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Dags igen!
Tiden tycks gå så fort inför varje manusstopp. Det blir ett tjockt 
nummer väl passande för just sommarupplagan, då det är som en 
turistguide för våra gäster som besöker byn. I skrivande stund har 
en av de första varma vårsommardagarna kommit, festplatsen var 
idag fylld med A-traktorer och Wilmas Thai öppnade för säsongen. 
Butiker har sålt glass som smör i solsken, folk är ute och spatserar, 
njuter av det härliga vädret. Vi på redaktionen är glada för att blivit 
hedrade med Paul Lundins stipendium, men utan alla som bidrar 
vore det ingenting. Så tack alla som skickat in intressanta uppslag 
för våra läsare, det är väl uppskattat så fortsätt med det. 
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Undertecknad blev 
vald till ordförande 
och jag tänker för-
söka sköta ”jobbet” 
så bra det går. Det 
ska bli spännande 
tycker jag, och jag 
ser fram emot att få 
ta lite mer del i Näs-
åker och allt som 
händer. Under åren 
jag har bott i Näs-

åker har ju en hel del hänt, vissa saker har jag varit 
engagerad i, andra inte.
Till exempel ville ju Vattenfall år 2006 se över om en 
mindre tappning av ”turistspillet” i Nämforsen kunde ac-
cepteras, men se det gick inte alls. Protesterna blev starka 
och Vattenfall gav upp idén relativt snabbt. Därefter ville 
man muddra nere vid Bastuvallen för att få bättre fart på 
vattnet och därmed elproduktionen, men inte heller det 
projektet gick man vidare med. Till stor del berodde det 
på att man satsade på spännande kolkraftsaffärer, men 
det slutade ju inget bra som ni vet. Och givetvis spelade 
motståndet mot planerna en stor roll också. Hursomhelst 
så ledde dessa två händelser till att jag blev engagerad i 
frågorna kring vattenkraft och miljöanpassning av den, 
och numer är jag arvoderad ordförande i Älvräddarna se-
dan 2009. Det innebär att jag reser runt hundra eller rent 
av hundrafemtio dagar per år, men det är alltid lika skönt 
att komma hem till Näsåker!

Ny styrelse, ny ordförande och 
nytt verksamhetsår för Byalaget 

Byalaget Byalaget Näsåkers Samverkan, Hålafors 228, 880 30 Näsåker. BG 5015-6207 

Ordförande:
Christer Borg, 070-684 74 31 
christer.borg@alvraddarna.se

Övriga ledamöter:
Daniel Berlin, 070–686 32 24
danielberlin79@hotmail.com

Elisabet Humlesjö, 070-399 61 85
elisabet.humlesjo@gmail.com

Jimmy Hofsö, 070-52 729 14
transferan@icloud.com

Kristoffer Svensson Sellin, 
070-390 34 72 
kristoffer.svenssonsellin@gmail.com

Anders Näsström, 070–571 45 81
anders.nasaker@gmail.com

Anton Sjödin, 070-205 60 26
anton.sjodin@gmail.com

Åsa Hedman, 070-244 61 71 
a.hedman@icloud.com

Desirée Barroso, 070-41 00 479
annadesireebarroso@hotmail.com

Nils-Erik Humlesjö, 070-687 34 82
1948neh@gmail.com

Byalagets nya styrelse har redan haft ett styrelsemöte, 
och vi har funderat lite på vilka mandat vi egentligen 
har att vara byns representant eller ”röst”, till exempel i 
samtal med Sollefteå kommun. Lite längre fram i detta 
nummer hittar du lite mer om de funderingarna i en ar-
tikel där vi diskuterar medlemskapet i Byalaget. Vilka 
är medlemmar och hur blev de det? Är det alla som bor 
här? Eller alla som är skrivna här? Kan man ha en för-
ening och hävda att man har si och så många medlem-
mar om man inte har en medlemsmatrikel? 

Du får gärna återkommer med dina egna funderingar i 
det ämnet till oss på redaktionen, eller direkt till mig 
som ordförande, du hittar min e-postadress nedan. 
Självklart blir vi jätteglada om du kontaktar oss även i 
andra frågor, det kan röra sig om exakt vad som helst. 
Så länge det rör oss som bor i Näsåker på det ena eller 
andra sättet.

Tills vi ses på Coop, Ritzéns, hembygdsgården eller på 
annat ställe: Ha en riktigt skön sommar!

Christer Borg
Foto: Svanthe Harström

Vilka är medlemmar och hur blev de det? Är 
det alla som bor här? Eller alla som är skrivna 
här? Kan man ha en förening och hävda att 
man har si och så många medlemmar om 
man inte har en medlemsmatrikel?
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Sollefteå kommun är nu inne i slut-
skedet med arbetet att ta fram en 
ny översiktsplan. Det material som 
grundar sig på samråd och med-
borgardialoger har varit utställt 
på offentliga platser sedan års-
skiftet. Nu ska de senast inkomna 
synpunkterna bearbetas så att 
den slutgiltiga planen kan antas i 
början av hösten. 
Översiktsplanen ska sedan ligga till 
grund för ett stort antal mer detalje-
rade handlingsplaner och program. 
En översiktsplan ska ge vägledning 
för samhällsplanering framförallt 
av mark, vatten och bebyggelse-

utveckling. Sollefteå tar sikte på år 
2030 i detta dokument som har tre 
genomgående teman; Naturkraft, 
Innovationskraft och Livskraft. Det 
är en intressant läsning för alla som 
vill veta lite mer om hur kommunen 
planerar inför framtiden och hur vi 
ska kunna vara med och påverka.

Intressant för Näsåkers del är hur vi 
ska kunna utveckla en levande torg-
handel. Nyligen har det fattas beslut 
om att Näsåker ska få tillgång till 
fasta torgplatser vid Coop-parke-
ringen. Det ska bli fem platser varav 
tre med bord och två för försäljare 
som har egna bord eller montrar. Tek-

niska enheten ska ansvara för under-
håll samt in och utsättning av borden. 
I Junsele har torgmarknaden fått ett 
rejält lyft de senaste åren tack vare 
den så kallade Torggruppen som har 
tecknat ett särskilt avtal med kom-
munen. Skulle det gå göra något lik-
nade i Näsåker? Byalaget har genom 
Kristoffer Svensson Sellin börjat titta 
närmare på det här. Är du försäljare 
eller allmänt intresserad så hör av dig 
till Kristoffer 070-390 34 72.     

Text: Ulf Breitholtz
Foto: Åsa Hedman

Eva-Lotta Breitholz torgar vid Coop-parkeringen. Inom kort kommer hon och andra 
som vill sälja något att få tillgång till riktiga torgstånd.

Näsåker får torgplatser
vid Coop Nära
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Från och med första juni i år kan 
man, förutom att bo på hotell och 
campa, även njuta av Näsåkers 
utbud av kultur, vandringsleder, 
bad, hällristningar och multikul-
turellt sociala liv på ett Svenska 
Turistföreningen vandrarhem mitt 
i byn.

Näsåker – törs jag påstå att det är 
Ångermanlands hjärta?

Den lilla byn har i varje fall ett 
hjärta som är större än i någon 
annan ort som jag har bott i. Här 
finns ett kulturellt och musikaliskt 
utbud som med tanke på dess pyt-
tighet, storleks- och folktäthets-
mässigt, vida överglänser betydligt 
större orter. Om man vill komma hit 
och stanna längre än någon dag och 
inte har släktingar som kan upplåta 
sitt hem åt en, finns logi på hotellet, 

nyligen renoverat och iordningställt 
för nattgäster och regelbundet åter-
kommande musikevenemang och 
om somrarna finns flera utmärkta 
campingplatser.
Helen Blästas och David Cooks 
egendom, The Nordic Centre, på 
Storgatan 33, byter nu namn till 
“Nämforsens keramik & logi”. Där 
bedriver de kurser i keramik, glas-
fusing och akvarellmålning.
Från och med den första juni finns 
där nu också ett stf-vandrarhem, 
som drivs av Helen Blästa och 
hennes dotter Frida. Totalt erbjuder 
vandrarhemmet 14 bäddar, som är 
fördelade på två hus, Annexet och 
Bagarstugan.
I Bagarstugan, som ligger på 
gården, helt nära ateljén, finns ett 
rum med dubbelbädd och ett rum 

med en dubbel- och en enkelbädd. 
Där finns också kök för självhushåll 
och delat badrum.

I Annexet, på Högenvägen 4, några 
tiotal meter från Nämforsens Kera-
mik, finns tre sovrum; ett rum med 
fyra enkelbäddar, ett rum med en 
dubbelbädd och en enkelbädd och 
ett rum med två enkelbäddar. Också 
där finns ett kök för självhushåll, ett 
delat badrum på båda våningspla-
nen, gemensamma utrymmen, samt 
en trädgård.

Bokningar kan göras antingen på 
tel: 0622-67 58 00, 0767 66 84 35 
eller via stf:s hemsida.

Text: Jannike Molander 
Foto: Lo och Frida Blästa

STF Vandrarhem i Näsåker

Helen och Frida Blästa.

Hallen i Annexet.

Sovrum i Bagarstugan.
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Under festivalen söker sig många 
marknadsutställare och matför-
säljare till Näsåker. Just nu är 
ett av Urkults fokus att försöka 
göra marknaden mer ”schysst” 
och miljövänlig, något som möter 
både sympati och motstånd.

Urkults ambition har sedan länge 
varit att göra festivalen mer och 
mer miljömässigt hållbar, socialt 
ansvarstagande, och hänsynsfull vad 
gäller djuromsorg och hälsa.

Detta arbete har vuxit fram och 
utökats år för år; nuförtiden erbju-
der alla matförsäljare på festplat-
sen ekologisk mat (närproducerat 
eller fairtrade uppmuntras starkt), 
engångsartiklarna är komposterbara, 
t-shirts och väskor till försäljning är 
tillverkade av ekologiska material, 
likaså festivalarmbanden – för att 
nämna några exempel. Nu blir nästa 
steg är att se över marknaden.

“Schysst”
När marknaden genomgår för-
ändring är de nya kraven vi stäl-
ler på utställarna (försäljarna) att 
deras utbud ska bestå av produk-
ter tillverkade av miljövänliga 
eller återbrukade material, de kan 
vara närproducerade, eget hant-
verk eller med en transparent pro-
duktionskedja bakom sig som tar 
hänsyn till arbetarnas villkor, inget 
barnarbete. Detta är vad vi kallar 
för “schyssta” produkter.

Förändring steg för steg
Urkults marknad sträcker sig 
mellan lilla tågrälsen innan fest-
platsen fram till stuggränsen vid 
campingreceptionen. Vilka utstäl-
lare som får stå på dessa marknads-
platser bestämmer Urkult. 

Utställarna på marknadsgatan har 
blivit förvarnade om vilka föränd-
ringar som väntar. Det hela mjuk-

startade för ett par år sedan med att 
alla skulle ha minst en schysst pro-
dukt som de dessutom skulle skylta 
med. Från och med i år ska minst 75 
procent av sortimentet hos ”gamla” 
utställare vara schysst, och hos 
utställare som är nya ser vi helst att 
hela produktsortimentet är schysst.

Avoghet inför nya krav
Det finns dock utställare som valt 
att inte anpassa sitt sortiment, trots 
att de fått rådgivning och haft tid på 
sig, och dem får inte någon plats på 
marknadsgatan i år.

Att avvisa utställare som anser sig 
vara inventarier på festivalen har 
inte varit helt enkelt, det finns de 
som utöver att vara otrevliga även 
varit rentav hotfulla. Dessa bete-
enden och attityder har lika lite på 
Urkult att göra som deras produk-
ter och vi hoppas att tomtägarna i 
Näsåker kommer respektera vårt 

Urkults utvecklingsarbete

Vägen till en ”schysst” marknad
Foto: Rania Rönntoft
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Tips till den som vill upplåta sin 
tomt till försäljare och är nyfiken 
på att bidra till en schysstare 
marknadskultur på Urkult!
• Börja i liten skala och trappa upp 
år för år. Exempel att börja med:
- För utställare: minst 2 produkter 
i sortimentet ska vara miljövän-
liga/ekologiska, fairtrade eller 
närproducerade.
- För matförsäljare: minst 1-3 av 
de råvaror de använder mest ska 
vara ekologiska
• Om en utställare/matförsäljare 
verkar ha bra produkter men pro-
dukterna är inte certifierade: 
Be dem skylta information och 
kanske foton för besökarna som 
beskriver produktionsledet - 
var produkterna kommer från, hur 
de är tillverkade, levnadsvillkor 
för producenterna mm
• Exempel på schyssta utbud: 
begagnade kläder och prylar, 
hantverk gjort av återbruk eller 
miljövänliga material, närprodu-
cerad eller ekologisk mat...  

En annan viktig del i vårt arbete 
är att jobba med inkludering och 
bemötande. Det är många som 
kommer hit till vår by och vi önskar 
att alla människor ska känna 
sig inkluderade i gemenskapen.

Oavsett kön eller könsidentitet, 
etnicitet, sexuell läggning, funk-
tionsvariation eller religiös trosupp-
fattning ska besökare kunna känna 
sig trygga och välkomna. Där har 
vi alla ett ansvar, att göra vårt bästa 
när vi bemöter andra, reagera om vi 
ser eller hör något som liknar hot 
om våld, trakasserier eller någon 
annan typ av diskriminering. Vi 
vill jobba för att förebygga detta. 
Som så många säkert upplever så är 
Urkult en festival som känns varm 
och välkomnade. Det skapas en 
otroligt fin stämning och det är oer-
hört många som är involverade att 

skapa den, bybor, föreningar, volon-
tärer och besökare. Många väljer 
också att komma tillbaka år efter år. 
Vill vi öka medvetenheten om att 
det kan förekomma mindre trevliga 
händelser när många människor 
samlas på samma ställe. Därför har 
vi startat en trygghetsjour med ett 
telefonnummer dit personer kan 
ringa om de blivit utsatta för något 
eller sett något som inte känts okej. 
Förhoppningsvis kan detta skapa 
trygghet och förebygga tråkiga 
händelser. Men såklart hoppas vi att 
festivalen flyter på med sin vanliga 
fina atmosfär av värme och glädje 
och kärlek.

Hälsningar från gruppen 
för lokala samarbetspartners

Inkludering
och bemötande

beslut att avvisa dessa personer 
(som utställare, som besökare är de 
välkomna) och inte ge dem möjlig-
het att flytta sin försäljning till en 
privat tomt.

Försäljning på privata tomter
Urkults önskan är att alla mark-
nadsutställare och matförsäljare 
som dyker upp runt om i byn under 
Urkult och drar profit av festivalen 
ska vara solidariska och erbjuda 
produkter som tar hänsyn till miljö 
och människor. Vi vill uppmuntra 
bybor som upplåter sin tomt att 
våga ställa krav på utställarnas och 
försäljarnas utbud, det är attraktivt 
för många att ta sin försäljning till 
Näsåker under festivalen och ni 
sitter i den positionen att ni faktiskt 
kan ställa krav!

Vi skulle gärna samarbeta med fler 
tomtägare och blir glada om ni hör 
av er med frågor eller funderingar. 
Kontakta oss på 
marknaden@urkult.se

Maria Vigström, 
marknadsansvarig på Urkult
Märta Kero, Urkults kontor

Foto: Rania Rönntoft
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Daniel Berlin och Anne Hemmer-
ling styrelsemedlemmar i Nip-
akademin anordnade en svamp-
odlingsworkshop lördagen den 
13 maj. 
Odla svamp har man gjort i århund-
raden i både Japan och Kina, här i 
Sverige är det fortfarande ganska 
ovanligt men kanske inte så länge 
till. Det finns några företag som 
odlar för kommersiellt bruk mes-
tadels champinjoner men även ost-
ronskivling.  

Att odla svamp kräver förberedel-
ser men framförallt tålamod då det 
kan ta ett till tre år innan man ser 
ett resultat, så förvänta dig inte att 
kunna skörda redan samma höst, 
även om det faktiskt kan bli så. Det 
finns många tips och tillvägagångs-
sätt att förkovra sig i men det är 
mycket som ska stämma för att det 
ska bära frukt så trial and error kan 
vara en viktig devis att ha i åtanke. 

Det var i alla fall en fin vårdag när 
deltagarna samlades hemma hos 
Daniel och mig i Rå. Först en kort 
introduktion sen planering över hur 
de skulle gå tillväga. Daniel hade 
redan innan bestämt att de skulle 
odla på al och björk som fällts några 
veckor tidigare. Träbitarna lades i 
vatten över natten för att dra till sig 
så mycket fukt som möjligt, däref-
ter fick de torka några timmar innan 
det var dags att köra igång. Alen 
delades i 60 cm bitar och björken 
likaså, små namnlappar sattes fast 
för att veta vilken svamp som satt 
på varje. De blev tre olika sorter: 
shiitake, ostronskivling och igel-
kottaggsvamp som beställts från 
Ecofungi i Malmö, försäljare av 
mycel och som även håller kurser i 
svampodling. 

Därefter borrades små hål med 
jämna mellanrum där träpluggarna 
med mycel skulle slås in i, dock 

utan att slå sönder barken. Alla 
verktyg spritades av innan för att 
förminska kontamineringen som 
kan försvåra svampkulturen att 
växa. Slutligen lades ett skyddande 
hölje av vax eller balsam som för-
hindrar uttorkning och intrång av 
andra ovälkomna svampgäster. När 
allt var klart fick deltagarna ta med 
sig två tre stockar vardera hem för 
att sköta om. 

Med fördel ska de placeras på ett 
skuggigt ställe där det inte blåser, 
gärna fuktigt och svalt. Sen får den 
inte torka ut så det gäller att komma 
ihåg att vattna då och då om det 
behövs. Om det lyckas så kan man 
få svamp på samma stock i flera år. 
Uppföljning om hur det gått får du 
läsa om längre fram i Byabladet. 

Text och foto: Anna Erika Olofsson 

Svampodlingsworkshop i Rå
Fika först och genomgång av dagens plan. Hål borras med cirka 10 cm mellanrum där 

träpluggarna ska slås in. 

De torra träändarna sågas bort för att 
träet ska vara fuktigt.
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Äntligen var det dags för pre-
miär på Gästis som fått ett rik-
tigt upplyft. Med loppade möbler 
och Cecilia Bertlings konst på de 
mörkmålade väggarna har det 
blivit riktigt hemtrevligt. 
Det var i Byabladet nr 3 2016 som 
vi berättade om de nya ägarna till 
gamla posten, Cecilia ”Cissi” Bert-
ling och Andreas ”Adde” Säflund 
som såg potential och slog till. Nu 
har det gått en tid och mycket har 
hänt. Johanna Wistrand syster till 
Adde blir den första hyresgästen 

och hon bjöd in till fredagsmys 
och premiär för Gästis som det 
heter numera. 

En skara umgåssugna kom med 
spel, snacks och dricka för att se 
det nya stället. En plats där man 
ska kunna träffas och umgås på ett 
avslappnat sätt. Sedan sist har det 
hänt mycket. Det har renoverats, 
fixats och donats. Saker har skänkts 
och annat har slängts. Men med 
randiga mattor, skivspelare och en 
massa sköna fåtöljer kommer man 
långt. Här finns nu gott om plats för 

trevligt samkväm. Ett parti Trivial 
Pursuit tog plats på ett spelbord, 
några satt och surrade och andra 
spelade backgammon. 

Så håll utkik på Näsåkers Face-
booksida när det är något på gång 
så läggs det ut där även föreningar 
är välkomna att ha höra av sig. Nu 
finns alla förutsättningar att kunna 
umgås på byn, med hotellets och 
Gästis olika utbud samt två loppisar 
och Ingelas café.  Det händer grejer 
här kan man lugnt säga. 

Text och foto: Anna Erika Olofsson 

Premiär på Gästis
– gamla Postis

Gästis har fått ett riktigt upplyft smakfullt inrett med second-hand och konst. 

Ett gäng schysta fåtöljer runt ett bord 
skapar en plats att umgås på. 

Någon hade med sig Trivial Pursuit att 
gnugga geniknölarna med. 
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Sedan 22 år tillbaka hedras förfat-
taren och konstnären Pelle Molin 
med ”Talet vid stenen”, som äger 
rum på hans födelsedag den 8 juli 
vid fädernegården Tjäll, i Multrå. 
Olika talare har genom åren talat 
om varierande ämnen med anknyt-
ning till norrländsk kultur och his-
toria. För 10 år sedan bildades Pelle 
Molin-sällskapet och övertog då 
arrangörskapet för talet vid stenen. 
Sällskapets motto är: Kulturkamp i 
norr! 

I samband med Talet vid stenen 
utdelas ett stipendium. Pelle Molin-
sällskapet har beslutat att tilldela 
Lina Melander 2017 års Pelle 
Molin-stipendium. 

Lina är född och uppväxt i Multrå 
Sollefteå. Hon började tidigt sin 
sångkarriär i Multrå församlings 
barnkör Do Re Mi. Lina var tidigt 
målinriktad i sitt musikintresse. Det 
gjorde att hon efter högstadiet sökte 
in på musikgymnasiet i Härnösand. 
Där upptäckte hon jazzen. Nästa 
steg blev att söka till jazzlinjen vid 
Birka Folkhögskola i Östersund. 
Lina har stor bredd i sitt musice-
rande. Countryn är en annan av 
hennes passioner. Hon fick utveckla 

denna sida vid tre års studier vid 
musikhögskolan i Örebro och två 
avslutande år i Göteborg. 

Lina är också utbildad sångpedagog. 
Hon vill inte fastna i ett bestämt 
fack, utan vill pröva olika genrer 
inom musiken. Därför vill hon inte 
kalla sig jazzsångerska utan enbart 
sångerska. Efter sina examina fick 
hon tjänst som musikpedagog vid 
Masthuggskyrkan i Göteborg. Där 
har hon lett körer och hållit i kon-
sert-verksamhet under flera år. 

Lina brinner också för mångkul-
turen och har varit aktiv i Musiker 
mot rasism.  För Lina var det också 
naturligt att engagera sig i kampen 
för bibehållandet av BB vid Sollef-
teå sjukhus. Hon höll ett tal vid en 
stödmanifestation i Göteborg.

Lina har under åren hållit kontakten 
med Sollefteå och återvänder ofta 
och musicerar i olika konstellatio-
ner. Sollefteåborna kommer även 
framöver att få glädjas över Linas 
sångglädje. Varje sommar brukar 
hon medverka vid Trollskoj och 
Nipyran. Sedan 2003 är det en fast 
tradition, att Lina ger en mycket 
uppskattad konsert i Multrå kyrka, 
Jazz i midsommarnatten. 

Stipendiet utdelas den 8 juli i sam-
band med Talet vid Pelle Molins 
minnessten i Tjäll.

Årets talare är arkitekt Gullik Dahl-
stedt, Bredbyn, barnbarn till Öst-
eråsens legendariske överläkare 
Helge Dahlstedt. Under hela sitt 
yrkesverksamma liv har Gullik 
Dahlstedt, parallellt med sitt arbete 
som arkitekt, forskat och publicerat 
texter om kulturhistoriskt värdefulla 
bebyggelser och miljöer. 

Han har ett brett  perspektiv, där 
både stadens och landsbygdens mil-
jöer åskådliggörs.

Årets tal kommer att bland annat 
handla om Ångermanland och den 
medeltida kolonisationen av Väster-
botten, där den medeltida stormannen 
från Ångermanland, Gudlav Bilder, 
kan ha spelat en avgörande roll.    

Att Gullik Dahlstedt, liksom Pelle 
Molin, intresserat sig för och fokuse-
rat på norra Sverige och vårt grann-
land Norge, gör honom till en värdig 
talare vid stenen i Pelle Molins anda.

Birgitta Lind 
Sekreterare i Pelle Molin-sällskapet

Foto: Bente Torsén, 
Solveig Nordin Zamano

Stipendiat och talare till 
Pelle Molins ära den 8 juli

Lina Melander, årets Pelle Molin-stipendiat. Gullik Dahlstedt, årets talare.
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Den 25 april, på hotell Nämfor-
sen, hade kommittén för Paul 
Lundins minnesfond nöjet att 
dela ut årets stipendium på 8 000 
kronor till Paul Lundins minne. 
Den här gången ville vi uppmärk-
samma  och visa vår uppskattning  
för Byabladet – sannerligen en 
verksamhet i Paul Lundins anda. 
Mottagare blev därför redaktionen 
för Byabladet 2016: Åsa Hedman, 
Anna Erika Olofsson, Lisbeth 
Olsson och Birgit Lidström, Moti-
veringen löd: 

”Byabladet är en positiv och 
sammanhållande kraft i Näs-
åker. På ett inbjudande sätt 
speglas händelser i nutid och 
dåtid, till glädje för både gamla 
och nya ortsbor.”
Alla stipendiemottagarna kunde 
inte vara på plats den kvällen. Birgit 
Lidström fullgör sitt arbete med 
att få in annonser och layouta från 
Östra Karup i Skåne (och en annan 
redaktionsmedlem låg i sängen med 
förkylning). Men numera går det ju  
bra att uppvakta via mobilen också, 

och redaktionsmedlemmarna blev 
alla glatt överraskade!

I anslutning till utdelningen kåse-
rade Per Sahlström om Byabladets 
historia. Det började år 2000 och 
sedan dess har många, många ide-
ella krafter burit fram vår ortstid-
ning med 4–6 nummer varje år. Per 
själv var en mycket aktiv redak-
tionsmedlem 2001–2006.  Nu kunde 
Per, som sparat nästan samtliga tid-
ningar, påminna oss om alla möjliga 
evenemang under årens lopp. Jätte-
kul! Kommer ni förresten ihåg det 
52-sidiga(!) specialnumret 2005?  Vi 
fick bläddra i det första numret, en 
liten blygsam  folder och kunde jäm-
föra med dagens välfyllda Byablad 
med snygg layout och fina bilder i 
färg. Och med dessa inbjudande 
omslag!

Vidare under kvällen visades en 
film med utdrag från en föreställ-
ning av Sagornas Ådal från 1984. 
Paul Lundin var där inledningsta-
lare. För den som inte var med på 
den tiden kan berättas att Sagornas 
Ådal var en uppskattad friluftstea-

ter som spelades i skogsgläntan vid 
Pelle Molins Stuga på Midsommar-
dagen. Pjäsen är skriven av Albert 
Viksten och musiken var special-
komponerad. Den spelades först 
under 50-talet sen återupptogs den 
med Uno Lundin som producent 
1971–1990.

Det var en trolsk föreställning 
som handlade om Pelle Molins liv 
i Näsåker och de muntliga tradi-
tioner han inspirerades av. Många 
är vi Näsåkersbor, som deltagit i 
Sagornas Ådal, de yngre som troll 
och älvor, de äldre som bondfolk 
och kringvandrande och skrävlande 
gubbar med mera. Förutom de som 
spelat Pelle Molin och hans käresta 
Margret. I de sista föreställning-
arna var det Jacke Sjödin och Cissi 
Jakobsson som innehade de rol-
lerna. Så filmen fick oss att bli inte 
så lite nostalgiska!

För Paul Lundins Minnesfond
Elisabet Humlesjö, Ulla Lundin 

och Mari Ryberg

En kväll med stipendium, 
Byabladet och Sagornas Ådal

Åsa Hedman, Anna Erika Olofsson, redaktionen och Lisbeth Olsson, prenumeration. Birgit Lidström, layout och annonser.
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Varsågod, här är en exklusiv 
nyhet: Allmänheten erbjuds flod-
kräftfiske i Ångermanälven.
Med en ny engagerad styrelse har 
Näsåkers fiskevårdsområde en 
stark plan för 2017.
– Vi planerar själva och i samarbete 
med länsstyrelsen för flera åtgärder 
som ska säkra bestånden och öka 
möjligheterna till ett fint fiske inom 
området, säger Anton Sjödin, ord-
förande i fiskevårdsföreningen.
I styrelsen ingår också Göran Frisk, 
Tobias Hemström, Per Olov Jons-
son. Kristoffer Kårén, Simon Lund-
gren, Lars Göran Mähler, Hampus 
Sjödin och Bror Wikner. 
I Sverige är flodkräftan rödlistad 
och starkt hotad av kräftpesten, 
men i Ångermanälven finns fortfa-
rande ett friskt och aktivt bestånd.
– Nytt för året är att vi ska testa 
uthyrning av burar och fiske till all-
mänheten. Tanken är tio burar per 
dygn i fyra områden längs älven till 
en dygnskostnad av 500 kr.
Med ett begränsat och kontrollerat 
fiske bör tillgången inte påverkas 
negativt, har fiskevårdsföreningen 
resonerat.
– Kräftfisket blir en exklusiv möj-
lighet för de intresserade. Först en 
säregen naturupplevelse i skym-
nings- och nattetider. Därefter 
njutningen vid höstens kalas. Rätt 
kokade är flodkräftan en klassisk 
delikatess. Och med vetskapen om 
att de sällsynta flodkräftorna kostar 
närmare tusen kronor kilot i Stock-
holms saluhallar ökar kanske käns-
lan av kräftfisket ytterligare, säger 
Anton Sjödin.

Elfiske
I Vigdånu ska länsstyrelsen utföra 
elfiske och inventering för att utvär-
dera vilka arter som finns i ån. En 
beskrivning av biotopen, området 
och dess miljö, ska också tas fram. 
Därefter kommer länsstyrelsen att 

föreslå fiskevårdande åtgärder sam-
tidigt som Näsåkers Fiskevårdsom-
råde fortsätter att inventera ån och 
dess omgivningar. 
– Elfiske låter kanske grymt, men 
länsstyrelser får under särskilda 
omständigheter och under strikta 
regler fiska med elektrisk ström 
om det finns vetenskapliga skäl för 
åtgärden, förklarar Anton Sjödin.
– I Fjällsjöälven v jobbar vi aktivt 
vidare för att vattenflödet skall öka 
så att öringbeståndet kan växa sig 
starkare. Viktigast just nu är att det 
släpps på mer vatten förbi Imnäs-
dammen. Redan en liten höjning av 
minitappet skulle göra stor skillnad. 
Vi anser det självklart att Vattenfall 
– som säger sig producera grön el 
med hänsyn till djur och natur – 
kan öka minitappningen i älven och 
därför kommer vi att fördjupa sam-
talen kring detta.

Länsstyrelsen planerar att inventera 
Kvarnbäcken – från Krångsjön ner 
till Fjällsjöälven – för en utvärde-
ring av artrikedomen.
I Ottsjön w fortsätter en utredning 
om eventuell inplantering av fisk.
I Sörvigdatjärn x fortsätter redan 
påbörjad utsättning av öring. Cirka 
50 kilo har redan planterats in i tjär-
nen. Fiske med mask och kastflöte, 
fluga eller spinnare innebär nästan 
garanterad fiskelycka.

Husbehovsfiske
Inom fiskevårdsområdet finns för-
utom kräftorna en rad goda matfis-
kar, som får tas upp med handred-
skap. Men fisket gäller endast för 
ditt eget husbehov. All annan fisk 
ska släppas tillbaka. 

Öringar som tas om hand bör vara 
minst 30 centimeter.

Klart med kräftfiske i älven
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Lionstågets körschema 
sommaren 2017

6 juni Nationaldagen
Första turen kl 12

13 juni Skolavslutning
Första turen kl 19

23 juni Midsommarafton
Första turen kl 13

8 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

3 aug 18–22
4 aug 9:30–12, 13–22
5 aug 9:30–12, 13–22

Abborrar över 35 centimeter och 
gäddor över 90 centimeter bör sättas 
tillbaka. 
– Mät och fotografera gärna fång-
sten men gör sen som medvetna fis-
kare: sätt sedan försiktigt  tillbaka 
fiskarna i vattnet. 

Sätt tillbaka storgäddan!
– I dag är problemet med många 
gäddor och många små abborrar 
i en sjö stort. De största gäddorna 

fiskas upp och avlivas, medan de 
mindre blir fler, vilket förstör för 
andra arter i samma vatten. Stora 
gäddor är därför är en nyckelfaktor 
för ett balanserat fiskbestånd i våra 
vatten. En stor gädda äter de mindre 
gäddorna och bidrar därmed till att 
beståndet av gädda hålls på en låg 
nivå i sjön (få men stora).
– En stor gädda hjälper till att reg-
lera abborrbeståndet så att det inte 
blir för många ”tusenbröder” vilket 

omöjliggör för tillväxten av stor 
abborre då konkurrensen om mat 
ökar. Därför är det av yttersta vikt 
att storgäddorna släpps tillbaka, 
säger Simon Lundgren.

Text: Torsten Blomquist
Foto: Torsten Blomquist, Simon Lundgren, 

Hampus Sjödin 
Karta: Näsåkers FVO

Surf&Turf à la Moflo: stekt älgfilé med 
kräftor från Ångermanälven, bearnaise- 
och chilisås. Bilden ur Torsten Blomquists 
kommande bok Älskade älgar! Fakta, myter 
och grytor.

Simon Lundgrens fiskelycka: en storgädda 
fångad i Ottsjön, 6 kg.  Den sattes tillbaka 
i sjön för att göra fortsatt nytta i eko-
systemet.

Hampus Sjödins fiskelycka fångad i Ott-
sjön: en stor abborre fångad, 1,2 kg vikt, 
46 cm längd. Inte mycket till matfisk så 
den åkte tillbaka.
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Ett fantastiskt väder och bra 
uppslutning blev det på EPA-
cruisingen i Näsåker i helgen. 
29 bilar ställdes upp för allmän 
beskådan och det var mycket 
snitsigt utförda detaljer och pole-
rat krom som visades upp. 

Evenemanget höll till på festplat-
sen, där bilarna stod uppradade och 
alla fick rösta på sin favorit genom 
att skriva ner registreringsnumret. 
Hamburgare och läsk fanns till för-
säljning och det spelades musik. En 
som kommit för att visa upp sin bil 
var Oliver Strandberg från Näsåker. 
Han är en stolt ägare av en nyligt 
lilalackad Volvo som han haft sen 
sommaren 2015 och fixat till. 

– Ja den är nylackad för 2 månader 
sen, ny hatthylla, och så titta här, 
säger han och visar mig instrument-
panelen som är gjort av något som 
liknar sammet. Jag frågar vad han 
gör på sin fritid. 

– Ja, man åker runt, fixar bilar sitter 

och surrar, lägger ner mycket tid på 
bilen i iallafall, konstaterar han nöjt. 

Cruisingen anordnades av fritids-
ledarna i Näsåker, Junsele och 
Ramsele. Idén fick de redan förra 
sommaren men det var inte förrän 
början på året som det bestämdes 
att det skulle bli av. Enligt Alex-
ander Fahlander från Näsåkers fri-
tidsgård så kan det ha funnits något 

likande förut men det är första som 
han vet att de ordnar.  Han hoppas 
att något sånt här ska få en positi-
vare bild av ungdomarna och tror 
det är bra att de får visa upp sig på 
det här sättet. Men när han och de 
andra fritidsledarna berättade om 
idén så togs det ganska svalt emot, 
Alexander tror det kanske beror det 
på att de känner att de inte får ta 
plats. Så han är glad att så många 
faktiskt dök upp tillslut. 

Moa Gunnarsson från Ramsele är 
en av få tjejer som ställde upp idag. 
Hon fattade tidigt tycke för bilar 
och har även hon gjort omfattande 
arbete på sin bil. Det som sticker ut 
är den svartvita tapeten på insidan 
dörren en snygg inredningsdetalj. 

– Bilen har jag haft i två år, och 
den var orange från början, den 
är omlackad, nya dörrar, ny grill, 
säger hon stolt. När Moa börjar 
gymnasiet så är det transport-linjen 
hon tänker söka, något som måste 
passa en bilintresserad ungdom.  

Adam vann med sin Mustang
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Efter att alla åkt några varv på byn 
samlas de igen för att få veta vem 
som vunnit priset för snyggaste 
bilen. Och det var kanske inte helt 
oväntat att det blev Adam Abra-
hamsson även han från Näsåker som 
vann med sin Mustang, med snygga 
detaljer och många timmars nedlagt 
arbete. Han fick en tjusig krans som 
Bodéns i Sollefteå sponsrat med 
och en två tons garagedomkraft från 
Sture på Macken Stureplan. 

– När jag fick bilen så var det en 
rostig skrothög, säger den nöjda 
vinnaren Adam. 

– Jag åkte till verkstan efter skolan 
och stannade till tolv ett på natten, 
hem och sov upp till skolan sen till-
baka till verkstaden. Jag har lagt ner 
säkert tusen timmar på den under 
vintern fortsätter han. Och nog syns 
det att mycket jobb har lagt ner på 
det fina åket. 

Men när jag nämner ordet EPA så 
får jag en tillrättavisning. 

– Alltså EPA finns knappt längre, för-

klarar han. Det heter A-traktor nu för 
tiden och det är en helt annan grej. 

Namnet EPA (enhetsprisaktiebo-
laget) syftar på lågprisvaruhuset 
med samma namn som sålde pro-
dukter med enklare kvalitet till låga 
priser. EPA-traktorer var ombyggda 
bilar, lastbilar eller jordbruksma-

skiner och blev vanliga efter andra 
världskriget bröt ut 1939. ”Äkta” 
EPA-traktorer är de bilar som 
registreringsbesiktigats före den 31 
mars 1975. A-traktor är alltså den 
mer korrekta benämningen även om 
de flesta faktiskt säger EPA. 

Bettan Mähler från Ramsele fritids-
gård och Alexander Fahlander var 
nöjda med arrangemanget. Förhopp-
ningen är att det ska fortsätta och är 
att det ska rotera mellan Näsåker, 
Junsele och Ramsele. Då blir det i 
så fall i Junsele nästa gång. De andra 
fritidsledarna var Peter Nilsson och 
Louise Eriksson båda från Junsele. 
Konferencier var Lasse Abrahams-
son och Brasse Kantén från Urljud 
stod för ljudanordningen. 

Det blev som sagt en trevlig dag 
och kul att få se våra ungdomar som 
man annars inte ser så mycket av. 
Ett gott initiativ helt enkelt. 

Text och foto: Anna Erika Olofsson 

Oliver Strandberg från Näsåker visar upp sin fina Volvo som 
han fixat till.  

Adam Abrahamsson värdig vinnare med sin Mustang som han 
lagt ner många timmar på. 
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Byalaget Näsåkers Samverkan 
(BNS). Det låter bra, ett byalag 
som vill samverka. 
Med vilka? Med byinvånarna? Eller 
med andra föreningar? Eller företa-
gen, eller rent av kommunen? Eller 
kanske allihop. Samverkan är förstås 
bra, lösningar som tas fram på utma-
ningar eller problem i samförstånd 
och efter diskussioner och genom-
lysning tror jag har större chans att 
bestå och bli fruktsamma. Så låt oss 
slå fast att vårt namn förpliktigar och 
att vi i styrelsen i Byalaget har sam-
verkan fortsatt som ledstjärna.

Vilka är medlemmar?
Men en annan fråga som kanske 
bör besvaras först, är den om med-
lemmarna. Vilka är medlemmar 
i Byalaget? Vi har varken någon 
medlemsmatrikel eller medlems-
avgift. De år som jag varit inblan-
dad i Byalaget på olika sätt vill 
jag minnas att dåvarande styrelser 
oftast har menat att i och med att 
Byalaget representerar de som bor 
i Näsåker, så är alla som bor i Näs-
åker medlemmar. Frågan blir direkt 

komplex. Vad är Näsåker? För vi 
syftar ju inte enbart på byn, utan 
förmodligen församlingen som 
heter Ådals-Liden. Eller kan det 
vara de som har postnummer 880 
30, vilket jag tror mig minnas inte 
är exakt samma sak som försam-
lingens gränser. Så låt oss säga att 
det är alla som bor inom försam-
lingens gränser, eller postnummer-
områdets, som är medlemmar. 

Men kan man vara medlem utan 
att ha blivit tillfrågad om detta? 
Det känns ju lite som det var tidi-
gare med Svenska kyrkan, alla 
föddes in i den. Eller LO:s kollek-
tivanslutning av sina medlemmar 
till det socialdemokratiska partiet. 
Kanske inte helt modernt och fram-
förallt inte särskilt demokratiskt, 
varje människa bör ju själv få välja 
vilka organisationer hon vill vara 
medlem i.

Rätt att vara remissinstans?
Vi problematiserar det lite. Låt oss 
säga att Byalaget vill engagera sig 
i någon fråga som berör de flesta 
som bor i byn på det ena eller andra 

sättet, en fråga där vi måste ta ställ-
ning för eller emot ett förslag från 
till exempel Sollefteå kommun. 
Alltså rent hypotetiskt. Om vi inte 
har en lista på medlemmar, det vill 
säga medlemskapet är diffust, kan 
vi då säga att vi representerar ”folk-
viljan” i Näsåker? 

Ibland har Byalaget i sådana situa-
tioner kallat till möte, och då kan 
vi säga att mötet som alla var väl-
komna till beslöt i den ena eller 
andra riktningen.

I det fallet kan vi med fog säga att 
vi har ett demokratiskt fattat beslut 
från ett öppet möte att representera 
mötets beslut och vilja. Så skulle vi 
kunna ha det framöver också, men 
vad tycker du, är det bra?

Finansiering
I frågan om medlemskap ligger 
också delvis en fråga om ekonomi. 
Byalaget har idag tre ”verksamhe-
ter” som bedrivs inom föreningens 
hank och stör. Niporna, som hand-
lar om att hålla niplandskapet öppet 
med hjälp av betande djur och 
också ta hand om de fina ladorna 

Hur vill DU att Byalaget 
ska fungera?
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och stigarna i området, samt för-
stås bastun (du vet att du kan låna 
bastun om du vill). 

Vi har också en integrationsgrupp, 
som på frivillig basis hjälper nyan-
lända att komma till rätta i ett land 
de flytt till, med ett språk de inte 
förstår. 

Sedan har vi det du nu håller i 
handen, Byabladet. 

Allt detta kostar pengar att driva, 
och det mesta är täckt av till 
exempel annonskostnader för 
Byabladets del, och olika typer 
av bidragssystem för de andra 
verksamheterna. Men vi skulle 
gärna vilja ha en liten pott med 

”omärkta” pengar; pengar som 
inte är avsatta för någon speciell 
verksamhet, och som skulle kunna 
användas i en tänkt situation där vi 
behöver finansiera något snabbt. 
Och då ligger det ju nära till hands 
att börja fundera på medlemsav-
gift. Vi är väl ungefär 1 100 själar 
i församlingen, men alla skulle ju 
inte betala en medlemsavgift, oav-
sett hur liten den är, tror vi.

Och då uppstår kanske en ny utma-
ning. Om vi skulle införa ett aktivt 
medlemskap, och kanske få 300 
betalande medlemmar, kan vi då 
säga att vi representerar hela byn 
och alla dess innevånare?

Ja, som ni ser finns det lite att fun-

dera på och vi är väldigt nyfikna på 
vad just du tycker i denna fråga. 
Anser du dig vara medlem i Bya-
laget? Och vad anser du om att vi 
eventuellt skulle införa en regist-
rering av medlemmarna, så vi vet 
vilka vi företräder? Medlemsavgift, 
ska vi ha en sådan, eller inte? Eller 
ska det vara gratis, för att inte ett 
ekonomiskt val ska bli avgörande 
för om man blir medlem eller inte. 

Och kanske allra viktigast, vilka 
typer av frågor vill du att vi ska 
arbeta med i Byalaget Näsåkers 
Samverkan? Vilka ska vi sam-
verka med och vad ska vi sam-
verka om?
Hjälp oss att bli klokare, under tiden 
arbetar vi vidare, det har ju gått bra i 
ett antal år nu. Och en viss nytta tror 
jag vi kan påstå att vi har gjort. 

Vi vill höra dina synpunkter. 
Skicka epost eller ring till någon 
av ledamöterna i styrelsen (se 
rutan på sidan 3), eller lägg dina 
förslag i Byalagets förslagslåda 
på Ingelas Café. 

För Byalaget Christer Borg
Foto: Åsa Hedman

Gruppen Utan Solidaritet 
stannar Sverige uppmanade 
till en landsstrejk torsdagen 
18 maj mellan 14–15, för en 
humanare asylpolitik. 
En skara inflyttade Näsåkersbor 
trotsade regnet och samlades på 
Gästis för att delta i strejken. 
Det blev ett mysigt häng med 
fika och prat. En asylsökande 
familj var också med men ville 
inte vara med på bild. 

Text och foto: Anna Erika Olofsson 

Strejkade en timme för asylrätten
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Nr 3 2016 • Årgång 17

Manusinlämning för julnumret senast 6 november

Marknadsdag
i Näsåker sid 3

                                           
       Nya ägare till 

gamla Posten sid 23
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Manusinlämning för påsknumret senast 26 februari
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Byabladet

Nr 2 2017 • Årgång 18

Manusinlämning för höstnumret senast 28 augusti

Näsåker får torgplatser
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Det som startade som ett projekt 
med stor skepsis har idag motbe-
visats när Kvinnominnemuseet 
firade tio år. 

Elisabeth Lassen som var med när 
det invigdes kom även idag för 
att visa sitt stöd men också för att 
tacka Lo Högberg som engagerat 
sig i alla år för att museet ska få 
vara kvar. 

– Kvinnominne finns kvar tack vare 
den kvinnokraft som funnits hos 
alla involverade och speciellt hos 
Lo. Många var suspekta då för tio 
år sedan idag finns en annan med-
vetenhet, säger Elisabeth i sitt tal. 

Hon lämnade över ett kuvert med 
ett ekonomiskt bidrag från kom-
munen och blommor något som 
tacksamt togs emot av Lo. För trots 

att de firar tio år så är det en stän-
dig kamp att få ekonomin gå runt, 
så varje krona räknas. Det som 
startade 2007 och som många var 
skeptiska mot har idag bevisats att 
det går att bryta mark bara man tror 
på något riktigt mycket. Och Lo har 
blivit en del av museet, så pass att 
hon på en gata i Delhi i Indien stöter 
på två personer som känner igen 
henne som ”hon som har gudinne-
utställningen i Näsåker”. 

Hur det blir framöver får framtiden 
visa men så länge Kvinnominne får 
finnas så ska vi vara stolta över att 
få ha en så viktig del av historien 
här i vår by. 

Självklart är du välkommen att 
bidra med det du kan så museet 
får bli kvar.  Sätt in en slant på 
bankgiro 248-2289.

Text och foto: Anna Erika Olofsson  

Kvinnominne firar 10 år

Onsdagen den 11 maj hade eleverna i 1-2:an från 
Näsåkers skola deras mattedag borta på festplatsen. 
Dagen hade 1-2:an planerat för sina kompisar på Älgen 
och i F-klassen. Två och två har de valt en uppgift till sin 
station, sammanlagt 6 stationer blev det.
Molly och Emilia: Vikt: Hur många kottar väger lika 
mycket som Kiwi?
Max och Niam: Sortera: efter färg form storlek
John och Romeo: Geometri: Hitta lika former?
Jenny och Simona: Köpa stövlar, en sten= 10:-, 
en kotte = 5:- och en pinne = 1:-
Abdullah och Nazari: Statistik. Hur många kottar träffar 
trädet?
Elvira och Molly: Kom ihåg mönster!
Dagens lunch, kycklingwok med ris, serverades ute i 
det fria vid den öppna elden. Eleverna som genomförde 
dagen tyckte de var en kul dag med rätt så fint väder!

Text och foto: Rebecka Strandlund

Ute-mattedag på festplatsen
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Vid Brandmanna och Hembygdsgården
i Näsåker
Lördag 8 juli
Emil & Erik underhåller från kl 21

18.00–20.30  
Barnens område: 
–  Sockervadd
–  Lions tåg
–  Ansiktsmålning
–  Hoppborg
–  Mycket, mycket mer!

18.00–01.00
Vuxenområdet:   
– Grillat och ölservering

Hjärtligt välkomna!
önskar Två till Två kommittén

Åsså äre gratis entré!

Den 24 april hade ÅSKs pingis-
träning för barn och ungdomar 
avslutning. 

Tränaren sedan många år, Annika 
Sjödahl, hade dukat upp halva ping-
isbordet fullt med godis. 

Ungdomarna och barnen spelade 
rundpingis emot Annika och för 
varje gång de träffade en godis 

fick ta just den godisbiten. Jättekul 
och festligt! Så pass festligt att en 
tand lossnade på en grabb som just 
vunnit en seg godis, han fick med 
sig en kindtanden ut som satt fast i 
godisen. Det var en skojig händelse 
men bäst utav allt var kanske ändå 
när priserna skulle delades ut. Några 
fick från det tidigare klubbmäster-
skapet, precis som några speciella 

årsutmärkelser delades ut bland 
annat till någon i träningsgrupper 
som utmärkt sig mer än andra på 
ett bra sätt. Sist men inte minst fick 
barn och ungdomar som kommit dit 
för att träna under året en egen pokal 
som tack för att de fortsätter komma 
på träningarna sa Annika. 

Text och foto: Marie Lundin

Säsongsavslutning för pingisen

Bakre raden från vänster: Jakob, Lukas, Lo, Nora, Ida, Wilma, 
Emil, Theo, Julia, Lilly och Iris. 

Theo Eriksson skjuter en boll mot godiset och Annika.  
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Laddar för stugfolket

Omsjö prylmarknad i nya lokaler
Hur många prylar kan man få plats med på 20 kva-
dratmeter? 
Om det fanns en sådan tävling skulle nog Peter Salo-
monsson och Rigmor Nordin inta en tätposition. I alla 
fall i Näsåker. 

I deras nya butikslokal bredvid Ingelas Café, trängs tusen-
tals saker på hyllorna. Företrädesvis ”onödiga” prylar från 
50-, 60-, och 70-talet. Och gärna i plast eller bakelit.

Här kan man hitta verkligt udda saker, både sånt man 
inte visste att man ville ha eller sånt man letat efter 
länge, från designade lampor i olika färger till en minia-
tyrmodell av en torkhuv eller en motorcykel där fram-
hjulet är en klocka.

Paret beskriver sig själva som ekorrar som bara inte kan 
låta bli att slå till när de ser någon pryl som de gillar.

– Att vi har infört köpstopp för oss själva har inte hjälpt 
ett dugg, vi bryter mot det hela tiden, berättar de.

Fortfarande har de 70 lådor på lager att packa upp 
sedan de flyttade ut ur de mer än fyra gånger så stora 
lokalerna i gamla posthuset mitt emot hotellet.

– En del av sortimentet slumpar vi bort för att göra 
plats för nytt, säger Peter. 

I sommar kommer de att ha öppet fredag, lördag och 
söndag tills vidare.

Text och foto: Åsa Hedman

Macken på Stureplan har fyllt på i hyllorna extra 
mycket inför sommaren.
Sture Perssons IVT-center, rörmokarfirma och butik 
håller ställningarna och utökar sortimentet för att kunna 
tillfredsställa kundernas varierade önskemål.

– Nu när stugfolket kommer är det till exempel många 
som vill ha olika verktyg när de pysslar om sina hus, 
säger butiksbiträdet Åke Näslund.

Den som ska ge sig ut på fisketur kan också hitta det 
mesta den behöver i hyllorna.

Stureplan är också en av Näsåkers naturliga träffpunk-
ter. Många gillar att slå sig ner en stund över en kopp 
kaffe eller cappuccino eller en korv med bröd och 
avhandla det senaste.

– Jag gillar att surra med kunderna och så är jag ju 
kvällsmänniska, jag är ofta här mycket längre än till 
nio, ibland framåt elva. Det är därför jag har skrivit 
EXTRA ÖPPET på skylten utanför, säger Åke.

Text och foto: Åsa Hedman
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NÄSÅKER

UT OCH NJUT,
GRILLMÄSTARE.

SOMMARTIDER
VI FÖRLÄNGER VÅRA ÖPPETTIDER VECKA 25–30 • 19/6–30/7

MÅN–FRE .......... 09–20
LÖR–SÖN .......... 09–18

Välkommen till Coop Nära Näsåker
– vi har allt för sommarens grillmiddagar.

SYSTEMOMBUD • BUSSGODS



 

21 SOMMARSOLSTÅNDSFIRANDE 
på Kvinnominne med folkmusik-
gruppen RASK och Eta Cristens-
son från Höör som håller i en 
workshop i cirkeldans. Dagen 
börjar kl. 12:00 med invigning 
av Nina Pudja vid labyrinten. 
Därefter workshop med Eta, sen 
fika och guidning av gudinne-
utställningen, ca.18:00 vegansk 
festmiddag på församlingshem-
met, Malin Spjut sjunger. 19:30 
Folkmusik med RASK.
Ca. 21:00 Solståndsceremoni 
vid hällarna.
För info och anmälan till mid-
dagen ring 070-368 19 74 
Lo Högberg.
Arr: Nämforsens kvinnominne

22 MIDSOMMARSTÅNGEN KLÄDS
Plats: Hembygdsgården
Kl 18 
Arr: Hembygdsföreningen 

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

28 KVÄLLSLOPPIS I HELA RESELE
Kl 18:00-22:00
Arr: Inflyttningsgruppen i Resele

JULI

7 AFTER WORK 
på Hotell Nämforsen

8 DUO VOX 
Kl. 19:00
Arr: Nämforsens kvinnominne

21 AFTER WORK 
på Hotell Nämforsen

22 CORPSE PINE 
Hotell Nämforsen

29 FÄBOLOPPET I MOFLO
Kl 11
Anmälan till Eva Edberg: 
070-217 54 87
Mer info: Facebooksidan
FÄBOLOPPET 2017 samt 
affischering
Arr: Moflo Byförening och 
ÅSK Motionssektion 

29 AFTER RUN 
på Hotell Nämforsen

AUGUSTI

2 URKULT FÖRFEST
Hotell Nämforsen

3–5 URKULT FOLKFEST 
VID NÄMFORSEN
Prästnipans festplats
Arr: Urkult
För mer info: www.urkult.se 

3–5 PUBKVÄLLAR 
vid Brandmanna
Glad musik, grillat och dryck 
under Urkultshelgen
Arr: Näsåkers Brandmannaklubb

3 GUIDNING 
AV GUDINNEUTSTÄLLNINGEN
Kl. 16:00 Biskop Eva Nordung 
Byström deltar
Arr: Nämforsens kvinnominne

4–5 GUIDNING 
AV GUDINNEUTSTÄLLNINGEN
Kl. 12:00 
Arr: Nämforsens kvinnominne

18 AFTER WORK 
på Hotell Nämforsen

SEPTEMBER

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

23 MATSTAFETTEN
För mer info kontakta Marie 
Lundin, Bettan Sellgren, Dorte 
Skulasson eller Helen Linde. Alt 
gå in på facebook/evenemangs-
gruppen/matstaffeten

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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Gilla Näsåker på

BOULE
Kl. 10:00
Varje måndag på Trastvägen 4, Näsåker 
Arr: PRO Näsåker

JUNI

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

9 AFTER WORK 
på Hotell Nämforsen

15–
15/8

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
Stängt måndagar och 
Midsommar. Fri entré

17 IRLÄNDSK AFTON 
med Dun Aengus på Hotell 
Nämforsen. Något Irländskt att 
äta och dricka. Välkommen!
Musiken börjar vid ca. 21:00
Arr: Club Sebastian

17 VETERANFORDONSRALLY
Dyk upp på Kägelvallen i Åsmon 
med el utan gammalt fordon
Arr: Åsmon samhällsförening

På gång i

sommar!
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Midsommar
Snart är det sommar och ledigt, så speciellt skönt 
just detta år med tanke på den kyliga början i maj 
med snö och hagel. 
Och vad är mer somrigt än att fira midsommar? Mid-
sommarstången klär vi dagen innan, på torsdag 22 juni 
klockan 18.00 vid hembygdsgården. Dagen efter firar 
vi midsommar och startar klockan 13.00 på samma 
plats. Danslekar, Liatåget, hoppborg och fiskdamm 
bjuder vi i hembygdsföreningen på. Serveringen har 
öppnat, så möjlighet till både kaffe och mat finns under 
hela firandet. 

Christer Borg,  
Ådals-Lidens hembygdsförening

Behöver du hjälp
med röjning?

Ungskogsröjning, under-
röjning inför avverkning 
 eller hyggesrensning
  Kanske du behöver hjälp 
   med div gårdsgöromål?
     För mer info ring 
          Örjan Sjödin 
           070-370 37 33

Två ungdomar med flera 
års erfarenhet av skogs-
vård från byn utför jobbet.

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

Vecka 26, 27 har jag och familjen semester.
Fr o m 11 juli och hela augusti jobbar jag 
40-100 procent med flexibla tider som passar 
dig och mig. Men kom ihåg att boka ditt 
besök i god tid.

Hoppas att det blir en av de bästa i ditt liv…

Önskar både dig och sommaren 
varmt välkommen till mig!

Marie Lundin

Nationaldagen
6 juni är det dags igen att fira Nationaldagen och 
välkomna nya svenskar. 
De som vill ansiktsmålas (oftast barn, men vuxna får 
målas också!) kommer till Liavallen 10.15, övriga sam-
las 10.30. 11.00 tågar vi iväg genom byn och de som 
har svårt att gå kan åka med Fäboexpressen.

12.00 hålls tal vid hembygdsgården, och välkomstbrev 
från kommunen till nya svenskar delas ut tillsammans 
med ett standar med svenska flaggan. Samtidigt ska 
Årets Näsåkersbo avslöjas, så missa inte detta!

Hembygdsföreningen bjuder på kaffe och kaka, och för 
barnen rullar Liatåget och hoppborgen står redo.

Christer Borg,  
Ådals-Lidens hembygdsförening
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Edseleungdomar firar midsommar i Näsåker 1957. Foto: Ulf Holmgren, Edsele

Tältresning.

Kring lägerelden.Dansbanan.

Scenen.
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Lennart Sahlin och Jan Gunnarsson. Malte och Sören.

Klas Ottosson, Torbjörn Edmo och Jan Gunnarsson.

Fotografering Malte och Sven.

Sven Söderberg.

Dagen efter...
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Den firade vi med att ha bagarstu-
gan vid hembygdsgården öppen.
Marit Åkerlund och Johnny Har-
relind som regelbundet använder 
bagarstugan för att ha bröd till för-
säljning i ”Lilla butiken”, bakade 
tunnbröd och vi i hembygdsfören-
ingen serverade fika.  Kaffe, te och 
mackor på tunnbröd direkt från den 

vedeldade bakugnen, ibland så varma 
så smöret smälte, för åtgången var 
strykande. Besökarna strömmade till 
dels för att köpa tunnbröd med sig 
hem men många stannade även till 
för en fika som kunde avnjutas ute i 
det vackra vårvädret. 

Redan strax efter klockan ett var 
brödet slut och hembygdsföreningen 

bjöd då på kaffe den resterande tiden 
vi hade öppet. 

En lyckad dag så förhoppningsvis 
gör vi om det nästa år.  

Britt-Inger Lidström, 
Ådals-Lidens hembygdsförening

Tunnbrödets dag 13 maj

Marit Åkerlund i full fart med kaveln. Johnny Harrelind fixar gräddningen.

Var? Hemma hos varandra sedan avslutas kvällen på Hotellet
Kostnad: 150 kr / person. Sista anmälningsdag: 9 september.

Alla över 18 år med ca 30 minuters avstånd in till Näsåkers centrum är välkomna.
Anmälan: Dorte 073-065 77 69 eller Helen 070-677 52 19 via sms eller 

ring på kvällstid. Uppge ditt namn, adress och telefonnummer, 
samt ev allergi eller intolerans.

För mer info om hur Matstaffen fungerar prata med Marie Lundin, Bettan Sellgren, 
Dorte Skulasson eller Helen Linde. Alt gå in på facebook/evenemangsgruppen/matstaffeten

Lördag den 23 september kl. 17.30

Hoppas att vi ses!
Minst nio par måste anmäla sig för att Matstafetten ska bli av, 

men det är trevligare ju fler vi blir.
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Öppet: Mån–Fre 10–17, Lör–Sön 10–15 (Söndagsöppet gäller endast juni)
www.odla-i-norrlands-skafferi.se

Österås 207, 881 91 Sollefteå. Telefon: 0620-231 13, 070-627 20 99 

PELARGONIOR •  PENSÉER •  JORD •  FRÖER •  PRESENTARTIKLAR

Hur får man ordning på rabatten?
Jo, genom det smarta Flexigardensystemet!

– Vi har det – Välkommen på besök!

Planteringskant i Cortenplåt som som får en jämn grov roststruktur med tiden. Håller gräs
från trädet och ger ett välordnat intryck. Skyddar stam och plantering från

trimmerns snöre. Passar också utmärkt för plantering med växter och blommor.

Hållbara lösningar för utemiljö

Senaste trädgårdsmodet • Tydliga avgränsningar • Rostar till gyllenbrunt
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Nämforsen är landets största och 
vackraste hällristningsområde.
Nämforsens Hällristningsmuseum 
i Näsåker har öppet 15 juni till 15 
augusti och håller då dagligen två 
guidade visningar på hällristnings-
området kl 12.00 och kl 14.30. 
Fritt inträde till museets utställ-
ningar med barnhörna och de 
guidade turerna. Kafé, museets 
kakfat 40 kr. 
Stängt måndagar och Midsommar.

 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

Onsdagen 12 april hölls det en 
företagarfrukost på Hotell Näm-
forsen med ett antal inbjudna 
aktörer.
Tillväxtavdelningen på Sollefteå 
kommun, Arbetsförmedlingen och 
Bizmaker bjöd in till företagarfrukost 
på nyrenoverande Hotell Nämfor-
sen. De olika aktörerna informerade 
om deras arbete och vad som är på 
gång i kommunen just nu.

Tillväxtavdelningen berättade om 
de fokusområden som de satt upp 
för kommunen när det gäller att 
locka till sig nya företag och nya 
investeringar. De berättade även att 
två projekt för att locka fler unga att 
starta företag bedrivs just nu i kom-
munen, Sommarlovsentreprenör för 
de lite yngre inne i stan och Ung 
Landsbygdsentreprenör för personer 
mellan 16–25 i Västraområdet som 
vill bli företagare. Mer information 
finns på kommunens hemsida.

Bizmaker berättade om deras verk-
samhet och bjöd in alla som har en 

idé kring företagande att kontakta 
dem för att få hjälp att utveckla 
idéen samt att koppla ihop nuva-
rande och blivande entreprenörer 
med rätt aktörer. Slutligen så infor-
merade Arbetsförmedlingen om 
läget på arbetsmarknaden i Sollef-
teå kommun, positivt är att det är 
väldigt få arbetssökande just nu. 
Tyvärr så saknas det dock kompe-
tens för att fylla alla behov som för 
tillfället finns.

Efter det så diskuterades lokala 

frågor som berör företagare och 
invånare i Näsåker, bland annat 
frågan kring hur en ny skylt som 
ska locka in besökare från Riks 90 
kan se ut.

På det hela en intressant och trev-
lig tillställning med god frukost. Ett 
stort plus är att de olika aktörerna 
nu gör gemensamma aktiviteter så 
man lätt kan få all information vid 
ett och samma tillfälle.

Text: Kristoffer Svensson Sellin
Foto: Åsa Hedman

Företagarfrukost på hotellet
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Socknarna Anundsjö, Resele, 
Skorped och Ådals-Liden grän-
sar till varandra. Det kan med 
all rätt kallas för Mitt i Ång-
ermanland. Första gången jag 
fördjupat läser om området är 
i språkforskaren Karl-Hampus 
Dahlstedts studie Finska ort-
namn mitt i Ångermanland. Den 
publicerades 1984.
Jag läste den samma år, eller var det 
året efter...? Det är även det mycket 
intressanta området som utgjort 
centrum för de flesta artiklar jag skri-
vit om i tidigare nummer av Byabla-
det. I samband med mina arbeten vid 
Urkult har vi vid sisådär 7–8 festiva-
ler varit dit också. Vid samtliga till-
fällen, som alltid vid mina 20 år av 
deltagande, har det förlagts till nya 
platser. Många upptäckter har gjorts 
genom åren vid dessa fina tillfällen.
Det var i svamplockartid förra 
hösten, 2016. Ulla och jag var då 
iväg och fann åt en mycket stor 
mängd gula kantareller i ett område 
ett par mil från kusten i Härnösand. 
Sammanlagt blev det på några få 

timmars samlande omkring 22 kilo! 
Vi var uppe i en lämplig skog för 
”gulingar” i ett finfint område mellan 
några berg och passade även då på 
att plocka en del Karl-Johansvamp. 
Det blippade i den vevan till i mobi-
len när vi var alldeles upphetsade 
över att stå inför ännu en mycket 
stor mängd gula kantareller och jag 
såg att det var från Lasse Englund, 
Lasse i Näsåker. När jag såg fotot 
undrade jag vad i herrans namn det 
var han skickat över. Ristningar/
huggningar på stenblock ute på tunet 
av en fäbodvall! Jag ringde direkt till 
Lasse som berättade att han och Lars 
Kårén gjorde ett uppdrag åt Holmen 
skog på Vitbergsbodarna och att det 
visade sig vara block med inhugg-
ningar i några block ute på tunet. Jag 
förstod direkt att jag måste dit. Efter 
några dagar träffades vi där. Då var 
också Marie Hellstrand från Holmen 
skog och Stig Lindblad, en skogkän-
nare av klassiskt format med. Vid det 
tillfället nämnde jag att här har vi en 
kulturmiljö vilken kan utgöra grun-
den för ett helgseminarium. Och så 

blev det! Holmen skog och Resele 
hembygdsförening arrangerar den 
med tacksamt stöd från Arrange-
mangslyftet Västernorrland, Kåréns 
skogs- och naturvård, Team Resele 
skog, Sollefteå kommun, Länssty-
relsen Västernorrland och Voernese 
sameby. Från Ådals-Lidens försam-
ling får vi låna en bärbar ljudanlägg-
ning för studiebesöken i markerna.
Vitbergsbodarna med de nu nordli-
gaste kända fäbodristningar i landet 
och det stora samiska vistet vilket är 
det hittills största kända i länet och 
det sydligaste kända i hela Norrlands 
skogsland är centrala vid det helg-
seminarium som blir av i Resele. 
Den skogsfinska kulturen i området 
likaså. Under söndagens utflykt i tid 
och rum besöker vi sådana kultur-
miljöer.
Under lördagen hålls föredrag på 
Tängstahallen på temat samisk ren-
skötarkultur, fäbodkultur och den 
skogsfinska. Vid lördagens middag 
på Myregården spelar och sjunger 
Anneli Björklund från Näsåker. 
”Jazztoner i sommarkvällen” heter 
hennes spelning den kvällen. Intres-

Mitt i Ångermanland
– Kulturernas korsväg
Helgseminarium i Resele 17–18 juni
Lapptjärn och Lapptjärnberget. Det är två av många namn i terrängen som skvallrar om samisk kultur.
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serade till seminariet kan anmäla sig 
fram till den 9 juni. Hoppas ni kan 
bli med oss andra vid detta semi-
naium vilket går i arkeologins och 
kulturhistoriens tecken!

Fint som snus är även att det i Ådals-
Liden och Resele i maj ska undervi-
sas i markerna för ett större sällskap 
arkeologer från fyra institutioner. De 
kommer från länsmuseerna i Väst-
manland, Dalarna och Gävleborgs 
län, Gaaltije sydsamiskt kultur-
centrum i Östersund och Voernese 
sameby blir också med och företag 
i historia med flera. Min uppgift blir 

att lära dem grunderna i att ”läsa” 
samiskt landskap. Den kunskap vi 
har hos oss ska förhoppningsvis 
kunna överföras även dit. 

Raderna ovan skriver jag inte hem-
mavid. Nej då. Jag sitter just nu på 
en veranda på översta våningen på 
ett mycket trivsamt litet hotell i Lis-
sabon och ställer ihop artikeln. Ulla 
och jag är här på kortsemester. Vi har 
utsikt i tre väderstreck. Och det är 
här som hemma, Påskhelg. Och när 
jag nu låter min blick fara runt ser 
jag den stora botaniska trädgården 
direkt här intill. Jag hör hur Ulla tar 
en dusch efter dagens långa vand-
rande i denna stad vilken en gång 
i tiden var ett av världens centrum. 
Från någonstans i närheten hör jag 
nu skratt och musik. Och mera skratt 
och ännu mera musik. Jag ser Bou-
gainvillea av kolossalformat och 
med en mängd av lila blommor. 
Många många fåglar sjunger bland 
träden. Mot himlen ser jag svalor 
pila fram. När jag nu sträcker på 
benen och tittar ner mot innergår-
den ser jag fem stadskatter vilka 
ligger i skuggan och tar igen sig. 
De smala stadskatterna är så spaka 
av värmen att ett sällskap duvor går 

omkring bland dem utan att känna 
rädsla. Värmen är för oss alla påtag-
lig, minst 25 plus. När jag så vänder 
blicken medsols ser jag den väldiga 
borgen på en av kullarna i staden. 
Bakom den sticker de två kyrktor-
nen från Lissabons äldsta kyrka 
upp. Till höger om detta är delar av 
gamla stadsdelen Alfama synlig. På 
avstånd ser jag floden Tejo glittra. 
Jag ser också flygplan vilka går ned 
för landning en bit från staden. Jag 
hör även glada röster från flera hus 
på andra sidan den smala kuller-
stensbelagda gatan. Två små pojkar 
ser jag busa från verandan där de 
bor. De fyllda vattenflaskorna de 
har stänker de ut i hopp om att, antar 
jag, busa med de som promenerar 
där nedanför. Det är säkert föräldra-
fritt hos dem. Och där kommer nu 
ett ett par gående vilka klarade sig 
från ”duschen” från buspojkarna. 
De går tätt omslingrande och kysser 
varandra ömt. Från någonstans hör 
jag fadomusik... Så tar jag åter upp 
anteckningsblocket och min blyerts-
penna och ställer ihop denna lilla 
artikel...

Text och foto: Bernt Ove Viklund
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J-Ps makalösa kladdkaka  
Servera med lättvispad grädde till och njut av en jätteenkel och makalöst god kladdkaka.  
Jag och min familj önskar er alla en jättefin och underbar sommar. 

250 g rumsvarmt smör 
2 1/2 dl strösocker 
4 st rumsvarma ägg 
200 g ljus blockchoklad 
1 1/2 dl vetemjöl 

Sätt ugnen på 175 grader.

Rör smör mjukt och mosa in sockret 
i en bunke. 

Blanda sedan i ett ägg i taget och 
rör in äggen i smörsmeten.

Smält blockchokladen över vattenbad.

Rör sedan ner den smälta chokladen 
i smörblandningen.

Tillsätt mjölet och rör ihop. 

Smöra och bröa en springform och 
häll smeten i formen. 

Grädda i ca 20–25 min.

Kakan ska fortfarande vara lite lös i 
mitten. 

Ta ut kakan och låt svalna i formen.  

Foto: Jan Olsson

Nu i 
början av juni börjar vi med kvällsöppet!

 
Lia Industriprodukter & Lia Bil och Däck AB

Hamptjärnsvägen 18, Näsåker

Vi är nu ny återförsäljare för 
Beckers och Demideck färger
   Hos oss finns det mesta för att måla om ditt hus!

Öppet månd-fred 8:15–17, eller när vi är hemma – ring 070-640 54 02

– Äkta Faluröd slamfärg i lager
– Mosquito myggfångare och tillbehör
– Alltid bra priser på oljor från OK Q8
– Däck till marknadens bästa priser
...samt verktyg och mycket, mycket mera!

Alltid till mycket fördelaktiga priser!
Välkommen att besök oss i vår fräscha butik!



Kommande arrangemang:

9/6 After Work
17/6 Irländsk afton

7/7 After Work
21/7 After Work
22/7 Corpse Pine
29/7 After Run

2/8 Urkult Förfest
18/8 After Work

Storgatan 26, Näsåker. 0622-100 38

Nu i 
början av juni börjar vi med kvällsöppet!

HOTELL • RESTAURANG • KONFERENS • LÅNGTIDSBOENDE • LUNCH • À LA CARTE

@hotellnamforsen
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Fjolårssegrarna i herrarnas och damernas tävlingsklasser: Anna 
Stattin och Andreas Lundegård. Båda hade tider kring halvtimmen.

Kristoffer Kårén, ÅSK och Anton Sjödin, Norrmoflo Byförening, 
hoppas på ny succé för Fäboloppet i sommar.

Notera ett av sommarens vikti-
gaste datum: 29 juli. Då arrang-
eras Fäboloppet i Norrmoflo, nu 
för tredje gången. En nyhet för i 
år är att efterfesten, ”After Run”, 
blir på Näsåkers hotell.
– Det kan bli riktigt kul. Här får 
deltagarna och deras fans chansen 
att diskutera och bjäbba om dagens 
ansträngningar och taktiska upplägg 
och rocka loss med musik, äta och 
dricka. Det bör bli en riktig stäm-
ningshöjare, säger Anton Sjödin i 
Norrmoflo Byförening, som till-
sammans med ÅSK samarrangerar 
Fäboloppet.

 – Vi räknar med minst 100 star-
tande, en blandning av motionärer 
och elitlöpare från nära och fjärran, 
lokala förmågor och hemvändande 
semesterfirare. 

Penningspriser
– I vår och sommar trimmar vi 
såväl banan som organisationen för 
att arrangemanget ska bli så lyckat 
som möjligt. Vi har ju förvänt-
ningar på oss; de tidigare loppen 
har ju blivit mycket lyckade med 
härligt löparväder och fin stämning. 

Oavsett vilken klass du väljer får du 
fin service. Längs stigen i skogen 
står drickalangare beredda att ladda 
på med ny vätska och energi och i 
målgången kommer det att finnas 
såväl god mat som dryck. Perso-
nal från Näsåkersbadet kommer till 
och med att erbjuda massage efter 
loppet, berättar Anton Sjödin. 

Många lokala företag har redan utlo-
vat priser och förmånserbjudanden. 

– Högst troligt blir det penningpri-
ser även i år. De var ett uppskattat 
inslag i fjol, säger Kristoffer Kårén 
i ÅSK.

Utmanande stig
Deltagarna tar sig fram på en 
naturskön men också utmanande 
stig, från Norrmoflo by till målet i 
Moflobodarna, en anrik fäbovall, 
som numera är Norrmoflo älgjakt-
lags höstliga centralpunkt. 

Fäboloppet inleds med Vasalopps-
start på vägen i början på byn, 
därefter några hundra meter lands-
vägslöpning längs lägdorna genom 
byn och sen till höger rätt upp i 
skogen, över stock och sten och en 
del sumpig terräng, totalt 7,2 kilo-

meter med 200 meters ibland krä-
vande stigning. 

För många blir det en utmaning i 
hård konkurrens. För andra en skön 
skogsutflykt i lugnt tempo.

Historisk mark
– Valfriheten är något av Fäbolop-
pets varumärke. 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 tillsam-
mans med hästar, kor och getter 
med sig prylar och pinaler i rygg-
säckar och kontar längs den här 
sträckan för några månaders som-
marviste, säger Anton Sjödin till 
Byabladet.

Text och foto: Torsten Blomquist

Mera information på Fäbolop-
pets Facebooksida där du också 
kan följa förberedelserna.

Tredje året för Fäboloppet
– nu med efterfest på hotellet
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Vi finns på Storgatan 4 i Ramsele (mitt emot OK),  

Ring oss på tfn   0623-710 50

 Ramseles eget försäkringsbolag som startade 1875. 
Försäkringsbolaget är ömsesidigt och ägs av alla som tecknar försäkring i bolaget. 

Bolaget drivs av en styrelse och har två anställda  . 

 Det lokala och självständiga Bolaget med närhet och personlig service.

*  Villahemförsäkring
*  Villaförsäkring
*  Hemförsäkring

 *Gårdsförsäkring
*  Lantbruksförsäkring
*  Skogsförsäkring

 Månd    09.00-16.00
 Tisd      09.00-16.00
 Onsd    09.00-16.00
 Torsd   09.00-16.00

 Information om våra försäkringar hittar du på:
 www.ramseleforsakringsbolag.se

 Följ oss gärna på facebook!

 Vi försäkrar:  Våra öppettider

 Övriga tider ring: 0623-710 50

Jag har nu passerat ett år som 
Ådals-Liding, om man nu kan 
säga så? Jag ser mig inte som Näs-
åkersbo då jag bor i Holafors men 
för att bli del av ett större sam-
manhang, som man gärna vill, så 
blir det väl Ådals-Liding som får 
bli mitt epitet.

Under det här året har jag lärt känna 
en ny del av Sollefteå kommun som 
jag inte haft så bra koll på innan. Och 
då tänker jag på hela Västraområdet 
och inte bara Näsåker och Holafors.

Det första man märker och får höra 
är samma historia som man hör i 
de flesta delar av kommuner, som 
liksom Sollefteå, som har stora 
landsbygdsområden. Det är histo-
rien om hur kommunen lämnat med-
borgarna och utvecklingen för fä fot, 
det enda man lämnat är en skattse-
del som bara höjs för vart år utan att 
man får någon valuta för pengarna.

Men det jag också slagits av är 
den jävla-anammaattityd som finns 
här. Det finns ett enormt driv för 
att utveckla företag, föreningar 
och sitt egna hem. Antalet egen-
företagare och människor som är 
engagerade i Byalag, Hembygds-

föreningar och andra intresseorga-
nisationer är fantastiskt.

Att orka ständigt jobba mot den 
enorma kraft som urbaniseringen 
är och samtidigt slåss mot den egna 
kommunens indragningar är det 
enda bevis jag behöver på att den här 
delen av Sollefteå, och Sverige har 
framtiden för sig.

Om vi tar vara på den fantastiska 
naturen, det enorma engagemanget 
och de serviceinriktade och trevliga 
invånarna så kommer vi att kunna 
nå hur långt som helst!

Undertecknat,
Kristoffer Svensson Sellin, Holafors

(Nyvald till Byalagets styrelse, hör gärna 
av er med önskemål kring frågor som vi i 

Byalaget ska driva).

Foto: Anette Bodén

Ny på bygden

KRÖNIKAN
Några tankar från en relativt nyinflyttad Ådals-Liding
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Lördagen den 22 oktober startade med mulet väder 
och +3 grader. Vi träffades kl 8.00 vid vindskyddet. 
Det var mycket glädjande att så många barn och 
ungdomar hade samlats. Ett trettiotal pojkar och 
flickor samt många vuxna, hundförare och föräldrar. 

Morgonträffen inleddes med att Jägareförbundet Resele/ 
Ådalsliden representant Urban Sjödén hälsade alla väl-
komna och berättade kort om förbundet och uppmanade 
alla som inte ännu var medlem att ansluta sig. Ordet 
överlämnades sedan till Stövarklubbens ordförande 
Henrik Kårén som presenterade sig och berättade om 
alla olika hundraser som fanns på plats. Det var drivande 
hundar som Finsk-, Schiller- , Hamilton- och Luzern stö-
vare. Trädskällande hundar av rasen Finsk- och norrbot-
tensspets samt även en grythund och en Amerikan Fox.

Därefter delades alla upp i grupper som fick följa med 
olika hundförare samt deras hundar. Tre av de sex stö-
varna fick upp hare men inget skott avlossades. Efter 
några timmar i skogen återvände alla till vindskyddet där 
en fin brasa samt O’boy, kaffe, saft, varmkorv och jätte-
goda bullar väntade. Detta smakade alldeles förträffligt. 
Efter fikat fick de äldre ungdomarna prova på att skjuta 
mot roterande föremål.

Under dagen delades kepsar ut till alla barn och ungdo-
mar, dessa var skänkta av Jägarförbundet. Stövarklubben 
delade ut kåsor till alla närvarande.

Hyggligt väder samt ett stort deltagande gjorde dagen 
mycket lyckad, alla såg redan fram emot nästa års träff.

Ett stort tack till Jägarförbundet, Stövarklubben samt 
alla andra som gjorde dagen till en fullträff. Samt inte 
misnt till SCA som välvilligt upplåtit marken till dagens 
arrangemang.

Jägarförbundet Resele/Ådalslidens krets
Urban Sjödén

Solatum Hus&Hem AB

FLEXIBLA KONTORET I NÄSÅKER

www.solatum.se    Tel. 0620-68 28 60, 68 28 63
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Storgatan 21 Näsåker
För dig som driver småföretag och behöver ett flexibelt 
kontor där du kan knyta kontakt och samverka  med andra 
entreprenörer och skapa innovativ miljö för nya bärande 
affärsmodeller.
Fiber indragen, fri wifi, möblerat arbetsrum kan erbjudas, 
tillgång till mötesrum med modern teknisk utrustning. 
Centralt i Näsåker, nära till café, hotell, restaurang, bibliotek, 
badhus, affär. Hyrestid från 3 månader eller längre.
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För predikoturer, se
annonser i TÅ torsdagar eller 

www.svenskakyrkan.se
/adalslidenspastorat

Pastorsexp tfn 0622-100 21

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

Välkommen till
sommarens 

gudstjänster och 
evenemang
i våra kyrkor

Bokningar & info 070 171 34 03
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 17 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!

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

www.nipoptik.se

Hos oss får
du kompetens,

valfrihet
och omtanke

Välkommen!
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Telefon: 0622-68 30 20, 073-275 18 43
bad.nasaker@solleftea.se

Vi öppnar igen fredag 1 september.
Spabehandlingar och gymkort kan bokas 
även under sommarstängningen.

Ha en skön sommar!

Gilla oss på

Tisdag den 6 juni är Badet stängt!
Badets sista öppettid för denna säsong är fredag den 9 juni 16-21

Riksserien är en bowlingtävling för seniorer som 
arrangeras av Bowlinghallarnas riksförbund och 
spelas under vinterhalvåret mellan lag från hela 
Sverige. 
För damer gäller 4-mannalag och herrar 6-mannalag. 
Spelet sker i närmaste bowlinghall och rapporteras in 
efter avslutad match till sekretariatet, som publicerar 
det på sin hemsida. PRO Ådals-Liden – Resele deltog 
med både ett dam och herrlag, herrlaget är inte mycket 
att orda om. Men damerna vann sin serie efter en hård 
slutkamp in på målsnöret. Man vann tack vare att man 
gjorde ett av vinterns bästa resultatet i sin sista match, 
vilket räckte för att stå som slutsegrare. Bäst när det 

gäller! I det vinnande laget har ingått: Agneta Mattson, 
Annie Edin, Gunilla Modéen, Kerstin Hansson och 
Sigbritt Svedberg.

Till hösten startar en ny omgång och Lia Quinns 
kommer att satsa helhjärtat för att upprepa säsongens 
resultat! Herrarna kommer även att delta i höstens spel. 

Herrlaget behöver fler spelare, så är du intresserad 
av att spela bowling med oss ta kontakt med Jan 
Bertil Johansson telefon: 073-813 34 29.

Agneta Mattsson
PRO Ådals-Liden - Resele

Foto: Jan Bertil Johansson

Riksserien 2016–2017
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Friskvård Näsåker Urhuset

 Massage mjukar upp
Healing läker 

 Ortobionomi frigör 
Energimassage tillför

Öronakupressur lösgör
Tai chi samlar

Inspiration
Inre sopsortering, Work shop
Samtal, mental träning, uttryck.
Vill du ändra på något, 10 ggr/år
Försäljning linnement, konst, presentkort

Tidsbeställning och info
070-21 24 225, 0622-101 34

Nina Pudja

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

 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!

Besök Ådals-Lidens 
hembygdsgård 
i sommar
Massor av föremål och foton från förr.

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

Välkomna! 
Ådals-Lidens hembygdsförening

www.hembygd.adalsliden.se

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

Mobil: 0731 82 19 45, 070 685 57 59
Näsåker
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Näsåkers Hem & Skola vill 
önska alla barn, ungdomar, 
föräldrar och skolpersonal 
en riktigt fin sommar!

På lördagen den 1 april höll 
biståndsgruppen sitt sista och 
avslutande årsmöte. 
Genom åren har gruppen samlat 
in, sorterat till klädbistånd i flyk-
tingläger och sålt begagnade kläder 
på Bidraget. Förutom det har grup-
pen kunnat generera ett överskott 
som har skickats som ekonomiskt 
bistånd. På årsmötet beslöts att 
kvarvarande tillgångar på 90 000 
kronor ska fördelas till organisatio-
nen NOVA som befrämjar dialog, 
icke våld och jämställdhet i Väst-
sahara (50 000 kronor) ett stöd på 
10 000 kronor ges till föreningen 
Västsahara och 20 000 kronor ska 
gå till ett av Afrikagruppernas bok 
och biblioteksprojekt i Zimbabwe. 
Från årsskiftet har Byalaget tagit 
över verksamheten under namnet 
”Byadraget”, de resterande till-
gångarna ska användas till stöd för 
den verksamheten.

Genom åren har gruppen omsatt 
nära 1,5 miljoner kronor och kunnat 
generera ett ekonomiskt bistånds på 
närmare 300 000 kronor. Det var en 
lite sorgsen men ändå stolt försam-
ling som summerade det arbetet 
som helt bedrivits av ideella kraf-
ter. Flera av gruppens medlemmar 
kommer att hjälpa till med det nya 
”Byadraget”.

Att biståndsgruppen avslutar sin 
verksamhet beror främst på ändrade 
regler för fraktbidrag genom SIDA 
och därmed försvårade möjligheter 
att nå ut med klädbistånd. Gruppen 
ser detta som ett resultat av reger-
ingens ändrade politik gentemot 
ockupationsmakten Marocko, som 
tvingar den Västsahariska befolk-
ningen att stanna i flyktingläger i 
Sahara med ett av världens tuffaste 
klimat. 

Text och foto: Ulf Breitholtz

Sollefteåbygdens biståndsgrupp 
avslutar efter 26 års verksamhet

I en collageutställning berättades om en 
kvartsekel lång historia ifrån kampen mot 
apartheid till stöd för Västsaharas själv-
ständighet.
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Allt inom VVS
och värmepumpar

 Telefon 070 692 23 98

Tel: 301 43

À la carte • Pizza • Grill
Kebab • Sallader
Öl- och vinrättigheter

Månd-tors: 11-20 • Fred: 11-21 • Lörd: 12-21 • Sönd: 12-20

Entreprenadmaskiner
Mark- och vägarbeten
Snöröjning mm

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 – NäsåkerDagens lunch –  À la carte

Stuguthyrning – Camping 
Minigolf – Put and take fiske

Vi träffas och trivs på Fäbodammen! 
0622-101 00

www.fabodammen.com

Sommartider från 1:a juni: 
Alla dagar kl 10–22 

(Köket stänger kl 20)
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18 MILJONER KUBIKMETER SKOG
FÄLLS I EN ORKAN MED 36M/S I MEDEL-

VIND 1954. DEN KALLAS DEN...

I DECEMBER 1992 SÄTTS SVENSKT
BYVINDREKORD I LAPPLAND, 81M/S.
ORKANEN FICK NAMN EFTER DALEN...

BARR-
TRÄD I
FAMIL-

JEN CY-
PRESS-
VÄXTER

TRÄSK

HELT
ENKELT

LÅTA
BLI

OTÅLIG
DJUR

PÅ HÖG
HÖJD

SÄGS
VARA
TJUV-
AKTIG

PELAR-
GÅNG-
AR OCH

VALV

VÄXER
GÄRNA
SANKT

BORKA-
SON

RONJA
KÄNNER
TA FAST

UTAN
KRUM-

BUKTER
HÅL

SÖT-
NOSAR,

GULL-
UNGAR

I KOBÅS
KOTA

ELLER
MASSIV

ERÖV-
RAREN
PÅ FILM

FÖRE
ÅRTAL

LUFFARE

GER
DÅLIG

SKÖRD
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GÖR
IBLAND
DE SOM
EJ VET

TOFS-
DJUR
LITEN 

AFFÄR

BAD-
PLATS

QUEN-
SEL

ÖVER-
DRIVET

IN-
TRESSE

TYG
PAAVO,
LÖPA-
REN

VARA
RIKTIGT
SKRAJ

GAUSS
GER

FRUKT
TILL JUL

JANUARI 2005. EN
ORKAN DRABBAR SVE-

RIGE. MEDELVIND PÅ
HANÖ 33 M/S. SJU
MÄNNISKOR DOG. 

ORKANEN FICK NAMNET...

HAR
MÅNGA

AV IN-
DIANER

HETTE
KONSU-
MENT-

BLADET

STAGAS
FÖR-

ÄNDER-
LIG

KLAGA
SOTARE

ELLER
KATT

HON I
DOKTOR

ZJI-
VAGO

VANN
STEN-
MARK

MÅNGA

HAN
SKREV
HJORT-
PARKEN

BÖCKER
MED

MÅNGA
KARTOR

JANUARI 20O7. EN
ORKAN DRABBAR

SÖDRA SVERIGE. VIND-
HASTIGHETEN VAR UPP

TILL 40M/S. VILKET
NAMN FICK ORKANEN?

SÄDES-
FÄRGAD
HÖDER

COGAN,
SÅNG-
ERSKA

NYING
RINNER
GENOM
NORGE

ETT UT-
SKOTT
SKIVA
FÖRR

PÅ BIL
FRÅN

FILIPPI-
NERNA

STAT PÅ
ÖN HIS-
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DUCE-

RAR

STÖRA
OCH
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SPRIT
PÅ BO-
LAGET

IB-MAN

HUNDEN
I SÖR-

GÅRDEN

ETT
OÄND-

LIGT
TAL

PÅ FEL
VÄG

MÖLLER I
TV-SERIE

MÖRK
ÖVER-
JÄST

ÖL

DEN ÄR
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LÖS SÄL

KAN VI
IHOP

OSS MOT
ANDRA

AV-
DRAGS-
KVINNA
DRAKE

INLE-
DER

SÖMN-
PERIOD

VAR SET,
ABEL

& KAIN
ASTAT

GRUND-
LAG

FÖR VÅR
ELIT

TÄNDS
DET MED

UPP-
FORDRA

BUDGET
IBLAND

TRAVE
VID EN
MILA

HÅRDA
VINDAR

I OK-
TOBER

EN HÖG MUSLIM
PLATS

FÖR
SHOW

Skicka lösningen senast den 13/8 till Birgit Lidström, Porfyrvägen 32A, 269 41 Östra Karup. Första rätt dragna 
lösningen vinner en Trisslott. Märk kuvertet ”Byakrysset”. Glöm inte namn och adress. Lycka till!

Byakrysset 2 • 2017

Namn:________________________________________________   Adress:________________________________________________________________________
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TRANAN BLIR MELLAN 90 OCH
175 CENTIMETER MELLAN NÄBB-

SPETS OCH STJÄRTSPETS. DEN
UTMÄRKS GENOM SIN KRAFTIGA

KROPP, LÅNGA HALS OCH...

I SVERIGE HÄCKAR TRANAN MER
ELLER MINDRE SPARSAMT I HELA
SVERIGE UTOM I FJÄLLEN. I MARS
SAMLAS 15–18.000 TRANOR VID

EN SJÖ I VÄSTERGÖTLAND. VILKEN?

MARS
MEN
INTE

ARES
L

DEN
VERKAR
SÖVAN-

DE
P

FÖR UT-
FOD-

RING I
STALL

HAR
LYFT

MYCKET
”SKROT”

FÖLJER
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PÅ SIN
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PUFF-
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DEN
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PÅ DJUPT
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SAMMA
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ORD SOM MAN
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I JULI
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V A R A
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D A N K
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MÅTT
TAR

GLADA
A L N

EFTER
ATLE

BYGGDE
FARTYG
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SKREV
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TT I
I B
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S P E L V E R K
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A N D
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N
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MÄTT

ANGER
CHANS
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TICERAD

O D D S
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BE NÅN
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FIGUR
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LUERAS
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VARNAR

KAN FÅ
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DE ÄR
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RASKAST HON VAR
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TRÄD PAUL
MED
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LOVANDE
NOG-

GRANN-
HET
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GULD
RÖKELSE
MYRRA

MÅNE

DYSTER-
KVIST

Lösning på Byakrysset 1 • 2017

Vinnare är Bengt Olof Haglund, Huddinge som vinner 
en Trisslott. Grattis!

12 insända lösningar. 

Glada Byarutan

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

– Alla som vill till himlen kan lyfta upp handen sa fröken i 
söndagsskolan.
Alla händer utom Kalles kom upp.
– Vill du inte till himlen Kalle frågade fröken
– Jag har aldrig gillat sällskapsresor svarade Kalle.

september • höst
Nästa nummer kommer ut 
14 september
Skicka artiklar och annonser 
senast 27 augusti

En dam kom till Sven i ost-
disken och pekade på en 
prästost, den sista som var 
kvar. Sven la den på vågen 
och sa:
– Den kostar 52 kronor.
– Har ni ingen större, und-
rade damen. 
Finurlige Sven tog präst-
osten, gick bakom dörren 
och bultade lite på osten, 
kom fram igen, vägde 
samma ost och sa:
– Den kostar 56 kronor.
Utmärkt sa damen, jag tar 
båda!

– Om jag kunde förstå varför du går omkring med ridstöv-
lar hans. Du har ju aldrig suttit på en häst!
– Om jag kunde förstå varför du går omkring med en 
fjäder i hatten. Du har ju aldrig lagt så mycket som ett ägg.

Inskickade bidrag från Märta Törnquist, Stockholm.

Varmt tack 
till er som på olika sätt hedrat 

minnet av vår käre 

Göran Henriksson
Tack för all omtanke, för blommor 

samt gåvor till olika fonder.
Ett särskilt tack till all underbar 

personal vid hemtjänsten i Näsåker,
sköterskor samt SSIH-teamet 

i Sollefteå

PIA
Joakim

Anna Tobias och Ebba

Prenumeration
Alla hushåll i Näsåker och 
Resele 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 vår-, 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.
            



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

Vi har hyllorna fulla med bra att ha grejor 
för hus, hem och bil!

Vedsäckar, grillar och grillkol, briketter, sekatörer, vattenslangar och kopplingar. 
Kaffebryggare, brödrostar, våffeljärn, mixerstavar, vispar, äggkokare.

VVS-, bygg- och målartillbehör med mera.

Storgatan 47, Näsåker

–  Livsmedel, mer KRAV och veg
–  Biltillbehör, kem och olja
 även 20–25 liters dunkar
–  Kioskvaror, glass, korv och fika
–  Tvätthall
–  Presenter och presentkort
–  Gasol från Primagaz
– Batteribyten klockor

Öppet alla dagar till minst 21.00, ofta längre. Viss flex. Ring gärna och kolla.
Tel. 0622-101 70 • www.sturesror.com

Alla lördagar extrapris på lördagsgodis – 6.90 hg  (ord pris 8.90 hg) 

Kaffe, te, choklad, caffe latte, espresso, cappuccino, wiener melange: 10:- /koppen

Delicatoboll (originalet) mazariner, wienerbröd, bullar: 10:- /st

Vi säljer fiskekort! 
Stort utbud av 
fisketillbehör
 


