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I sommar kommer Byalaget att renovera tre av de 
sex ängsladorna nere vid älven. Ladorna har under 
åtminstone 150 år utgjort en profilbild när man 
blickar ut över Nämforsen. 
De finns med på fotografier från 1880-talet och av bygg-
tekniken att döma är några av dem betydligt äldre. I en 
av ladorna har träsnidaren Zakris Pehrson från Lidgatu 
ristat in sitt namn och årtalet 1812.

– Det känns roligt att vi tack vare bygdemedel har fått 
möjlighet att rusta upp de här ladorna innan förfallet gått 
för långt, säger Nisse Humlesjö, från byalaget.

– Ladorna är viktiga för Näsåkers kulturlandskap och lig-
ger dessutom utmed en vandringsled som innebär att de 
kan vara trevliga att stanna till och rasta vid för turister 
och ortsbor som är ute och rör sig i landskapet, säger han.

En annan tanke är att de kan användas som ett smidigt 
exkursionsmål för skolklasserna på Näsåkers skola som 
via ladorna kan få en viktig inblick och koppling till 

forna tider både genom att platsen varit boplats under 
stenåldern samt genom den odlings- och jordbrukshisto-
ria som under flera hundratals år låg till grund för män-
niskors överlevnad i Näsåker.

På sikt är förhoppningen att en av stugorna ska kunna 
inredas till en övernattningsstuga. Nu handlar det i för-
stone om att byta ut de nedersta stocklagren och ge stu-
gorna nya spåntak. Tanken är att alla de sex ladorna ska 
kunna vara upprustade om några år.

Byalaget

Ängslador rustas upp

Ängsladorna nere vid älven är en typisk profilbild i Näsåker.

En av ladorna är mer än 200 år gammal, det vittnar inskriptionen 
från 1812 om.
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Jag är inte gammal nog att ha som 
barn sovit i en inbyggd sängkoja 
mitt ute i skogen. Som förr om 
somrarna när oftast unga kvin-
nor, fäbodjäntor eller vallpigor, 
flyttade med boskap ut till skogs 
till en öppen plats med fäbodar 
där de skulle bo och djuren beta 
utanför. 
Nu är jag i alla fall gammal nog 
att besöka en sådan plats och 
känna tiden som stannat, för där 
i skogsgläntan har den gjort just 
det. Utanför står några kossor 
och betar precis som förr, men 
det finns idag inga boende i fäbo-
darna. Istället är det till för sådana 
som oss, två nyfikna på upptäckts-
färd i vårt nya landskap. 

Vi tog cyklarna en av de få vackra 
och något varma dagarna i juni förra 
sommaren, packade ner mat, ved, en 
fällkniv och begav oss norrut efter 
Omsjövägen. En lång slingrande 
väg med uppförsbackar och ned, 
skog och åter skog. En handritad 

karta visade oss vägen och vi kom 
fram trötta i benen men nyfikna 
och ivriga, mest att snart få äta men 
också att kolla in platsen som var 
vårt mål, nämligen Mobodarna. Vi 
lämnade cyklarna och begav oss in 
på en stig, klättrade över ett staket 
och hälsade på kossorna som tit-
tade nyfiket på oss. 

Efter en liten bit öppnade sig en 
glänta som lystes upp av den sena 
eftermiddagssolen, det var allde-
les tyst sånär som på vindens sus i 
träden och fåglars sång. Fäbodarna 
var bevarade i fint skick, efter att 
ha inspekterat dem valde vi den 
som kändes hemtrevligast. Som 
tur var fanns det madrasser och 
filtar, för det hade vi ju inte tänkt 
på att ta med. 

Hungriga gjorde vi upp en eld utan-
för och kände in området. Tänkte 
att här, precis här, har människor 
gått, barn lekt, kvinnor arbetat 
och kanske precis som vi suttit vid 
brasan och grunnat över livet. Känt 
stillheten och närheten till natu-
ren. Efter några grillade vegokor-
var begav vi oss ut i skogen för att 
hitta en sjö och prova fiskelyckan, 
hittade sjön men dessvärre ingen 
fisk. Då kom vi den briljanta idén 
att cykla upp till Nävernäsan och 
kolla in den berömda utsikten, det 
var redan sent men nätterna är ju        

Cykeltur till Mobodarna 

Daniels långa armar räcker inte riktigt runt. 
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Fakta:
Mobodarna är en välbevarad fäbod-
vall som rustades upp 1990-91. Stu-
gorna är öppna för övernattning och 
det finns en kallkälla med vatten. Ved 
tar man med själv. De ligger vid södra 
gränsen till Oringsjö-urskogs natur-
reservat. Vintertid följer du marke-
rade skoterleder, sommartid från 
Näsåker upp mot Omsjö, sväng höger 
mot Stugsjövägen, sen vänster mot 
Fängsjö. Efter några kilometer ser du 
en infotavla. Tänk på att lämna dem 
i det skick du fann dem och ta med 
ditt skräp. 

ljusa och beckmörkt skulle det ju 
inte bli. Enligt kartan så skulle det 
finnas en stig den letade vi, och 
letade. Vi cyklade en bra bit stan-
nade till vid en ingång som skulle 
kunna vara den vi letade, gick in 
på den och till en början var det en 
tydlig stig men den försvann mer 
och mer. Tillslut hade vi gått på tok 
och det var bäst att vända om. Det 
tog lång tid att komma tillbaka till 
fäboden, trötta och frusna gjorde vi 
upp eld i stugan och installerade oss 
i en varsin koja. 

Vi låg i varsin, på tvären för folk 
var lite kortare förr. Mot morgon-
sidan vaknade jag tidigt, törstig och 
med grusiga ögon och något stel tog 
jag mig till kallkällan för att dricka 
iskallt vatten och blaska av mig. 
Skogen började sakta vakna till liv 
och jag med den. Så småningom 
blev det dags för frukost, en kopp 
kaffe eller två innan det var dags att 
bege oss hemåt. Men först letade 
vi upp den uråldriga ”Oringsjötal-
len” som vi hört talas om, den stod 
redig och grann, bred i omfånget 
hela 3,2 meter i omkrets, vi gav 
den en varsin kram och tackade för 
att vi fått spendera vår tid där och 
att vi ses snart igen. Sa hejdå till 
kossorna, promenerade tillbaka till 
våra cyklar och trampade tillbaka 
till civilisationen. 

Att ha förmånen och sova ute till 
skogs så där är något alla borde 
göra, ta sig tid att släppa allt och 
bara vara – ett med naturen. 
 Text och foto Anna Erika Olofsson 

Är man kort nog sover man gott nog. 

Från kallkällans iskalla vatten väcks både kropp och knopp till liv. 



Fjällsjöälven 
– kan den återställas?
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I vintras inträffade ett maskin-
haveri i Kilforsens kraftverk som 
ledde till total torrläggning av 
vissa partier i Fjällsjöälven ned-
ströms Imnäsdammen. 
Detta har nu lett till att ett stort antal 
föreningar i Näsåker ställt sig bakom 
ett krav om omprövning av villko-
ren för verksamheten vid Kilforsens 
kraftverk. Tanken är att moderna 
villkor för kraftverket ska göra så 
att vinterns olycka inte upprepas, 
men också se till att mer vatten alltid 
spills i Fjällsjöälven, till gagn för 
växt- och djurliv, och givetvis också 
fisket och alla som bor vid älven.
Fjällsjöälven är idag reglerad, 
vilket innebär att vattnet som nor-
malt runnit i de två sista milen av 
älven, istället leds via en bergtunnel 
fram till och ned i Kilforsens kraft-
verk. Det är en stor mängd vatten, 
162 000 liter varje sekund är med-
elflödet i Fjällsjöälven. Idag rinner 
det bara 100 liter per sekund under 
vintern från Imnäsdammen, och 
500 liter per sekund sommartid. 
Det är alltså mindre än en tusendel 
av vattnet som rinner i ursprungliga 
älvfåran under vintern och det förstår 
nog alla att djur och växter som levt 
i Fjällsjöälven sedan isen försvann 
för nästan tiotusen år sedan, inte mår 
bra av detta. Som krav på Vattenfall 
byggdes ett antal spegeldammar för 
att upprätthålla illusionen att älven 
finns kvar… Och så har det sett ut 
sedan drygt 60 år tillbaka.
Olyckan i Kilforsens kraftstation 
ledde till att Vattenfall var tvungna 
att öppna dammluckorna i Imnäs-
dammen för att undvika ett damm-
haveri. De flesta kraftverksdammar 
är inte byggda för att tåla att vatt-
net svämmar över dammkrönet. 
När luckorna öppnades ändrades 
flödet från 100 liter per sekund till 
100 000 liter inom loppet av några 
få minuter. Effekten av en så plöts-
ligt ändrad tappning motsvarar att 
spola på en toalett…
Det var också över 20 grader kallt 
under de dagar som det tappades 
vatten, vilket ledde till kraftig isbild-

ning nedströms. När sedan maskin-
haveriet var löst, och vattenflödet 
ströps till det ”normala”, dvs. 100 
liter, frös den lilla mängden fast på 
all is som bildats på grund av det 
kraftiga flödet under några dagar.

Förmodligen har mycket av djurlivet 
strukit med, men det finns ändå kvar 
öring på sträckan, det visar ett prov-
fiske som utfördes i början av maj.

För att se till att detta inte händer 
igen har alltså en begäran om 
omprövning skickats till länssty-
relsen i Härnösand, som är till-
synsmyndighet över vattenkraften 
i länet, och dessutom är den myn-
dighet som har rätt att lämna in en 
omprövningsansökan. Föreningarna 
som skrivit under denna begäran är 
Näsåkers Fiskevårdsområdesför-
ening, Åsmons Samhällsförening, 
Byalaget Näsåkers Samverkan, 
Urkult, Moflo Byförening, Moflo 
Viltvårdsområde, Höga Kusten – 
Ådalarnas Naturskyddsförening och
Naturskyddsföreningens länsför-
bund. En begäran om stöd för om-
prövningen har också skickats till 
Sollefteå kommun. Som ordförande 
i Älvräddarnas Samorganisation ar-
betar jag med frågan även från den 
föreningen. 

Vi ser tre saker som viktiga att ändra 
på i villkoren. För det första ska 
kraftverksägaren Vattenfall alltid 
hålla en marginal till dämnings-
gränsen så att de inte behöver öppna 
luckorna så snabbt som skedde i 
vintras. Vetenskapen har visat att 
mjuka tappningsförändringar är 
bra, och det är också ett krav i den 
äldre vattenlagen som nuvarande 
dom för kraftverket vilar på. För 
det andra ska det varje år spillas 
extra mycket vatten under en vecka 
eller två, för att simulera en vår-
flod. Översvämningar vid vårflod 
är oerhört viktigt för att ekosyste-
met ska må bra, och bland annat har 
vi en rödlistad växt i Fjällsjöälven, 
Klådris, som behöver dessa årliga 
översvämningar. För det tredje ska 
tappningen öka både vinter- och 
sommartid. De regler som finns idag 

ger staten rätt (via länsstyrelsen) 
att utan ersättning till kraftägaren 
kräva en minimitappning på max 
5 procent av produktionsvattnet. 

Det innebär att vi året runt skulle 
kunna ha cirka 8 000 liter per 
sekund istället för de skvättar som 
spills idag. Då får Fjällsjöälven till-
baks lite av sin strömmande karak-
tär igen, och vattnet blir friskare. 
Allt växt- och djurliv skulle må bra 
av detta, och fisket skulle förbättras 
väldigt mycket.

Denna process, som nu är upp-
startad, kommer att ta tid. Just nu 
pågår ett projekt från Havs- och 
vattenmyndigheten där alla vatten 
med stora kraftverk i ska kartläg-
gas för att se vilka åtgärder som ska 
genomföras. Åtgärderna får inte 
innebära att verksamheten försvå-
ras väsentligt. Vi som driver frågan 
anser inte att 5 procent av produk-
tionsvattnet som istället leds i sin 
naturliga fåra är en sådan väsent-
lig påverkan. Om vår begäran tas 
om hand och genomförs kommer 
det i alla fall att ta minst tre eller 
fyra år innan beslut om ompröv-
ning kan tas. Och i det läget väntar 
en lång domstolsprocess, där Vat-
tenfall med alla medel kommer att 
försvåra och hindra omprövningen, 
det är så kraftbolagen alltid utan 
undantag gör. De vill ha exakt allt 
vatten till sin produktion. 

Är det någon som har frågor kring 
vad detta kan innebära till exempel 
för de som bor längs Fjällsjöälven 
får ni gärna ta kontakt med mig.

Text och foto Christer Borg

Fjällsjöälven vid Kilforsen.
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Det är full fart på Lissvallen när 
ÅSK:s fotbollssektion sparkar 
igång årets fotbollssäsong.  
I år är första gången på många år 
som det inte finns något A-lag, men 
det ser inte ut att vara något problem 
med tillväxten. Tre barn- och ung-
domslag tränar en gång i veckan. 
I miniligan (5–7 år) är Annelie 
Olsson huvudtränare och Tessan 
Karlsson lagledare medan Åsa 
Rockberg och Manuel Bojén är 
hjälptränare. Mellangruppen (8–10 
år) tränas av Igor Bezhenar och den 
äldsta gruppen (11–14 år) av Conny 
Hellström.
– Vi är grymt tacksamma för alla 
personer som ställer upp och hjäl-
per till att träna, liksom för alla som 
jobbar ideellt under Urkultfestivalen 
med att sälja hamburgare och sköta 
parkeringen, men vi behöver ändå 
bli fler, säger Tessan Karlsson.
Hon hoppas att det ska gå att få till 
många träningsmatcher i sommar. 
Fotbollssektion planerar också att ha 
någon form av publikt evenemang 
på Lissvallen för att entusiasmera 
fler att börja spela fotboll.
– Jag hoppas att fotbollsintres-
set sprider sig, det rör sig ju om 
en väldigt rolig lagsport där man 
tränar både kropp och knopp, inte 
minst när det kommer till att lära 
sig samspela.
Hennes dröm är att kunna sätta Näs-
åker på fotbollskartan igen.
Om någon vill försöka dra ihop ett 
vuxenlag eller anmäla sig de nuva-
rande grupperna går det bra att kon-
takta Tessan, 073-81 85 166.

Text Åsa Hedman
Foto Tessan Karlsson

Fotboll på tillväxt

Äldsta gruppen.

Mellangruppen med tränare Peter Bezhenar.

Miniligan.
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Igor Bezhenar kammade hem två SM-guld i armbrytning på 
Ekerö i våras.

Duktiga barn på barngympans terminsavslutning den 27 april. 
Leya Erlandsson hoppar fram över minihäckarna.

Från gruppen Illusion deltog i UKM i Kramfors, Liv Moretti, Matilda Malmesjö, Nora Borg och Nora Olofsman. 

Ett 20-tal barn har deltagit i 
ÅSK:s barngympa under våren. 
Annelie Olsson, Fanny Smed-
man och Lottie Själander leder 
aktiviteterna.  
Den 27 april var det säsongsav-
slutning och i september kör man 
igång igen.

– Vi gör det här för att vi vill upp-
muntra barnen att röra på sig, säger 
Annelie Olsson som gläds över det 
stora intresset.

Barngympan kan vara en brygga 
över till mer specifika sporter som 
skidor, fotboll, hockey eller pingis 
och i vår har även armbrytning 
introducerats i Näsåker. Detta tack 
vare tre bröder från den ukrainska 
familjen Bezhenar som vistas i 
Näsåker i väntan på asyl. När trion 
deltog i SM i armbrytning på Ekerö, 
kammade Igor Bezhenar hem hela 
två SM-guld.
– Det känns som att ha vunnit en 
miljon, säger han.

Utöver sport frodas musiklivet 
bland unga i Näsåker. Inte mindre 
än fyra olika konstellationer bestå-
ende av sammanlagt tio tjejer deltog 
till exempel i musiktävlingen ”Ung 
Kultur Möts” i Kramfors i våras.
– Det känns jätteroligt, jag hoppas 
att utvecklingen fortsätter åt det här 
hållet, säger Örjan Schwieler som 
undervisar på Kulturskolan.

Text Åsa Hedman
Foto Jenny Staaf

Unga aktiva i Näsåker
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Nu är det bestämt, biblioteket 
kommer att flytta in i Näsåkers 
badhus. 
Beslutet togs vid kommunstyrelsens 
sammanträde i mitten av maj. 

Men det kommer att dröja ett bra tag 
innan själva flytten blir av meddelar 
Bengt Åkerlind som är chef för Sol-
lefteå kommuns kultur- och fritids-
verksamhet.
– Först måste vi titta på hur vi ska 
bygga om foajén så att den kan använ-
das så bra som möjligt, säger han.
Man behöver också undersöka om 
det är möjligt att utföra ombygg-
nationer samtidigt som badhuset 
är öppet eller endast kan göra detta 
under sommartid.
– Men senast hösten 2017, bör det 
vara klart för en flytt, säger Åkerlind.

Delade meningar
Bland Näsåkersborna råder det blan-
dade meningar om det är en bra eller 
dålig idé. Kommunstyrelsen var inte 

heller helt enig i sitt beslut, fyra (av 
femton) politiker yrkade återremiss 
och ville ha ett bättre underlag, men 
majoriteten röstade för.
– Argumenten emot en flytt är fram-
för allt att de nya lokalerna blir 
mindre och att den naturliga kopp-
lingen till de sammanträdesrum och 
grupprum som finns på Medborgar-
kontoret idag försvinner.

Mer centralt
Argumenten för en flytt är att öka 
tillgängligheten genom ökade öppet-
tider och en mer central placering.
– Jag upplever att badhuset är något 
av ett hjärta i Näsåker och vår för-
hoppning är att kombinationen av 
badhus och bibliotek ska bli en till-
gång för både badgäster och biblio-
teksbesökare, säger Bengt Åkerlind.
Tanken är att personal som jobbar 
i badhuset tillsammans med med-
borgarkontorets halvtidsanställda 
generalist ska kunna hjälpa till vid 
enklare in- och utlåning. Den bib-

lioteksanställda kommer, liksom i 
nuläget att finnas på plats en dag i 
veckan.

Färre hyllvärmare
Bengt Åkerlind ser inget egentligt 
problem med det minskade loka-
lutrymmet utan hänvisar till att 
moderna bibliotek riktar in sig på att 
ha ett bra flöde av litteratur och att 
snabbt kunna skaffa fram de böcker 
som efterfrågas istället för att ha 
onödiga hyllvärmare som ingen rör. 
Hur många datorplatser eller sitt-
platser som kommer att finnas är 
oklart, liksom huruvida medborgar-
kontorets anställda ska ha ett eget 
rum eller inte.
– Vi kommer att samråda med alla 
inblandade för att skapa en så bra 
lösning som möjligt, självklart blir 
det en kompromiss, men vi hoppas 
att det ska bli en bra kompromiss, 
säger Åkerlind.

Text och foto Åsa Hedman

Badhus + bibbla blir sant

Malin Kenntoft som jobbar på Medborgarkontoret och 
hjälper till på bibblan.
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Ingela Nilsson som driver Ingelas 
Café i Centrumhuset mitt emot 
hotellet är den som blir årets Näs-
åkersbo 2015. Hon kommer att ta 
emot utmärkelsen vid national-
dagsfirandet på Hembygdsgården 
den 6 juni.
Det var många röstande som före-
slagit Ingela: ”Hon är guld värd, kul 
att vi har ett fik i lilla Näsåker så 
man får sig lite gofika ibland”, löd 
en av motiveringarna.
– Jag blir jätteglad, det känns jätte-
roligt att få uppskattning för det 
man gör, säger Ingela.

En dröm som blev verklighet
Hon berättar att hon inte tvekade en 
sekund när hon sommaren 2007 blev 
erbjuden att ta över caféverksamhe-
ten i Centrumhuset. Det var lite av 
en dröm som gick i uppfyllelse.
– Jag såg framför mig hur jag 
skulle baka och pyssla om gästerna 
och ta det lugnt och kanske sitta 
och sticka eller bläddra i någon 
veckotidning i pauserna, konstate-
rar hon med ett stort skratt.

Men så blev det förstås inte. Hon 
öppnade den 29 juli, veckan innan 
Urkultfestivalen det året och det 
var full rulle från första stund. Hon 
jobbade ensam i åtta månader innan 
hon anställde Elsa Persson som har 
funnits på plats sedan dess. För 
ett par, tre år sedan hoppade Fia 
Edlund in på en halvtid.
– Vi har blivit ett sammansvetsat 
gäng som funkar bra ihop och har 
väldigt kul tillsammans, säger Ingela.

Allt är roligt
Egentligen tycker hon att alla syss-
lor i caféet är roliga.
– Jag gillar både att baka och laga 
mat och träffa kunder och leveran-
törer. I princip alla jag har haft att 
göra med under årens lopp är också 
vänliga och trevliga.
Ingela som är uppväxt i Söderfors 
någon mil uppströms själva Näs-
åker, arbetade först som elevassis-
tent på Näsåkers skola innan hon 
gick över till att jobba i skolköket. 
Men varje sommar drev hon café-
verksamhet på hembygdsgården. 

Ingela blir
årets Näsåkersbo

Det hann bli fjorton somrar innan 
hon skaffade sig eget året runt.
– Visst händer det att jag tänker 
att det hade varit skönt att vara 
anställd istället, men det är något 
särskilt med att ändå själv få 
bestämma hur man vill ha det.
Men det är tidiga morgnar, sena kväl-
lar och en hel del nattarbete. En natt 
i vintras bakade hon 645 kanelbullar.
– Hur trött jag än är, när jag går och 
lägger mig, känns det alltid lika 
roligt att vakna på morgonen och 
veta att jag ska till cafét, säger hon.

Kokkaffe ska det va
Pyttipanna, rullpannkaka med kött-
färsfyllning och raggmunk med 
fläsk är rätterna som slås om för-
staplatsen på caféets tio-i-topplista.
På fikasidan är förstås de hemba-
kade kanelbullarna i en klass för 
sig, men äppelkaka med vaniljsås 
ligger inte långt efter.
Ingela har alltid bara serverat kok-
kaffe, bryggaren åkte raka vägen 
ner i källaren.
– Jag gör som jag är van och alltid 
har gjort, bryggkaffe blir så svart 
och äckligt om det får stå för länge.

Vill utveckla
”Ingelas” har blivit en självklar 
sammanträdeslokal för många av 
byns föreningar, titt som tätt lyser 
det ifrån cafédelen om kvällarna 
och en gång i månaden arrangeras 
handarbetscafé i samarbete med 
Ådalslidens församling. Då är det 
knökfullt av handarbetande damer 
och en och annan yngre.
– Jag är jättetacksam för att fören-
ingslivet vill stödja mig, säger hon.
Catering med maffiga smörgåstår-
tor är ännu ett ben i verksamheten. 
Och allra helst vill hon utveckla 
ytterligare.
– Jag skulle vilja bygga om köket 
så att jag kan utöka matsedeln och 
servera dagens rätt.

Text och foto Åsa Hedman 
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Luffarslöjd, täljning, stickning, 
broderi, bandvävning, en påse 
bullar, en hund och ett gäng 
glada entusiaster är ingredien-
serna för ett trevligt möte. Ung 
som gammal, för ålder spelar ju 
ingen roll när man har roligt till-
sammans. 
Att dessutom sitta på en vacker plats 
med utsikt över älven, gör det hela 
ännu bättre. För just idag är det pre-
miär att sitta ute och slöjda en stund 
innan solen försvinner bakom berget. 
Och trots det fina vädret så kommer 
några trogna för att fortsätta på sina 
verk, prata om allt mellan himmel 
och jord, fika och umgås. 
Det är Vera och Gunter som även 
låg bakom idén till snöskulpturerna 
i vintras som hållit igång kvällarna 
sedan en tid tillbaka. De startade 
förra våren med träffar i jurtan nere 

hos Emma och Max som driver 
Uppströms. Men när det blev för 
kallt ute och det krävdes mer eld-
ning än slöjd så flyttade hela gänget 
till en av deltagarnas hem istället. 
Men nu är de alltså tillbaka vid 
jurtan, några sista gånger innan det 
är över för den här säsongen. Kväl-
larna har varit mycket uppskattade 
av deltagarna och nya vänskaps-
band har knutits an. Att göra saker 
tillsammans istället för att sitta 
hemma på kammaren och knåpa, 
är ett avslappnat och enkelt sätt 
att umgås. Och kanske lär man sig 
något nytt eller får hjälp med något 
som krånglar. 

Viveka har idag med sig en stor 
påse med metalltråd som hon ska 
visa Freja hur man gör luffarslöjd. 
Och luffarslöjd berättar Viveka det 
är när man binder korgar, figurer 

och ja allt möjligt av just metalltråd. 
Namnet kommer nämligen ifrån 
tiden då det fanns luffare som vand-
rade runt och sålde sina hantverk. 
Fast framförallt kunde de påvisa för 
landsfiskalen som ville mota bort 
dem som lösdrivare att de minsann 
jobbade för brödfödan. Nuförtiden 
används slöjden av många fler men 
man kan än idag se människor som 
gör trådhantverk för att sälja spe-
ciellt på gator i storstäderna. Freja 
får i alla fall snabbt hum om hur det 
ska göras och det dröjer inte länge 
förrän hon har en korg på gång. Det 
är ett lysande exempel på en tradi-
tion som går från en generation till 
en annan. 

Text och foto Anna Erika Olofsson 

Hantverkskväll vid jurtan

Johannes gör vävda band i glada färger förstås.

Ett glatt gäng har samlats för att slöjda och umgås i den härliga kvällssolen. Från en hand till en annan, att slöjda lär 
man sig bäst i praktiken. 
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Maxida Märak X Systraskap

Shantel & Bucovina Club Orkestar

MaIa Barouh • Emil Jensen • Joanna Connor 

Glesbygdn • Nino Ramsby • sallyswag • Sousou & Maher Cissoko 

euskefeurat • räfven • Charlie Parr • jaron Freeman-Fox

Islam Chipsy & EEK • Nadia NAIR • Ahlberg, Ek & Roswall • CRASH NOMADA 

Lyset i forsen • Monika Njavas Island Jazz • olle lindvall • Nordan 

Nive Nielsen & The Deer Children • viguela • Ladies Got The Blues

Songbirds Collective • LIana • gibrish • Sonic Groove Society • Duo Vox

Kieslowski • Mittfolk • Looptok feat Maja Långbacka & Cirkus Cirkör

Eldnatt • Poesi • kurser • Barnaktiviteter • Ekologisk mat • Marknad

Maxida Märak X Systraskap

Shantel & Bucovina Club Orkestar

MaIa Barouh • Emil Jensen • Joanna Connor 

Glesbygdn • Nino Ramsby • sallyswag • Sousou & Maher Cissoko 

euskefeurat • räfven • Charlie Parr • jaron Freeman-Fox

Islam Chipsy & EEK • Nadia NAIR • Ahlberg, Ek & Roswall • CRASH NOMADA 

Lyset i forsen • Monika Njavas Island Jazz • olle lindvall • Nordan 

Nive Nielsen & The Deer Children • viguela • Ladies Got The Blues

Songbirds Collective • LIana • gibrish • Sonic Groove Society • Duo Vox

Kieslowski • Mittfolk • Looptok feat Maja Långbacka & Cirkus Cirkör

Eldnatt • Poesi • kurser • Barnaktiviteter • Ekologisk mat • Marknad

4-6
augusti

2016

4-6
augusti

2016

folkfest vid

nämforsen
folkfest vid

nämforsen
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Succé redan första året. Nu dags 
att anteckna lördagen den 30 juli. 
Då körs Fäboloppet i Norrmoflo 
åter, denna gång med betyd-
ligt flera deltagare och förstärkt 
arrangemang.

– Vi räknade med ett femtiotal del-
tagare i fjol, 109 kom till start. I år 
tror vi på dubbla antalet, men vi 
har beredskap för att ännu flera vill 
vara med, säger Christoffer Kårén 
från ÅSK och Anton Sjödin från 
Norrmoflo Byförening, som samar-
rangerar Fäboloppet.

Allt tyder på rekorddeltagande. 
Många har redan anmält sig.

Och det blir sannolikt inte bara 
lokala förmågor och semestrande 
hemvändare i startfältet. Turistby-
rån i Sollefteå berättar att många 
intresserade även har hört av sig 
från platser långt ute i landet.

Ett rejält utökat deltagarantal kan 
eventuellt medge penningpriser till 
de främsta.
– Ja, det är något vi funderar över, 
bekräftar Christoffer och Anton.
Deltagarna tar sig fram på en natur-

skön men också utmanande stig, 
från Norrmoflo by till Moflobo-
darna, en anrik fäbovall med både 
lång historia och galna historier. 
Målgång vid stugorna, som på hösten 
disponeras av det lokala älgjaktlaget.

– Fjolårets lopp blev verkligen 
lyckat. Skönt löparväder, sol men 
ändå inte för varmt. Fin stäm-
ning, inte minst vid målet uppe vid 
”gammboérn” där alla utspisades 
med bananer, godis och dryck och 
där även korv och kolbullar fanns 
att köpa. Inte minst gjorde kolbul-
larna, hemlagade efter gammalt 
recept, stor succé. 

Prispengar i potten

Fäboloppet väntar
rekorddeltagande

”Fjolårets lopp blev verkligen 
lyckat. Skönt löparväder, sol 
men ändå inte för varmt”
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Lionstågets körschema 
sommaren 2016

6 juni Nationaldagen
Första turen kl 12

15 juni Skolavslutning
På kvällen efter kyrkan

24 juni Midsommarafton
Första turen kl 13

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

Lions Club Näsåker

Urkult Tåget kan bokas av företag och 
privatpersoner under sommaren 
för egna turer. 
Välkommen med din bokning 
till J-P 0705 343 48 18

4 aug 18–22
5 aug 10–12, 13–22
6 aug 10–12, 13–22

– Kanske kommer de tillbaka, 
kanske väntar en ny kulinarisk över-
raskning med bäring mot bygden. 
Diskussioner och planering pågår, 
berättar Anton Sjödin.

Golvplankor på myrarna
– Förutsättningarna för deltagarna 
blir ännu bättre i år. Snitslingen blir 
tydligare. Vi fortsätter att röja längs 
stigen. Vi bygger nya och förstärker 
spänger där det är som blötast.

– Vi har tacksamt fått gammalt fint 
golvvirke av snickeriet i Näsåker. 
Nu blir det dans över myrarna, 
säger Christoffer Kårén.

Masstart på vägen i början på byn, 
några hundra meter landsvägslöp-
ning längs lägdorna genom byn och 
sen till höger rätt upp i skogen, över 
stock och sten och en del sumpig 
terräng, totalt 7,2 kilometer med 200 
meters understundom krävande stig-
ning. För många blir det en utma-
ning i hård konkurrens. För andra en 
skön skogsutflykt i lugnt tempo.

– Det är det som är det fina med 
Fäboloppet. Du väljer själv om du 
vill ösa på i tävlingsklassen eller 
om du bara vill lufsa i sakta mak 

tillsammans med andra motionä-
rer och tänka på de förfäder som i 
generationer trampat samma stig. 

Från 1700-talet och ändå långt in 
på 1900-talet släpade bönder med 
familjer, pigor och drängar med sig 
prylar och pinaler i ryggsäckar och 
kontar, längs den här sträckan har 
hästar, kor och getter förflyttats för 
ett par månaders sommarviste.

Drickalangare längs stigen
– Oavsett vilken klass du väljer får 
du fin service. Här och där längs 
stigen i skogen står drickalangare 
beredda att ladda på med ny vätska 
och energi, berättar Anton Sjödin.

I fjol var det segraren i damklassen, 
Amanda Mattsson från Sundsvall, 
(som  gått på skidgymnasiet i Sollef-
teå)  som hade den totalt bästa tiden, 
38,24 ,ett par sekunder snabbare än 
segraren i herrklassen, Mattias Wes-
terlund, Junselbördig stockholmare. 

Äldste deltagare i fjol var Lennart 
Rastbäck, 77 år, från Sörimnäs.

På Fäboloppets facebookssida finns 
värdefull information, aktuella inter-
vjuer, men också berättelser och 

anekdoter från förr, då stigen fortfa-
rande var snöret mellan sommar och 
vinter i Norrmoflo.

Tips: låt dig också inspireras av 
Thomas Gradins fantastiska film 
från fjolåret lopp, också på facebook.

Text Torsten Blomquist
Foto Christer Borg, Torsten Blomquist
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Lia Bil- & Däckservice AB

Hamptjärnsvägen 18, Näsåker • Ring för prisuppgifter och tidsbokning: 070 640 54 02

Succé för vår försäljning av OK Q8 oljor! Stort sortiment i lager!
Alltid till ett konkurrenskraftigt pris

Vid köp av minst 200 liter – fraktfri hemleverans!

Alltid lågpris 
på däck!
Michelin, Nokian, 
Hankook, Continental 
bland mycket annat. Vi 
monterar även däck du 
köpt via internet.

Vi är åter-
försäljare 

för tyska inverter-
svetsar från EWM med 
3 års garanti samt för 
Olssons i Ellös 
– reservdelar och till-
behör till din traktor

Allid på 
vårt lager 
Miljöbensin, tigersåg-
blad, kapskivor, vin-
kelslipar, borrkassetter, 
avfettning, billampor, 
bilschampo med mera.

Problem med 
mygg och knott?
Vi säljer Mosquito 
myggfångare med 
tillbehör.

Molèns Buss & Taxi
Beställningsresor med buss upp till 22 platser 

Begränsade öppettider mellan 23/6 – 22/8

Glad sommar önskar vi alla kunder och vänner!

Den kvällen var jag med om en musikupplevelse som 
berörde mig djupt. Du vet när musik når ända in i själen 
och fyller ditt inre med värme, du känner dig fridfull, 
stillsam, fylld av känslor, berörd så tårarna fyller ögon-
vrån. Så kände jag då. Jag ville bara gå upp och krama 
den underbara kvinnan som stod på scenen med sin 
gitarr. Martha bördig från Brighton i England, med en 
röst så mjuk och len men med mycket kraft. Jag påmin-
des om Joan Baez, Joni Mitchell, Beth Orton – alla fan-
tastiska kvinnor med unika röster.

Martha bjöd på folkvisor, egenskrivna texter och några 
covers, jordnära och genuint fångade hon publiken. 
Till och med så att många av oss sjöng med i refränger. 
Det lät så stämningsfullt att hon ville anställa oss alla. 
En fin kväll med skön stämning, mycket skratt och his-
torier, där kärlek om omtanke stod i fokus. Och jag och 
min syster lämnade stället med en ny favorit att lyssna 
in oss på, tror inte vi var de enda som kände så. 

Och visst är det ett privilegium att få se bra musik i vår 
lilla by, att artister vill komma hit och spela är ju himla 
häftigt. Att kunna mötas och umgås, fika, ett sätt att 
komma varandra närmare och känna gemenskap. 

Text Anna Erika Olofsson bild lånad av Urkult

Stämningsfull kväll 
med Martha Tilston 
Visst är det härligt när man går på ett evenemang som 
du inte har en aning om hur det kommer att bli, blir 
så mycket bättre än du någonsin kunnat ana. Så var 
det för mig när Martha Tilston kom och spelade på 
Markusgården den 2 april, en spelning som arrang-
erats av Kulturflödet, Urkult. 



Byabladet   •   17

Skrattsäker kväll
Kulturföreningen Club Sebastian och Näsåkers 
Teaterförening gör tillsammans en storsatsning till 
hösten. Den 17 september hoppas de lura ut alla 
soffsittare till en helkväll i vårt folkkära och sak-
nade humorpars anda.
Det blir en rafflande musikföreställning i Hasse och 
Tagestil där man utgår ifrån deras förträffligt humor-
rika alster. Musikföreställning ”Var blev ni av? – eller 
en svensk hund har inga ränder”. Den bygger helt 
och hållet på Svenska Ords produktion; alltså sånger, 
monologer, limerickar, revynummer och annat som 
HasseåTage framfört. Åtta musiker och nyskrivet 
arrangemang bäddar för en kväll du säkert kommer 
skratta dig dubbelvikt. 

OBS det är endast förköp, så för att garantera en plats 
bör du köpa en biljett, säljs endast på Ingelas Café. 

Bild lånad från scenkonstportalen 

Lia-visan
I mitten av 70-talet, tog Karl-Erik Hoflin initiativ till att skriva 
en visa om Näsåker och ge ut på skiva för att göra bygden 
mera känd. Det blev Liavisan. Texten har Byabladet fått av 
”Ejjan” Franzén. Melodin är samma som ”My bonnie is over 
the ocean”.

I Norrland där skogarna susa
och bergen sig höja mot skyn
där sommarens nätter är ljusa
man möter en underbar syn

Refräng: Ådals-Liden
platsen som vi alla håller kär
LIA-LIA!

Sagornas Ådal det är
Väl fordom i forsen man jaga
sitt byte i fullaste sken
om detta förtäljer vår saga
om detta man ristat i sten

Refräng: Ådals-Liden etc

Om ringdans när mor låg i väntan
om Kams som var härlig och fin
om pojken som fria till jäntan
det skrev våran Pelle Molin

Refräng: Ådals-Liden etc

Mot söder vår bygd skickat strömmen
där jobben blev många förståss
vår ungdom nu hoppas på drömmen
om ”ström” som går åter till oss.

Refräng: Ådals-Liden etc
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Näsåkers turisthotell har bytt 
ägare och blivit asylboende.
– Ambitionen är att det ska bli ett 
vanligt hotell igen om några år, 
säger Michel Orto som är en av 
delägarna.
Michel som bor i Näsåker har 
många strängar på sin lyra, han är 
både krögare, ventilationstekniker 
och social företagare. Han driver 
ett personligt assistansbolag och 
har två restauranger i Sollefteå. 

– Men det har länge varit en dröm 
för mig att kunna göra något av 
hotellet i Näsåker, här där jag bor, 
berättar han.

När de tidigare ägarna bestämde sig 
för att sälja, kontaktade de honom 
för att höra om han var intresse-
rad. Men eftersom byggnaderna – 
hotell med tillhörande annex – hade 
mycket stora behov av renovering, 
kändes det som en våghalsig sats-
ning att köpa och om väldigt mycket 

pengar att ligga ute med utan att veta 
om de skulle gå att få igen.

Men genom att rusta och renovera 
till asylboende såg han en rimlig 
chans att kunna hantera en del 
av finansieringen och kontaktade 
några presumtiva partners. Sagt och 
gjort, i december var köpet klart. 
Och i princip från dag ett var repa-
rationerna igång. 

– Men byggnaderna var i betydligt 
sämre skick än vi trodde, vi fick 

Hotellet blir asylboende

Michel Orto bjöd in näsåkersborna till grillfest på hotellet för att välkomna de första asylsökande.
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göra många akutåtgärder innan vi 
kunde sätta igång med de större 
bitarna som ventilation och brand-
skydd.

Renoveringen tog mycket längre 
tid och kostade betydligt mera 
än beräknat, men efter knappa 
sju månader var allting klart och 
anläggningen godkänd av Migra-
tionsverket. I början av maj kunde 
de första 14 asylsökande flytta in i 
annexet.

I nuläget kan man ta emot 45 per-
soner, men kanske sammanlagt 60 
personer i höst.

– Jag tror och hoppas verkligen att 
det här ska bli bra, säger Michel.

– Hotellet behövde räddas, Näsåker 
behöver fler människor och nöd-
ställda människor på flykt behöver 
ett bra mottagande, säger han.

Hur lång tid det kan ta innan hotel-
let åter blir hotell vågar han inte 
svara på. Det är inte bara själva 
renoveringen som blivit dyrare, 
de löpande kostnaderna ligger 
långt över vad som var budgeterat 
medan ersättningsnivåerna från 
Migrationsverket har sänkts sam-
tidigt som försäkringsbolagen har 
chockhöjt försäkringspremier och 
självrisker. 

– Hade jag vetat ifrån början vad 
jag vet idag, hade jag aldrig gett 
mig in på det, säger Michel som 
trots allt väljer att se optimistiskt på 
framtiden.

– Nu hoppas jag att de asylsökande 
får ett bra mottagande i Näsåker, ju 
varmare välkomnande, ju enklare 
kommer det att gå.

Det han ser framför sig om fem år 
är ett levande attraktivt hotell med 
pub, restaurang som kan serva 
såväl ortsbor som turister.

Text och foto Åsa Hedman

Mingel mellan ortsbor och nyanlända.

Perfekt grillväder.

Ziad sköter grillen.



20   •   Byabladet

 

20   •   Byabladet  

STOR LOPPIS PÅ FÄBODAMMEN 
Alla dagar juni, juli och augusti 
Öppet från kl 10 
Fäbodammen, Lidgatu 

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

SOMMARCAFÉ
Alla lördagar i juni och juli, kl 12–18
Stora jurtan på Uppströms gård i Forsås 
För mer info: wwww. uppstroms.se 
el 0622-100 75

UTSTÄLLNING
Datum: Kring midsommar
Plats: The Nordic Centre, Näsåker
Arr: Integrationsgruppen i Näsåker, 
ABF Västernorrland, Länsstyrelsen, 
Helen Blästa och alla deltagare
För mer info: www.thenordiccentre.com 
el  0767 66 84 35

JUNI

2 TORSDAGSSOPPA
Kl 11–13
Ådals-Lidens församlingshem

4 Vårstädning, kl 10
Krattning och städning på 
festplatsen.
Ta gärna med egen kratta.
Arr: Hembygdsföreningen

4–5 Hundkurs:
LUGNANDE SIGNALER OCH 
ORDLÖS KOMMUNIKATION 
på HUNDraelvan
Mer info på www.egetbevag.se 
el 0622-300 12

5 BIOVISNING
Kung Fu Panda 3 och Batman 
vs Superman: Dawn of Justice 3D
Markusgården
Kl 15: Kung Fu Panda 3 
Kl 18:30: Batman vs Superman 
Arr Stiftelsen Näsåkers Bio 
och Markusgården

17–19 Hundkurs:
VARDAGSLYDNAD 
OCH AKTIVERING 
på HUNDraelvan
Mer info på www.egetbevag.se 
el 0622-300 12

18 VETERANFORDONSRALLY
Dyk upp på Kägelvallen med 
el utan gammalt fordon

19 FJÄLL-LOPPIS
Kl 18–20
Resele hembygdsgård

21 SMYRNAS SECOND HAND 
OCH LOPPIS
Kl 18–20:30
Gåsnäs

20 MIDSOMMARSOLSTÅNDS- 
FIRANDE 
Tema: Helhet och helande
Kl 12 Guidning Gudinneutställ-
ning, Urhuset.
Kl 14–16 Maj-Britt Capener 
berättar om nordens ursrungs-
gudinna Hel, Urhuset.
Kl 17 Vegansk festmiddag på 
församlingshemmet.
Kl 19 Samisk teater “Håll elden 
levande” på församlingshemmet
Kl 20–22 Nina Pudja dansar för 
oss och Malin Spjuth sjunger.
Gudinnesalen Urhuset.
Kl 22 Samling i Labyrinten för att 
sedan gå ner till Nämforsen.
Info, pris och anmälan: Ring 
0622-300 90 el 070-368 19 74.
Sista anmälan till middagen 18/6 
Arr: Nämforsens kvinnominne

22 Hundkurs:
DOFTDISKRIMINERINGSPROV 
i samarbete med Svenska Nose 
Work Klubben
på HUNDraelvan
Mer info på www.egetbevag.se 
el 0622-300 12

23/6
–16/8

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

23 MIDSOMMARSTÅNGEN KLÄDS
Plats: Hembygdsgården
Kl 18 
Arr: Hembygdsföreningen

24 MIDSOMMARFIRANDE
PÅ HEMBYGDSGÅRDEN
med ringlekar, folkdansupp-
visning m.m Lionståget. Mat 
och kaffe i serveringen. 
Kl 13
Arr: Hembygdsföreningen

24 MIDSOMMARFIRANDE
Kl 12
Myre Idrottsplats

På gång i

sommar!

6 FÖRESTÄLLNING
– ARABISKA VÅREN
Framförs av Issa-band 
Kl 18, Marcusgården
Entré: 100:-, asylsökande gratis
Arr: Club Sebastian

6 NATIONALDAGSFIRANDE
Vi tågar från Lissvallen kl 11:00, 
firandet vid Hembygdsgården 
startar 12:00
Arr: Hembygdsföreningen

7 SMYRNAS SECOND HAND 
OCH LOPPIS
Kl 18–20:30
Gåsnäs

8 FJÄLL-LOPPIS
Kl 18–20
Resele hembygdsgård

9 ÖPPET HUS PÅ BOULEBANAN 
för alla intresserade i alla 
åldrar. Vi berättar om regler och 
teori för boulespel och avslutar 
med praktiska övningar under 
överinseende av några ärrade 
kämpar. Allt är gratis och för-
eningen bjuder på fika efteråt. 
Kl 18, Trastvägen 4
Arr: PRO Ådals-Liden Boule

11 HANTVERKSMARKNAD
Backsjön
Mer info på 
www.norrlandtulpaner.se

12 HÄSTLOPPIS
Kl 11, Holafors
Ridskolans sommaravslutning 
med loppis på utrustning. Boka 
bord via Linnea 0729 30 92 22.
Arr. Holafors ryttarförening

12 FJÄLL-LOPPIS
Kl 18–20
Resele hembygdsgård

15 SKOLAVSLUTNING
Kl 18:30
Ådals-Lidens kyrka

15/6
–14/8

NÄMFORSENS 
HÄLLRISTNINGAR 
Nämforsens Hällristnings-
museum och guidade turer av 
Nämforsens hällristningar
Plats: Nämforsens Hälristnings-
museum och Nämforsen
Museet har öppet tis–sön
kl 10.30-17.15. 
För guidade turer se 
www.namforsen.com

15 FJÄLL-LOPPIS
Kl 18–20
Resele hembygdsgård

16 TORSDAGSSOPPA
Kl 11–13
Ådals-Lidens församlingshem



 

25 FRILUFTSGUDSTJÄNST 
MED KYRKKAFFE
Plats: Hembygdsgården
Kl ca 12
Arr: Hembygdsföreningen

26 ÅSMO-NOSEN/
NOSE WORK-TÄVLING 
på HUNDraelvan
Mer info på www.egetbevag.se 
el 0622-300 12

29 KVÄLLSLOPPIS
Kl 18–22
Hela Resele

JULI

1–3 Hundkurs:
RALLYLYDNAD
på HUNDraelvan
Mer info på www.egetbevag.se 
el 0622-300 12

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

4–8 Hundkurs:
NOSE WORK-LÄGER FÖR 
HELA FAMILJEN
på HUNDraelvan
Mer info på www.egetbevag.se 
el 0622-300 12

7 BAKLUCKELOPPIS
Kom och sälj – Ingen avgift!   
Eget bord eller släp  
För mer info: 0730 77 54 19
Fäbodammen, Lidgatu

9 2 TILL 2- FAMILJEFEST
Vid Brandmanna och 
Hembygdsgården
Kl 18–01
Arr: Två till Två kommittén

10 RESELEDAGEN
Kl 11–18
Resele hembygdsgård

11–15 Hundkurs:
NOSE WORK-LÄGER FÖR 
HELA FAMILJEN
på HUNDraelvan
Mer info på www.egetbevag.se 
el 0622-300 12

14 SOMMARKONSERT
Kl 19
Resele kyrka

16–17 Hundkurs:
NOSE WORK-LÄGER FÖR 
HELA FAMILJEN (fortsätt.kurs)
på HUNDraelvan
Mer info på www.egetbevag.se 
el 0622-300 12

18–21 Hundkurs:
REAKTIV HUND
på HUNDraelvan
Mer info på www.egetbevag.se 
el 0622-300 12

21 SOMMARKONSERT
Kl 19
Resele kyrka

22–24  BEVAKNINGSLÄGER MED 
NATTÖVNING på HUNDraelvan
Mer info på www.egetbevag.se 
el 0622-300 12

28 SOMMARKONSERT
Kl 19
Resele kyrka

30 FÄBOLOPPET I MOFLO
Kl 11
Anmälan till Eva Edberg: 
070-217 54 87
Mer info: Facebooksidan
FÄBOLOPPET 2016 samt 
affischering
Arr: Moflo Byförening och 
ÅSK Motionssektion

30 PUNKFESTIVAL
Kl 16–02, Kulturhuset Skogsnäs
Med barfota-fotbollscup och 
kringarrangemang som 
piercare/krokhängare, eldslukare 
och poeter.
Mer info: Facebooksidan 
TJERNOBYL TRIUMF

AUGUSTI

2–4 AUGUSTI-KERAMIK
inför Urkult
Keramikkurs under 3 dagar 
– alla åldrar och nivåer är väl-
komna! Ett perfekt tillfälle att 
skapa i lera och umgås tillsam-
mans inför festivalen. 
För mer info: 
www.thenordiccentre.com 
el 0767 66 84 35

4 LIAMÄSSAN
med Crescendo och Mittfolk
Kl 22
Ådals-Lidens kyrka

4–6 URKULT FOLKFEST 
VID NÄMFORSEN
Prästnipans festplats
Arr: Urkult
För mer info: www.urkult.se 
el 0622-107 89

Gilla Näsåker på
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4–6 PUBKVÄLLAR 
vid Brandmanna
Glad musik, grillat och dryck 
under Urkultshelgen
Arr: Näsåkers Brandmannaklubb

7 SALVADORANSKA MÄSSAN
med Crescendo och Indalskören
Kl 12
Ådals-Lidens kyrka

7–8 MARKNAD FÖR KONST 
OCH HANTVERK 
För mer info: 
www.thenordiccentre.com 
el 0767 66 84 35

12–14 Hundkurs:
INSPIRATION MED 
ANITA AXELSSON
på HUNDraelvan
Mer info på www.egetbevag.se 
el 0622-300 12

26–28 KAMPHUNDSLÄGER 
MED IRENE WESTERHOLM
på HUNDraelvan
Mer info på www.egetbevag.se 
el 0622-300 12

SEPTEMBER

2 KONSERT ”SÅ VILL JAG BLI”
Cecilia Kyllinge hyllar Björn 
Afzelius
Kl 19, Markusgården
Arr Club Sebastian

10 SKÖRDEMARKNAD
Stora jurtan på Uppströms gård 
i Forsås
Kl 11-15
Arr: Lokala matproducenter

17 MUSIKFÖRESTÄLLNING
”Var blev ni av? eller En Svensk 
Hund har inga Ränder”
Revykänsla utifrån ”Svenska 
Ords” klassiska revyer
Kl 19:30, Markusgården
Biljetter säljes endast genom 
förköp på Ingelas Café

Nästa evenemangsperiod spänner mellan 
16 september och 24 november.
Om du vill ha med evenemangstips 
i nästa nummer, maila Lahja Brandt
lahja94@gmail.com
Senast den 28 augusti.
Uppge kort: datum, arrangemang, plats, 
klockslag, arrangör, eventuell kontakt, 
websida och telefonnummer.

Gå med i gruppen ”Näsåker” på Facebook 
om du vill vara uppdaterad på vad som händer. 
Eller själv lägga in evenemangstips.
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Byabladet har fått låna ett vykort av  Birgitta Björk-
lund som föreställer det som förr hette HSB-huset, 
men idag är döpt till Centrumhuset.
Sommaren 1965 arbetade Birgitta på turistbyrån som 
fanns i huset då. Hon hade fått anställningen eftersom 
hon kunde både franska och tyska.

– Turistbyrån drevs av hotellet och vi var två anställda, 
det kom jättemånga turister minns hon.

Det framgår inte när själva vykortet är taget, men 
HSB-huset byggdes i början av 1960-talet och ansågs 
väldigt modernt för Näsåker. En artikel i saligen 
insomnade lokaltidningen Västernorrlands Allehanda 
berättar om de moderna lägenheterna som har ljusa 
luftiga rum och välplanerade kök med kylskåp, samt 
om de fina butikslokalerna i bottenplanet med stora 
ståndsmässiga skyltfönster.

Det har funnits många olika verksamheter i huset, 
minnesgoda läsare får gärna höra av sig till Bya-
bladet och berätta vad ni kommer ihåg så att vi 
kan berätta om det i ett kommande nummer. 
– Det skulle vara roligt om det finns någon som kan 
identifiera vilka det är som sitter i bilen på vykortet 
också, säger  Birgitta Björklund.

HSB-huset såldes först till Sollefteå kommun som på 
grund av för låg uthyrning bestämde sig för att riva 

byggnaden i slutet av 1990-talet. Men tack vare idogt 
arbete från dåvarande ”Vi-vill-kommittén” med Elisa-
bet Humlesjö som en av de drivande krafterna kunde 
både huset mot gatan och det i vinkel räddas. Sedan 
dess ägs och drivs fastigheten på ideell basis av den 
ekonomiska föreningen Centrumhuset. 

Text och foto Åsa Hedman
Inscannat vykort från Margareta Björkman

Centrumhuset för 
50 år sedan

Centrumhuset idag.
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Den 18 juni är det dags för Åsmons veteranfor-
donsrally, ett populärt arrangemang med någon-
ting för alla.
Rallyt som är inne på sitt sjätte år arrangeras av Åsmons 
samhällsförening och är så mycket mera än en uppvis-
ning av gamla fordon. Längs vägen passerar ekipagen 
tio kontroller som innehåller en fråga eller någon klurig 
uppgift som ska lösas. Den som får flest poäng vinner. 
Det kan röra sig om allt från att rulla ett bildäck, kasta 
handske eller lösa ett klurigt pussel. Vid start och mål på 

Kägelvallen i Åsmon säljs hembakt fika och hamburgare. 
Barnen kan hoppa i hoppborg och de vuxna kommer i år 
att kunna titta på när Johannes Frisk smider olika föremål.
Som veteranfordon räknas en bil, moped, traktor, cykel 
etc. som är minst 30 år gammal. I år välkomnas vi alltså 
deltagare med fordon från 1986 eller tidigare.
Publiken får också rösta på bästa fordons- och kläd-
kombination.

Text och foto Åsa Hedman

Veteranfordonsrally
med många moment

Den 16 maj öppnade Sture Persson butiksdelen vid 
macken på Stureplan igen. Något som välkomna-
des stort av Näsåkersborna.
– Vi kör på prov i sommar och håller öppet så länge det 
går i höst, säger Sture.
Sture köpte macken för några år sedan för att han ville 
rädda den åt byn, men såg sig tvungen att kasta in hatten 
i november förra året.
– Under somrarna går det ihop sig när turister och trogna 
hemvändare kommer in och handlar, men i september 
störtdyker kassan, säger Sture.
Men, nu har han ändå bestämt sig för att testa och hoppas 
att Näsåkersborna ställer upp och handlar smått och gott 
i butiken.
Ellen Nordlund och trotjänaren Åke Näslund bemannar 
och är mer än glada över sina heltidsjobb.
– Utan Åke hade jag aldrig vågat öppna igen, han ger det 
lilla extra av allt, säger Sture.

Duon Ellen och Åke försöker nu att anpassa sortimentet 
ännu mer efter kundernas efterfrågan och kanske blir det 
en del vegetariska alternativ till grillkorven.
Macken kommer att ha öppet till klockan 21.00 varje dag.

Text och foto Åsa Hedman

Nyöppning för macken

Berätta vad ni vill ha, så ska vi se om vi kan fixa det, säger Ellen.
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Ja ännu ett projekt, MEN ett utav 
de roligaste som jag har deltagit i. 
ABF Västernorrland samt Länssty-
relsens projektpengar har landat i en 
kortare kurs i lera och keramik hos 
keramikern Helen Blästa. Med hjälp 
av Näsåkers Integrationsgrupp, 
främst med information förverkliga-
des målet, alla kulturer möts. 
Vi samlades onsdagskvällen den 
11 maj. Första stunden var spän-
ningen i luften påtaglig och nyfi-
kenheten kittlande. Helen visade 
oss runt och vi började hälsa på var-
andra... Och plötsligt mitt i börjar 
Helen säga ord på arabiska. Flera 
gånger och riktigt, riktigt bra till 
allas stora förtjusning. 
Samtidigt som vi drack vi en kopp 
te berättade Helen om sin vision 
kring projektet som vi nu kallar för 
”Sharing hands”. Idéerna och tan-
karna kring våra tre kommande 
möten i verkstaden växte fram. Våra 
träffar och vårt arbete kommer leda 
till ett till större möte senare i ateljén. 
Nämligen en utställning som även 

du kan komma och besöka i sommar. 
Vi är just nu tre svenskar som kanske 
blir fyra nästa gång och fyra asylsö-
kande i från Orrvägens boende, även 
de kanske blir fler på nästa träff.  
Helen fortsatte att berätta om sin 

vision och hennes förslag var att 
vi skulle tänka stort eller litet, 
berätta mycket eller lite om Sve-
rige, om Näsåker, om hemlandet 
eller om den långa resan hit, till-

sammans med familj och barn. Det 
som känns viktigt för oss. Vi alla 
sa något på vårt eget språk, visade 
med händerna och hjälpte varandra 
att förstå. Isen var bruten och skrat-
ten blev många under de två tim-
marna som vi arbetade med leran 
i verkstan. Att dreja är vare sig lätt 
eller svårt, alla kan skapa något. 
Frågan är väl egentligen om en kan 
skapa det huvudet tänker med sina 
egna händer. Den utmaningen är 
stor men glädjen är enormt mycket 
större. Jag känner mig tacksam 
över att få vara en av dem som 
får delta i ett projekt där asylsö-
kande möter nationens folk, i vårt 
fall svenskar och där vi tillsammans 
skapar, upplever och levererar olika 
”installationer” som Helen så tjusigt 
benämner några av våra verk.  

Välkomna att hålla utkik efter kom-
mande utställning runt midsommar 
på The Nordic Centre i Näsåker.

Text och foto Marie Lundin 

Projekt integration, projekt skapa, projekt språk, projektera i lera...

Sharing hands 

Helen Blästa vägleder deltagarna. Jannike Molander jobbar med 
en skål.
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Stuguthyrning – Camping – Minigolf  – Put and take fiske
Stor loppis i logen öppnar kl 10 stänger framåt kvällen

Vi träffas och trivs på Fäbodammen! 0622-101 00, www.fabodammen.com

Beställ era smörgåstårtor hos oss, även vegetariska – mycket prisvärda!
Beställ minst fyra arbetsdagar innan

Välkommen till oss!
Sommartider från 1:a juni: 
Alla dagar kl 10–22 (Köket stänger kl 20)

• Hemlagad husmanskost
• Salladsbuffé
• Måltidsdryck/läsk/lättöl
• Bröd och smör
• Kaffe med dessert

80:-

Dagens lunch: 
Alla vardagar mellan kl 11–14

À la carte till 20.00 – Fullständiga rättigheter

Torsdag 7 juli  
Bakluckeloppis i jätteformat
Kom och sälj – Ingen avgift!   

Eget bord eller släp  
För mer info: 0730 77 54 19

Vi ses!

Den nya stora fina byggnaden är klar. Två tredje-
delar timrades upp på Mählers Smide, resten på 
plats bredvid det första brandmannamuséet och 
sen har Marcus Spjut och Florian Bohn byggt till 
en utbyggnad.
Mycket är byggt av ideella krafter men Brandmanna-
klubben har även fått bygdemedel. I byggnaden står fyra 
renoveringsprojekt, allt enligt Lars Göran Mähler. Gamla 
brandbilar som kommer från olika ställen i Sverige.
Lars Göran berättar att man är 20 personer som är 
aktiva i Brandmannaklubben.
Lars Göran berättar än vidare att dom önskar att kunna 
ha musikaftnar och annat i museet. Tyvärr kräver poli-
sen och kommunen att man vid musiktillfällen med pub 
måste ha auktoriserade vakter. Det innebär en stor kostnad 

för klubben och man har 
insett att det i nuläget blir för svårt att finansiera.
Lars Göran berättar också att klubben inte vet om det 
kommer att vara öppet på museet i sommar.
Byabladet frågar honom, vad han hoppas på i framtiden?
Lars Göran önskar att det kommer unga människor som 
vill utveckla brandmuseet.
Han passar på att informera om att utsiktstornet på 
Nävernäsan i Omsjö, kommer att få en viss renovering i 
sommar. Det är Länsstyrelsen som kommer att genom-
föra och bekosta detta.
Han rekommenderar alla att göra en utflykt dit 
i sommar.

Text Dorte Skulason
Foto Anna Erika Olofsson

Nytt brandmannamuseum  
Lars Göran Mähler.

Vid Byabladets pressläggning fick 

vi veta att Brandmannaklubben har 

beslutat att anordna pubkvällar 

under Urkultsveckan. Hurra!
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Akvarell i pastell, glas i kvadrat, 
tovade renar och Samiska figu-
rer, sju kvinnor sju världar – på 
Kvinnominne möts de i konstens 
alla olika former. 
Man behöver inte vara skolad för 
att skapa, det är ett som är säkert. 
För när Lo Högberg hörde sig för 
om det fanns intresserade att ställa 
ut så visade det sig att fler än hon 
kunnat ana ville vara med.  
– Nu blev det sju kvinnor men nästa 
gång och då behöver vi en större 
lokal för då blir vi nog många fler, 
konstaterar Lo nöjt.  
För här i Näsåker tycks det finnas 
otroligt många duktiga som håller 
på med konst, varför en utställning 

behövs för att visa vilken skapar-
glädje som faktiskt finns i bygden. 
När vi börjar prata om hur och 
när skapandet började för var och 
en visar det sig att flera av dem 
har varit på Österåsen och målat. 
Kanske var det en ungdomsdröm 
att åka till Paris och ha en ateljé som 
istället uppfylldes där på Österåsen. 
Barnafödande som kom emellan, 
ja livet, men skapandet det har för 
många alltid funnits där inombords 
och pockat uppmärksamhet. 

– På sikt hoppas vi kunna mötas 
och måla tillsammans, för det är då 
man vidgar sina vyer och lär av var-
andra, fortsätter Lo. 

De håller passande nog till i Kvin-

nominnes lokal som är ljus och har 
högt till tak. Det småfixas för fullt 
innan de öppnar, allt ska kännas 
harmoniskt och skönt för ögat. Nina 
passar på att känna in stämningen 
och bjuder på meditativ musik med 
sina ljudinstrument medan Katarina 
sätter sig ner och plockar upp lite 
tovning. Utställningen hänger bara 
över helgen men förhoppningen är 
att det blir en tradition där alla som 
vill får plats att vara med. Och nu 
har vi i alla fall fått ett smakprov 
på vilken skaparkraft som finns när-
mare än man tror. 

Text och foto Anna Erika Olofsson 

Skaparglädje på 
Kvinnominne i Näsåker

Katarina Dahlbom, Lo Högberg, Anne Dahlö, Marie Hansson, Anki Näsström, Nina Pudja. På bild saknas Jeanette Flodin.
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Bokningar & info 0622-500 17, 070-265 17 70
www.omsjocamping.se

    

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

Vi har Swish!

  Öppen mellan 1 juni – 31 augusti

Lördag 18 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!

Anne Dahlö drömska tavlor.

Blyinfattade små tavlor av Jeanette Flodin. 

Katarina Dahlbom gör hantverk 
i många olika material. 
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Hur gör vi integration till en del av vardagen och 
hur får vi tillsammans nyinflyttade att känna sig 
välkomna vare sig man kommer från Stockholm, 
Syrien, Palestina eller Skåne. 
Jag är lyckligt förunnad. Vit, svensktalande, någorlunda 
ung i arbetsför ålder med förhoppningsvis många år 
kvar. När jag var nitton lämnade jag lilla Söråker för 
att upptäcka något större, en stad som var längre ifrån 
än Stockholm som låg alldeles för nära. Jag landade i 
London. Ung, naiv, äventyrlig. Världen låg framför mina 
fötter. Som svensk hade jag inga problem att hitta jobb, 
det var att välja och vraka. Och visade du framfötterna 
var karriärstegen inte långt ifrån. Ett nytt land, ett inte så 
främmande språk, jag fann mig väl i det nya livet. 

I London. Landet med alla möjliga kulturer, där folk 
från när och fjärran blandas i en multinationell kom-
pott. Jag älskade det. Till en början lärde jag känna folk 
från Italien, Spanien, Frankrike – andra européer som 
kommit för att de ville. Engelsmännen hittade jag några 
år senare, de var lite svårare att nå. Jag jobbade med 
Denise från Jamaica, Dana från Moldavien, André från 
Puerto Rico. Där var det så självklart, människa som 
människa, oavsett ursprung. Men visst, jag var privili-
gierad. Kan inte minnas någon gång jag känt mig disk-
riminerad, åsidosatt eller misstrodd – på grund av mitt 
ursprung eller min hudfärg. 

Tjugo år senare har jag bytt fokus och nu bor jag här 
i Näsåker. Jag har skrivit det förut och jag skriver det 
igen, jag trodde aldrig det skulle bli sådant fint välkom-
nade som vi fått. På snart två år har vi fått nya vänner 
och bekanta. Vi blir bjudna på fester och att sitta i sty-
relser och återigen känner jag mig priviligierad. Men 
jag tänker på alla dem som kommit hit i flykt. De som 
inte valt just den här platsen. Jag vet inte hur de känner 
men jag tror att jag själv skulle känna mig som en utom-

jording, som kommit hit utan att kunna språket eller 
den nya kulturen. Som ska anpassa mig till ett nytt liv 
långt ifrån där jag borde vara. Kanske utan min familj, 
släkt och vänner. Som blir tilldelad ett rum, en lägenhet 
med saker jag aldrig ägt förut. Lånade saker. Som för-
väntas passa in, förstå det nya systemet. Vara tacksam 
för allt jag får eller inte får. Men som vit svensk behö-
ver jag aldrig oroa mig för sånt, jag lever i ett tryggt 
land. Jag kan resa korts och tvärs över hela världen blir 
lika vänligt mottagen överallt. Att jag någonsin skulle 
behöva lämna mitt land på grund av krig är lika orim-
ligt som att det någonsin kommer bli fred på vår jord.  

Nu har det kommit ett antal nyinflyttade till vår by. 
Människor från olika delar av världen. På ett litet ställe 
så märks de väl, de försvinner inte ut i periferin som i 
staden. De finns mittibland oss, våra medmänniskor. Så 
hur gör vi. Hur bemöter du en främmande människa som 
inte pratar samma språk, som kommer från en annan 
kultur. Kanske börjar det med ett hej. Ett enkelt hej och 
ett leende. För om det är något som pratar alla världens 
språk så är det leendet, det går inte att ta miste på. 

Sen då. Vi kan ju inte bara gå och heja på varandra 
hela dagarna. Du kanske är bra på fotboll, eller vill lära 
ut svenska, kanske bakning som integration. Eller så 
räcker det med ett enkelt hej. Vi är ju trots allt bara 
människor, födda på denna jord. Vår gemensamma 
jord. Där ingen borde vara bättre än någon annan, där 
alla borde få finnas likvärdigt. Näsåker är en sådan 
plats tror jag, där alla oavsett bakgrund får leva 
och känna sig välkomna. Och det är ju här våra 
nyinflyttade tillsammans med gamla bybor möts en 
vacker kväll framför grillen. Ett enkelt initiativ men 
som betyder mycket, ett sätt att säga välkommen. 

Anna Erika Olofsson 

Från en nyinflyttad 
till en annan
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thermia.se/inverter

Du vet redan att du kan spara mycket pengar på att installera  
en bergvärmepump. Utmaningen är att göra affären så bra 
som möjligt, genom att välja rätt märke och rätt modell. Vi 
är säkra på att nya Thermia Diplomat Inverter kommer till- 
godose dina behov. Kontakta oss så berättar vi allt du behöver  
veta om framtidens energisystem.

PIONJÄREN INOM  
VÄRMEPUMPAR

* Med styrning: Då värmepumpen är  
installerad i ett värmesystem som styrs  
via värmepumpens reglerdator.   
Utan styrning: Då värmepumpen ej är kopplad  
till ett värmesystem, samt utan att räkna med  
funktionen hos den inbyggda reglerdatorn. 

A+++

Med styrning*

A++

Utan styrning*
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Årets festival handlar om inklu-
dering och mångfald. Två viktiga 
ämnen som just i dessa tider bety-
der extra mycket. 
Och vad mer passande då att bjuda hit 
de samiska systrarna Märak.  Maxida 
som ska uppträda med Systra-
skap och hennes syster Mimi som 
kommer delta under Eldnatten. Två 
människorättsaktivister som kämpar 
för samiska rättigheter genom att 
demonstrera med sång och käm-
paglöd. I år kommer även Victoria 
Kawesa som var tvungen att avboka 
förra året, hon håller en föreläsning 
om Afrofobi och vithetsnorm. 
– Vi har fått mycket positivt respons 
på årets utbud både när det gäller 
musiken, aktiviteterna och kur-
serna. Det tycker vi såklart är jätte-
kul, säger Karin Jansson Vikström. 
Hon jobbar för fullt tillsammans 
med Malin Spjuth här på kontoret i 
Urhuset medan Eric Torestad sitter 

på distans i Malmö något som fung-
erat bra tack vare internet. 

Nytt för i år är att Urkult-tåget 
kommer en dag tidigare, alltså redan 
på onsdagen. Personalen på tåget 
lämnade en enkät vid förra årets 
festival där denna fråga kom upp. 
En övervägande del av resenärerna 
visade sig föredra att komma tidi-
gare då det inte blir lika stressigt att 
hinna till Eldnatten. 

Det blir en ny camping på byn, det är 
Helen Blästa och hennes man David 
som driver The Nordic Center som 
öppnar för gäster till årets festival. 
Däremot kommer älvcampingen 
minska till ytan då Vattenfall håller 
på med jobb nere vid vattenverket. 

Urkult har beviljats bygdemedel 
till en ny trapp vid slänten till stora 
scenen och förra året beviljades 
pengar till att renovera tak och att 
sätta in en dubbeldörr till danslogen. 

Som ni alla säkert vet så är hotellet 
stängt i år vilket ställde till det lite 
för artistboendet. Men det ser ut att 
lösa sig då många fler kommer att 
bo på Hallsta i Sollefteå än tidigare 
och några bybor som inte hyrt ut 
tidigare öppnar sina hem. Stort tack 
till alla dem! 
Snart är det dags igen – tack alla 
som bidrar på ett eller annat sätt 
utan er vore det inte möjligt! 

Anna Erika Olofsson 

Inkludering och mångfald 
– Urkult 4–6 augusti 

Maxida.



30   •   Byabladet

J-Ps makalösa kladdkaka  

Sätt ugnen på 180 grader.

Lägg bakplåtspapper i botten på en springform.

Smöra och bröa formen. 

Skär det mjuka smöret i mindre bitar och mosa 
i hop det med strösockret så att det blir krämigt.

Blanda i ett ägg i taget och rör till en jämn smet. 

Smält blockchokladen över vattenbad. 

Rör ner den smälta chokladen i smörblandningen.

Skita ner vetemjölet i bunken och rör till en jämn 
smet.

Fyll smeten i formen och bred mot formens kant. 

Grädda i ca 23 min tills kakan är torr på ytan men 
fortfarande känns lite lös i mitten.

Ta ut kakan och låt den svalna i formen ca 30 min.

Servera den med en klick grädde till så blir den 
kalasgod.

Foto: Magdalena

J-Ps Krubb      Tugg& 

Det här behöver du: 
250 g rumsvarmt smör 
2 dl strösocker 
4 st ägg 
250 g mörk blockchoklad 
1 1/2 dl vetemjöl 

Hej på er alla. Nu ska ni få ta del av min makalöst goda kladdkaka och den är dessutom 
väldig enkel att göra.  
Jag ser verkligen fram emot sommaren. Den kommer att bli väldigt speciell för mig…
Önskar er alla en fin och härlig sommar och njut av den och livet! 
Tips! Förvaras kladdkakan i rumstemperatur så behåller den både smak och konstisens.
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Nämforsen är landets största 
hällristningsområde. Nämforsens 
Hällristningsmuseum i Näsåker 
visar en utställning om hällrist-
ningarna och en om folket vid 
forsen, samt håller guidade 
visningar av de 6 000 år gamla 
ristningarna. 

Fritt inträde!
Kontakta oss för information 
och öppettider.

 Sveriges äldsta konstverk finns i Nämforsen

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

N Ä S Å K E R  —  S O L L E F T E Å

Vid Brandmanna 
och Hembygdsgården
9 juli

18.00–20.30  
Barnens område: 
• Sockervadd
• Lions tåg
• Ansiktsmålning
• Hoppborg m.m.

18.00–01.00
Vuxenområdet:   
• Grillat- och ölservering
Hjärtligt välkomna!
Två till Två kommittén

Åsså äre gratis entré!

Musikunderhållning hela kvällen!

Prenumeration
Alla hushåll i Näsåker får Byabladet. Övriga i Sverige kan prenumerera. 
För endast  200 kr/år får du fyra fullmatade 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.
            

BYALAGET

N
Ä

SÅ K E R S  S A M V E R K AN

Byabladet

Nr 2 2016 • Årgång 17

Manusinlämning för höstnumret senast 28 augusti

Årets näsåkersbo                                                   sid 11
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Solatum Hus&Hem AB

VI HAR LEDIGA LOKALER 
FÖR DINA BEHOV.

Trevlig sommar!

www.solatum.se    Tel. 0620-68 28 60, 68 28 63
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NÄSÅKER
Trevliga och ljusa kontorsrum finns att hyra på 
Storgatan 21, 1 tr i Näsåker centrum. Tillgång 
till mötesrum med tv-skärm och utrustning för 
distansmöten, pentry samt bredband.

Det är en del saker som måste synka samman för att 
skapa festival har vi märkt. Det är för många av oss 
näsåkersbor bekant från olika aspekter. 
Uppenbara saker, kan det te sig för de något så när initie-
rade. Ljud och spelplats, mat och sopor, band och logi, 
uppenbara saker som sagt. Det är en stor tacksamhet jag 
känner när jag tänker på allt detta. En tacksamhet för att 
vi har nästan allt vi behöver för att skapa festivalen här, i 
vårt lilla Näsåker. Det är en del kunniga, snälla, driftiga 
och allmänt givande individer som bidrar i det kollektiva 

skapandet. Bara för att vi ska ha det så bra och roligt i 
Näsåker som möjligt. Helt fantastiskt, tack alla ni!
Årets Family Roots går av stapeln lördagen den 2 juli. 
Från klockan 12 och framåt så kör vi på. Och för första 
gången med tre lysande reggaeband som samtliga 
kommer norr ifrån. Reggaeonen, Samvetet samt Will-
Man är också med, och kan man band är de reggaeband 
vi är så glada att få till festivalen i år. De  är fantastiskt 
fina och samtliga band har poetiska texter som verkli-
gen berör. Det musikaliska är ofta väldigt jordnära och 
lekfullt med olika instrumentinslag, kreativt och väl-
digt kompetent. En intressant mix av unga musiker som 
kanaliserar sig så inspirerande via sin musik.
Hip hop utlovas tillsammans med öppen scen, något vi 
vill satsa mer på vid framtida evenemang. Skapa en scen 
för osignerade artister och band. Den så välförtjänt popu-
läre Jonathan Staaf har uppvisning och workshop med 
sina jättesåpbubblor och Rainbow cirkus hoppas kunna 
närvara med cirkusskola. Det är en del som händer på 
festplatsen gott folk. Ett ypperligt tillfälle att komma och 
umgås, lyssna på bra live-musik, låta ungar leka av sig, 
interagera, integrera, bidra med ”goda vibbar” och lite 
kärlek. Det vet jag att alla som bidrar för att vi ska kunna 
ha denna festival skulle uppskatta. För det är alltid roli-
gare när det kommer lite folk, så välkomna allihopa.
På tal om folk. Om det finns någon/några vuxna och 
ungdomar som kan tänka sig vilja bidra genom att 
hjälpa till under själva festivaldagen, med insläpp eller 
fikahörnan, så vore vi oerhört tacksamma. Du når mig 
på 073 398 59 58 för mer info.

Mika Moretti, Kärlekskrigarna

Family Roots 2016

Reggaeonen är ett gäng från Halmstad som lirar musik om kärlek, 
politik, natur och medmänsklighet.
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Allt inom VVS
och värmepumpar

 Telefon 070 692 23 98

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

Uttnyttja

ROT-avdraget!

Entreprenadmaskiner
Mark- och vägarbeten
Snöröjning mm

Johnny Harrelind, 070-620 25 55

Sälja huset 
i sommar?
Välkommen att 
kontakta mig!

För predikoturer, se
annonser i TÅ torsdagar eller

www.svenskakyrkan.se
/adalslidenspastorat

Pastorsexp tfn 0622-100 21

Välkommen till
sommarens 

gudstjänster och 
evenemang
i våra kyrkor

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

Jag fortsätter med flexibla 
tider i sommar...

...men finns oftast på plats 
måndag–torsdag kl. 9–15
Minst en kväll varje vecka jobbar jag sent. 

Unna dig ett par bra produkter som är 
anpassade till ditt hår. 
Kom in! Jag hjälper dig gärna.

Önskar dig en riktigt fin midsommar-
helg, en skön sommar och en fantastisk 
Urkultsfestival. Vi ses! Marie
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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.

Nämforsens Hällristningsmuseum visar två nypro-
ducerade utställningar; Folket vid forsen, en utställ-
ning av fynden från den stora stenåldersboplatsen 
söder om älven, och utställningen Jägarstenålderns 
bildvärd, om hällristningar och hällmålningar i 
Nämforsen och Norrland. 
På Nämforsens Hällristningsmuseum kan du både se 
och känna på stenålderns redskap, till exempel nytill-
verkade yxor och spjutspetsar efter gamla förebilder. 
Du kan också klä dig som en forntida jägare. 
Museet har sommartid ett café och håller tisdag till 
söndag guidade visningar av hällristningarna. 
Fritt inträde till museet och till sommarens guidade 
visningar. 
De 6000 år gamla hällristningarna vid Nämnforsen i 
Näsåker är Sveriges allra äldsta monumentala konst-
utställning. Här finns omkring 2500 ristningar spridda 
över hällarna vid forsen. 
För information och öppettider www.namforsen.com, 
0622-106 30. 

Peter Johansson, Nämforsens Hällristningsmuseum

Sommar på 
Hällristnings-
muséet
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Telefon/fax: 101 78
Verkstad, Åsmon: 301 13

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

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
 Samtal, mental träning, uttryck.
Försäljning av linnement, konst

och presentkort 

Nina Pudja
Tidsbeställning och info:

070-21 24 225, 0622-101 34
Välkomna!

 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!

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

Besök Ådals-Lidens 
Hembygdsförenings 
Hembygdsgård i sommar
Massor av föremål och foton från förr

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

Ådals-Lidens Hembygdsförening  •  www.hembygd.adalsliden.se
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Telefon: 0622-68 30 20
bad.nasaker@solleftea.se

Kraftkällar’n är öppen som vanligt men 
från den 7 juni och ca 4 veckor framåt 
är duscharna inte tillgängliga!

Ha en skön sommar!

Gilla oss på

Fredag den 3 juni är badets sista 
öppettid för säsongen

Då boflickorna hade varit i bodan i 
fjorton dagar så skulle ungdomarna 
från hela byn och även Forsnäs hälsa 
på fäbojänterna, denna söndag kall-
lades Möffersöndag, de pojkar som 
hade någon fäbojänta till fästmö 
gick till bodan på lördag kväll, men 
de andra ungdomarna, pojkar och 
flickor skulle gå söndagmorgon och 
som undertecknad även var med på 
dessa färder kan han giva en klar 
framställning om dem. Vägen myn-
nade ut från mitt hem och där sam-
lades byns ungdom vid åtta tiden 
på morgonen och i samlad trupp 
tågade man upp efter den steniga 
vävan förbi gårs och Långmyren, 
klocksvedjan och över spånglagda 
Holmemyran så uppför Valåssvedja 
till Stålbågamyren och sist innan 
man nådde bodan skulle man pas-
sera Filtjärnrået. Vägen hade varit 
i stigande ända från byn, bodan låg 
högt så att Junsele kyrka var synlig 
från vallen som låg på en berghälla. 

Det var en glad och livlig ungdoms-
skara som under sång och prat drog 
vägen fram och när man kom till 
filtjärnrået så började man få de 
första välkomsthälsningarna, för då 
blev det ett kökande och joddlande 
som besvarades av de kunniga i vårt 

sällskap. Och att hjärtligheten av 
välkomsten var äkta behövde man 
ej dra i tvivelsmål och nu blev det 
en gästning som varade hela dagen 
lång. Det var sju fäbojäntor och av 
alla skulle man ha en sötkopp och 
den tidens stora bagarbröd av ringar, 
skorpor, pepparkakor och andra 
stjärnor och doppa skulle man, det 
hjälpte ej att säga ifrån (i gengäld 
skulle man bestå flickorna vid upp-
börden av karameller). Även skulle 
man ha mat flera gånger och själva 

Saxat klipp från Johannes Kallins dagbok som berättar 
om gamla seder och bruk i slutet av 1800-talet.

Fäbodlivet i Moflo

kärnpunkten i gästningen var filhå-
get, de hade ränat av mjölken så bara 
filet (grädden) stannat kvar i tråget 
och i denna fil bröt de veteringar, 
skorpor, tjocka pepparkakor med 
flera sorter och när vetebrödsbitarna 
hade mjuknat i grädden så skulle 
man äta med träsked, att det var gott 
säger sig självt och efter en sådan 
måltid ville man ej smaka mera den 
dagen. Denna dag var en högtids-
dag med lekar, skämt och gåtgiss-
ning och när solen började dala mot 
västra horisonten fick man ta avsked 
av de gästvänliga fäboflickorna och 
i samlad flock återvända ner till byn 
med rika minnen av en oförgätlig 
dag bland en ungdomsskara som ej 
hade förlorat hoppet på framtiden.
Följande dag på måndag var det 
vanligt att matmororna i sällskap 
besökte sina fäbojäntor och de för-
stod att söndagens ungdom gått hårt 
åt av kaffe, socker och vetebröd så 
de hade rustat sig med nya förråd 
och det var icke enbart de skulle dit 
och gästa de skulle även inspektera 
hur flickorna skötte sina åläggande 
och så skulle de kärna smör som de 
skulle ta med sig hem.

Från hembygd.adalsliden.se

”I gengäld skulle man bestå 
flickorna vid uppbörden av 
karameller”
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Tel: 301 43

BYALAGET

N
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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
.

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

Lilla Butiken

Urhuset, Lärkvägen 1, Näsåker
073-815 00 89

 Nu kör vi igång med 
kulglassförsäljningen igen!

Hantverk, loppis, hembakat 
mjukt tunnbröd, getmese med mera

Öppet varje fredag mellan kl 13–17

Glad sommar!
önskar Marit

Välkommen till

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

Nämforsens Nipkor

Säljer nötköttlåda från ekologisk och KRAV-godkänd 
Herreford besättning. Packat i 10 kg eller 20 kg lådor 
Fryst, uppmärkta styckdetaljer. Slaktat av Rafnaslakt i Ramsele

Anders Näsström 070-571 45 81

Sommarcafé
Alla lördagar i juni och juli,

kl 12–18
Stora jurtan, Forsås, Näsåker

Välkommen!
www.uppstroms.se 

0622-100 75
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Skicka lösningen senast den 14/8 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 • 2016

Namn:________________________________________________   Adress:________________________________________________________________________
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Nästa nummer kommer ut 15 september
Skicka artiklar och annonser 
senast 28 augusti 
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Lösning på Byakrysset 2 • 2016

Prenumeration
Alla hushåll i Näsåker får
Byabladet. Övriga i Sverige
kan prenumerera. För endast 
200 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 4 2015 • Årgång 16

Manusinlämning för påsknumret senast 28 februari

Härliga 
ljusa
Näsåker
                     sid 17

Vinnare är Anneli Björklund, Näsåker som vinner en 
Trisslott. Grattis!

22 insända lösningar. 

september • höst 

Glada Byarutan

Två gamlingar satt på en bänk vid äldreboendet.
– Jag är 87 år och det värker överallt. Hur känner du dig?
– Som en nyfödd baby. Jag har inget hår, inga tänder och 
jag tror att jag precis pinkade på mig!

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

– Jag låter alltid några lampor 
vara tända under natten för tju-
varna.
– Det är ju slöseri med elektricite-
ten. De brukar väl alltid ha med sig 
ficklampor?

Melina Gustavsson född 26/9 2015. 
Mina föräldrar är Wasana Khiawno 
och Thomas Gustavsson. 

Välkommen till världen!



ODR Samhällsinformation

        
Hos oss hittar du marknadens enda Svanen-
märkta värmepumpar. EU-certifierad utbildning 
inom värmepumpsinstallationer.

Sture: 070 649 39 81 • Illern: 070 284 91 11

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
–  Presenter och presentkort
–  Gasol från Primagaz
– Batteribyten klockor
– Frysta matlådor (flera rätter)

Öppettider: vardagar och lördagar  10–21 • söndagar  12–21 
(under Urkult se anslag på dörren)

Tel. 0622-101 70 • www.sturesror.com

Vi säljer fiskekort! 
Stort utbud av 
fisketillbehör
 


