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Man kan verkligen vara stolt 
över att bo i Näsåker. Vad vore 
Näsåker utan Centrumhuset?
Vilken lycka att det räddades 
undan rivningsvansinnet som 
härskade för ett antal år sedan, 
tänker jag ofta när  jag passerar 
detta  Näsåkers lilla ”affärcen-
ter”. Ni har väl inte missat 
ansjovissmörgåsarna på Ingelas 
Café. Urgott !  
Byalagets nipprojekt ”Näsåkers 
Nipor” har väckts till liv igen 
efter några år med låg aktivi-
tet. Eftersom det är valår har 

arbetsförmedlingen fått extra 
anslag och anställt Bernt-Ove 
Viklund året ut. Ett varierande 
antal, främst ungdomar har varit 
på sk. ”lyftpraktik” i projektet 
under kortare perioder.  För till-
fället jobbar Annika Gustavs-
son  tillsammans med Bernt 
Ove. Dom gör en jättefin insats 
med skötsel och underhåll av 
nipområdet. Slyröjning, gräs-
klippning, stängselunderhåll, 
städning (hundratals ölburkar 
har samlats in) m.m.
För att hålla niporna öppna har 
vi som vanligt anlitat våra fyr-
benta medarbetare. I år har vi 
lånat in får från Göran Rudbäck 
i Rossön. 15 tackor med lamm 
har verkligen satt vårt tålamod 
på prov. Efter fyra vändor med 
vallhund och nätstängsel runt 
hela fållan lyckades vi få hålla 
dom kvar på bete i nipan nedan-
för skolan och prästgården. Sista 
veckan smet några rackare ut 

och hjälpte till med ”gräsklipp-
ning” i kyrkparken och på vissa 
fastigheter efter nipkanten. Nu 
har fåren äntligen åkt hem igen 
och vi kan andas ut. Korna och 
hästarna  är betydligt beskedli-
gare och betar vanligen där vi 
placerar dom.  I år har vi fått sju 
kalvar och flocken  fått nytt säll-
skap av två Hereforkvigor.  
Vår vedeldade bastu har tack 
vare Florian Bohn och Snuffe 
Arvidsson fått en ordenlig upp-
rustning som förhoppningsvis 
skall avslutas senare i höst med 
räcke och ytterligare en trapp 
ner till vattnet. Stort tack till 
våra duktiga snickare för en 
ännu bättre bastu! Bastun är till 
för alla utan kostnad men vill du 
ha bastun för dig själv måste du 
”boka” bastun genom att sätta 
upp en lapp på bastudörren med 
namn telefonnummer samt tid 
för din bokning. Sedan betalar 
du 150 kr på macken. Peng-
arna vi får in på bokningsavgif-
terna används till vedinköp och 
underhåll av bastun.
Jag vill också passa på att infor-
mera att vi har en ny vand-
ringsled genom nipområdet. 
Kjell Bäckvall har i samarbete 
med Länsstyrelsen och Mitt-
Sverige-turism iordningställt 
”Ådals-leden” en vandringsled 
från Kullberg uppe vid gränsen 
mot Lappland ner till Sollefteå. 
Ådalsleden passerar vår bastu 
och vi önskar alla vandrare och 
ortsbor välkomna till en skön 
höstbastu. 
Väl mött i Näsåkers nipor!

För Byalaget, Nils-Erik Humlesjö
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Och så kom tåget…

Det var en otroligt härlig 
känsla att se det åtta vagnar 
långa tåget komma inrul-
lande på Ådalslidens station 
torsdagen 5 augusti. Med 
nära på 250 förväntansfulla 
Urkultsdeltagare och en sju-
mannaorkester vid namn 
Süperstar Orkestra åkte man 
från Stockholms Central på 
torsdagsmorgonen.

Med i tåget förde man en res-
taurangvagn där mat serverades 
för de som beställt detta och 
därtill flytande tillbehör gjorda 
av druvor och malt. Givetvis 
tillhandahölls också mer rena 
H2O-produkter. I biovagnen 
spelade man filmen ”Svart katt 
– Vit katt” av Emir Kusturica 
eftersom temat var balkankul-
tur. Orkestern spelade balkan-
musik och hela resan döptes i 
ett tidigt skede till ”Balkan Beat 
Train/Urkultståget”. 

På avgångstavlan i Stock-
holm fick man så småningom 
under morgontimmarna upp 
”Urkultståget” på displayen 
till många trötta stockholmares 
undran. ”En ny linje? Till Näs-

åker? Var ligger det?” kan man 
förmoda att de tänkte… Nästan 
en timme försenat kom så tåget 
iväg och ombord fanns då två 
värdar från vår metropol Näs-
åker, Jack Åkerlund och Karin 

Jansson Borg. De hade fullt upp 
hela resan med biljettvisitering 
och frågor om mat och biotider 
samt beställningar av hambur-
gare att förtäras på Ådalslidens 
station vid framkomsten. Trots 
ställverksbekymmer i Gävle 
blev man bara totalt en knapp 
timme försenad, vilket var 
vad vi som skulle stå för för-
plägnaden vid ankomsten väl 
behövde. 

När så tåget rullade in var det 
en känsla av att vi tillsammans 
faktiskt lyckats med ett projekt 
som vi pratat och drömt om 
sedan mer än två år tillbaka. 
Samtliga inblandade var mer 
än nöjda; resenärer, tågpersonal 
och arrangörer och vi ser fram 
emot att få göra om detta nästa 
år igen. Kanske med utökat 
tåg via Malmö och Göteborg? 
En tur från norra Sverige via 
Inlandsbanan och Forsmo-
Hotingbanan? Planer smids…
Att man kan köra tåg med 
känsla för den som åker bevisar 
vårt projekt. Med hade Nässjö 
Järnvägsmuseum en resgods-
vagn, vilket innebar att en del 
Urkultsbesökare slapp frakta 
sina varor på lastbil. När tåget 
gick tillbaka på söndag förmid-
dag kunde man på huvudspåret 
vänta in en familj som vaknat 
sent...

Text & foto: Christer Borg

Fakta: 
Arrangerande föreningar och beställare: 
Nämforsens Framtid, Sollefteå Modelljärn-
vägsklubb och Ådalslidens Järnvägsvänner.  
Utförande förening: Nässjö Järnvägsmu-
seum. Vagnar och lok från 1960-talet. 
Vi som deltog: Karin Jansson Borg, Jack 
Åkerlund, Göran Frisk, Jonas Lindh med 
familj (ägare av stationen), Kenneth Land-
gren (lokförare och kontaktskapare), Chris-
ter Borg. 
Allt med benäget bistånd av Urkult. 
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Jag heter Manuel Bojén och 
jag är ny medarbetare på 
Earthheart Dance Center i 
Näsåker.

Jag kom i kontakt med Åsa 
och Earthheart Dance genom 
Urkults invigning: Eldnatt 2004. 
Jag gick då på cirkusprogram-
met i Gävle i andra året och 
Åsa behövde akrobater och eld-
konstnärer till Eldnatten. Hon 

fick tag på oss genom kontakter 
i Ungkult eftersom vi hade varit 
med i eldnatten året innan. Vi 
åkte upp en akrobat grupp från 
Gävle och vad vi mötte då, her-
regud! Jag föll pladask och blev 
omedelbart förälskad i detta 
underbara danskoncept, enheten 
och kärleken som jag upplevde 
med deltagarna på danslägret, 
gemenskapen som vi kände där 
och som Åsa skapade mellan 

oss, det är något som jag aldrig 
kommer att glömma. Åsa trans-
formerar stor kärlek och res-
pekt mellan människor och stor 
kärlek och respekt för naturen, 
till stor konst på scen. Det är 
vad Earthheart Dance innebär 
för mig.

Det var på nästa dansläger inför 
Eldnatt 2005 som tanken först 
föddes att jag skulle arbeta med 
Åsa i framtiden. Jag visste inte 
när men jag kom ihåg det som 
ett väldigt starkt beslut: Jag 
ska arbeta med den här kvin-
nan, och den här dansformen i 
framtiden! Det är det jag väljer 
att göra! Jag kände av hela mitt 
hjärta att jag ville arbeta med 
det här scenuttrycket som ligger 
så nära hjärtat och som berör 
människor på ett så djupt plan. 

Sen blev det hux flux dags att 
börja förra sommaren. Jag var 
här på Åsas Sommarkurs och 
båda jag och Åsa kände att nu 
var det dags för mig att komma 
upp och jobba med henne. Jag 
frågade: – Är det nu jag ska 
komma upp och jobba med dig? 
– Ja det är det, svarade hon. Så 
enkelt kan det vara.

Nu har jag jobbat på centret i ett 
år och det är fantastiskt roligt 
och fantastiskt utmanande och 
riktigt tufft emellanåt, med 
mycket att göra och många 

Ny medarbetare på 
    Earthheart Dance Center
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hinder att övervinna, inte minst 
i mig själv men jag tror att det 
är så det är att följa sin dröm, 

det är vad det innebär. Att över-
vinna hindren i sig själv. 

Nu har jag tillsammans med Fia 
Berggren börjat undervisa mel-
lanstadiet på Näsåkers skola en 
gång i veckan, jag har Earthheart 
Dansakrobatik samt Earthheart 

Luftakrobatik och Fia under-
visar i Teater samt Scenografi. 
Det är ett projekt som har blivit 
finansierat med hjälp av ska-
pande skola pengarna som är ett 
Eu-bidrag som alla skolor i hela 
landet kan söka, vi ska börja 
med att göra det i en termin till 
att börja med och i framtiden 
får vi se, självklart hoppas jag 
på en fortsättning.

Avslutningsvis är det är fantas-
tiskt att vara tillbaka i Näsåker 
och på jobbet igen efter som-
maren.

Text: Manuel Bojén
Foto: Jenny Staaf

Ny medarbetare på 
    Earthheart Dance Center

”Jag kände av hela mitt hjärta 
att jag ville arbeta med det här 
scenuttrycket som ligger så nära 
hjärtat och som berör männis-
kor på ett så djupt plan.” 
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Åsmons Handelsbod
                  - en nygammal historia

Vad är det som är på gång 
uppe i Bernard och Henny 
Erikssons hus? Det har ju 
varit obebott i över 20 år? 
Men nu verkar det hända 
saker? Tja, det kanske är en 
eller annan som funderar. De 
äldre minns ju hur det var 
då huset beboddes av en väx-
ande familj. Allt som allt har 
sex barn, fyra pojkar och två 
flickor, vuxit upp i huset.

För de yngre har bilden troligen 
varit att kåken ”alltid” har stått 
tom. 

Själv flyttade jag till Åsmon 
1993 och fick därmed en ny 
hembygd. Kanske är det så att 
vi som inte är födda här blir 
extra nyfikna på traktens his-
toria? Vi har ju inga naturliga 
punkter att navigera ifrån – 
ingen farfar som visar vägen 
genom skogen, ingen mormor 
som tar en med på tunnbröds-
baket. Ingen självklar anknyt-
ning till stugor och badställen, 
gårdar och jaktmarker.

För min del har historieintres-
set alltid funnits, och natur-
ligtvis har jag försökt ta reda 
på så mycket som möjligt för 
att förstå hur människor levde 
här i byn tidigare. Hur var det 
för 50 år sedan? Och för 100 år 
sedan?

Om man börjar med att ”gräva 

där man står” får man till att 
börja med reda på det egna 
husets historia. Och ju mer man 
får veta, desto tydligare träder 
tidigare generationer fram.

Så småningom förvärvade jag 
mitt grannhus, byns gamla 

skola, och började förverkliga 
”HUNDraelvan” – en kursgård 
för hundintresserade. Att huset 
även fungerat som bland annat 
flyktingförläggning, festlo-
kal och bio gör inte historien 

mindre spännande. Tack och 
lov har jag hunnit intervjua en 
hel av de gamla eleverna och 
även föreståndaren för flyk-
tingförläggningen, framlidna 
fru Ingrid Dahlgren. Tack vare 
minnesgoda bybor har jag fått 
veta exempelvis var orgeln 
stod och vilka som var lärare. 
Tyvärr fanns inget ”skolma-
terial” kvar i huset men under 
årens lopp har jag kommit över 
en del gamla skolplanscher och 
läroböcker. Det känns viktigt 
att ha någon anknytning till det 
förflutna…

…och för snart två år sedan 
blev jag ägare till ännu ett hus 
i Åsmon.

Vad ska jag med det till ? Den 

”Vad ska jag med det till? 
Den frågan har ställts många 
gånger – och har flera svar. Det 
ärligaste är att jag helt enkelt 
trivs i byn och alltid har gillat 
gamla hus. ”
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Åsmons Handelsbod
                  - en nygammal historia

frågan har ställts många gånger 
– och har flera svar. Det ärli-
gaste är att jag helt enkelt trivs 
i byn och alltid har gillat gamla 
hus. Att se ett hus förfalla känns 
inte roligt, i synnerhet om man 
uppskattar det som är gammalt. 
Vi har ju alla vår uppfattning 
om vad som är viktigt och värt 
att lägga pengar på; för min del 
känns det allra mest givande att 
kunna just ”gräva där jag står” 
och ha min sysselsättning på 
hemmaplan i Åsmon.

Eftersom jag driver en kursgård 
hoppas jag att huset i framtiden 
ska kunna erbjuda viss inkvar-
tering – men under de flesta 
kurserna räcker HUNDraelvan 
mer än väl.  Vad som däremot 
är riktigt roligt är att vi under 
sommaren har kunnat öppna 
Handelsboden igen. 

Inte några sju dagar i veckan, 
och utan både saltsill, fläsk, 
skosnören och sockertoppar. 
Däremot har målet varit att vi 
ska hålla öppet på lördagsefter-
middagarna under den varma 
årstiden. Vi är ett par personer 
som tycker det är spännande 

med ännu en mötesplats i byn 
och kommer att hjälpas åt med 
passningen. 

Någon ”Seven-Eleven-butik” 
blir det alltså inte, däremot 

kommer det förhoppnings-
vis att vara lite blandat utbud. 
Smycken, färska kryddväxter, 
aloeprodukter, handgjorda kort, 
böcker från byns eget förlag – 
och även en del hundtillbehör, 
bland annat reflexvästar samt 
en CD med fyrverkerier som är 
väldigt bra skottfasthetsträning. 
I slutet av oktober kommer vi 
att göra några roliga (eller rus-
kiga?) kvällsupplevelser då vi 

inför ”halloween” plockar fram 
bland annat fladdermöss, UFO-
ballonger, stjärnhimlar och 
häxljuslyktor ur förråden.

En annan tanke är att lyfta fram 
rummets ursprungliga funk-
tion som handelsbod. Därför 
kommer en del av utrymmet 
att upptas av hyllor med äldre 
förpackningar, sockerlådor, 
reklamskyltar och saker i den 
stilen. Sådant som inte är till 
salu utan bara ställs dit för att 
skapa stämning. Alla de ”fina 
gamla grejer” som jag under 
årtionden träget samlat på mig 
har äntligen hittat ett hem där 
de verkligen kommer till sin 
rätt..! Två fina skyltfönster 
”på bästa plats” mitt i vår lilla 
”metropol” Åsmon är ju inte 
heller dumt. 

Att vårda vår gemensamma 
historia är viktigt och i mån 
av tid försöker jag få upp flera 
fotografier från Åsmon i äldre 
tider på väggarna. Det är alltid 
lika roligt när någon äldre bybo 
kommer in och berättar minnen 
från förr! Själv kan jag ju bara 
gissa…och försöker samla så 
många pusselbitar som möj-
ligt.

Var och en väljer ju sitt nöjesliv 
– och detta är definitivt något 
som roar mig. Att leka med ord 
är närmast en självklarhet om 
man ”jobbar på Eget Bevåg” 
– så namnet ”Hundelsboden” 
känns fullt naturligt i samman-
hanget.

Och vem vet - kanske ses vi där 
någon gång?  

Text & foto: Åsa Bergh, 
lättroad optimist… 
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Näsåkers
 Hem & Skolaförening

&
Ungdomsgården

tackar för det gångna 
läsåret och önskar alla en 

Trevlig sommar!

Välkommen...
...gamla och nya medlemmar till ett nytt läsår!

Ungdomsgården har öppet fredagar 
kl, 18-22 under höstterminen.

Vi har årsmöte i slutet av oktober.
Se anslag.

Cissi Jakobsson på Markusgården
Den 4 september hade vi gläd-
jen att vara med på premiären 
av Cissi Jakobssons nya före-
ställning ”Kvinnor från förr i 
ord och bild” på Markusgården 
i Näsåker. Det var Näsåkers 
teaterförening, med ordförande 
Karl-Oskar Lundegård som 
konferencier, som stod för 
arrangemanget. Det blev en 
fantastisk kväll med god mat av 
kocken Alvaro i Näsåker, och 
en underbar föreställning av 
och med Cissi Jakobsson.

Cissi berättade i ord och ton om 
ett flertal litterära kvinnnor från 
1700- fram till  början av 1900-
talet, som alla blivit kända för 
sin litteratur och diktning. Cissi 
valde bland andra att berätta om 
Charlotta Nordenflycht, Anna 
Maria Lenngren, Julia Nyberg 

och Edit Södergran. Många av 
dem skrev under pseudonym, 
för att samtiden inte tolererade 
att kvinnor arbetade med så 

lättsinninga verksamheter som 
att skriva. Flera av författarin-

nornas dikter är tonsatta, men 
Cissi framförde även ett flertal 
dikter som hon tonsatt själv. På 
pianot ackompanjerade Per-Åke 
Stockberg. Det blev ett under-
bart framträdande med mycket 
värme, tankar och känslor. När 
Cissi efter middagen bjöd på 
några italienska sånger från en 
tidigare föreställning kändes 
det som om vi förflyttade oss 
direkt till en italiensk trattoria! 
Ljuvligt!

Tankar, känslor, glädje och 
mycket värme blev mottot för 
den här kvällen. 

Tack alla som medverkade till 
en fantastiskt trevlig kväll!

Text & Foto: Anita Berglund
www.smulansblog.blogspot.com
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Adress Våning  Storlek  Yta  Hyra 

Pelle Mohlinsväg 3  1 3 rum och kök 88 6.173

Pelle Mohlinsväg 3  2 2 rum och kök 55 4.020

Orrvägen 6 B 2 2 rum och kök 65 4.615

Orrvägen 3 D 2 2 rum och kök 66 4.836 

Storgatan 21 1 2 rum och kök 68 4.693 

Storgatan 21 2 2 rum och kök 68 4.693 

Storgatan 21 2 3 rum och kök 75 5.192

Ängsvägen 32 C 1 2 rum och kök 46 3.480 

Ängsvägen 28 A 1 2 rum och kök 46 3.473 

Intresserad? Kontakta: Helen Bystedt 0620-68 28 60

Ewa Norèn Svensson: 0620-68 28 63

Lediga lägenheter i Näsåker!

Mer information om lediga lägenheter finns på:

www.solatum.se

Husvärd för Näsåker / Junsele:
Lars ”Bubben” Lundgren
Du når honom lättast mellan 10–11 
på telefon: 0622-100 76

Byggnadssnickerier
i specialutförande
efter ditt önskemål

• Portar
• Fönster
• Trappor m.m.

Industrivägen 4, 880 30 Näsåker
Tel: 0622-103 04
Fax: 0622-101 20

Mjuk och smärtfri är
skönt att vara.

Ge dig själv en ny vana!

Massage, healing
och ljusrum

Mottagning i Urhuset
Näsåker

Tidsbeställning Nina Pudja
070-21 24 225
0622-101 34

www.pudja.se

Cissi Jakobsson på Markusgården
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Earthheart Dance invigde
    Peace & Love i Borlänge

Peace & Love i Borlänge är 
Sveriges största festival, med 
över 40.000 besökare. Årets 
festival ägde rum 28 juni-3 
juli, och hade temat frihet. 
Många stora artister upp-
trädde under veckan i Bor-
länge, exempelvis Lily Allen, 
Robyn, Patti Smith, Kim 
Wilde, Mando Diao, Kent, 
John Fogerty, Jay-Z, The 
Ark, Europe osv... 

De som fick det ärofyllda upp-
draget att inviga hela festivalen 
på måndag kväll var Åsa Rock-
berg och Manuel Bojén från 
Earthheart Dance här i Näsåker. 
Dansföreställningen de upp-
förde i tre akter var specialgjord 
för Peace & Love och hette 
”Younity”. Den kan beskrivas 
som ”En dans- & akrobatikfö-
reställning om frihet och om att 
våga mötas”. Förutom dansen 
och föreställningen på scenen, 
hade Åsa engagerat ett gäng 
trummare och lokala dansare, 
som fick igång en livlig dans i 
publiken.

Föreställningen var mycket 
lyckad och uppskattad, och 
dagen efter pryddes framsidan 
av Borlänges lokala tidning av 
en stor bild på Åsa från invig-
ningen.

Text & foto: Jenny Staaf



Byabladet   •   11

Loppis 30/10
Hyr bord eller kom och fynda!

Julbord 27/11
En klassiker med god mat 
och musik!

Lucia 13/12
Årets mysigaste fikakväll?!

Utför alla sorters arbeten inom
Mark & Anläggning, Lastning, 
Snöröjning, Buskröjning
Även försäljning av vägtrummor mm

0622-400 22, 070-525 19 10
Norrtannflo 203, 880 30 NÄSÅKER
e-post: lennart@stromboms.com

 

Strömboms 

Entreprenad
Utför alla sorters arbeten inom

Mark och anläggning
Lastning • Snöröjning • Buskröjning
Även försäljning av vägtrummor m.m.

0622-400 22 • 070-525 19 10

Norrtannflo 203, 880 30 Näsåker
e-post: lennart@stromboms.com

Välkommen 
till höstens guds-

tjänster, aktiviteter 
och evenemang i 

våra församlingar!

För predikoturer, se
annonser i TÅ torsdagar.

Pastorsexp tfn 0622-100 21

Klassisk massage
&Bindvävsmassage

Medicinsk Qi-Gong
Biyunmetoden
Hatha Yoga

Medicinsk Yoga
Välkommen till

Jeanette Flodin
Diplomerad i samtliga...

0622-103 55

Full fart även 2010!

Se mer på hemsidan www.asmon.se

Nu är höstensrusk här.
Kom in och pigga upp dig 

med höstens frächaste 
frisyr eller färg!

Helen på Råklippet

076-778 00 58

 Varmt
 välkomna
till
Råklippet!

Är du nyfiken 
på Aloe Vera?

I så fall har du möjlighet att
testa produkterna hemma
i lugn och ro. Ring mig så
kommer jag och levererar.

Det är gratis och utan köptvång.
Eller ha en presentation så 

kan även dina vänner få
pröva produkterna.

Anita Rahn, 070 58 78 458
www.kortosmycken-mm.se

 • Dam
 • Herr
• Barn Fladdermöss. Stjärnhimlar. Ljuslyktor.

Smycken. Reflexselar & andra hund-
tillbehör. Aloeprodukter. Böcker. Hand- 
gjorda kort. Bollväskor. Klistermärken. 
Glowsticks. UFO-ballonger.

     ...och diverse annat smått & gott!

Ku(s)liga kvällar
22 & 29 oktober

Välkomna! 
mellan kl.  17.00-19.30

Öppettider
Måndagar – Fredagar:

07.00-16.00
Lördagar – Söndagar:

(samt övriga helgdagar)
Stängt

Beställning av sjukresor och
färdtjänst görs via Samtrans
beställningscentral, telefon
0620-439 00 (Dygnet runt)

Bussresor samt övriga resor
bokas: mån-fre 07.00-16.00
på vår telefon 0622-101 01

Earthheart Dance invigde
    Peace & Love i Borlänge

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

www.nipoptik.se

Hos oss får
du kompetens,

valfrihet
och omtanke

Välkommen!

För information:
Ulla 0622-301 69 / Helena 0622-300 66
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Först i kommunen med EU-certi-
fierad utbildning inom värmepump-
installation

Sture: 070-64 93 981
Jesper: 070-692 23 98
Illern: 070-284 91 11

Utnyttja ROT-avdraget 

och gör en bra affär!

Vår nyaste berg-, jord- och sjövärmepump IVT Greenline HE. 
Reducerar elförbrukningen ytterligare vilket ger dig ännu lägre 
uppvärmnings kostnader.
En god nyhet för dig som vill spara både pengar och miljö.

www.ivt.se

Gammalt kort från Lidgatu

Längst bak fr.vä: Okänd, Osvald Persson, Gustaf Nilsson, Viola Tenglund, Gustav Westin, Anny Nilsson, Gustaf Wallin, Gustaf 
Persson, Elof Persson.
Främre raden fr.vä: Lydia Westin, Hilda Westin, Hildur Eriksson, Inga Fängström, Helga Wallin, okänd, Otto Fängström och 
Signe Åström. Kortet bör vara taget vid mitten av 1920-talet.

Bild lånad från www.smulansblog.blogspot.com / Anita Berglund
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MOTORELEKTRISKA I NÄSÅKER AB
Omlindning, service och försäljning av:   
 – Elmotorer
 – Dränkbara pumpar
 – Generatorer
 – Startmotorer
 – Bilelektriska tillbehör

Tfn: 0622-301 45
Lennart: 070-342 57 40, Folke  070-223 83 51

Varmt välkomna! Storgatan 12, Näsåker • 0622 - 102 02

From november jobbar jag heltid.
Fram till dess finns jag på salon-
gen två till tre dagar i veckan med 
flexibla öppettider efter dina 
önskemål.

 Nu med flera presentartiklar, som   
 inte bara har med hår att göra:
• Fina exklusiva silkesmössor till 
 barn, från nyfödd till ett par år
• Bärnstenshalsband som bl a 
 underlättar tandsprickning
• Babyhårborstar
•  Handgjorda silversmycken

Om jag inte är på 
plats, lämna ditt 
namn & tel nr så 
ringer jag upp!

Silkesmössorna 
finns i natur,
rosa, blått och 
grönt.

Gammalt kort från Lidgatu

Nya Begravningsbyrån
Sollefteå

Roger Söderholm

Ombesörjer allt vid dödsfall.
Bouppteckningar, testamenten, etc.

Jour dygnet runt.

Storgatan 74 • Sollefteå
Tel: 0620-510 14

Tel: 301 43
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IngaMari Solders 
Rosenterapeut och Beröringspedagog

Mottagning i Tannflo, Resele
ingamari@vildros.com

Tel 0622 103 99, 0703 47 50 97

www.vi ldros .com

Två olika metoder 
Rosenmetoden

TaktilStimulering

Hjälp till avspänning
Storgatan 23, Näsåker. Tel: 0622-106 40 

Vi har allt du
behöver för ditt hår 
och lite till!
• Klipper alla, stora som små.
• Försäljning av både vård och
 stylingprodukter.
• Ring och boka tid!
• Välkommen till oss!

Linda & René

Välkommen!

På 1830 eller 40-talet hade 
byamännen i Imnäs spårat 
en björn samt ringat in den 
i Långstrandberget på Moflo 
hemskog. När ringningen var 
slut, höll det på att bli kväll 
och mörkret begynte göre det 
omöjligt att gå hem till Imnäs, 
som var en dryg mil till.

Då funderade gubbarna på att 
gå till den närbelägna Moflo-
byn och få tak över huvudet 
över natten, som de ock gjorde. 
Och för att ej väcke nå miss-
tankar i vad ärende de var ute 
i, skulle de gå, bara en till varje 
gård. Och vad ärende de var ute 
i, skulle bestå, att de var ute och 
skulle söka nå får på spårsnön 
och hade kommit i villa, så de 
kom ända till Moflo by. 

En av Imnäsgubbarna ham-
nade österst i byn hos en hem-
mansägare som hette Hans 
Abrahamssson (som var född 

1805). De båda gubbarna, voro 
kända med varandra sedan 
förr, så de kom i ett gemytligt 
samtal, som blev ännu bättre 
när Hans Abrahamsson tagit 
fram den stora pluntan, där han 
förvarade sitt goda hembrända 
kornbrännvin. Och efter att ha 

fått nå snapsar till maten, som 
bestod av färska tjocka hem-
rågbullar, med ett års lagrad 
gammalost och gott smör och 
ett filtråg till efterätt, så löstes 
tungans band på Imnäsbonden, 
så han talade om, i vad ärende 
de var ute i.

Här kommer ännu en berättelse från Johannes Kallins dagbok, en historia som han hört 
av någon äldre person eftersom händelsen skedde före hans tid.

En björnhistoria
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Entreprenadmaskiner
Mark- och vägarbeten
Snöröjning mm

Påföljande morgon gjorde Hans 
Abrahamsson sig färdig att följa 
sin gäst på björnjakten och han 
kunde ju ej nekas att medfölja, 
därför att det var i Moflo skog, 
som björnen var ringad på.

Till vapen hade Hans Abrahams-
son tagit en båtshake och som 
han sade: ”Kommen, så stamp 
jä tien, å faern, så hågg jä tien 
å dra ått men”. Så nog fanns det 
mod i gubben. 

Tillfrågad senare vad han tyckte 
om björnköttet, så sa han endast, 
att det var så gott, så det vara 
bara att föra efter till munnen 
de feta bitarna. Jag kan ju även 
omtala hur det gick till när björ-
nen togs. Följande morgon avtå-
gade björnjägarna med Hans 
Abrahamsson till den plats där 
björnen var ringad. Nu var det 
att söka den plats där björnen 
rett sitt vinteride och det gick 
så till, att ringen drogs snävare 
och snävare tills man fann den 
plats där han låg och det var en 
sådan där remna i berget, med 
ett utskjutande tak av sten.

I denna remna hade björnen rett 
sig en bädd av granris, mossa 
och lav, som det hela över-
snöat. Nu placerade sig skyt-
tarna runt omkring idet med 
sina björnstudsare färdiga. 
Och nu kom det förut omtalade 
Hans Abrahamssonvapnet till 
sin fulla rätt, enär han utsågs att 
med sin båtshake både dra och 
sticka i björnidet, för att få björ-
nen att vakna ur sin vintersömn 
och när han yrvaken rusade upp 
mot Hans Abrahamsson, blev 
björnen nerskjuten av de poste-
rande gubbarna.

P.J. Kallin gn. Linda Svedin f. Kallin

En björnhistoria



16   •   Byabladet

Tisdag 16-21   •   Onsdag 13-16   •   Fredag 16-21

Ring oss på  0622-104 41 för bokning av:
Spa/massage eller solariebehandlingar.
Strålsäkerhetsmyndigheten avråder alla under 18 år att sola 
i solarium.

Välkommen! Helen och Jeanette

Ibland påminns jag om hur 
olika saker och ting, hänger 
ihop. Det blir nästan övermäk-
tigt när man kommer till insikt 
om hur kroppen t.ex. reagerar 
på för lite sömn, för lite mat, 
för mycket mat, för lite rörelse, 
för mycket rörelse osv. 

Samma sak är det med sam-
hällskroppen. För mycket eller 
för lite av något leder genast till 
verkningar i samhället. Härom-
dagen, när jag tog bussen till 
Junsele och mitt arbete (jag har 
sådan tur att jag ibland kan åka 
buss!) slog det mig, vilken tur 
att Junsele högstadium fortfa-
rande finns! För i och med att 
barnen ska till skolan åker det 
en buss mellan Sollefteå och 
Junsele som jag också kan åka 
med! Fanns inte skolan skulle 

inte jag heller kunna åka buss. 
Men var finns alla andra buss-
resenärer? Skulle man kanske 
kunna samordna arbetstider och 
skoltider osv. så att fler perso-
ner kunde åka kollektivt? Om 
bussen var gratis eller kraftigt 
subventionerad skulle fler åka? 
Jag vet åtminstone om en bil, 
med fyra personer från Jun-

sele, som åker in på morgonen 
och som på eftermiddagen åker 
hem igen, en kvart efter det att 
bussen lämnat stan. Det finns 
garanterat fler bilar från västra 
som åker på samma vis, därför 

att tiderna inte passar. Sämst är 
det för gymnasieeleverna som 
på fredagar, varje år, har en 
eller två timmars lektion mitt på 
dagen, tvingas åka in på morgo-
nen och sedan vara kvar i stan 
hela dagen.

För det mesta är det helt OK att 
åka skolskjuts då eleverna är 
vänliga och trevliga. Om ljudni-
vån blir olidlig så säger jag bara 
till och då sänks den.

Det som jag inte tycker är OK 
är att bussarna saknar bälten! 
Vet ni om det, ni föräldrar, att 
det är bälteslösa bussar som kör 
era barn? Det här handlar om 
bussarna längs väg 90. Taxibus-
sarna som kör på småvägarna 
är utrustade. Det finns lag på 
att skolskjutsar ska ha bältade 

”Det som jag inte tycker är OK 
är att bussarna saknar bälten! 
Vet ni om det, ni föräldrar, att 
det är bälteslösa bussar som 
kör era barn? ”
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•  SERVICE efter biltillverkarnas krav med  
 giltig servicestämpel
•  Alla slags REPARATIONER, även bilel
•  Vi släcker varnings- och servicelampor,
 FELDIAGNOS från 250 kr
•  Däckservice
•  Service och reparation av trädgårds-
 maskiner, cyklar, ATV, 
 båtmotorer mm. 

Vi reparerar och servar alla bilar!*

*t.o.m årsmodell 2010

3 års
garanti på reservdelar

levererade av
Mekonomen

Hösttider, mån-fred: 11-18. Dagens lunch!
Välkommen till Fäbodammen! 

Sture och Marianne Persson
Telefon: 0622-101 00, 101 86 • 070-649 39 81 • 070-656 49 06

Nyhet!
Minigolfbana

elever! Varför inte så, hos oss 
i västra? Är våra barn mindre 
värda? Nej, detta handlar om eko-
nomi. Det handlar om upphand-
ling av skolskjutsar. Den som är 
billigast får jobbet. Det bussbo-
lag som trafikerar linjen jag åker, 
fick jobbet och på så sätt finns 
inte ansvaret kvar hos kommu-
nen. Bolaget sätter naturligtvis 
in sina billigaste bussar och får 
dispens från bältestvånget. Men 
vem beviljar sådant??? Eller ser 
mellan fingrarna?  I vissa av bus-
sarna har det funnits bälten men 
de är borta!

Kan man delegera bort ett 
ansvar? Nej, på en arbetsplats 
går inte det. Det blir alltid 
yttersta chefen som åker i 
kurran när brott mot skydds-
lagar upptäcks. Kan man från 
kommunens håll sälja ut skol-
skjutsar till billigaste leveran-
tören och sedan slippa ansvaret 
för att bussarna saknar lagstad-
gad utrustning?

Emellanåt handlar det också 
om chaufförens arbetsmiljö och 
passagerarnas säkerhet, då ung-
domarna vid enstaka tillfällen är 
uppe och springer runt i bussen 
samt kastar mössor och väskor 
på varandra. Detta skulle inte 
förekomma om passagerarna 
var bältade!

Till vardags har vi allesammans 
blivit bältesberoende. Vi har lärt 
oss vad som är bäst för vår kropp 
vid färd i motorfordon. Dess-
utom står det i lagen och du blir 
bötfälld om du ertappas utan.

Så, vem åker bil idag utan att 
spänna fast bältet? Men buss 
går bra? Var rädd om dig!

Gunilla Fluur
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VÅGRÄTT:
 8.  På Alexandriabil
 9.  Vara oredig
11.  Rättmätiga
13.  Från regn till sol
15.  Bil från öster
16.  Där finner man både Åreskutan 
  och Himalaya
19.  Något glimmande hos Bellman
20.  Sovplats i naturen
21.  Piskar
23.  Före infinitivform
25.  Söder om San Fransisco
26.  Seriehund och planet
27.  Ursprungligen ett hål i taket
29.  Tilltalsord

30.  Kärleksfullt ord för mormor 
  i England
31.  Parningsdans
33.  Killa
35.  Östvaluta
36.  Svårodlad ros
38.  Krusa och buga
40.  Schimpans
42.  Lem
43.  I fotboll men inte i hockey
45.  Grekisk bokstav
46.  Snart ur bruk
47.  Skänka
48.  Yvas
51.  Kärl förr
53.  Övernaturligt väsen

54. Kan man slå
55.  I kärr
56.  Tvist
58.  Större än en vessla
61.  Kan man tappad knapp
63.  Form av åkerkål
65.  Svindel
67.  Spänd
68.  Republikansk symbol
71.  Dryck
72.  Kan man kor
75.  Sälja billigt
77.  Kan orsaka smärta

LODRÄTT:
 1.  Hästar
 2.  Böjde knäna
 3.  Vackra
 4.  Franskt mineralvatten
 5.  ”Hjärta och smärta”
 6.  Hittar kanske rikedom under ytan
 7.  Yster
10.  Otidsenlighet
12.  Likgiltig
14.  Hur ordet ”tun” blir ”town” är
  en sådan fråga
17.  Gjorde man med hästar
18.  Vishetens gud
21.  Trafikorganisation
22.  Lägga på sig
24.  Övergå till vatten
26.  Stäpp
28.  Gnälla
29.  Rikstidning
32.  C:a 20 mil från Brasilia
34.  Rätlinjig
37.  Orda vitt och brett
39.  Åtel
41.  Från bågen till målet
44.  I plats
46. Där blir det ljust tidigare
49.  Greppa
50.  Sist i stora helger
52.  Skjulet
57.  Tidskrift
59.  Runt, runt
60.  Ond
62.  Numera slant
64.  Vånda
66.  Krupit liggande
69.  Åker
70.  Djurnäsa
73.  Ond
74.  I dän
76.  Innan EU

Skicka lösningen senast den 1/11 till Bo Lundgren, Lärkvägen 13, 88030 Näsåker. Först rätta lösningen vinner en Triss-
lott. Märk kuvertet ”Byakrysset”. OBS! Vinsten hämtas ut på Näsåkersmacken av vinnaren! 
Glöm inte namn och adress. Lycka till!

Byakrysset 3 / 2010

Namn:________________________________________________   Adress:_______________________________________________________________
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Nästa nummer kommer ut vecka 47
Skicka artiklar och annonser före den 8 november

S K O R S T E N V

G U R K A O K A P I

O R I M V E I R

F Ö N S T E R G A V

S K R I K A I Ö S E

D U L A N W H O B S L

E R A G R A A L O N A

N A B O U L E V E V A

L B R O I L E R S K A P

I S O N B S Å R P

L O K A E N O R M O R O

L A N D A R P Å F L Å R

A R A V A D D R O N T

S E S S A O F R Å G A

T A I R F R E O N D E

U T S T A T A G G D E N

G E N A M A N I T E O

A L A R M O S T A N R

N I T I O R R N O M

A E R O B A T I R A N A

Lösning på Byakrysset 2 / 2010

Prenumeration
Alla hushåll i Näsåker får
Byabladet. Övriga i Sverige
kan prenumerera, den kostar 150 kr/år. 

Sätt in pengarna på PG 16 90 33-8 så skickar 
vi tidningen!
Glöm ej namn och adress på den som Byabladet 
ska skickas till.

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

Glada Byarutan

d e c e m b e r  •  j u l

Vinnare är Reinhold Sjödin, Näsåker, som vinner 
en Trisslott. Vinsten hämtas på Näsåkersmacken. 
Grattis!

10 st insända lösningar.

Livet. Det är konsten att dra sig fram, tills man 
kan dra sig tillbaka...

Verkstadschefen kommer in i fikarummet. Där 
sitter stora delar av personalen och dricker 
kaffe.
– Hörni gubbar, jag vet att ni jobbar, men det är 
lögn att komma på er med det.

Har du någon rolig historia som du vill bidra med? Maila
in den till Byabladet: karin@isaris.se

Två gubbar stod vid en väg-
kant. En lastbil fullastad med 
grästuvor körde förbi.
– Så där ska jag minsann också 
göra nästa gång, sa den ene.
– Göra vadå?
– Skicka bort gräsmattan på 
klippning.



Vi har alla tillbehör
för en mysig hemmakväll

– hyrfilm, snacks, 
godis och läsk

Ombud för:

Höst- och vintertider: 
vardagar: 7 - 20  •  lördag: 9 - 19 • söndag: 10 - 19

Välkommen!

Handelsbanken
Näsåker  0622-100 13

Vi...
...finns där du bor.

...satsar på Näsåker. 
...har kontor här 

sedan 1921.

Välkommen till oss !

Sommaren har nått sitt slut
blommorna har blommat ut
Fåglarna har slutat sjunga,
sommarfröjd för gamla, unga.
Löven skiftar sakta färg
över skogars vida berg,
Står där och så vackert lyser
innan frosten och dom fryser.
Men nu blåser höstens vind
löven far av Björk och Lind.
Träden står där grå och kal
uppå berg i djupan dal.
Svamp och bär syns mogna stå
i den tysta skogens vrå.
Björn och småkryp har så brått
innan dom till vila gått.
Men vi väntar än en vår
när det blivit ett nytt år
Solen vänder än en gång
luften fylls av fågelsång.

                             Rode Nordin


