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Ännu en expressommar har passerat… Vart tar all 
tid vägen? Varför är så många projekt ännu inte 
påbörjade? Nåja, det ska ju finnas saker kvar, det 
kommer ju en sommar till!
Nu summerar vi lite av allt som hänt i Näsåker 
och visar lite av det som ska hända. Och där är 
er medverkan helt avgörande. Vi vill gärna att ni 
kommer med färdiga artiklar eller tips på saker 
som händer i vår by; Byalagets redaktion arbetar 
helt på ideell basis, så vi har inte tid att som ”rikti-
ga” tidningar själva söka efter uppslag (åtminstone 
inte på samma dagliga sätt). Och till nästa num-
mer, julnumret, vill vi ha in material inför jul & 
nyår, senast den 6 november.
Ha en bra höst och ha det så bra, vi ses i slutet av 
november igen!
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Urkult stödjer denna fantastiska lokal 
som drabbats av ekonomiska problem.

Fest för hela byn!
Lördagen den 24 september...

...blir det en hejdundrande 
                   mat och musikafton

på Markusgården!
Hoven Droven uppträder, samt Sollefteåsonen 
Andreas Nilsson

Michel Orto serverar
kycklingfilé, klyftpotatis, aioli, 
sallad eller vegetarisk lasagne 
med vitlöksbröd. 
OBS! Förbeställ maten via 
Michel, michel@urkult.se 
alt. ring 070 744 74 24

              Mat + entré: 195:-

Närmare detaljer 
kommer på affischerna när vi 
närmar oss datumet. 
Öl och vin kommer att finnas 
till försäljning.

                 Dörrentré: 120:-

Visa din 
solidaritet!
Om inte VI gör något för 
Markusgården är risken 
stor att byn förlorar sin 
bio och möteslokal.

Alla är hjärtligt 
välkomna!

  

Hoven Droven

Hej alla Byabladsläsare!

Det har varit en smått kaotisk tid 
för mig sedan årsmötet och se-
naste Byabladet. Flytt och jobb 
hemifrån har gjort det svårt att 
kalla till möten och hålla ihop 
vår kära styrelse. Men det känns 
tryggt att vi har ett helt annat 
tempo och årstidsanpassning på 
dessa breddgrader.

Det är liksom lite lugnare och jag 
känner att det finns tid för allt när 
”snön faller” Känner ni igen det?

Tror inte att det skulle funka 
söderut. Har varit där hela som-
maren och deltagit i deras stress 
som det ju inte finns nån gräns 
för hur stor den får bli! Har job-
bat med turnéer där det kanske 
är tydligare än annars.

Byabladet behöver hjälp med att 
fylla sina nummer med intres-
santa och berättande artiklar. Det 
har varit problem med det till det 
här numret och vi hoppas på att 
kunna få in lite mera material 
som ni ute i stugorna vill dela 
med er av. Det kan vara allt från 
en bild med förklaring till hela 
artiklar. 

Till detta nummer fick vi hjälp av 
Karin och Christer och åter igen 
vill jag ge dem ett stort TACK! 
för allt de gör för vår bygd.

Tackar också resten av redaktio-
nen som drog sitt till.

Hoppas ni alla får en fin höst och 
frysboxarna fulla!

Kim Jensen, ordförande
i Byalaget Näsåkers Samverkan



4   •   Byabladet

Hilda Ritzén var barnmorska i 
Ådals-Liden mellan åren 1886 
– 1933. Hon var född 1861 
Långvattnet, Junsele och hette 
Wallinder som flicka. Gifter 
sig 15 dec 1881 med skrädda-
ren Nils Erik Ritzén som skrev 
”Ur öfre Ådalens Folklif”.  När 
Hilda får tjänsten som barn-
morska flyttar de först till Rå 
men 1889 flyttar de till Åsmon. 
De får två döttrar Alvfa född 
1885 och Siri född 1902, de har 
även en fosterdotter som hette 
Anna Dorotea Hellström.

När Barnmorsketjänsten 1885 
utlyses har kommunen problem 
att få en ny barnmorska.  An-
tagligen på grund av de dåliga 
lönevillkoren.  Efter Kommu-
nalnämndens ordförande hört 
sig för hos föreståndaren för 
Barnmorskeinstitutet lovades att 
en Barnmorska kunde anskaffas 
om de höjde lönen till 300kr/år, 
fri bostad och vedband samt viss 
betalning för varje förlossning, 
mot den förslagna lönen på 200 
kr/år husrum och ved. Första 
oktober samma år anställdes då 
Mathilda Glas men hon arbetade 
bara ett år i Ådals-Liden. 

När tjänsten 1886 på hösten ut-
lyses igen förslås lönen av kom-
munnämnden till kontant 350kr/

år husrum och vedbrand inberäk-
nat samt 2 kr för varje förloss-
ning där nämndes biträde påkal-
las samt med villkor att blivande 
barnmorskan ej får bosätta sig 
längre än högst en ¼ mils avstånd 
från församlingens kyrka.

Den 10 oktober godkändes för-
slaget av Kommunstämman och 
även att en nyutexaminerad elev 
vid Barnmoskeundervisningsan-

stalten i Stockolm som anmält 
sig villig att mottaga tjänsten – 
Hilda Erika Ritzén från Junsele, 
fick sitt gillande.

Hur Hilda finansierade sina stu-
dier vid barnbördshuset i Stock-
holm vet jag inte. Stockholm var 
den enda platsen som utbildade 
barnmorskor och det enda BB i 
Sverige under lång tid, de flesta 
födslar skedde i hemmet.  Barn-

Barnmorskan

       Hilda Erika Ritzén 
Vad är det för likhet mellan en barnmorska och en katt?
– Bägge sitt’ över håle å vänt’.
Det är en av historierna Barnmorskan Hilda Erika Ritzén berättar för 
folklivsforskaren Levi Johansson när han är i Näsåker på besök 1918.
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Tack för sponsring till 
blommor och flaggor...

Byablomman

2011

”Hon skulle ju vara tillgäng-
lig 24 timmar om dygnet 365 
dagar om året.”

bördshuset var främst en social 
inrättning till fattiga och ogifta 
kvinnor som inte hade någon 
annanstans att ta vägen, dödlig-
heten var stor i barnsängsfeber 
innan man kommit på det här 
med hygien. Utbildningen var 
från 1856 nio månader med en 
fri påbyggnadskurs i instrumen-
talförlossningar på tre månader. 
Det fanns några friplatser där 
eleverna fick jobba av studierna, 
en del lånade pengar eller fick 
pengar av socknen för att de se-
dan kunde arbeta som barnmor-
ska hemma. Men jag har inte 
hittat några anteckningar om det 
i Hilda fall. 

Hilda Ritzén var säkert kunnig 
innan hon tog sin examen. I Jun-
sele arbetade hennes svärmor 
som sockenbarnmorska, Brita 
Christina Ullstedt, gift med 
folkskollärare Erik Ritzén. Sä-
kert hjälpte Hilda till och kom 
att lära sig av sin svärmor som 
hon sedan ville efterträda. Från 
Kommunalstämma i Junsele 
1885 står det att Skräddarens 
hustru sökte tjänst som barn-
morska men fick avslag, utbild-
ning krävdes. Det lades alltså 
stor vikt på att barnmorskan var 
examinerad.  Det var unikt att 
barnmorskorna fick lära sig och 
införskaffa sig instrument, t ex 
förlossningstången, det har räd-
dat många liv när det oftast var 
långt till läkare i bygden.

Barnmorskorna kunde annat 
också, de tjänade extra på att 
koppa (åderlåtning) ge lave-
mang och vaccinationer och 
mediciner.  Senare anställs även 
en sjuksköterska i Näsåker.

Barnmorskan är bland de första 
att få telefon i bygden, 1917 ska 
de dras en telefonledning dit, 
hon skulle ju vara tillgänglig 
24 timmar om dygnet 365 dagar 
om året. Hon kan ansöka om le-
dighet men jag har inte sett att 
Hilda gjort det en gång under de 
år hon var verksam. 

1911 beslutade kommunstäm-
man att ge Hilda Patriotiska säll-
skapets stora silvermedalj för 
långvarig tjänst i församlingen. 
Medaljen kan liknas vid gulduret 
som kommunanställda kan få ef-
ter 25 års anställning i dag. 

1920 ville Hilda Ritzén gå i 
pension, men senare samma år 
skickar Barnmorskestyrelsen en 
skrivelse att Barnmorskan Hilda 
Ritzén ska kvarstå i sin tjänst. Det 
gör hon fram till den 1 november 
1933. Då är det dags för Patrio-
tiska sällskapets guldmedalj för 
långvarig och trogen tjänst, för 
att hon ”med synnerligen nit och 
trohet stått i kommunens tjänst i 
icke mindre än 47 år.”

Text: Britt-Inger Lidström

Fakta
Levi Johansson var en folk-
livsforskare som åkte runt 
i bygden och upptecknade 
folkhistorier. Han gjorde upp-
teckningsresor i Medelpad, 
Ångermanland, norra Jämt-
land, södra Lappland och två 
socknar i Västergötland.
Uppteckningarna finns till-
gängligt på Murbergets hem-
sida, flera historier är från 
Ådals-Liden.
Gå in på www.murberget.se 
under ”upptäck” för mer info.
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Sista dagarna på semestern, 
de där hysteriskt krympande 
sekundrarna när man frågar 
sig ”vad gjorde jag av min le-
dighet?” bestämde jag mig för 
att åka till Stockholm. 

Där skulle jag hälsa på gamla 
vänner som jag alltför sällan 
träffar och passa på att se vad 
huvudstaden hade att erbjuda, 
då de hade sin ”Kulturvecka”. 
Onsdag eftermiddag, efter att ha 
rest med buss och tåg i många 
timmar, ramlar jag ut i ett kaos 
på Centralstation. Ombyggna-
tion i kubik. Smala pasager, 
borrmaskinsljud, matos, broms-
gnissel och så detta oerhörda 
myller av människor, en varm 
sensommardag. Det var ju bara 
någon vecka sedan Urkult av-
klingat och friden återställts här 

hemma. Så landar jag i detta 
virrvarr som ett Urkult aldrig 
skulle kunna toppa. Hjälp, hur 
skulle jag stå ut i tre dagar?

Min vän Madelene tog ett sta-
digt tag i min arm och ett re-
solut grepp om min bag och 
styrde mig rakt genom vimlet 
förbi Sergels torg och uppför 
trapporna till de små vita täl-
ten som signalerade ”kulturen”. 
Där, mitt bland en massa misch-
masch av bla hattförsäljare och 
Tullverket, stod Essys Hantverk 
inklämt. Vad tryggt det känns 
att se en bekant bland alla obe-
kanta! Per och jag försökte prata 
med varandra och jag hann höra 
att han tyckte att placeringen av 
marknadstälten var en aningen 
underlig. Det hade visat sig att 
en bristfällig planering place-
rat honom utanför Kulturhuset 
entré och inte tillsammans med 
de övriga få som sysslade med 
konsthantverk. Mittemot honom 
var det Live Radio med intervju-
er av Christer Fuglesang. Ni vet, 
den förste svensken i rymden. 

Det var ju spännande att lyssna 
på honom om man satt ned på 
de stolar som var utställda men 
är man på väg någonstans, som 
alla som är ute och rör på sig är, 
så dånade ljudet över all mellan-

mänsklig kommunikation och 
förhindrade tankeverksamheten. 
Omtumlade drog vi oss ned till 
Brunkebergs torg där det istället 
bjöds på skön jazz under de fåtal 
träd som fanns. Efter en stunds 
benvila tog vi tunnelbanan ut till 
Årsta. Det var första gången jag 
besökte området och jag blev 
imponerad över att finna en så 
fridfull och trevlig stadsdel. På-
minde mig om Malmös lugnare 
delar under 80-talet. Efter två 
dagars besök där ute, flyttade jag 
över till Kungsholmen och He-
lena. Har känt henne i 20 år och 
hon är en annan av mina nära 

En KulTur

”Kvällen avslutades med log-
dans för de som var intresse-
rade av att röra sig ute bland 
regnskyarna.”
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vänner där nere i Skockholm. 
En nonstop regnig dag blev ändå 
fylld med skratt, gråt och efter-
tanke. På eftermiddagen tog jag 
tåget till Tierp och en stundande 
surströmmingsfest ute på Grönö. 
Där fanns vänner samlade från 
Gävletiden och återseendet blev 
mycket glatt. För att inte tala om 
surströmmingen. Hållstrands sur- 
strömming från Hästskär. Det, 
gott folk, är ett namn att lägga 
på minnet!

Kvällen avslutades med log-
dans för de som var intresserade 
av att röra sig ute bland regn-
skyarna. 

På söndagen reste jag så hemö-
ver från Gävle Central och 
gamla minnen gjorde sig åter 
påminda från förr när jag bodde 
i dessa trakter. Tänk om man 
aldrig flyttade, då skulle man 
ju aldrig behöva bli nostalgisk! 
Mindes när pojkarna var små 
och vi skulle hämta pappan från 
tåget. På perrongen stod Sara 
Lidman och såg förvirrad ut. Jag 
hade läst att hon skulle föreläsa 
på Sandvikens Folkets Hus. Hon 
skulle tydligen själv ta bussen ut 
och därav hennes förvirring. Jag 
erbjöd henne skjuts tillsammans 
med familjen och hon tackade 
ja. Språksam dam. Efter någon 
vecka fick jag, helt oväntat, hen-
nes bok ”Lifsens rot” mig till-
sänd, med en dedikation. 

En kul tur, blev också en minne-
nas tur med vänner. Kultur bety-
der odling. Att odla vänskap är 
viktigt för att kunna leva. Ogrä-
set växer vilt av sig självt, ändå. 

När tåget närmade sig Sundsvall 
sken solen igen och höstkänslor-
na avtog med avståndet till det 
förflutna.

Text & bild: Gnilla Fluur

Liabanan firar 
20-årsjubileum!
Näsåkers Lions Club bildades 1964. 1984 firades 20-årsjubi-
leum oh lagom till detta invigdes minitåget  Liabanan.

1983 togs beslutet att bygga Liabanan och 2.500 timmar och 
20.000 kronor senare var det klart. Förutom rälsläggning bygg-
des vagnar och lok av medlemmarna själva.

1985 fick Lion Club-priset ”Renkronan” från distriktet för bästa 
aktivitet under 1984.

Fram till 2010 har tåget dra-
git in 316.000 kronor, pengar 
som går bland annat till ung-
domsaktiviteter och cancer-
forskning.

Text: Christer Borg

Fakta
Lions är en av världens 
största hjälporganisatio-
ner med 1,4 miljoner med-
lemmar.

Medlemmarna engagerar 
sig ideellt i olika samhälls- 
och hjälpprojekt för att 
göra världen till en bättre 
värld att leva i.

Dåvarande President Helge Lidström 
mottar priset ”Renkronan” 1985.
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Pennristarna återuppstår!

Efter ett antal års dvala försö-
ker vi skaka liv i byns skrivar-
förening igen.

Pennristarna bildades 1994 av 
undertecknad tillsammans med 
bl.a. Annika Edin, Sofie Mothan-
der och Ingela Wernersson.

Tanken var att alla som var in-
tresserade av att uttrycka sig i 
skrift skulle kunna träffas och 
dela med sig av texter till var-
andra. Under ett par år var verk-
samheten stabil med månatliga 
träffar, både för vuxna och i en 
Ungdomssektion. 

Utöver att sammankomsterna 
gav inspiration och skaparglädje 
var de även ett tillfälle att disku-
tera nya och gamla böcker såväl 
som kända och okända författare.

Vid några tillfällen medverkade 
medlemmarna vid Hotellets Vis 

& Lyrikkvällar - både med mu-
sik, noveller, dikter och kåserier. 
Likaså anordnades ett litet café 
där Linda Humlesjö berättade 
om Karin Boye, en poet som 
Linda studerade närmare under 
gymnasietiden.

Föreningen arrangerade en riks-
täckande novelltävling i samarbe-
te med dåvarande Nya Norrland 
och hann dessutom publicera två 
antologier med lokala texter av 
t.ex. Maria Nilsson (numera Ta-
rander), Katrina Lidén, Lo Hög-
berg, Jenny Staaf m.fl.

Mycket vatten har hunnit flyta ge-
nom vår del av älven sedan dess 
och en hel del av de ursprungliga 
”pennristarna” har hunnit flytta 
från trakten. Å andra sidan har det 
även skett en in-
flyttning - och de 
mellanstadieele-
ver som deltog i 
verksamheten är 
numera vuxna. 
Så kanske finns 
det intresse för 
att börja träffas 
igen - nya eller 
gamla bekant-
skaper med in-
tresse av att väs-
sa pennan och 
formulera sig?!

Med inspira-
tion från An-
nika Gustavs-
son skriver jag 
denna inbjudan.  

Annika är även 
föreningens

nya kontaktperson och nås på 
0622-102 51. 

Vi hoppas att några fler är intres-
serade av att komma och hälsar 
er därför välkomna till HUNDra-
elvan söndag 2:a oktober klock-
an 14.00.

Då blir det fika, information och 
någon liten övning i kreativt 
skrivande. 

Viktigast av allt: Att vi träffas 
och pratar om hur vi skulle kun-
na göra något trevligt av vårt ge-
mensamma intresse. Oavsett vi 
skriver verser för byrålådan eller 
ruvar på något större projekt... 

Väl mött!

Text: Åsa Bergh

”Annika är även föreningens 
nya kontaktperson och nås på 
0622-102 51.”
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Jägarna II hade Sverigepremi-
är på Näsåkers bio, Markus-
gården 2 september. 

Nåja, på några andra biografer 
också, men faktiskt i Norrland 
först, Sörsverige har premiär 
en vecka senare, temat i filmen 
till ära. Stiftelsen Markusgården 
gjorde det lite extra festligt ge-
nom att bjuda på lite snittar och 
cider en timme innan salongen 
mörklades och filmen satte 
igång. Vissa tog jägartemat seri-
öst och kom i jägarmunderingar, 
som Linda Edlund med lånad 
bössa från dottern.

Det kom bra med folk, stäm-
ningen var glad och som det ska 
vara på ett mingel ställde folk 
upp på att bli fotograferade. Bra 
initiativ av Markusgårdens stif-
telse att göra något ”extra” av 
en bioföreställning tycker vi på 
Byabladet.

Filmen då? Jo, den var spän-
nande, men kanske lite väl för-
utsägbar. Rollfigurernas karak-
tärer hade mejslats ut lite mer 
jämfört första filmen och en del 

återkopplingar till den gjordes 
också i handlingen. Men kanske 
ett något positivare slut än första 
filmen som slutade rejält i moll, 
tycker Christer Borg som skrev 
och plåtade.  

Filmfakta:
Regi: Kjell Sundvall
Handling:
Det har gått 15 år sedan Erik 
(Rolf Lassgård) i all hast 
tvingades lämna sin polis-
tjänst i Norrland. Nu 15 år 
senare bor han i Stockholm. 
Ett brutalt mord tvingar 
honom att åka upp till sina 
gamla hemtrakter. Det som 
först ser ut som en enkel 
mordhistoria visar sig dock 
snart vara något betydligt 
mer komplicerat där både 
jägare, lokala poliser samt 
Eriks närmaste verkar vara 
inblandade. 

Sverigepremiär 
     på Näsåkers bio!
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Min äldre broder Erik August 
var född 1873 och övertog fä-
dernegården som han upparbe-
tade till en mönstergård. Men 
hans nit gick ännu längre, han 
rev den gamla stugan, vars ål-
der ingen visste.

Stugan var 29 alnar lång och 10 
alnar bred och påbyggd två gånger.

När den uppsattes första gången 
vet ingen nu, men den påbyggdes 
en 5-6 varv 1717, det fanns årtal 
inhugget i en knut. Andra gången 
den påbyggdes 3 varv av min fa-
der var 1881. Timret i stugan var 
av en sådan dimension att en nu-
tida generation aldrig skådat så 
grova stockar.

Taket i mittrummet (förstuge-
kammaren kallad) var lagd i fem 
olika lägen, en fyrkant i mitten 
och så ett snedtak från vardera 
de fyra sidorna, mot mittaket var 
snidat en mycket stor korsstjärna 
med varje kors utskuren vackra 
blad, och på varje hörn av taket 
utskuret på en aln långa bräder, 
nästan som stora palmkvistar. Så 
märkvärdigt unikt så museer har 
velat komma över det. Taket i 
fråga är nu sedan det revs insatt 
i en mindre byggnad på gården.

Personerna på bilden är min Far 
och Mor, Hans och Maria Kallin, 
jag Johannes, samt hunden Bär-
fot. Lite vid sidan står gårdens 
piga samt Otto Altin som var på 
besök. Den lilla flickan Hulda 
emigrerade sedermera till Ame-
rika. Kortet är taget ca. 1892.

Johannes Kallin 
genom Linda Svedin f.d. Kallin

Mer från Kallins dagboksanteckningar… 
Kallinsgården i Norrmoflo

Den lilla byggnaden flyttades till 
Hembygdsgården i Näsåker och 
används som servering på som-
maren. Det snidade taket finns 
att se i det lilla rummet bredvid 
serveringen. Om det är hela taket 
som fanns i stora byggnaden el-
ler delar av det är svårt att säga, 
men det är roligt att få se det och 
tänka på vilka duktiga hantver-
kare det fanns på den tiden.

Linda Svedin

Västsahara är ockuperat av 
Marocko sedan 1975. Handla hos oss 
och stöd Västsaharas flyktingar och 

rätten till självständighet.

Bi-draget
Solidaritet & second hand

Öppet alla fredagar 14:00 - 18:00 
Storgatan 23, Näsåker
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För andra året i rad kom och 
gick Urkultståget till och från 
Stockholm-Ådalsliden. Som 
förra året var det även i år 
Ådalslidens Järnvägsvänner 
som såg till att det hände, med 
benäget men mycket viktig 
hjälp av Karin Jansson Borg 
som skötte bokningarna och 
alla kundkontakter. Det är 
mer arbete med det än man 
kan tro, speciellt som vi inte 
har tillgång till SJ:s biljettsys-
tem, utan måste lita till egna 
lösningar…

För andra året i rad kom och 
gick Urkultståget till och från 
Stockholm-Ådalsliden. Som för-
ra året var det även i år Ådals-
lidens Järnvägsvänner som såg 
till att det hände, med benäget 
men mycket viktig hjälp av 
Karin Jansson Borg som skötte 
bokningarna och alla kundkon-
takter. Det är mer arbete med det 
än man kan tro, speciellt som vi 
inte har tillgång till SJ:s biljett-
system, utan måste lita till egna 
lösningar…

Nässjö Järnvägsmuseum heter 
föreningen som körde tåget från 

Stockholm till Ådalsliden tors-
dagen 4 augusti. Eller rättare 
sagt, de åkte tomt från Nässjö 
dagen innan för att sedan fylla 
på med folk i Stockholm tors-
dag morgon. I år hade vi temat 
”Gadjo Express” vilket syftar på 
att livebanden Kvartet Traktor 
och Zibur spelade romsk musik 
ombord. Dessutom visade vi fil-
men Gadjo Dilo i biovagnen för 
att ytterligare understryka temat. 

Med som värdar för Ådalslidens 
Järnvägsvänner var Jack Åker-
lund och Stina Nyman. De kon-
trollerade biljetter och att alla 
ombord på tåget hade det bra. 

På stationen i Ådalsliden vän-
tade en hel del folk från Näs-
åker och familjen Lindh som 
numer äger stationen hade bul-
lat upp med – bullar! Och kaffe 
förstås, samt hamburgare för de 
mer hungriga. Danne Kjellin och 
Christer Borg underhöll lite med 
jazz- och sambamusik och stäm-
ningen var både glad och förvän-
tansfull inför tågets ankomst.

Precis som förra året var re-
senärerna mycket nöjda och 
många säger att de absolut 

kommer att åka med tåget igen, 
om det går även fortsättnings-
vis. Ni som läser detta och som 
har bekanta som besöker Urkult, 
tipsa om detta! Det är en garan-
terat roligare resa än med bil 
eller buss, som passagerare kan 
man gå runt och prata med folk, 
lyssna på musik och äta mat med 
lämpliga drycker till…

Stort tack till alla som hjälpte 
till i och utanför föreningen, det 
är mer än man tror att tänka på 
inför en sådan här satsning. Och 
tack till Urkult som använde tå-
get som resevariant för nästan 
tjugo artister…

Ni som tycker det här verkar 
kul kanske kan tänka er att gå 
med i Ådalslidens Järnvägs-
vänner, ta i så fall kontakt med 
Jack Åkerlund på e-post: 
jack.akerlund@telia.com 

Text: Christer Borg
Foto:  Jack Åkerlund

Urkultståget
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Den 18:e juni 2011 var det dags 
för en riktigt populär händelse 
som lockade stor publik och 
runt 60 startande fordon.

Detta var Åsmons hittills största 
arrangemang i år och dagen blev 
verkligen en succé! De härliga 
ekipagen rullade ut från Kägel-
vallen och paraderade på en tur i 
landskapet. Gissa om det syntes 
många glada leenden bland pu-
blik och förbipasserande?!

Efter vägen väntade olika statio-
ner med kluriga uppgifter att lösa.

Många deltagare hade även klätt 
sig tidstypiskt – och när det var 

dags att plocka fram campings-
tolarna var det en och annan som 
ökade på nostalgikänslan ytter-
ligare genom 50-60-tals-stolar 
och bord.

Bilar och tvåhjulingar var i olika 
skick – allt från oslipade dia-
manter till färdiglackade glän-
sande pärlor. För de flesta är det 
säkerligen så att åtskilliga tim-
mar tillbringas i garaget under 
den mörkare årstiden – och så 
får man njuta av bilarna under 
sommaren.

Speaker var Lasse Abrahams-
son, som även framförde en lite 
ovanligare bil, nämligen Brand-

mannaklubbens gamla pärla, en 
Cheva från 1960.

Ett stort tack till ALLA som bi-
dragit till denna fina dag! Inte 
minst funktionärer av alla de 
slag - ingen nämnd och absolut 
ingen glömd! 

Av naturliga skäl kan inte Bya-
bladet visa alla de fina bilder som 
Barbro Lidström tog under da-
gen. Om man går in på Åsmons 
hemsida, www.asmon.se, finns 
däremot såväl ett fotoalbum 
som ett memoryspel. 

Text: Åsa Bergh
Foto: Barbro Lidström

Veteranfordonsrally i Åsmon!
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Veteranfordonsrally i Åsmon!

Publikens pris vanns av:
1.  Hans Walter, Bollstabruk, 
 Dodge 33 Special Six
2.  Richard Nordström, Åsmon,  
 Morris Minor
3.  Lars Erixzon, Näsåker, 
 Cadillac 59
 Delad tredjeplats:
3.  Alexander Ljungqvist, Junsele,  
 Chevrolet Impala -65

I klassen Tunga fordon deltog 
bara ett ekipage:
1.  Näsåkers brandkår / 
 Lasse Abrahamsson, 
 Chevrolet -60, 6500.

Rally, bilar:
1.  Mikael Larsson, Junsele, 
 Ford Galaxy
2.  Jim Forslund, Österforse, 
 Ford Mustang -66
3.  Lasse Forslund, 
 Oldsmobile Cutlass -72

Rally, 2-hjulingar:
1.  Håkan Olssons Crescent, 
 förare Albin Sjödin
2.  Roland Lundin, Puch Montana.
3.  Thomas Gradin, Husqvarna   
 ”Rödmyra”
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Tisdag 16-21   •   Onsdag 13-16   •   Fredag 16-21
Torsdag 06-8:30 Morgonsim

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

För mer info gå in på:
www.solleftea.se | Kultur & fritid | Sport & fritid | Bad | Näsåkers badhus

Välkommen! Helen

Trött i skallen o tom i bollen 
har jag helt lyckats glömma 
vad jag skrev om den fan-
tastiska Höstfesten som Tea-
terföreningen höll på Mar-
kusgården lördagen den 3 
september. Artisterna, tolv till 
antalet, var 7 töser och 5 gos-

sar i åldrarna 16-20 år. Mitt-
folk kallar dom sig, men jag 
döpte om dem till Mitt folk, 
eftersom det var hur enkelt 
som helst att ta dem alla till 
hjärtat. Deras spelglädje var 
enorm och jag såg ingen av de 
nära 60 i publiken som kunde 

sitta helt still till de svängiga 
tonerna. 

Hoppas vi får se mycket mer 
av Mittfolk, både här i byn 
och runt om i världen!

Text: Annika Gustafson
Foto: Magnus Engblom

Höstfest med musik och mat



Byabladet   •   15

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

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

 

Strömboms 

Entreprenad

Byggnadssnickerier
i specialutförande
efter ditt önskemål

• Portar
• Fönster
• Trappor m.m.

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

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

Kom in och fräscha upp dig 
i höstens mörker med en 
av alla höstens nyheter inom 
frisyr och färg hos Råklippet!

Välkommen på
jubileumsmässa

med biskop Tuulikki
Koivunen Bylund
Lördag 29 oktober

kl. 13.00 
i Ådals-Lidens kyrka

Pastorsexp tfn 0622-100 21

Vardagslydnad 
på ROLIGT sätt!

7-9 oktober

www.egetbevag.se
0622-300 12

Massage & Healing

Nina Pudja
Mottagning i Urhuset

Näsåker
Tidsbesällning
070 21 24 225 
0622-101 34

Försäljning av 
små tavlor. Tavelträdet kan 

beställas till din arbetsplats.
Linnement, presentkort.

www.pudja.se

Har nu även produkter för kropp & själ 
från Forever serien Aloe Vera i salongen.

 12-17 okt åker jag på frisörmässa till London,
då håller salongen stängt!

Varmt välkomna igen den 18 oktober!

Helen 076 778 00 58

Höstfest med musik och mat
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Välkommen 
till ett nytt läsår!
U-gården öppnar den 
16:e september.

”Musikverkstad” 
– anmäl dig på Gården!

Näsåkers Hem & Skola förening

Hej alla 7-åringar!
Alltså ni som liksom jag har bott i Näsåker sen 2004. Jag tycker det är värt 
att fira med ett 7-årskalas på Markusgården, med knytkalas och maskerad.  
Den som klär ut sig så fiffigt att den inte blir igenkänd första timmen vinner. 
Vad vet jag inte än, men vi hittar på nåt kul pris. Ring mig så planerar vi 
närmare, hälsar Annika Gustafson 0622-102 51 eller 072-222 04 77.

Pajdeg:
 100 g smör
 3 dl vetemjöl
 2 msk vatten

Fyllning:
 400 g pumpakött, tärnat
 2 dl vispgrädde
 1,75 dl råsocker
 3 st ägg
 0,5 tsk mald kanel
 0,5 tsk mald ingefära

Till servering:
 blåbärssylt, vispad grädde

1. Blanda snabbt samman pajdegen. Klä en 
pajform, ca 28 cm i diameter och gärna med 
löstagbar botten, med degen. Nagga botten 
och ställ den kallt 30 min.
2. Sätt ugnen på 200°. Förgrädda pajskalet 
ca 15 min i mitten av ugnen.
3. Fyllning: Sjud pumpaköttet i lite vatten 
ca 15 min tills det är mjukt.
Låt rinna av i en sil.
4. Mixa pumpaköttet och blanda det med 
övriga ingredienser.
5. Häll fyllningen i pajskalet. Grädda ca 50 min 
i nedre delen av ugnen.
6. Pudra över kanel och servera den avsval-
nade pajen med vispad grädde och blåbärssylt.

Kryddig pumpapaj 
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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

Handelsbanken
Näsåker  0622-193 90

Vi...
...finns där du bor.

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

sedan 1921.

Välkommen till oss !

Storgatan 12, Näsåker • 0622 - 102 02

Öppettiderna är flexibla efter dina önskemål, 
olika varje vecka för att det skall passa dig och oss perfekt!

Mottagning i Tannflo, Resele
ingamari@vildros.com

Tel 0622-103 99, 0703 47 50 97

www.vi ldros .com

T R E Tension/Trauma
Releasing Exercises

Rosenmetoden
Taktil simulering

www.traumaprevention.com

T R E INSTRUKTÖR
ROSENTERAPEUT OCH BERÖRINGSPEDAGOG

IngaMari Solders

15 % rabatt 
på valfria behandlingar 
under september och 
oktober när du bokar 
en tid hos Therese.

Välkommen Therese!

För konst och hållbarhet
Storgatan 33, 88030 Näsåker

info@thenordiccentre.com
0622-67 58 00

www.thenordiccentre.com

Varmt välkomna 
hälsar Helen och David
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Telefon: 0620 - 175 75
Centrumplan 7 • Sollefteå
Ramsele: 073 821 75 75

www.nipoptik.se

Hos oss får
du kompetens,

valfrihet
och omtanke

Välkommen!

Ritzéns Livs AB
 Öppet: Mån-Fred: 9-18 • Lörd: 9-15 • Sön: 12-15

     Storgatan 19, Näsåker. Telefon 0622–101 08

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

 Hemkörning av varor:
 Onsdagar: Åsmon – Holafors
 Fredagar: Resele – Näsåker

För att få en liten höstrapport 
från odlarvärlden ringde Bya-
bladets utsända upp Mari Ry-
berg, jordbrukare i Åsmon.

– Såhär års är det väl så att man 
är rätt sliten och längtar efter se-
mester, konstaterar Mari. – Men 
sommarvädret har varit bra, man 
kan säga att det varit jordgubbar-
nas och höets år i år. Så det var en 
intensiv sommar.

För trettonde året har Mari och 
maken Petter Olsson haft ovär-
derlig hjälp av polska Anna Na-
mielcka. För oss i Åsmon har 
Annas återkomst blivit ett kärt 

försommartecken. Utöver sitt 
arbete inom jordbruket har Anna 
varit aktiv bärplockare i skogen.

– Det har varit en bra höst för 
bärplockarna, berättar Mari, som 
genom Anna får veta mycket om 
vad som händer på området.

– I år är de väsentligt färre och 
dessutom har det blivit bättre bär-
priser, så möjligheterna att få en 
anständig lön på slitet har ökat.

För egen del har hösten inte varit 
fullt lika lyckosam. Det myckna 
regnandet gör att päran i stort sett 
simmar på åkern, och inte heller 
vinbärsskörden har slagit väl ut.

Mari berättar att en del grönsaks-
odlare har fått bra skördar men att 
det är ojämnt, mycket beroende 
på jordmån.

Vi avslutar med att tillönska fa-
miljen en god höst och ser fram 
emot att mötas under den vär-
mande vårsolen. Det är ju den ti-
den på året som optimismen och 
förväntningarna är som högst!

Om man är nyfiken på vad som 
händer, och hur de ljuvliga jord-
gubbarna kan förädlas, tipsar vi 
om www.jordgubbariasmon.se 

Text: Åsa Bergh

– Hallå hallå! 
Hur går det med odlingarna?
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Tel: 301 43

Entreprenadmaskiner
Mark- och vägarbeten
Snöröjning mm
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Det sker något magiskt när du inser att du nästan är 
på väg att trotsa fysikens lagar. Du tillsätter energi 
och förväntar dig en viss mängd tillbaka, men plötsligt 
sker det oväntade.

Vår toppmodell, Diplomat Optimum G2, beter sig 
exakt så. När andra värmepumpar producerar en 

förväntad mängd värme och varmvatten, bryter G2:an 
alla mönster.

Tack vare unik värmeforskning får du oöverträffad 
komfort samtidigt som du sänker dina upp-
värmningskostnader ytterligare.

Det är inte magi, men inte heller vad vi vant oss vid. 
Besök thermia.se för mer information.

Tänk om jorden inte
kretsade runt solen

Klassisk massage
&Bindvävsmassage

Medicinsk Qi-Gong
Biyunmetoden
Hatha Yoga

Medicinsk Yoga
Välkommen till

Jeanette Flodin
Diplomerad i samtliga...

070 227 85 62
– Hallå hallå! 
Hur går det med odlingarna?
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Det händer ju inte var dag att 
det är auktion på Pelle Molins 
tavlor. När det nu var just i den 
trakt – ja just på den gård som 
så ofta gav den store diktaren 
och konstnären härbärge och 
mycken annan hjälp – var det 
ju inte så underligt att det var 
särskilt folksamt på den Teng-
lundska gården i lördags. Där 
skulle enligt annonsen säljas 
bl. a. Tavlor av Pelle Molin. 
Tillhörde man inte spekulan-
terna hade man dock i alla fall 
tillfälle att åtminstone få se de 
berömda dukarna.

Som vanligt i bygderna är ju en 
aktion ett stort folknöje och så 
även i Näsåker. Många hade ju 
inte träffats sedan sist det var 
auktion där och där… Men det 
var dock något ovanligt, det var 
ju som sagt Pelle Molins tavlor 
som skulle gå under klubban. Så 
mycket ”Pelle Molin” som det 
talades på auktionsgården tim-
marna före tavlorna skulle ”gå” 
var det nog länge sedan, ja om det 
ens har hänt, så Näsåker det är.

Så var det äntligen slut på små-
krafset i lillgården, sade den 
munvige roparen Petrus Vestin i 
Lidgatu, å nu ska vi ta och sälja 
lite tavlor. Vem som ha målä 
döm behöv jäg väl intä täla om” 
så dä ä bärä å bju, fortsatte han. 
Och nog blev det bjudet.

Först av tre tavlorna utbjöds 
”Motiv från Nämforsen”, Vid 
summan 1.000 kronor stannade 

man och den lycklige ägaren 
blev Eugen Tenglund i Rå. Så 
kom den tavla som allas intresse 
kretsade omkring, ”Andjakt i 
dimma”, en av de bästa tavlor 
jag sett min farbro målat, sade 
en Molinare från Multrå, som 
var närvarande. I den kritiken 
hörde man instämmande från 
många konstkännare. Genast var 
man uppe i summor som skrivs 
med fyra siffror. Allmänt gissade 
man nog att hembygdsförening-
en skulle bli ägare till just den 
tavlan. Så blev det nu inte, även 
den stannade i släkten Tenglunds 
ägo. 3.400 kronor var sista budet 
från Harry Tenglund, Näsåker.

Kring den sista tavlan blev det 
inte så höga bud eftersom den 
var osignerad, 180 kronor, och 
den tredje Tenglundaren – Ann-

Sofi – antecknade sig som ägare. 
I samband med visningen ut-
bjudningen av denna tavla måste 
vi i viss mån instämma med den 
gamle näsåkersbon som sade att 
”Det måste vara någon bit som 
Pelle Molin torkat av penslarna 
på”. Hade man vänt på tav-
lan och tittat på baksidan tror 
jag inte priset hade stannat vid 
180 kronor. Det var nämligen 
på ”baksidan” som målningen 
fanns!!! Andra sidan var bara en 
skiss, kanske en tavla som Pelle 
Molin målade när han var så fat-
tig att han måste utnyttja båda si-
dorna av en duk, för att ge utlopp 
för sitt konstnärskap. Vem vet…

Sino

Tidningsurklipp och bild,”Andjakt i 
dimma” lånad från www.pellemolin.se

Molin-tavlor under klubban

 ”penseltorkare” för 18 0 kr
 Tidningsurklipp från Nya Norrland 20 november 1950.

”Vem som ha målä döm behöv 
jäg väl intä täla om, så dä ä 
bärä å bju..” 
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Nya Begravningsbyrån
Sollefteå

Roger Söderström
Ombesörjer allt vid dödsfall.

Bouppteckningar, testamenten, etc.
Jour dygnet runt.

Ombud i Näsåkerområdet:
 Göran Sandman, 076-148 83 31

Storgatan 74 • Sollefteå
Tel: 0620-510 14

Hösttider, mån-fred: 11-18. Dagens lunch!
Oktober-maj: Stängt på helgerna.

Välkommen till Lidgatu!
Sture och Marianne Persson

tfn: 0622-101 00, 101 86 • 070 649 39 81 • 070 656 49 06

DAGS FÖR VINTERDÄCK!
Vi säljer och monterar de flesta fabrikat på marknaden, till mycket 
konkurrenskraftiga priser. Ombesörjer även montering och balan-
sering om ni har köpt däck på annat håll.

1/10 – 15/4: 
Är det tillåtet att 
använda dubbdäck. 

1/12 – 31/3:
Är det krav på 
vinterdäck. 
(friktions- eller dubbdäck) 

Vinterdäckstider!

Lia Bil och Däckservice AB,  Hamptjärnsvägen 18, Näsåker
 Tel. 0622-101 59 • Fax 0622-100 70 • Mobil 070 640 54 02

Mönsterdjupet på vinterdäck måste vara minst 
3 mm på huvudmönstret.

Öppettider efter överenskommelse. Välkomna!
 

VAR RÄDD OM DIN HÄLSA!
Vad kan Aloe Vera göra för dig?
Jag har regelbundna Aloe Vera-träffar 
där du får information om Aloe Vera 

och vad denna produkt kan göra 
för dig och dina husdjur. Du kan även 

boka in dig på en hudvårdsträff.

Jag vill ha fler arbetskamrater!
Du är varmt välkommen att arbeta 

från några timmar i månaden
upp till heltid. Ring mig så berättar 

jag mer om ett lönande
försäljningsarbete. Du får utbildning 

under tiden du arbetar.

Anita Rahn • 070 587 84 58 
anita.rahn@bredband.net

Essys i Näsåker
0622-300 50 • 0706 33 66 76

Öppet: lördagar 12-15

Bilder och berättelser
Onsdag 5 oktober kl 19

Nomadkvinnor & Mahatma Gandhi

• Per berättar om sina resor i Indien. 
• Gränstrakter, nomader, kultur,  
hantverk. 
• Gandhi satsade på landsbygden.

Föranmäl dig, så har du chans att vinna 
en väska.

Välkommen till Essys butik!

www.formjord.com

Bilder och berättelser
Onsdag 5 oktober kl 19
Nomadkvinnor & Mahatma Gandhi
•  Per berättar om sina resor i Indien.
•  Gränstrakter, nomader, kultur,
 hantverk.
•  Gandhi satsade på landsbygden.

 Föranmäl dig, så har du 
chans att vinna en väska!

Essys i Näsåker
0622-300 50 • 0706 33 66 76

Öppet: lördagar 12-15

Bilder och berättelser
Onsdag 5 oktober kl 19

Nomadkvinnor & Mahatma Gandhi

• Per berättar om sina resor i Indien. 
• Gränstrakter, nomader, kultur,  
hantverk. 
• Gandhi satsade på landsbygden.

Föranmäl dig, så har du chans att vinna 
en väska.

Välkommen till Essys butik!

www.formjord.com
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VÅGRÄTT:
 5.  Spelade Elvira
 8.  Ack
 9.  För privat bruk
12. Skänka
14. Tartu-bo
15. Tempo
16.  Varm mjölk och svagdricka
17.  Ciss i stället för C
19.  Skoskydd
21.  Solgud
22.  Pluraländelse
24.  Såframt
25.  Kortform för placerade
26.  Apostlagärningarna

28.  Svek
30.  Väderstreck
31.  Ange visst mål
32.  Franskt bilmärke
33.  Lawrencium
34.  Stort mästerskap
35.  Jämna
38.  Ligger vid Temsen
40.  Svinaktigt område
41.  Analog skiva
42.  Läpphjälp
43.  Passar i 40 vågrätt
44.  Avliva på grymt sätt
46.  Sammanslutning av företag
48.  Den tidningen fanns förr

49. Titta
51.  Tidevarv
52.  Är hundvalpar
55.  Bygga bo
57.  Är nog varje hund
58.  Kom från Sollefteå
59.  Stora är en sjö
60.  På 1800-tal oftast med fotogen
65.  Blåsmask
68.  Hjälper dig ha kontakt med kompisar
69.  Belöningsföremål
72.  Dödssymbolen
75.  I orkanens centrum
76.  Äga
77.  Njuter
78.  Nu

LODRÄTT:
 1.  Gillar stenig terräng
 2.  64-63
 3.  Bullrande ande
 4.  Där växte Mikael Niemi upp
 5.  Speciell sås
 6.  Vanlig dataförkortning
 7.  Minsta delen av grundämne
10.  Doft
11.  Engelsk övertid
12.  Med flärd
13.  Annat namn på Aeolus
14.  Syrabehandla
18.  Försiggår i jonosfären
20.  Söder om Konya
23.  Förnöja
27.  Praseodym
28.  Bröd för judisk påsk
29.  Talspråk för till
31.  Kallades Härnösand 
  vara Norrlands...
36.  Nobelpristagare i kemi
37.  Underhåll
38.  Inte vårt
39.  Utan flax
40.  Väderstreck
43.  Heligförkortning
45.  Biträdde vid rättsskipningen
47.  Inte långt ifrån Haugesund
48.  Biltyp
50.  Tidsperiod
52.  Tidningsförkortning
53.  I ull
54.  Är de som gäller
56.  Alldeles vid slutet
61.  Kvinna
62.  Flicknamn
63.  Jättarnas stamfar
64.  Nu knappast säljbar skiva
66.  Kan hund göra
67.  Stadsdel i Umeå
70.  Hud på solande
71.  Kan drabba stora refraktorer
73.  Industriort i Nordland
74.  Allmäntjänstgöring

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10

11

12 13 14 15

16   Bosse 17 18

19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29

30 31

32

33 34 35 36 37

38 39 40 41

42 43 44 45

46 47 48

49 50 51 52 53 54

55 56 57

58 59

60 61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75

76 77 78

Skicka lösningen senast den 24/10 till Bo Lundgren, Lärkvägen 13, 88030 Näsåker. Först rätta lösningen 
vinner en Trisslott. Märk kuvertet ”Byakrysset”. OBS! Vinsten hämtas ut på Näsåkersmacken av vinnaren! 
Glöm inte namn och adress. Lycka till!

Byakrysset 3 • 2011

Namn:________________________________________________   Adress:_______________________________________________________________
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F L Y G F Ä R D
K L O R L A I R
O B A L A N S I

D I V D N A N O F N
H U L K A K G E T I N G
J O N A T A N Å R A T A L
U I T E O R R A R T A
L N A R I G D I N T
L A G S V A L M E A R
O L A T E R I D E S O
S U R R I N N E R L I G
S M O G A J K A N A L
N I F L A N E R A G L O
I N S L Å M A N T E L
N I Ä N G L A S T I L I G
G U N G A A N T I K E N
M O E R O E L E N E

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

Lösning på Byakrysset 2 • 2011

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

Nästa nummer kommer ut vecka 47.
Skicka artiklar och annonser före 
den 6 november.
                              Adress hittar du på sidan 2.

december • jul

BYALAGET

N
ÄSÅ K E R S  S A M V E R K AN

Byabladet

Nr 2 2011 • Årgång 12

I midsommar-natten sid. 10

Två streetdansare från Näsåker sid. 5

Här var det 
andra bullarsid. 18

Sommar-
numret!

Glada Byarutan

Vinnare är Ingrid Håsteen, Rödsta, Näsåker som 
vinner en Trisslott. Grattis!
Vinsten hämtar du på Näsåkersmacken.

6 st insända lösningar.

Farfar och nioåriga Lotta sät-
ter potatis på landet. Plötsligt 
kommer farfar på att här är ett 
lämpligt tillfälle att testa Lot-
tas mattekunskaper. Så han 
säger:
– Nu har vi satt tre rader med 
tio potatisar i var rad. Hur 
många potatisar blir det?
Lotta funderar en stund och så 
säger hon:
– Du farfar, vi har inte börjat 
sätta potatis i skolan än.

Nu är det nog bäst vi börjar 
dra oss upp mot storskogen, 
sa gammelälgen till sin ko.
– Varför det, älskling?
– Jag tycker att det börjar 
lukta kaffekask i buskarna.

Fru Olsson kom körande i nattens mörker rakt 
in i en poliskontroll. En polisman stegade fram 
och sa:
– Blås!
– Gärna det, konstapeln, var gör det ont?



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

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

Har du nåt att berätta – skriv till Byabladet!

Nu med sänkta priser!

Kom och se oss på Lastbilsträffen 

i Ramsele 23-24 september.

Onsdag 28 sept. 19.00
Markusgården

Entré 140:- inkl kaffe

Arrangör Näsåkers Teaterförening

Trevlig höst!


