på plats är det enda mandat 
i modern tid som inte har rätt att 
övervaka brott mot mänskliga rät-
tigheter. Situationen är allvarlig. 
Naturresurserna i området säljs av 
Marocko samtidigt som en stor del 
av den västsahariska befolkningen 
bor i flyktingläger i Algeriet, helt 
beroende av bistånd.
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Näsåkers deltidsbrandkår består 
av en styrka på nio personer.
– Men vi skulle behöva ytterligare 
tre brandmän, säger platschefen 
Kent Lidström.

I Näsåker är brandbilen en del av 
den dagliga gatubilden, den cirku-
lerar i centrum eller står parkerad 
utanför Ica eller Konsum eller på 
någons privata garageuppfart.
För så ser det ut för styrkeledaren 
som har jour i en deltidsbrandkår; 
den personen åker direkt när larmet 
går. De övriga två brandmännen 
samlas på brandstationen. Inställel-
setiden från det larmet kommer tills 
utryckningsfordonet ska vara på 
väg är 6 minuter. Det innebär att de 
som ansluter inte kan vara bosatta 
längre bort än till exempel Häxmo 
eller Rå för att hinna i tid. 

Flera veteraner
Förra året ryckte styrkan ut på ett 
50-tal larm, det är fler än tidigare 
eftersom man numera har IPVA-
ansvar (I Väntan På Ambulans) och 
rycker ut på larm som är kopplade 
till akut sjukvård. 

De nio deltidarna är uppdelade i tre 
grupper som har jour var tredje vecka.
– Men vi skulle behöva vara tre till 
så att vi bara behöver gå jour var 
fjärde vecka, säger Kent Lidström.

Själv har han, tillsammans med 
Bosse Johansson, hunnit avverka 
40 år som deltidsbrandman i Näs-
åker. Micke Ritzén och Lars Jonas-
son är också veteraner med sina 
mellan 20 och 30 år i jobbet. Andra 
har kommit in senare och färskast 
är 33-åriga Annelie Olsson som 
började för ett drygt ett år sedan.

Ungdomsdröm
För henne är det en ungdomsdröm 
som har förverkligats.
Det var bland annat mot bakgrund 
av det som hon gjorde civilplikt 
på Räddningsskolan i Sandö. Men 
sedan har andra jobb kommit emel-
lan och med två småbarn i huset har 
det inte varit något superläge för ett 
jobb med jourberedskap. För närva-
rande pluggar hon också på heltid. 
Det var tack vare att svärmor erbjöd 
sig att ställa upp som jourbarnvakt 
som hon kunde anmäla sig hos 

deltidsbrandkåren i Näsåker. Och 
hon trivs. Hon gillar att det är fysiskt 
och omväxlande.

Kunna göra skillnad
– Jag ser det också som en möj-
lighet att kunna göra skillnad för 
människor, säger hon.

Hon vill även lyfta fram att man 
inte behöver känna sig helt låst un-
der jourveckan utan oftast har möj-
lighet att byta ett pass med någon 
annan om det skulle knipa.

Det är fler och fler tjejer som job-
bar som brandmän idag och Kent 
betonar att råstyrka inte är den vik-
tigaste egenskapen för att platsa 
som brandman.

– Man behöver ha bra kondition, 
god samarbetsförmåga och vara 
lösningsfokuserad. 

Annelie lyfter också fram bety-
delsen av den omvårdande biten 
som att kunna möta människor i 
krissituationer.

– Många larm handlar ju om sjuk-
vårdsinsatser, säger hon.

Den som är intresserad av att bli 
deltidsbrandman i Näsåker kan 
höra av sig till Kent Lidström på 
070-645 97 21.

Text och foto: Åsa Hedman
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Det är nu snart 20 år sedan den sista gamla stugan 
på Forsåsbodarna brann upp. 

Under åren 1997 och 1998 gjordes en återuppbyggnad 
och upprustning av Forsåsbodarna. Det blev ett arbete 
om hur man med gemensamma krafter försökte bevara 
ett av våra kulturarv.

Många har under åren frågat efter dokumentation kring 
detta arbete och svaret har då varit att det finns en pärm 
som berättar om arbetet. Pärmen finns i den nya stu-
gan på fäbodvallen. Berättelsen har tidigare lämnats till 
hembygdsföreningen.

Jag har ibland lovat att lämna en bredare information 
om Forsåsbodarna, därför denna bok, där jag har haft 
den tidigare sammanfattande dokumentationen som 
utgångspunkt. Kanske kan denna bok vara mer lättill-
gänglig än pärmen på fäbodvallen och också ge svar på 
frågor från de personer som under åren bett mig skriva 
ner detta i en bok. 

I boken finns mer än hundra namngivna personer som 
på olika sätt har deltagit i återuppbyggnaden.

Här finns nu också vissa kompletteringar till den tidi-
gare rapporten om ombyggnadsarbetet. Under rubriken 
”En äkta norrländsk fäbojänta” skriver Jenny Forssén 
en unik berättelse om livet i fäbodarna under 1900-talets 
början. En levande berättelse om våra fäbodar, som un-
der mer än 100 år haft en mycket stor betydelse för livet 
på landet.

Jenny Forssén (1895–1971) gifte sig med Per Magnus 
(Pelle) Forssén 1914. Jenny är då endast 19 år. Hon fick 
fyra barn, Irma, Gunnar, Anna (Grelsson) och Lisa (Hel-
lentin). När hon skriver om fäbolivet är hon 68 år och är 
Forsås stora bondmora.

Vallbacken maj 2015, Carl-Johan Nyberg
Tidningsurklipp lånad från Anita Berglund, smulansblog.blogspot.se 

Bengt Johansson och Carl-Johan Nyberg njuter i majsolen vid Forsåsbodarna. 
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Boken kan köpas genom 
Ådals-Lidens Hembygdsförening, 
Majken Ritzén (tills Pelle Molins 
stuga öppnar, därefter finns den 
att köpas där) för 150:- eller via 
mig, Carl-Johan, 070-695 74 11.

Forsås fäbodar 

Forsåssjön

Knävecksbacken

Hitta till Forsås fäbodar
Den lättsammaste vägen:
Start från bron vid Nämnforsen. Kör 
mot Ramsele, 5,5 km. Sväng vänster 
mot Edsele, 6,4 km. Sväng vänster mot 
Salsjön, 4,4 km. Strax före vägbom 
sväng vänster och kör fram till sten-
kross. Ytterligare 300 m och parkera

bilen på större yta vid vägen. Gå 60 m 
efter vägen så ser du en snitslad stig 
på höger sida. Följ snittslingen i 400 m 
på lättgången stig så är du framme. 
Totalt 21 km.
Ta med stövlar, en liten våtmark på 
25 m ska passeras.

Den något krävande vägen:
Start från bron vid Nämnforsen. 
Kör till Forsåssjön och vägens vänd- 
plan, 7 km. Gå den gamla stigen vid 
Knävecksbacken 1 km. 
Totalt 8 km. (Stigen har en brant 
backe i början).

Konst-auktion 
i det gröna
För tredje året i rad arrangerar Elna Melin och 
Ylva Warik en konstauktion till förmån för organi-
sationen Läkare utan Gränser.

Auktionen sker på gräsmattan utanför Urhuset och går 
av stapeln klockan 13.00 på fredagen den 31 juli, under 
Urkultfestivalen.

Alstren som auktioneras ut är tavlor, textilier, skulptu-
rer och konsthantverk som skänkts av olika konstnärer. 
Första året 2013 gav auktionen drygt 16 000 kronor och 
ifjol blev resultatet 24 000 kronor. 

– Det känns fantastiskt roligt, säger Elna Melin. 

Behållningen skänks oavkortat till Läkare utan gränser.

Den som är intresserad av att skänka alster till auk-
tionen kan ringa Elna Melin på 070-376 48 59 
eller maila elnamelin@gmail.com 
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En rolig idé som förverkligades första gången 2011 upprepas nu för 
femte året. 
Denna roliga dag är ett arrangemang av Åsmons Samhällsförening. För 
motornostalgikern är det en höjdpunkt – och alla vi som bor i trakten kan 
vara stolta över det vackra landskapet som deltagande bilister glider ge-
nom under själva rallyt. 

Årets datum är 13:e juni – anteckna detta i almanackan och dyk upp på 
Kägelvallen, med eller utan gammalt fordon!

Som veteranfordon räknas en bil/moped/traktor/cykel etc. som är minst 30 år 
gammal. I år välkomnar vi alltså deltagare med fordon från 1985 eller tidigare.

Rallyts 5-års-jubileum kommer att uppmärksammas på olika sätt. Bland an-
nat genom att vi på Kägelvallen kommer att visa Kicki Wiklunds utställning 
om Härnösands raggarkultur som blev så uppskattad i hemstaden förra året.

I vanlig ordning kommer det också att finnas och en del andra aktiviteter 
för barnen – kort sagt, en härlig familjedag planeras. Håll ögonen öppna 
och missa inte denna roliga dag!

Åsa Tova Bergh
 Foto: Barbro Lidström

Veteranfordonsrallyt 
jubilerar  
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Som vi berättat tidigare, så har 
hembygdsföreningen förvärvat 
en timmer byggnad som vi ska 
flytta till tomten vid Pelle Mo-
lins stuga. Tanken är att göra om 
stugan till ett skolmuseum, med 
interiör och stil från runt 1930– 
1950. 
Nu har vi kommit så långt att byg-
demedel för etapp ett har godkänts 
med cirka 170 000:-, vilket kommer 

att räcka till sommarens nedmonte-
ring i Norrmoflo, transport av tim-
ret och byggandet på plats ute på 
Prästnipan i sommar. 

Vi har sökt bygglov och det ska gå 
bra, vi hade 114 meter till bäcken, 
så strandskyddet gäller inte, och vi 
har pratat med länsstyrelsen kul-
turavdelning, eftersom vi behöver 
flytta på Pelle Molinbysten, då 
skolan ska stå ungefär där bysten 

finns idag. När allt är klart kommer 
Pelle att befinna sig mitt emellan 
Pelle Molin-stugan och skolan, som 
kommer att vara vända mot varan-
dra; det blir alltså naturligt att titta 
till och hälsa på Pelle när man går 
från Pelle Molin-stugan till skolan 
och vice versa. 

Till hösten är planen att stommen 
ska vara rest och taket på plats. Un-
der nästa sommar ska allt färdigstäl-
las, med toa, el och avlopp. Invig-
ning planeras till höstterminen 2016.

Christer Borg, 
ordförande i Ådals-Lidens Hembygdsförening

Som vanligt är Hembygdsföreningen tacksamma om ni som bor 
i Näsåker kan hjälpa till med städningen av gräsmattorna ut-
anför Hembygdsgården och Pelle Molin-stugan. När Byabladet 
går i tryck är datum ännu inte bestämt, men håll utkik på byns 
annonstavlor (utanför Konsum, inne på Konsum och Ica, vid 
macken och vid hembygdsgården) så kommer en affisch att 
berätta detaljerna för dig.
Man medtag er förslagsvis egen kratta om man har, Hembygds-
föreningen bjuder på fika och smörgås efter att arbetet är klart.

Christer Borg, 
ordförande i Ådals-Lidens Hembygdsförening

Krattningsdags
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STOR LOPPIS PÅ FÄBODAMMEN 
Alla dagar juni, juli och augusti 
Kl 9–18 

OMSJÖ PRYLMARKNAD I NÄSÅKER
Juni, juli och augusti
För mer info och öppettider 
ring 070-299 16 66

JUNI

6 VETERANFORDONSTRÄFF
kl. 10 i Krånge, 6 km NV 
Näsåker. Välkommen med eller 
utan gammalt fordon – gärna 
med tidsenlig klädsel!
För mer info ring Hans-Erik 
Flodin 070-300 25 41 
el Mona Olsson 072-714 24 45

6 NATIONALDAGSFIRANDE
I traditionell stil, med tåg från 
Lissvallen till hembygdsgården, 
tal, kaffe och kaka, flaggor till 
barnen, fiskdamm etc. 
10:30 Samling Lissvallen för de 
barn som vill bli ansiktsmålade
11.00 Tåg genom byn
12.00 Hembygdsgården med 
Lionståget och hoppborg. 
Mer på affischer på byn veckan 
före.

6–7 LUGNANDE SIGNALER OCH 
KOMMUNIKATION UTAN ORD 
på HUNDraelva
Mer info på www.egetbevag.se 
el 0622-300 12

9 SKOLAVSLUTNING
18:30 i kyrkan. 
Efteråt så kör Lionståget vid 
Hembygdsgården, gratis för alla 
barn. Serveringen där är öppen 
el så kan man ta med egen 
matsäck. Hem och skola bjuder 
barnen på glass och godispåse.  

10–15 RIDLÄGER
Holafors Ryttarförening 
i Hålafors
Kontakt: Linnea, 0729 30 92 11 

12–14 NOSEWORK NYBÖRJARE 
på HUNDraelvan
Mer info på www.egetbevag.se 
el 0622-300 12

20-21 MIDSOMMARSOLSTÅNDS- 
FIRANDE 
Tema: Fred, frid och fröjd
Lördag kl 19:00 basturening 
vid Bastuvallen och kl 22:00 
solståndsceremoni för global 
fred vid hällarna med Anneli 
Sarre.
Söndag kl 11:00 – 17:00 
Samtalscirkel med ”Sticka för 
fred” mm
Kl 17:00 Vegetarisk festmiddag 
i Församlingshemmet. 
Info, pris och anmälan: Ring 
0622-300 90 el 070-368 19 74. 
Senaste anmälan till middagen 
18 juni. 
Arr: Nämforsens kvinnominne

21 JAZZ MED MADELEINE 
ÖSTLUND
Kl 19:00
Gudinnesalen, våning 2 
i Urhuset
Entré: 100 kr
Arr: Nämforsens Kvinnominne 
och Club Sebastian

23/6
–16/8

MYREGÅRDEN ÖPPET
Tisdagar–fredagar 11–20
Lördagar–söndagar 12–20

25–28 REAKTIV HUND 
på HUNDraelvan
Mer info på www.egetbevag.se 
el 0622-300 12

27 FAMILY ROOTS
Reggae-festival
Kl 12-24
På Näsåkers festplats
Entré: Barn upp till 16 år fri 
entré, 16 år och uppåt 200 kr
Arr: Kärlekskrigarna och Club 
Sebastian

29 Ådalslidens SK – Junsele IF
Kl 19.  Lissvallen

JULI

2–5 HUND OCH BARN 
på HUNDraelvan
Sommarläger
Mer info på www.egetbevag.se 
el 0622-300 12

4 2 TILL 2- FAMILJEFEST
Kl 18:00-01:00
Kl 18:00-20:30, Lionståget

17–19 VALP OCH UNGHUND 
på HUNDraelvan
Mer info på www.egetbevag.se 
el 0622-300 12

24–25 RIDLÄGER
Holafors Ryttarförening 
i Hålafors
Kontakt: Linnea, 
tel: 0729 30 92 11
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EVENE
MANGS
KALEN
DERN

13 VETERANFORDONSRALLY
Dyk upp på Kägelvallen med 
el utan gammalt fordon.
På Kägelvallen visas bl a Kicki 
Wiklunds utställning om 
Härnösands raggarkultur.

13 BURN OUT BLUES
Kl 21:00
Hotell Nämforsen 
Entré 100 kr
Arr: Club Sebastian

13 SOMMARAVSLUTNING
med roligheter, Holafors 
Ryttarförening i Hålafors.
Kontakt: Linnea, 0729 30 92 11 

15 Ådalslidens SK – Bjärtrå IS
Kl 19. Lissvallen

15/6
–15/8

VISNING AV NÄMFORSENS 
KRAFTVERK
tisdag–söndag kl 12 och 14 
(ej midsommar). Fri entré

15/6
–15/8

NÄMFORSENS 
HÄLLRISTNINGAR 
OCH MUSEUM
Sommaröppet: Tisdag–söndag 
kl 11–17 (ej midsommar).
Guidning av hällristningarna 
kl 15. Fri entré

15–16 RIDLÄGER
Holafors Ryttarförening 
i Hålafors
Kontakt: Linnea, 0729 30 92 11

18–20 MIDSOMMAR 
PÅ HEMBYGDSGÅRDEN
Torsdag kl 18.00 kläs midsom-
marstången av alla som vill 
vid Hembygdsgården, ta med 
sekatör.
Fredag kl 13:00. Midsommar-
firande med sånglekar, musik 
och dans kring stången.  
Lionståget. Mat och kaffe 
i serveringen. 
Lördag kl 11:00. Friluftsguds-
tjänst vid gamla kyrkplatsen, 
Kaffe med kaka vid Hembygds-
gården efteråt. 
Vid regn inomhus.  

19 MIDSOMMARAFTON med 
SOLLEFTEÅ FOLKDANSGILLE 
Fäbodammen

20/6 
– 28/7

PELLE MOLINS STUGA 
ÄR ÖPPEN
På tisdagar, torsdagar, lördagar 
och söndagar
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Gilla Näsåker på

24–26  BEVAKNINGSLÄGER MED 
NATTÖVNING på HUNDraelvan
Mer info på www.egetbevag.se 
el 0622-300 12

25 FÄBOLOPPET
Kl 11:00
Skogslopp på 7 km, med start i 
Moflo by.
Anmälan till 
Eva Edberg: 070-217 54 87 el 
eva.edberg@utb.solleftea.se.
Kostnad 50 kr, betalas in på 
bankgiro: 871-2762.
Barn tom 15 år är gratis.
Arr: Moflo Byförening och ÅSK 
Motionssektion

25–28 URNKULT
På The Nordic Centre
Boka två eller fyra dagar
För mer info: 
Ring 0622-67 58 00 el kolla 
www.thenordiccentre.se

30/7
–1/8

URKULT
Lionståget går torsdag 17:00-
21:00, fredag 14:00-21:00 och 
lördag 14:00-21:00 

30/7
–1/8

PUBKVÄLLAR 
vid BRANDMANNAMUSÉET

AUGUSTI

17 Ådalslidens SK – IF Älgarna
Kl 19. Lissvallen

17–18 RIDLÄGER
Holafors Ryttarförening 
i Hålafors
Kontakt: Linnea, 0729 30 92 11

18 BADHUSET ÖPPNAR IGEN

28–30 KAMPHUNDSLÄGER 
på HUNDraelvan
Mer info på www.egetbevag.se 
el 0622-300 12

SEPTEMBER

6 Ådalslidens SK – HFC United
Kl 15. Lissvallen

Nästa evenemangsperiod spänner mellan 
17 september och 15 november.
Om du vill ha med evenemangstips 
i nästa nummer, kontakta Emma Nyman 
på tel: 070-27 46 455 eller mail: 
emma@uppstroms.se 
Senast den 30 augusti.

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

EN HELNYKTER FAMILJEFESTIVAL 

AKTIVITETER FOR ALLA ALDRAR

NASAKER   LORDAG 27 JUNI   KL  12-24

UNDER 16 AR GRATIS             OVER 16 AR 200 KR

KARLEKSKRIGARNA.SE

PRESENTERAR

MAT O DRYCK

RAS CRICKET
A.K.A. COMMANDANTE

ursprunget

UTANBYGATAN
  
TOBBERELLI           eek-n-geek 
STUBBEN P          SOUND SYSTEM
FREDRIK DAHL         

FOR MER INFO SE HEMSIDAN!

.. . ..

.. .
. ...

I SAMARBETE MED

..

Posten blir lägenheter 
i höst
Den före detta postlokalen på Kläppvägen kommer att byggas 
om till en eller två lägenheter. 
Det berättar det kommunala bostadsbolaget Solatums vd Timo 
Siikaluoma. Så snart beslutet är klubbat kommer man att sätta 
igång. Anledningen till att man väljer att bygga några få stora 
lägenheter istället för flera små beror på att det redan finns ett stort 
utbud av små lägenheter på orten. 
– Givetvis är det även billigare att bygga en eller två större istället 
för flera mindre, säger Siikaluoma.
Den eller de nya lägenheterna beräknas vara inflyttningsklara 
i augusti eller september.
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Regnet strilade ner men vi i för-
eningen välkomnade till tradi-
tionsenligt sista aprilfirande. 
På danslogen dukades fikabordet 
upp. Vi serverade kaffe , festis och 
hembakat fika, varmkorv och 
Ratana hade bidragit med vårrullar. 
Tack Ratana för goda och uppskat-
tade ”rullar”.

Vid åtta tändes brasan och många 
besökande slöt upp trots det min-
dre roliga vädret. Elden sprakade 
och värmde. Under danslogens tak 
samlades många för att ta skydd 
från regnet och köpte sig fika och 
lotter. Till barnen fanns tomtebloss 
att tända på elden utanför.

Allteftersom gick besökarna hem, 
vi städade nöjda och glada undan 
efter en trevlig kväll. 

Kathrin Nilsson
Foto: Annika Nilsson, Börje Fredriksson

Majbrasa 
i Åsmon

På Kristi himmelsfärdsdag, tors-
dag 14 maj, arrangerade kyrkan 
och hembygdsföreningen Gökotta 
tillsammans. 
Det kalla vädret fick deltagarna 
att tränga ihop sig inne i värmen 
i Bagarstugan. Där bjöds det på 
sång, musik och frukost.

Text och  foto: Anna-Maria Andersson

Gökotta

Putte Kihl och Olov Sjögren underhöll.
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Lördag 13 juni, Kägelvallen, Åsmon
Förarmöte kl.10:00 – Start kl. 11:00

Veteranbilsrally
Fika- & matförsäljning • Barnaktiviteter

Arr: Åsmon samhällsförening. Fortlöpande info på www.asmon.se

Entré: 20 kronor – Välkommen!

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 
21/6–28/7

Midsommarafton, kl. 13
– musik, lekar, lotteri och fisk-
damm. Minitåget avgår för stora 
och små.

Välkommen!

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

Bokningar & info 0622-500 17, 070-265 17 70
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

Lördag 9 maj anordnade hem-
bygdsföreningen en kurs i hur 
man bygger en gärsgård.
Hembygdsföreningen har fått bi-
drag till att restaurera gärsgården 
som löper runt Pelle Molinsstuga, 
Hembygdsgården och hela vägen 
runt nipkanten bort till Festplatsen. 
Jobbet ska göras av Lars Kåren 
med antällda samt ideella insatser 
av föreningens styrelse.

Det var också Lars som kom med 
förslaget att starta projektet med en 
heldagskurs för alla som är intres-
serade av att lära sig mer om gärs-
gårdsbyggande. 

Många ville vara med och av de tolv 
personer som slöt upp var några så 
långväga som från Bredbyn. Alla 
fick lära sig hur man på genuint 
sätt binder en gärsgård som, enligt 
kursledarna Lars Kåren och Lasse 
Englund, ska hålla i minst 20 år.

Deltagarna hade egen matsäck med 
sig och blev också bjudna på kaffe och 
smörgås av hembygdsföreningen.

Det blev en dag med fint väder, 
trevligt sällskap och ny kunskap i 
ett gammalt hantverk.

Ta gärna en promenad runt nipan i 
sommar och se det vackra resultatet.

Text och  foto: Anna-Maria Andersson

Gärds-
gårdskurs
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Vid Brandmanna och Hembygdsgården
4 juli
Markus och Ubbe 
underhåller hela kvällen!

18.00–20.30  
Barnens område: 
–  Sockervadd
–  Lions tåg
–  Ansiktsmålning
–  Hoppborg m.m.
–  Markus och Ubbe under håller med ”Astrids bästa”  
 (börjar kl. 19)

18.00–01.00
Vuxenområdet:   
– Grillat- och ölservering
–  Markus och Ubbe
 trubadurar från kl. 20:30

Hjärtligt välkomna!
Två till Två kommittén

Åsså äre gratis entré!

Socialdemokraternas 
traditionsenliga 
1:a maj-firande
Det var ett traditionellt 1:a maj-firande på Markusgården i 
Näsåker. Årets talare, Linnea Stenklyft höll tal under 2015 
års paroll Kunskap, Frihet, Framtid. Cirka 20 personer hade 
sökt sig till Markusgården trots det kalla och ruggiga vädret.

Marie Aleman

Åsa Sjödén hälsade alla välkommen. Spelemännen Torsten Sillberg och Stefan Strandqvist från Resele 
inledde med ”Ja det är våren” och avslutade med att kompa när 
vi sjöng Internationalen. 

1:a m
aj-fi randet avslutades m

ed kaffe och tårta.
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Vi har lediga lokaler 
för dina behoV.

På vår hemsidan kan du också hitta lediga lägenheter.

www.solatum.se    Tel. 0620-68 28 60, 68 28 63

Solatum hus&hem ab
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Näsåker 
Storgatan 21
242,5 kvm
Ledig omgående

Näsåker
Storgatan 21
70 kvm
Ledig omgående

ramseLe
Storgatan 10 A
90 kvm
Ledig omgående

Telefonisterna på bilden är Svea 
Holmkvist till höger och Hildur 
Persson (gift Nilsson) till vänster.
Vi har haft telefonavbrott – och 
därmed även utan internet – över 
ett och ett halvt dygn igen. Det är 
inget ovanligt hos oss, men det är 
lika besvärligt varje gång...

Fotot är taget 1918 i Näsåkers första 
telegraf. Hur var det på den tiden?

Så här står det i Ådalslidens hem-
bygdsbok:

”Det inrättades en telefon- och tele-
grafstation i Näsåker 1893 med en 
stockholmsfröken Emma Lagerberg 
som föreståndare.  
Abonnenterna fick själva bekosta 
ledningarna till sina apparater och 
även bekosta växelstationens fö-
reståndarinna. Ledningarna var i 
regel i dåligt skick och blev dåligt 
underhållna och själva telefonap-
paraterna läspade och snörvlade 
och var ibland svåra att avlyssna. 
När åskan gick brukade det smälla 

och spruta eldgnistor ur apparaten. 
1895 fanns det åtta abonnenter och 
vid krigsutbrottet 1814 hade antalet 
vuxit till 17.”

Möjligen låg den första telegrafen 
i det ”Blomska kvarteret”. Skylten 
”Telegraf-station” finns till vänster 
i bild.

Anita Berglund
smulansblog.blogspot.se

Näsåkers första telegraf  Socialdemokraternas 
traditionsenliga 
1:a maj-firande

1:a m
aj-fi randet avslutades m

ed kaffe och tårta.
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Lionstågets körschema 
sommaren 2015

6 juni Nationaldagen
Första turen kl 12

9 juni Skolavslutning
På kvällen efter kyrkan

19 juni Midsommarafton
Första turen kl 13

4 juli 2–2 festen
18–20:30 Station vid servicebyggnaden, 
Näsåkers camping

Välkommen 
ombord!
Lions Club Näsåker

Urkult Vi hyr ut tåget till egna privata 
festligheter som bröllop, svensexa, 
möhippa, kalas m m.
För info och bokning slå J-P en pling 
på 070 534 38 18
500 kr för privatperson, 1000 kr för företag

30 juli 17–21
31 juli 14–21

1 aug 14–21

Per Magnus var en av de sista originalen i Näsåker och det 
finns många och roliga historier om denne man. 
Per-Magnus tyckte mycket om kaffe med dopp, och han 
gick gärna på begravningar om det bjöds på kaffe efteråt 
även om han inte kände den som begravdes. Han satt gärna 
med på symöten och andra möten när han visste att det van-
kades kaffe med dopp efteråt. Per Magnus var en oförarglig 
person och han fick gärna delta, för han satt tyst och stilla 
tills kaffet serverades. Då var han först vid kaffebordet! Per 
Magnus var också religiös och gick ofta i kyrkan.
Per Magnus åkte ofta med bussen ner till Sollefteå där han sat-
te sig ner och spelade munspel med en tom kaffeburk bredvid 
sig. De småpengar han fick räckte till bussresan tur och retur 
och en kopp kaffe och då var Per Magnus nöjd med dagen.
Ibland kunde det bli totalt kaos i trafiken när Per Magnus 
gick mitt på gatan för att plocka upp stickor som fanns på 
vägen. Han brydde sig inte alltid om att det fanns andra 
trafikanter och det hände mer än en gång att polisen fick 
komma och ta bort honom från vägen. Per Magnus tog 
dock det hela med godan ro. So what – han vill ju bara 
hålla vägen ren!
Per Magnus Hansson,  ”Karl-Hansch-pojken” eller ” Stick-
Per Magnus” var född 1889 i Lilltjärnmyren i Näsåker. Så 
länge modern levde kunde han klara sitt uppehälle själv 
med att att göra kvastar och dagsverken hos bönder, men 
efter moderns död fick Per Magnus flytta till ålderdoms-
hemmet, först i Rå och senare till Lissgården. Per Magnus 
dog 1973. Anita Berglund, Omsjö

smulansblog.blogspot.se
Bild lånade från Facebookgruppen ”Sollefteå från förr”

Per Magnus 
– sista byoriginalet
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Besök ett av Skandinaviens största och vackraste hällristningsområden. 
Möt spåren och berättelserna från våra förfäders värld. 
• Information • Utställning • Bildspel • Shop • Café • Fri entré
• Guidning av hällristningarna kl 15 
Sommaröppet 15 jun–15 aug: Tisdag–söndag kl 11–17 (ej midsommar).
Övrig tid efter överenskommelse.

Nämforsens hällristningar 
och museum

Visning av 
Nämforsens 
kraftverk
15 jun–15 aug är forsen frisläppt 
och Kraftverket visas kostnadsfritt
tisdag–söndag kl 12 och 14
(ej midsommar).

www.namforsen.com



Frihet…
Regnet och de kraftigt kyliga vin-
darna möts och byter av varann 
om vartannat. Vårens hittills 
gråa toner kan gärna få skifta om 
till en skön och varm sol snart, 
som jag tror är både efterlängtad 
och välbehövlig.
Det blir ingen riktig krönika denna 
gång. Jag tänker istället visa några 
bilder från en flygtur som jag var 
med på nu i början av maj. Thomas 
Nordgren från Resele tog med mig 
upp i ett Ultralätt Siriusplan som 
inte är särskilt stort, men väldigt 
smidigt och med en förvånansvärt 
låg ljudnivå. Vi flög ut till kusten 
och följde den uppöver innan vi 
vände hemåt inåt landet igen. Dessa 
bilder är tagna över Näsåker. Det 
var häftigt att se bygden från ovan 
och att flyga över sitt eget hus! 
Känslan av frihet som är så viktig 
för mig fick sig en enorm skjuts. På 
några minuter är man uppe i luften 
och utsikten är så otroligt vacker att 
man bara går omkring helt euforisk 
efteråt. Och vi hade faktiskt tur med 
vädret den här dagen. Det var lite 
grått i inlandet men ute vid kusten 
var det hur fint som helst. Minst 
20 mil såg vi. Där ute var vi även 
tvungna att kontakta flygledningen 
i Sundsvall för att meddela att vi 
befann oss i luftrummet och för att 
få en speciell transponderkod som 
påvisar positionen och som under-
lättar för flygledarna.
Jag tror på frihet. Jag tror på känslan 
av att bara få segla iväg var man vill. 
Byta riktning om man vill, byta has-
tighet, byta utsikt, byta höjd. Jag tror 
på förändringar. Den här dagen var 
jag hög, lycklig och fri. Nöjd över de 
möjligheter som livet faktiskt place-
rar ut framför en om man själv vill.  
Solen ute vid kusten lät hälsa att den 
snart kommer hit och värmer upp oss 
också! Jag hoppas att den har rätt.
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FOLKFESTVID

NÄMFORSEN

30 JULI till 1 AUG

urkult.se

FOLKFESTVID

NÄMFORSEN

30 JULI till 1 AUG

urkult.se

FOLKFESTVID

NÄMFORSEN

30 JULI till 1 AUG

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

Det är oss du kommer träffa i sommar – Välkommen!

Sofia

Annika Sofia Stefan

MariaÅsaAnna-Karin

Att få ta med och visa sina lek-
saker för kompisarna är roligt 
för barnen. 
Ibland har vi ”visardagar” på Älgens 
förskola. Den dagen får barnen ta 
med och visa en sak, till exempel en 
leksak, de andra dagarna får sakerna 
stanna hemma.

Vi gör ett speciellt bord där saken 
får stå under dagen, barnen gör en 
namnlapp som står bredvid.

Vi samlas allihop på vår samlings-
matta så får barnen en och en berät-
ta om det dom har med för att visa.

Den här visardagen var speciell ef-
tersom vi hade besök av en förälder, 
Marie, som gjorde ansiktsmålning 
på de barn som ville.

Det var ett väldigt populärt inslag. 
Barnen förvandlades till spöken, 
prinsessor, pirat, häxa och djur.
Det blev en festligt rolig dag.

Ett stort tack till Marie som kom 
och förgyllde dagen för oss!

Text och foto: Kathrin Nilsson

Visardag på Älgen 

Sommartider 
vecka 24 – 35

Måndag och torsdag:
10:00 – 13:00
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…hittar du säkrast i din trädgårds- 
och gårdsbutik.
Vi hälsar dig och alla andra 
hjärtligt välkommen!

Öppet: Mån–Fre 10–18, Lör–Sön 10–15. Juni: Endast söndagar!
Telefon: 070-627 20 99

Sommar & 
         romantik...

Veteranfordonsträff 
på ”Motorfordonshistoriska dagen”

6 juni, kl. 10 i Krånge 6 km NV Näsåker
...personbilar, lastbilar, traktorer, mc, 
mopeder, svävare med mera

Välkommen med eller utan gammalt 
fordon – gärna med tidsenlig klädsel!
• Musikunderhållning
• Servering 

• Yxkastning
• Kolbullar m m

För mer info ring Hans-Erik Flodin 070-300 25 41 
eller Mona Olsson 072-714 24 45

Multiidrotts-
plats ersätter 
hockeyrinken
Den gamla hockeyrinken bredvid 
Markusgården har gjort sitt, sar-
gen är rutten. 
Men istället för att bygga en ny 
likadan har ÅSK och Sollefteå 
kommun bestämt sig för att in-
vestera i en så kallad multiidrotts-
plats som kan fungera som isbana 
på vintern och som basket- eller 
volleybollplan med mera när det 
är barmark. 
Den nya idrottsplatsen beräknas 
vara färdig att använda i augusti.

Moléns slutar 
köra taxi
Den 14 juni upphör Moléns Buss & 
Taxi AB med sin taxiverksamhet. 
Anledningen är att Västernorrlands 
kollektivtrafikmyndighet har valt att 
upphandla sjukresor och färdtjänst 
från ett Åselebaserat företag istället 
för att fortsätta anlita de lokala taxi-
företagen i Sollefteå, Ramsele, Jun-
sele, Edsele och Näsåker, under den 
kommande 4-årsperioden.
Det betyder att Näsåker inte läng-
re kommer att ha någon egen taxi-
rörelse.
– Det känns väldigt tråkigt för oss, 
vi har fått säga upp en kille och 
sälja en bil, säger Kjell-Ivar Molén.
Han befarar att även resenärerna 
kommer att drabbas då ett externt 
företag inte har samma lokalkänne-
dom och bilarna finns längre bort.
Företaget kommer dock att fort-
sätta köra skolbussarna.
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Telefon: 0622-68 30 20, 073-275 18 43
bad.nasaker@solleftea.se

Badet har sommarstängt! 
(Personal finns endast på plats dagtid)

– öppnar igen tisdag, 18 aug 16–21!
Spabehandlingar kan bokas* och gymkort kan lösas 
men bara mot kontant betalning.
Annonsering på plats om tillträde till Kraftkällar’n. 
* Ej vecka 27 – 30

Vi önskar alla gäster en glad sommar!

Nya badpriser 
fr o m 1 juni 2015, engångspriser

Vuxen 50:-
Ungdom 25:-
Liten grupp 80:-
Mellangrupp 120:-
Stor grupp 160:-

Gilla oss på

Svante Hamberg är född, uppvuxen och bofast i 
Näsåker och dess utkanter. 
Dessutom har han några natursköna krypin i både 
nordväst och sydöst. En av pärlorna, Hökön beläget vid 
Storsjön, är ett av de ställen som Svante uppskattar och 
tillbringar mycket av sin tid på.

Svante är en energisk och alert person som fortfarande 
springer sina fem kilometer runt byn ett par gånger i 
veckan. Han är aktiv i skidsektionens styrelse och hjäl-
per till vid den nyupptagna skidträningen för ortens barn.  

I mars fyllde Svante 70 år och det tyckte hans klubb-
kamrater var värt att uppmärksammas. I samband med 
ÅSKs årsmöte fick han en varm applåd och en gåva för 
sitt enorma engagemang i klubben.

I över femtio år har Svante ställt upp på mycket, allt 
ifrån att vara aktiv spelare i fotbollslaget till skidåkare, 
löpare, drivande och hjälpande skidtränare, röja och 
sladda spår, publik på matcher och tävlingar. Flitigare 
och mer trogen deltagare till ideellt arbete under så 
många år får man leta efter.

Han står fortfarande något pass på parkeringen under 
Urkult för att jobba in pengar till föreningen. Värt att 
nämna i sammanhanget är att Svante inte längre har 
egna barn eller barnbarn som är boende eller aktiva 
utövare i föreningen. Han är allmänt känd för att ha 

ordning och reda runt omkring sig och att få saker 
gjorda. Något som är guld värt i ideella föreningar 
men ganska sällsynt idag.

ÅSK huvudstyrelsen via Marie Lundin

Firades i dubbel bemärkelse 
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Catering – Sällskap – Fest – Konferens – Möten
Boka oss på Fäbodammen, Lidgatu 

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

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

Roger Nilssons MÅLERI AB

Jag utför allt inom måleri, både 
in- och utvändigt samt tapetsering. 
Företag och privatpersoner 
är välkomna med sin förfrågan. 
För mer information, 
kontakta mig.

OMSJÖ 070-320 78 98

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

www.nipoptik.se

Hos oss får
du kompetens,

valfrihet
och omtanke

Välkommen!

Uttnyttja

ROT-avdraget!

Stöd din hembygd
med vackra

minnesblad vid
begravning eller

gåvobrev vid
bemärkelsedagar

Kontakta Ingelas Café 
0622-105 10

Stöd din hembygd
med vackra

minnesblad vid
begravning eller

gåvobrev vid
bemärkelsedagar

Kontakta Ingelas Café 
0622-105 10

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

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

Dagens lunch 11–14 (vardagar) À la carte 11–20
Besök gärna vår hemsida för menyer och övrig information

Nu även loppis i vår fina dansloge!

Entreprenadmaskiner
Mark- och vägarbeten
Snöröjning mm
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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 Melanie 0738 30 49 52.

Oliver är en begåvad kille med 
goda förutsättningar inom en svår, 
stor och tuff sport – HOCKEY! 
Platserna i topplagen är eftertraktade 
av många redan i mycket tidig ålder 
och konkurrensen är stenhård. På 
plan finns det fem platser ute på isen, 
i första, andra och tredje ”femma” 
vilket utgör ca 15 plaster. Det behövs 
minst fem, sex stycken till som är av 
bra kaliber och kan hoppa in på nå-
gon plats om det skulle behövas. 
Men konkurrensen om att bli mål-
vakt är enormt mycket större, efter-
som den positionen i laget endast 
ger utrymme för EN person och 
kanske tre reserver. Det innebär tuffa 
träningar, hårda pass, och mycket 
vilja för att orka kämpa på. Speci-
ellt i början när man ofta får sitta på 
bänken och titta på matcherna, innan 
man är tillräckligt bra, tillräckligt 
meriterad och har tillräckligt mycket 

erfarenhet för att få äran att vara 
första målvakt. 

Årets stipendiat till Birger Isaks-
sons fond har definitivt viljan och 
glöden att träna så mycket som 
sporten kräver idag. 

Oliver började spela i Ramsele när 
han var nio år och har tränat i sex år. 
Hockey är hans liv. Han tränar fyra 
dagar i veckan med Sollefteå J18 
och spelar matcher på helgerna. Ut-
över detta är det träningsläger och 
hockeycuper året runt i hela landet.  

Skolan är ju såklart viktigast men 
kanske inte alltid roligast. Under 
förra säsongen drabbades Oliver 
av en skada i ljumsken, men är efter 
många olika rekommendationer 
och lång tid äntligen riktigt bra. 

”Det som känns mest snopet är 
att jag ha gått miste om en halv 
säsongs träningsutvecklig,” säger 

Oliver. ”De andra målvakterna har 
ju lyckats träna mer än jag själv 
under den är tiden.”  

Men det är bara att kliva på isen 
igen med nya tag. Och då passar det 
ju perfekt med ett stipendium och 
en liten slant som extra sporre...

ÅSK huvudstyrelsen via Marie Lundin

Oliver Strandberg 
blev årets stipendiat 
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Ritzéns Livs AB
 Öppet: Mån-Fred: 9-18 • Lörd: 9-15 • Sön: 12-15
     Storgatan 19, Näsåker. Telefon 0622–101 08

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

 Hemkörning av varor:

 Onsdagar: Åsmon – Holafors
 Fredagar: Resele – Näsåker

Semesterstängt vecka 27, 28, 29
www.salongenshemsida.se • Storgatan 12, Näsåker • 0622-102 02

Tack för dina besök, 
titt som tätt 
– det gör mig så glad!

Nu har jag många nyheter! 
Världsrevolutionerande Olaplex, 
som ”lagar” ditt hår. Matrixs nya färg, 
Colourinsider som är skonsam mot 
både dig och mig samt 
Cleansing Conditioner, 
en fantastisk bra 
produkt med två 
funktioner i en.
Välkommen in!

Hela sommaren!

Lördagscafé
i stora jurtan, Forsås, Näsåker
Alla lördagar 12–18. Välkommen!

www.uppstroms.se 
0622-100 75

Johnny Harrelind, 070-620 25 55

Sälja huset 
i sommar?
Välkommen att 
kontakta mig!

Friskvård Urhuset

Massage, healing,
 ortobionomi,

inspirationssamtal
presentkort, tavlor, 

linnement, 
Svenskdroppar

Tidsbeställning 
Nina Pudja

070-21 24 225
Välkomna!

Lia Bil- & Däckservice
– begränsat öppet under 18/6–16/8. Vid däckservice ring 070-640 54 02. 

Vi slutar med sjukresor, färdtjänst
och viss kompletteringstrafik

– från och med den 14 juni
Beställning av dessa resor görs fortsättningsvis på 0620-439 00

Skolskjuts och beställningstrafik med buss kör vi som vanligt.
Beställningar görs på 070-640 54 02.

Molèns Buss och Taxi AB

Hamptjärnsvägen 18, Näsåker

Trevlig
     sommar!



J-Ps sparris och briepaj med parmesan

Sätt ugnen på 175°C.

Blanda det smälta smöret med de övriga 
torra varorna. 
Rör i hop tillsätt sedan mjölk till lagom pajdegs-
konsistens.
Den ska vara mjuk och formbar. Blir den för lös 
tillsätt lite mera mjöl.
Tryck ut degen i en smord pajform.
Förgrädda inte pajskalet.

Bryt bort nederdelen av sparrisen koka den 
i lättsaltat vatten ca 2 min.
Spola av sparrisen i kallt vatten och dela 
i mindre bitar.
Spara några till garnering.

Vispa ihop alla indregrienser till stanningen. 
Skiva brieosten.
Häll hälften av stanningen i pajskalet. 
Lägg ner sparrisbitarna och hälften av osten.
Häll på resten av stanningen och fördela resten 
av osten i pajen. 
Lägg på de långa sparade sparrisstjälkarna.
Grädda pajen mitt i ugnen ca 40 min.
Pajen ska ha fått fin färg och stannat helt, 
känn med en sticka. 
Täck med folie om den får för mycket färg.

Foto: Phan

J-Ps Krubb      Tugg& 

Pajdeg:
50 g smält smör
2 tsk bakpulver
2 dl vetemjöl
1 dl grahamsmjöl 
1 1/2 dl mjölk

Hej på er alla läsare av Byabladet!
Jag är en som tycker väldigt mycket om att laga pajer. Har nu funnit en utsökt god paj 
som jag vill dela med mig – passar bra i sommar med lite sallad till.
Lycka till och jag hoppas att ni alla får en fin sommar med många ljumma sommarkvällar.

Stanning:
4 ägg
3 1/2 dl vispgrädde
2 dl riven parmesanost
1/2 tsk salt
ca 1 krm svartpeppar
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Fyllning:
1 bunt grön sparris
150 g skivad brieost
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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.

Byggnadssnickerier
i specialutförande

efter ditt önskemål.
Allmogeportar, fönster, 

trappor, glaspartier 
och inredningar.

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

www.nasakerssnickeri.se

Nu börjar vi försäljning 
av kulglass igen!
– våfflor, bägare, strössel eller topping!
Hembakat mjukt tunnbröd, getmese, honung, 
Emmas skorpor, doftljus, ekologiska tvålar. 
Hantverk. Kaffe, läsk, fikabröd.

Urhuset i Näsåker

För predikoturer, se
annonser i TÅ torsdagar.

Pastorsexp tfn 0622-100 21

Välkommen till
sommarens 

gudstjänster och 
evenemang
i våra kyrkor

Öppettider under sommaren:
Juni–juli, torsdag och fredag mellan kl. 13–17. 
Öppet även under Urkultshelgen.
Semesterstängt v. 26, 27, 28.
Välkommen önskar Marit, telefon 073-815 00 89

Glad musik, 
grillat och dryck

under Urkultshelgen
Se vidare anslag på byn

Välkommen!

B R A N D M U S E E T
N Ä S Å K E R
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Fyra dagar före Urkult – välkommen på workshop i keramik!

4 dagar: 2.300:-, 2 dagar: 1.500:- (Kostnad för leran tillkommer)

För mer info och bokning ring 0622-67 58 00 
eller gå in på www.thenordiccentre.com

Deltagare i kursen campar gratis på gården 
– även under Urkult!
URN-camping är endast för kursdeltagare, deras familj och vänner. 
(Kursdeltagarens sällskap betalar en campingavgift). 

Upptäck en inspirerande miljö mitt i Näsåker och skapa med lera!

Misommarfirandet i Näsåker var 
oerhört stort på 1940- och 50-ta-
let. Det var festligt och folkligt, 
och många kända artister, orkest-
rar och dansband kom och upp-
trädde på Prästnipan i Näsåker.
Jag var ganska liten då och fick inte 
vara ute på dessa ”farligheter”, men 
man kunde inte undgå att tycka att 
det var spännande att se alla männ-
iskor som ”tog över” samhället un-
der midsommardagarna. Människor 
tältade överallt i skogen, i niporna 
och på festplatsen.

Det var fest, en stor fest i Näsåker. 
Alla var ute – människor kom från 
när och fjärran för att fira midsom-
mar i Näsåker. Det var en av de 
största midsommarfestligheterna i 
Norrland på den tiden. Ca 20–25 000 
räknades in då publiken var som 
störst. På Prästnipan spelades Albert 
Vikstens krönikerspel ”Sagornas 
Ådal”, och spelet blev en stor fram-
gång för bygdens arrangörer och 
amatörskådespelare. 

Spelet handlade om Pelle Molins liv 
i Näsåker, och uppfördes under ett 

Från Gästis gästbok

tiotal år under 1950-talet. Kröniker-
spelet återupptogs ett par decennier 
senare, men är nu tyvärr åter nedlagt.

På dansbanan var det dans på kväl-
larna och många stora orkestrar 
besökte Näsåker för att spela under 
midsommaren. Och de bodde själv-
klart på Gästis. I gästboken finns 
bland annat namn på dessa orkest-
rar; Jay Elvings orkester och Jonny 
Campbells sextet. Jag tycker att det 
är fantastiskt fina teckningar de har 
åstadkommit!

Anita Berglund, Omsjö
smulansblog.blogspot.se

Gästisbild lånad från gammaltochnytt.
blogspot.se
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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

 TryckerieT i SollefTeå     Tfn 0620-156 30     
Bruksvägen 18, 881 41 Sollefteå      www.alinea.se

Vi tackar Byalaget för fortsatt förtroende!

Behöver du 
också trycksaker? 

Vi trycker allt från kuvert 
och lösblad till magasin. 

Ring oss!

Nya Begravningsbyrån
Sollefteå

Roger Söderström
Ombesörjer allt vid dödsfall.

Bouppteckningar, testamenten, etc.
Jour dygnet runt.

Storgatan 74 • Sollefteå
Tel: 0620-510 14

Tel: 301 43

Allt inom VVS
och värmepumpar

 Telefon 070 6905 22 78 12

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
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Skicka lösningen senast den 16/8 till Birgit Lidström, Kornellgatan 2, 256 68 Helsingborg. Första rätt dragna lösningen 
vinner en Trisslott. Märk kuvertet ”Byakrysset”.  Glöm inte namn och adress. Lycka till!

Byakrysset 2 • 2015

Namn:________________________________________________   Adress:________________________________________________________________________

KORSORD 
T Y S K T

V A T T E N
S O M

K Y L E R

T W I S T
M E N
I N T E

G O D I S

T O G  S I G
F R A M

M E D
B E S V Ä R

Ä R
E L J A S

B R A  PÅ
A T T  . . .

F Ö L J E R
FA R T YG

N Ä V E

B R Ö D  M .
R I C H E

F R Å G E -
S P E L

E L I O T

G Å T-
F U L L

S P E L A S
I  I N D I E N
S TAT  O C H

F LO D

TA G I T
TA G  I
U P P-

G I F T E N B Ö S S A N

Ä R  D E N
S O M  Ä R
S Ö TA S T

R I N N E R
T I L L

F I N S K A
V I K E N

G Ö M -
F R Ö -

V Ä X T E R

N Ö J E
PÅ

P U B E N

H A W A I I -
G I R L A N D
PA D D L A S

D E T  I

S TÅ R
O C H

P R A TA R

H Ö R S
L Å N G T
Ä R  U T-

T R Å K A D
S TA T E N
I B L A N D

V Å TA R V E T T  A V
E L E -

M E N T E N

L Å N G -
S M A L

D E L  A V
Å K E R G U D I N G

S Ä L J S
S V A R T

I B L A N D

D E N  H A R
K Ö P-

K R A F T  I
I R A K

K A N  E N
J U R Y
A L P-

F L Ö D E

D E  Ä R
I N T E
K O N -

TA N TA

U T-
H Å L L I G
K A N  E N
T R A P PA

F Ö R-
T E C K-
N A D E
N O R A

I N D O -
I R A N S K

I -Ä M N E T
H A R

M Å N G A
B I L A R

M A R T I N -
S O N

S J U K H U S
I  U M E Å

S O V Ä R  D E N
S O M  Ä R

G O D -
M O D I G

O C H
T R I V-
S A M

E N  D E L
A V  E N

K R O N A N A L L E

Ö  I  Ö R E -
S U N D

F I S K E -
R E D -
S K A P

Ä R  D E N
S O M  V I L L

L Ä R A
M E R

S U R R A
A R E N A
I  G Ö T E -

B O R G

T I D I G
G U D -
I N N A

G E R M A -
N I U M

G I B B O N -
A PA

H A R  E J
A L E X-

A N D E R
L U K A S

” E T TA N ”
H A R  F I O L

O C H
G I TA R R TA U B E

T U N G T
L J U D

V I D  FA L L

R Ö R  S I G
I N T E

T R I L L A

S K Ä M TA
O C H

S K O J A

S TA T U S -
S P I S

K E N O -
Z O I K U M

L Ä T T-
S I N N I G

V I N D -
G U D E N

U S A -
S TA T  I
N O R D -

Ö S T

V O LY M -
M Å T T

BIFLOD
TILL RHEN

FA N A N
PÅ  E N

S TÅ N G

F O R M -
G I V A R E

T R O S S M Ä S T E R-
S K A P

F Ö R
Y N G R E

R Ö T-
S I M PA

2  X  5 0
V A R I E -

R A D ,  O B -
J E K T I V

V A R S K O
E L L E R

L A R M A

L Å N G -
T R Å K I G

R I K S -
D A G S -
PA R T I

PÅ  B I L
F R Å N
L I È G E
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Nästa nummer kommer ut 17 september
Skicka artiklar och annonser senast 30 augusti

KORSORD LÖSNING 
S M U LT-

R O N -
P L A T S

D E
L E V E R  I
S T O C K-

H O L M

D E  Ä R
F L I N K A

O C H
P I G G A

D E N  Ä R
O F TA  E N

F O T-
B O L L S -
S K A D A

B O R D -
L Ä G G A S

B R I T T-
G R E V E

G Ö R
D E T

S O M
H Ä N D E R

L E V E R
T E R-

M I T E R  I

D E N  Ä R
E N

D R Ö M ?
A U R O R A

F Ö R S T  I
E N  R A D
O M  2 9

A B R A -
H A M I A N

HAR SINA
SIDOR

R I K T I G  D Å L I G

bl@one.se D E  H A R
F Ö T T E R-

N A  PÅ
J O R D E N

H A R  S I N
K A N A L
R E PA -

R E R A T S

I N T E
T I D I G T
U T F Ö R-
S Ä L J -

N I N G E N
P O P P I S

P O P-
L A D Y

G L A T T
S T I M

H AY-
W O R T H

D O C K A

U P P-
R E PA D
K R I T I K

T O R S K-
F I S K

M I N S K A  I
I  S T Y R K A

V I L L
U P P-

F I N N A R E
G Ä R N A

FÅ

F Ö R E N A R
S T U D E N T-

K Å R E R

D E N
D A N S A S

O F TA
I  K I LT

H A N  Ä R
S N A B B

G A S -
P R E F I X

E N
M I L N E -
F I G U R

L Ä T T
B I T E N

S K Y D D A R
R O V O R

E N
R Y M D -
F I G U R

R I N N E R
T I L L

S E I N E

S A M M A  S O M  J E T

K Ö R  TÅ G
I  N O R G E

B R I T T-
PA R T I

G Ä R N A
L Å TA  FÅ

E N N
K O K K

D E T  LY-
S E R  U P P

C I T Y
N Å G O N

B E G Y N -
N E L S E -

B O K S TA V

E T T
PA M P I G T

R U M

S K I L S M Ä S S O S TA D
S A M M A

S O M
N Ö T TA

L E V E R
I N T E  I

E N  S TA D

S Ä N D E R
N Y H E T E R

K O R T
B I T

Ä R  E N
D E L

T Y S K A
V I N E R

L I T E N
S K I V A

Ö R I K E

H Å R D
Y TA

S N I L L E N

S K R E V
D E N

T R E D J E
M A N N E N

B L E V  D E
S O M  K O M

I N  PÅ
S K O L A N

H Å K A N S S O N  S O M
S J Ö N G  I  B A N D E T

T H E  J A N G L E R S

S A C K ,
S Å N G -

E R S K A N

K U T

FÅ G E L-
S P I N D E L

D E M
T I L L-

H Ö R  V I
M E N A

E N
G R E K I S K
PA R T Y- Ö

L Ä K E -
G U D I N N A

U S A -
O N K E L

F I X A
S M Ö R-
G Å S E N

Ä R  D E
S O M

I N T E  Ä R
S A M S

D R A R
F Ö R S T  I
S C H A C K
BIBELDEL

H Ö J D
T O N

K O R T
F Ö R

C E S I U M

K A N S K E
I  S N A P S -
G L A S E T

B R U K A -
D E  M A N

O X A R

Ä R  M E D
I  M Å N G A

V I TS A R

K A N
G Ö R A
N Y T TA

V I D  K R I S

B R U K A
H U -

V U D E T

V
S

A
A S

S
S A

A A

T R
RE
T
E R

T

Å
L

K
K

K

N Å

C
K U

F P
S A

A
A A
A

A

Ä R
R E

R T
A S S

L

L

N

M
G G
G

I
K

B L E A
A

P
P

A T TE N
NN
G

M NO J S

S

R RT EI
R U N A AS DF R E A
N S
A

B E
R

T TE EN NO
L B O U I I IN

N
T A L

R E N
N

NO C S E
E E E

P
S L I T S

AA
K

R

RG N
A N NT

T

R

G H I L

L
K

U N G E

E

E E E RU O P N A

A
S

A R A N LT E N E I R
B R

E E
TV

S
I A I S S

S

C
O ON O K A

A A AT R P I M T

Lösning på Byakrysset 1 • 2015

Prenumeration
Alla hushåll i Näsåker får
Byabladet. Övriga i Sverige
kan prenumerera. För endast 
150 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 2015 • Årgång 16

Manusinlämning för sommarnumret senast 17 maj

Sportlov i Lia

Vinnare är Märta Törnquist, Kista som vinner 
en Trisslott. Grattis!

19 insända lösningar. 

september • höst  

Glada Byarutan

Den ena norrlänningen till den 
andra:
– En gång fällde jag en hel skog.
– Det är väl inget. Jag har varit i 
Abisko och huggit all skog på Nuoja.
– Men det ligger ju ovanför träd-
gränsen...
– Nu, ja!

VD:n på ett företag var känd för att alltid kräva absolut 
punktlighet. Alla som kom för sent till ett sammanträde 
fick böta en tia. En gång frågade en försenad kollega vad 
han egentligen gjorde med alla pengarna.
– Dem lägger jag i en fond så att jag ska kunna gå i pen-
sion tidigt, skämtade chefen.
Alla kring bordet plockade fram sina plånböcker och lade 
upp varsin femtiolapp.

Radannons
ÅSK söker vedsponsor
Vi söker någon som har möjlighet att sponsra med 
ved till skidbacken. Det är ved som allmänheten får 
nyttja när de vistas i backen.
Vi tackar och bockar på förhand!
Kontakta Lars ”Bubben” Lundgren 
Telefon 0703 54 81 18



IVT Center!
Hos oss hittar du marknadens enda Svanen-märkta värmepumpar.

EU-certifierad utbildning inom värmepumpsinstallationer.
Sture: 070 649 39 81 • Zacke: 070 691 22 26

Välkommen till Stureplan!

Storgatan 47, Näsåker

–  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)

Handla där du bor
– billigare än du tror!

Nu säljer vi även mjukglass!
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


