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Tillsammans 
blir vi bättre
Så är det höst och ett nytt Byablad landar förhoppningsvis i 
just DIN brevlåda. Byalagets avtal med Posten är att ALLA 
hushåll med riktnummer 880 30 ska få Byabladet, detta även 
om man sagt ifrån sig reklam. Men trots upprepade påstöt-
ningar från vår sida och löften från Postens sida, verkar det 
inte funka fullt ut. OM du inte fått hem Byabladet, kan du 
hämta ett på Ingelas café.
Vi efterlyser också fler krafter till redaktionen, om du är pigg 
på att bevaka det som händer på byn eller har någon kul idé, 
så hör av dig till någon av oss. Vi önskar och uppskattar över 
huvud taget om fler i byn vill vara med och dela på ansvaret 
när det gäller prenumeranter och annonsering. Samt bevak-
ning av kommande evenemang. Vi välkomnar alla åldrar. 
Tillsammans blir vi bättre.
En fortsatt fin höst önskar redaktionen.

Rättelse:

Omslagsbilden i sommarnumret är fotad
av Ellinor Eriksson Hedman, men målad 
av Ingela Hahlin.
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Dags för ny hemsida

Ordförande:

Mika Moretti, 070 21 99 075 
mikamoretti@live.com

Övriga ledamöter:

Bernt Ove Viklund, 070 607 62 32
bernt.o.v@telia.com

Bärbel Klement,  0730 86 54 31
bkarstensbygg@yahoo.se

Ellinor Eriksson Hedman, 070 323 01 69
ellan69@hotmail.com

Florian Bohn, 0730 38 61 08
florian.bohn@gmx.de

Göran Sandman, 076 14 88 331
goran51.g@hotmail.se

Karsten Ehrhard, 0730 86 54 31
karstensbygg@yahoo.se

Byalaget Byalaget Näsåkers Samverkan Lärkvägen 1, 880 30 Näsåker. BG 5015-6207

Tillsammans 
blir vi bättre

Nils-Erik Humlesjö, 0622-100 94
eller 070-687 34 82, 
1948neh@gmail.com

Åsa Hedman, 0622-108 88 
eller 070 244 61 71
ordochjord@telia.com

– Syns man inte på nätet idag, så finns man inte. 
Därför är det verkligen angeläget att vi får igång 
Näsåkers hemsida igen, säger Mika Moretti, ord-
förande i Byalaget Näsåkers Samverkan.

Därför kallar Byalaget till ett stormöte där idéer 
och förslag om innehåll, ansvar och uppdatering 
ska flöda. 
– Den 2 oktober blir det. Och då hoppas jag verk-
ligen att många kommer.

Vilka tycker du ska komma?
– Alla som vill ha en levande bygd och som förstår 
hur viktigt, det är att marknadsföra det vi har.

Vad är det som ska marknadsföras?
– Det finns hur mycket som helst att berätta om. 
Skolmaten till exempel – vi har en fantastisk skol-
mat, sånt tittar folk på när de funderar på vart de 
ska flytta. Eller att vi har ett jättetrevligt badhus 
och en bra ungdomsgård – att vi har en bank och 
två matbutiker och massor av kultur och levande 
föreningsliv. Och en festival.

Vad händer mer i Byalaget?
Vi har bestämt oss för att avveckla närradion efter-
som det inte finns någon som vill driva den. Men 
det digitala tryckeriet Dig It kommer att bli bättre 
och lättare att använda. Jag hoppas att fler bybor 
fattar hur fina möjligheter man har att ta fram 
snygga trycksaker där. (kontaktpersoner är Mika 
Moretti och Joel Staaf).

Något annat?
Vi har fått in samodlingsgruppen Byjord under 
Byalagets paraply, den kom igång på försommaren 
och det känns kul.

Åsa Hedman

Omtag för Näsåkers hemsida
2 oktober, kl 18.30, Markusgården

Vi kallar till ett stormöte där idéer 
och förslag om innehåll, ansvar och 

uppdatering ska flöda. 

Alla är hjärtligt välkomna!
Byalaget
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Jakten kan börja
Hösten är här och jakten är 
i centrum för många just nu. 
Även om man inte själv jagar, 
så påverkas man av jakten. 

Som familjemedlem blir det en 
smula cirkus kring allt bestyr som 
den innebär, det är uppskjutning 
och olika möten i tid och otid. 
Iordningställande av pass, salt-
stenar som skall placeras ut och 
det brukar bli många extra turer 

till skogen för att spana, reka och 
träna hundarna. Och trots alla 
skogsturer är det sällan det kom-
mer hem välfyllda hinkar med 
bär eller någon härlig svampkorg.  
Kanske är detta dock ett önsketän-
kande för en måttligt ointresserad 
sambo till en jägare. Vissa jägare 
flyttar ut i jaktstugor under några 
veckor och bunkrar upp med 
fläsk, rökt kött och hembakat bröd 
och andra förnödenheter.  En del 

har stora middagar med hela jakt-
laget tillsammans med familjen 
andra kommer hem efter och mel-
lan varje jakttillfälle. En del reser 
långt för att ens ha möjligheten att 
jaga. I våra skogar har vi ganska 
många som kommer hit till Norr-
lands skog och mark för att jaga, 
framför allt under älgjakten.  

Text: Marie Lundin, Åsa Hedman
Foto: Marie Lundin, Åsa Hedman,

Shutterstock samt privat

Namn: Thore Hansson

Ålder: 72

Jaktlag: Resele Övre

Favoritbössa: Älgbössan 308W

Hur länge har du jagat? 30–35 år

Hund: Jämthund om jag måste välja. 

Hur förbereder du dig 
inför jakten hösten 2012?

Jag kontrollerar att alla jaktpassen är i 
ordning och i bra skick. Träningsskjuter. 
Åker runt och kollar i skogen. De mentala 
förberedelserna verkar också ha betydelse. 
Förhoppningarna och önskningarna går 
i tankarna kring jaktlaget och hundarna. 
Hoppas att hundarna går bra i skogen och 
att jaktlagets goda stämning bibehålls. 
Kul att det är höst igen! Man försöker 
göra bort allt annat innan jakten börjar. 
Speciellt för i år är att vi bli tre generatio-
ner som jagar. Mitt barnbarn Rasmus 18 
år, min son Ulf 45 år och så jag. Det Känns 
extra roligt just i år, sammanfattar Thore. 

Namn: Stina Nyman

Ålder: 36

Jaktlag: Tillhör inget jaktlag ännu utan 
gästjagar. 

Favoritbössa: Hagelbössan Merkel

Hur länge har du jagat? Första säsongen 
i år, med jägarexamen.

Hund: Har ingen egen jakthund i dags-
läget, och därför ingen direkt erfarenhet 
men är nyfiken på jämthund i framtiden.

Hur förbereder du dig 
inför jakten hösten 2012?

Övar på att skjuta, fixar med bössorna. 
Försöker knyta kontakter och hitta ett 
jaktlag som jag tror passar mig och som 
jag kommer trivas med. Där jag kan ut-
vecklas i en bra riktning. Jag är allmänt 
nyfiken och vill lära mig. Ser fram emot 
fina dagar i riktig skogsterräng. 

Regler för jakt
Vem som helst får inte jaga var som 
helst, man måste ha jägarexamen, 
licens, jakträtt och vara medlem i 
ett jaktlag. Några av ovannämnda 
kriterier gäller även för småvilt som 
t.ex. fågel, räv och bäver. 

Jakttider i Västernorrland:

Fågel: 25 augusti–31 januari

Hare: 1 september–sista februari

Rådjur: 16 augusti–31 december 
(dock undantagsregler för de olika 
könen?)

Älg: 1 september–21 september 
(uppehåll för brunsten) fortsättning: 
11 oktober–31 januari

Björn: 21 augusti–15 oktober

(Med reservation för lokala avikelser)
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Namn: Jimmy Eriksson

Ålder: 18

Jaktlag: Resele Övre

Favoritbössa: 3006 Husqvarna

Hur länge har du jagat? Första året

Hund: Nej, men pappa har en jämthund 
jag kan få låna. 

Hur förbereder du dig 
inför jakten hösten 2012?

Jag övningsskjuter lite grand. Är ute och 
kollar passen så att de ser bra ut. Och kol-
lar att alla grejer är i ordning. Jag sover 
inte över i skogen utan gör matsäck och 
tar med mig varje dag.

Namn: Gunilla Modén

Ålder: 69

Jaktlag: Holafors Viltvårdsområde

Favoritbössa: 3006

Hur länge har du jagat? Sedan 1989

Hund:Nej, har haft, men var tvungen att 
avliva den. 

Hur förbereder du dig 
inför jakten hösten 2012?

Jag övningsskjuter och ser till att jag får 
godkänt. Bär ut saltsten och röjer kring 
passen. Ser över utrustningen i allmänhet, 
köper nytt om det behövs eller fräschar 
upp det jag har, så att allt fungerar.

Namn: Henrik Kåren 

Ålder: 34

Jaktlag: Jagar hare på Resele övres
viltvårdområde

Favoritbössa: Hagelbössan, Escort optima

Hur länge har du jagat? Deltagit i 28 år 
men jagat själv sedan 1996, 16 år.

Hund: Stövare, Hamiltonstövare har tre 
stycken.

Hur förbereder du dig 
inför jakten hösten 2012?

Börjar komma ifrån det där med förbere-
delser men tränar hamiltonstövarna. Har 
själv kontinuerliga joggingturer för att 
hålla flåset uppe. Kontrollerar hundpejlen 
och skjuter in hagelbössan. Favoritjakten 
nu för tiden är helt klart harjakten med 
mina stövare. Jag sitter som vice ordfö-
rande i Västernorrland läns stövarklubb 
och då förekommer det såklart en del 
möten också.
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Roligt på rallyt
Åsmonrallyts andra upplaga lockade ett 60-tal ekipage till anmä-
lan. Och betydligt fler åskådare än förra året.
– Ja, det här är helt klart något vi kommer att fortsätta med, säger Göran 
Frisk som sitter med i arrangörskommittén.
Syftet med rallyt är att få in pengar till Åsmons samhällsförening och 
det löpnade underhållet av Kägelvallen. Ett lyckat koncept – som givet-
vis också krävt stora ideella insatser och generösa priser.
Barn och vuxna minglade bland bilar, hamburgare och en hoppborg. 
Ponnyridning fanns det också. 
Något rally i bemärkelsen att snabbast vinner är det inte frågan om i det 
här fallet. Istället fick alla fordon köra en drygt fem mil lång sträcka upp 
genom samhället och ner till Resele och tillbaka till Kägelvallen. Längs 
vägen fanns sju stationer med olika tävlingsmoment av vitt skilda slag. 
Vid prisutdelningen korades såväl skickligaste som snyggaste ekipage. 
Publiken fick också rösta fram vilka som klätt sig mest tidsenligt.
– För fordonen har vi inga andra gränser än åldern, säger Göran Frisk.
Med detta menar han att såväl cyklar som tunga lastbilar är välkomna att delta 
i nästa års rally, huvudsaken är att de har tillräckligt många år på nacken.

Text & foto: Åsa Hedman
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Forsåsbodarna 
               – en pärla i skogen

Fäbovallen Forsåsbodarna ovan-
för Forsåssjön ligger idylliskt 
till i gammelskogen. Carl-
Johan Nyberg hoppas att fler 
ortsbor hittar dit.
För drygt femton år sedan brann 
den gamla (och enda kvarva-
rande) stugan på fäbovallen ned 
till grunden. Men efter en mängd 
insatser från många inblandade 
timrades en ny stuga upp redan 
året därpå. Dessutom byggdes en 
vedbod, ett torrdass och ett vind-
skydd upp i anslutning till stugan. 
Och en stängslad gärdsgård runt 
omkring.
Själva fäbovallen är en samfäl-
lighet, men byggnaderna ägs och 
förvaltas numera av hembygds-
föreningen. Carl-Johan Nyberg 

var och är en av de drivande kraf-
terna gänget som sköter om och 
underhåller fäbovallen.
Han är imponerad över det otro-
liga engagemang som alla till-
frågade visade när det gällde 
att bygga upp stugan. I en tjock 
skrift har han dokumenterat hela 
processen i detalj och även bifo-
gat historik från den tid då bo-
darna var i bruk. Där konstateras 
att fäbovallen förmodligen kom 
till i början av 1700- talet och att 
den sista aktiva fäbojäntan var 
”Mårtens Anna” som arbetade 
där mellan 1917 och 1927.
– För mig är Forsåsbodarna ett 
verkligt kulturarv och en viktig 
länk i det som är Näsåkers själ 
och hjärta, menar Nyberg.

Från 40-talet och framåt var stu-
gan ett välbesökt utflyktsmål. 
Fortfarande är det många som 
hittar dit. Men Carl-Johan Ny-
berg tror att många inte känner 
till ”denna pärla”.
– Jag hoppas att fler ortsbor ska 
hitta till fäbovallen såväl sommar 
som vinter, säger han.
I hans dokumentation kan man 
också hitta vittnesmål om hur 
småfolket ibland lagt sig i och 
satt krokben för människornas 
aktivitet. Men de senaste femton 
åren verkar de ha varit förnöj-
samma och välkomnande.

Text: Åsa Hedman
Foto: Birgitta Nyberg

Arbetslaget som underhåller Forsåsbodarna. Från vänster: Bror Vikner, Sven Frisendal, Karl-Gustav Sjödin, 
Carl-Johan Nyberg och sittande på bron Tage Henriksson.
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Näsåkers lokala Hem & Skola 
hälsar välkommen till ett nytt 
läsår. Ungdomsgården öppnar 
i september i nya lokaler på 
Markusgården.

Bra jubileumssommar för Ingela

Urkultstider är bråda tider för Ingela på Caféet. 
Många besökare hade Ingela under Urkultshel-
gen, dock något färre än föregående år. Det såldes 
mycket smörgåsar, mest på morgnar och förmid-
dagar. Barnens favorit var pannkaka med sylt 
och vispgrädde.
Ingela tycker att Urkultshelgen är den bästa tiden på 
året ur försäljningssynpunkt.
”Tack vare mina anställda och goda vänner som ställt 
upp i år också, har det gått fantastiskt bra och vi har 
haft det trivsamt på caféet” säger hon. 

I somras var det också 5-årsjubileum för cafét. En 
årsdags som firades lite extra med grillade hambur-
gare och ett ballongprytt café där Danne Kjellin upp-
trädde. Och som säg bör var det  både hoppborg och 
ponnyridning för de små.
Ingela räknar med att fortsätta många år än och 
umgås med tanken att kanske börja servera dagens 
rätt. Annars är det cateringen som tagit rejäl fart 
på sistone.

Text: Marit Åkerlund, Åsa Hedman
Foto: Åsa Hedman, Johnny Harrelind
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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!
 

Sommarkonserter 
                       i Resele Kyrka

Resele kyrka bjöd under juli på ett antal konser-
ter, bl.a. spelmansmusik och tradjazz. 
Först ut var gruppen Tre generationer Sundelin, 
sprungna ur den kända musiksläkten i Resele. Det var 
Roland Sundelin, hans son Göran och dennes döttrar 
Fanny och Ida vilka tillhör den sjätte generationen 
spelmän i denna musikaliska familj.  De framförde 
spelmanslåtar skrivna eller upptecknade av tidigare 
generationer Sundelin men även av andra bygdespel-
män som ofta bodde mycket ensligt i närliggande 
socknar. En av de mest kända kompositörerna i spel-
manskretsar torde vara Olof  Nilsson-Sundelin, även 
kallad ”Orniisch’n”,  som levde på 1800-talet och en 
bit in på 1900-talet.  Där den musikaliska ådran fanns 
var enkla förhållanden på landsbygden inget hinder, 
musik skapades och lever kvar än idag. I spelmans-
musiken uttrycktes både glädje och vemod. 
Kyrkan var i det närmaste fullsatt och publiken var 
förtjust över att få höra låtarna med rötter i socken-
myllan. Roland bjöd också på en del glimtar ur mu-
siksläktens spelmansliv. Den sundelinska musiktra-

ditionen förs vidare och vi får hoppas att det gäller 
för lång tid framåt. 
Den 25 juli var det dags för tradjazzbandet Real 
Stompers från Örnsköldsvik som spelade i Resele 
kyrka fjärde sommaren i rad. Tradjazz, med rötter i 
bluesen spelas ofta i kyrkor i den amerikanska södern 
så den passar såväl i kyrkorummet som i jazzklubblo-
kalen.  I bandet spelar Anders Grimell klarinett, Åke 
Collin trombon, Ivar Eriksson banjo och gitarr, Sune 
Pettersson  trumpet, Erland Eriksson bas, Anders 
Bergquist piano och Kenneth Nordwall trummor.
Det bjöds på många svängiga kända och okända 
nummer . Bandets signaturmelodi  When the Saints 
Go Marching In inledde konserten. Helgonen i detta 
fall representerades av Anders, Åke och Sune som 
kom spelande uppför kyrkgången. Sedan följde bl.a. 
Basin Street Blues, Royal Garden Blues, Wild Cat 
Blues, Misty, Alexander’s Ragtime Band som An-
ders sjöng med egen version av texten.  Bandmed-
lemmarnas solon lockade fram många applåder. Hu-
moristiska anekdoter ur jazzens och bandets värld 
kompletterade musiken.   
Konserterna i Resele kyrka är mycket välbesökta vil-
ket bådar gott inför nästa sommar. Förhoppningsvis 
har planeringen för sommaren 2013 redan påbörjats. 

Kerstin Franzén 
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Finalen i schack4:an 
i Västerås 2 juni 2012

Det var en lång resa till finalen i 
Västerås. Redan klockan sex på 
fredagsmorgonen klev vi på den 
hyrda bussen. Klockan åtta klev 
Själevads fyror på för de kom ju 
tvåa i länsfinalen och skulle åka 
med oss till riksfinalen.

På bussen tittade vi på film. När 
vi kom fram till Västerås åt vi 
på McDonald’s och sen gick vi 
på Lögarängsbadet. Vi bodde 
på ett hotell, Quality Hotel.

Klockan 11 på lördag började 
första schackmatcherna. Täv-
lingen var i en inomhusarena 
för bandy så det var jättestort. 
Det var 2.500 barn som deltog 
så vi blev uppdelade i två grup-
per som turades om att spela. 
Alla spelade fem matcher var 

och ingen i vår klass förlorade 
alla sina matcher.

Vi kom på 42:a plats av 121 
klasser. Det var jättebra och vi 
är nöjda med placeringen. Sjä-
levads fyror kom på 70:e plats. 
Det var en montessoriskola 
från Varberg som vann hela 
tävlingen.

Direkt efter sista omgången, 
klockan 17, åkte vi hem igen.

Vi vill passa på att tacka alla 
sponsorer som gjorde så att vi 
kunde åka till finalen: Veolia, 
Vattenfall, HM bygg, Nilssons 
Åkeri, Lions club, Majblom-
mekommitén, Mählers smide, 
Moléns taxi, NISAB, Mats tele-
com, Sollefteå kommun, Sollef-
teå schackklubb, Ingelas café, 
Konsum och några fler som vi 
inte vet namnen på. Vi vill också 
tacka alla föräldrar som följde 
med oss på resan.

Hälsningar, klass 4 Näsåkers skola
Foto: Eva Edberg

Så har det gått en sommar igen 
och höstmånaden september är 
här med förhoppningsvis fina 
klara dagar med hög luft att 
njua av. Inga forsar i Fjällsjöäl-
ven har vi fått uppleva i år, men 
det måste vi stå ut med.

Det har i alla fall funnits mycket 
blåbär och kråkbär att plocka. Det 
är inte lätt att ta sig fram i skog 
och mark efter det skogen tagits 
bort. Man får riskera vurpor i så 
kallade markberedda hyggen och 
även sedan skogen vuxit upp, är 
det svårt att ta sig fram.

Bra konserter har vi upplevt, 
både i Junsele, Resele och Ådals-
lidens kyrkor. Invigning av spel-
mansstämman i Ramsele kyrka 
och mycket härlig på hembygds-
gården. Toppenarrangemang allt-
sammans.

Carl-Johan Nyberg skrev i förra 
Byabladet om ortsöknamn. Jag 
har hört tre ytterligare: Åskråsa, 
Krangkråkern och Möffelkônta. 
Nicke Sjödin skrev ”Mesbärar-
folket” och dit räknar jag mig, 
eftersom jag går omkring med 
ryggsäck, istället för handväska.

Hösthälsningar till alla från 
Linda Svedin f. Kallin
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Ännu en sommar har gått, ett 
nytt kapitel i livsboken har 
skrivits och förhoppningsvis är 
lärdomarna man fått på vägen 
varsamt inbäddade i erfaren-
hetsbanken och vissheten av de 
kunskaper man förvärvat res-
pektfullt placerade på en plats 
där de lätt kan tas fram igen. 

Ju fler dagar man får uppleva, 
ju äldre man blir, desto mer per-
spektiv får man på livets oänd-
liga mångfald, obegränsning och 
sårbarhet. Skill-
naden idag och 
från det att man 
var barn är väl 
att man har insett 
att tillgången till 
och hanteringen 
av det egna jaget 
och egenvärdet 
endast tillfaller 
en själv. Jag är 
regissören i mitt 
eget liv. De val 
jag gör avspeglas 
i mina handlingar 
och den häftiga 
balansgången mellan att vara 
lärare och elev, givare och tagare 
är för mig en obetalbar ynnest. 
Jag går till skolan varenda dag 
och är evigt tacksam över alla 
människor och situationer jag 
möts av som påminner mig om 
vem jag är, vem jag vill vara och 
vem jag kommer att bli. I min 
värld ser det ut så i allafall, jag 
vill tro att jag är här för att lära 
mig, för att utvecklas och för att 
växa på alla plan.

Tillbaka till sommaren, som har 
efterlämnat många fina minnen 
och trevliga möten. Urkult är ett 
av dem. I år var det 18:e gången 
som denna fantastiska festival 
gästade vår by och jag förundras 
fortfarande alltid över förvänt-
ningarna som infinner sig inför 
den, under den och efter den. Den 
ger så mycket glädje och energi 
och efterskänker en så stark 
känsla av kärlek och hopp. Hopp 
om att framtiden är ljus och att 
människan åter ska komma till 

insikt. Vilken insikt då? undrar 
säkert många. Det finns ju ett 
antal att välja på. Ja, kära vänner, 
insikter är viktiga och betydelse-
fulla, de kommer förhoppnings-
vis till oss alla och jag tror att det 
bara är vi själva som vet vilka de 
är, vad de betyder och hur de ska 
hanteras. Jag vet i allafall vad 
denna sommar och årets Urkult 
har gett mig. Jag tog bland annat 
med mig Laleh hem. Till en liten 
plats i mitt hjärta. Hon ska få bo 

där ett tag, den lilla egensinniga 
kvinnan med den stora person-
ligheten. Hennes budskap och 
smarta sätt att förmedla dessa på 
är magi. Hon berör stora viktiga 
saker i livet på ett orginellt och 
innovativt sätt och trots sin späda 
uppenbarelse och lågmäldhet 
förefaller hon i mina ögon vara 
en stor människa med ett varmt 
insiktsfullt hjärta. 

Tänk om allas goda insikter 
skulle tas till vara, om vi skulle 

tillämpa de i våra liv, 
manifestera de i våra 
hjärtan, handlingar 
och sinnen. Vilken 
värld vi skulle leva 
i! Vilken energi som 
skulle flöda. Ener-
gier av godhet och 
välvilja, hjälpsamhet 
och öppenhet inför 
att vi alla i grund och 
botten är lika, sam-
spelta och behöver 
varandra. Det skulle 
bli en rätt enkel mate-
matik. Vilken trivsam 

tanke. Jag håller kvar den en 
stund och avslutar med en text-
rad från en av Lalehs låtar;

”Det här är inte allt som finns
  Det finns mer, det finns mer
  För det är vi som bestämmer..    
  Det är vi som bestämmer..”

Varma höstkramar!



12   •   Byabladet

En sannsaga från Ådalsliden
”Den som lyder sina föräld-
rars råd är vis” heter det sedan 
gammalt. Men inte alla gånger 
är den regeln värd att följa. 
Inte sådana gånger då rådet är 
byggt på själviska beräkningar 
och anspråk på rikedom och 
makt. Nog fick bonddotter Caj-
sa Erika Ersdotter i Krånge er-
fara detta när hon i mitten på 
1850-talet gifte sig med bonden 
Johan Olsson i Edsele, kanske 
mera känd under namnet Spel-
gött. En definition av namnet 
Spel-gött kanske är på sin plats.

I gamla tider var det vanligt att 
namnet Johan på bygdens språk 
ändrades till Järnes, något som 
på 1800-talet ändrades till Jötte. 
Vad som från början varit spel-
götte – Johan Olsson var nämli-
gen en styv fiolspelare – formades 
alltså om i folkmun till Spelgött. 
Den dag då Cajsa Erika gifte sig 
med Johan Olsson, då dog den 
andliga Cajsa Erika. Äktenskapet 
var påtvunget av föräldrarna, mest 
av den myndige fadern, nämn-
demannen och storbonden Erik 
Andersson i Krånge, vars släkt-
stolthet grundades på anorna från 
den lärde prästen Peter Harelius, 
vilken i tjugosex år verkade som 
herde i Ådalsliden och avled 1754 
i Lidgatu by.

Nu var saken den att Cajsa Erika 
förälskade sig i en ung, vacker 
men fattig bonddräng i Norr-
moflo by på andra sidan Fjällsjö-
älven. Inför  detta perspektiv att 
få en fattig bonddräng till måg 
reagerade den högfärdige fadern 
skarpt, och när den fule men rike 
Johan Olsson uppenbarade sig 
och anhöll om dotterns hand an-
såg Erik Andersson det lämpligt 
att besegla dotterns framtida öde.

Den blida, ljushylta och säkert 

alltför veka Cajsa Erika försökte 
länge streta emot, men van att 
lyda föräldrarnas krav och med 
en egen vilja och fasthet, som 
var alltför svag, fogade hon sig i 
slutligen i föräldrarnas beslut och 
lovade äkta Spelgött.

I min barndom hörde jag ofta de 
gamla berätta om detta sorgesam-
ma bröllop med den hela tiden 
gråtande bruden. Hemkommen 
från kyrkan stod Cajsa Erika en 
lång stund och blickade ut över 
älven upp till Norrmoflos solbe-
lysta höjder där hennes älskade 
fanns. Tårar på bröllopsdagen 

bådar inte gott, och sannare har 
väl aldrig ett ordspråk blivit full-
följt. Någon direkt stygg och hård 
människa var inte Johan Ols-
son men han var lat och bekväm 
och hade inget större intresse för 

jordbruket eller hemmets skötsel. 
Fiolen var hans stora passion och 
var det fråga om ett gille, bröl-
lop eller kalas så nog skulle han 
delta, den saken var klar.

Det var under ett sådant gille, 
närmare bestämt den 15 juli 
1860 i Ed, som Johan Olsson 
blev illamående och dog, troli-
gen av vad vi i våra dagar kallar 
blodpropp eller hjärtslag. Året 
därpå dog Cajsa Erikas far, nära 
åttio år. Han hade då långt före 
överlämnat gården till Cajsa 
Erikas äldre syster Britta Mag-
dalena och hennes make Jöns 
Andersson från Forsnäs.

I äktenskapet mellan Johan och 
Cajsa Erika föddes tre barn: Olof 
Petter år 1857, Greta Dorotea 
1858 och Erik Johan 1860. Alltså 
samma år som maken avled.

Med tre små barn att försörja, 
en svag och bräcklig hälsa och 
med de dåliga utkomstmöjlig-
heter som det svaga sextiotalet 
skapade såg utsikterna inte ljusa 
ut för den redan hårt prövade 
Cajsa Erika. Dessutom var hon 
stolt till sin natur och vägrade ta 
emot någon hjälp från sina bättre 
situerade syskon. Det blev alltså 
dagsverkena som skulle hålla det 
hela uppe och de gav inte mycket 
utkomst.

En vårdag på svältåret 1868 tog 
den 11-årige Olle sin ett år yngre 
syster och 8-årige lillebror och 
vandrade bort från hemmet. Från 
början vågade de inte gå lands-
vägen, rädda för upptäckt, utan 
vandrade skogledes till Holme 
i Resele där de fick ligga på 
köksgolvet i en bondgård. Sedan 
följde de Ångermanälvens dal-
gång ner mot Sollefteå och kom 
så småningom om till Bjärtrå 
prästgård. Där fick de ligga över 

”I min barndom hörde jag ofta 
de gamla berätta om detta 
sorgesamma bröllop med den 
hela tiden gråtande bruden”
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natten, men prästfrun tog kvar 
flickan när de skulle fortsätta 
nästa morgon. 

Över Härnösand och Sundsvall 
kom pojkarna till slut till Hudiks-
vall där de blev tagna av länsman 
och inlåsta i ett brädskjul. Under 
natten grävde de sig ut under 
stockarna i golvet och skyndade 
så fort de kunde norrut igen. I 
Bjärtrå hämtade de sin syster och 
en vacker dag uppenbarade de sig 
för den förvånade modern, som 
sörj dem som döda.

Cajsa Erika drogs på äldre dagar 
med sjukdomar och i Ådalsli-
dens husförhörsbok från 1860 
finns nämnt att ”hon talar illa”. 
Detta troligen efter någon hjärn-
blödning.

Sjuklig, bortglömd och för-
grämd slutade Cajsa Erika sina 
dagar 1894.

Av barnen blev den yngste, Erik, 
den inom bygden kände ”Kajsas 
Ecke”, den glade optimisten som 
vandrade bygden runt med sitt 
nasarknyte och gjorde affärer. 
Om somrarna levde han gärna 
en enstörings liv ut vid någon 
avsides skogsjö eller fäbod. Han 
drömde om malmfynd och silver-
gruvor och njöt av naturen och 
det fria livet.

Han dog på ålderdomshemmet 
1948, dryga 88 år gammal.

Paul Lundin 
genom Ulla Lundin

Foto lånad från Sollefteå bilddatabas

Elisabet Palo, barnbarn till Pauls 
kusin Svea Holmquist, är författare 
och har skrivit pjäser till olika tea-
tergrupper. 1989 satte Länsteatern 
upp hennes pjäs ”Barnen från Ådals-
Liden”, som bygger på Pauls upp-
gifter om de tre barnen. Premiären 
ägde rum på Kägelvallen i Åsmon.

Återbruk är 
senaste mode
Nu är det omkring 20 år sedan 
Sollefteåbygdens biståndsgrupp 
startades och cirka tio år som 
butiken Bidraget funnits. Fler 
och fler inser värdet av att 
handla second hand, inte bara 
för att det är mycket billigare, 
utan även på grund av hänsyn 
till miljön. Det är många giv-
milda bybor som troget skän-
ker fina saker till oss och de se-
naste åren har fler och fler från 
grannbyar och städer också 
funnit vägen till Näsåker med 
sina gåvor. Det mesta av sorti-
mentet kommer dock från Gäv-
leborgsbygdens biståndsgrupp, 
som samarbetar med Emmaus 
och Praktisk Solidaritet. 

Den 6 juni for vi tre personer till 
Gävle med drygt ett ton kläder som 
skulle skeppas vidare med båt till 
Afrika veckan därpå. Sammanlagt 
skickas 110 ton varje år till flykting-
lägren i Västsahara och till Angola.  

Inför hemresan fyllde vi bussen 
med ”nya” begagnade kläder och 
så fick vi låna en utställning som 
beskriver situationen för flykting-
arna i Västsahara, politiskt, histo-
riskt och praktiskt. Utställningen 
visades på Församlingshemmet 
under Urkult och vi hoppas att 
många hade möjlighet att se den.

Som många redan märkt har vi 
utökat öppettiderna på Bidraget 
under sommaren och vi tänker 
fortsätta ha öppet onsdag o fre-
dag 13-17 och lördag 11-15 även 
i höst och vinter.  Vi har just haft 
en stor rea för att rensa lagren, så 
under hösten kommer det att dyka 
upp massor med fräscha nyheter. 
Välkomna att både handla och att 
lämna in kläder och prylar!
Text: Annika Gustafson. Foto: Åsa Hedman

Faktaruta
Detta är bristvaror i flyktinglägren:
• Barnkläder
• Byxor 
• Jackor
• Långa, vida kjolar och klänningar
• Tjocka tröjor/koftor
• Vantar/handskar
• Strumpor/sockor
• Morgonrockar (tjocka)
• Nya underkläder
• Skor

I Västsahara råder ökenklimat. Det 
betyder att det är hett på dagen och 
mycket kallt efter solnedgången, 
därför behövs även varma kläder. 
Befolkningen är muslimer, därför kan 
kvinnorna inte bära korta kjolar eller 
urringade överdelar. Varje flykting får 
ett par skor vartannat år, så det är 
viktigt att vi skickar skor som håller 
att trampa på sand och grus och som 
inte har höga klackar eller sulor som 
smälter i solen.
Hand- och resväskor används inte, 
däremot små och stora ryggsäckar. 
Mjuka leksaker skickar vi också till 
direkt till barnhem.

Eva-Lotta Breitholz drar säckar ur 
Bidragets källare.
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DEBATTDEBATT

Bosse Bergqvist, lokalsamord-
nare hos kommunstyrelseför-
valtningen i Sollefteå kommun, 
säger att det ännu är oklart hur 
kommunen kommer att göra 
med hyreshuset på Orrvägen 4. 

– Om det finns ett tydligt behov 
av lägenheter att hyra i Näsåker, 
kommer vi förmodligen att av-
vakta med rivning, säger han. 

– I vilket fall kommer inget kon-
kret beslut att tas angående hu-
sets framtid förrän tidigast om ett 
par tre månader.
Timo Siikaluoma, VD på So-
latum, Sollefteås bostadsbolag 
berättar att det i nuläget (4 sep-
tember) finns fyra outhyrda lä-
genheter i Näsåker.
Han menar att huvudspåret fort-
farande är rivning. Idén om att 
bygga om Orrvägen 4 till äldre-
boende tror han inte på.
– Det är knappast genomförbart 
med tanke på att trapphusen är 
så smala och att det saknas hiss. 
Ombyggnationen skulle bli så 
omfattande att kostnaden inte 
skulle bära sig. 
Om det däremot går att skönja 
en permanent inflyttningsvåg, 

kan situationen hamna i en an-
nan dager. Siikaluoma tänker sig 
till exempel att en framtida vind-
kraftsutbyggnad kan leda till ökat 
hyresbehov.
Enligt det avtal kommunen in-
gick med statens bostadsdelega-
tion i början av 2000-talet, skulle 
huset egentligen rivas eller en-
dast hyras ut till ungdomar eller 
korttidsboende.

Bosse Bergqvist är osäker på om 
det finns möjligheter att ändra nå-
got i ursprungsavtalet med staten, 
men är inte främmande för att un-
dersöka saken.

Tills vidare står huset helt tomt 
sedan i våras.

Åsa Hedman 

Orrvägen 4 hänger på gärsgår’n

Trött på storbankers 
härjningar? 
Då kanske Sparkassa vore nå-
got för dig? En form av sparan-
de där du själv är med och be-
stämmer. I sådana går vinsterna 
tillbaka till din närmiljö och 
snurrar inte runt ute i världen 
och orsakar förödelse på andra 
platser och miljöer. Sparkassan 
kan du påverka själv. 

Nipakademin kommer inom 
kort att ordna informations-
möte kring bildande av Spar-
kassa. Håll utkik i lokalpressen 
för datum och plats eller hör 
av dig till mig så återkommer 
jag till dig, när jag själv vet tid 
och plats. gfluur@gmail.com

Gunilla Fluur

Att älska sin hembygd till döds...
Det är det man gör när man 
flyttar från landsbygden men 
behåller sin stuga eller gård. 
Kanske besöker man huset 
en eller två gånger per år. 

Då skulle man lika gärna kunna 
hyra ut stället eller ännu bättre, 
sälja av det. Vid de sporadiska 
besöken i hemtrakten kan man 
hyra in sig i en campingstuga 
eller hyra ett hotellrum. Ett 
hus, som inte människor bor i 
och tar hand om, förfaller väl-
digt snabbt. Och landsbygden 
blir som dåligt skötta tänder, 
gapande svarta hål, här och 

där. Efter fem år har husen tap-
pat minnet av mänskliga krop-
par och nostalgin hos ägarna 
orsakar landsbygden stora för-
luster, då det finns unga aktiva 
människor som vill flytta in 
och starta upp ett liv i trakten. 

Låt det därför inte få gå för 
lång tid innan du gör dig av 
med din fastighet. Det blir bara 
dyrare med reparationerna och 
underhållet för efterträdarna. 
Ditt hus blir gladare av nytt 
blod och kan få gå ljusare tider 
till mötes.

Gunilla Fluur
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Bi-draget
Solidaritet & Second hand

Öppet onsdag, fredag kl 13-17 
och lördag kl 11-15
Storgatan 23, Näsåker

•  Återanvändning ett klimatsmart   
 alternativ!

Vi önskar alla en mysig höst!
OBS! Vi tar inte kort

September
21 september
Mustat Silmät
Hotell Nämforsen, Näsåker
23 september, kl 18.30
Bio, Dark Night, Markusgården, Näsåker
28 september, kl 18
Filipinsk afton, obs boka bord!
Fäbodammen, Lidgatu 
29 september, kl 13
”I flottarnas fotspår”
Sven-Åke Henriksson visar sin film, 
”Sista rumpan på Faxälven”
Nämforsens Hällristningsmuseum, 
Näsåker
28–30 september
Nosarbetshelg med Kim Salomonsson
HUNDraelvan, Åsmon
29 september, kl 10–14 
Bytardag med barnartiklar
Markusgården, Näsåker

Oktober
2 oktober, kl 18.30
Omtag för Näsåkers Hemsida, 
alla välkomna till hjärnstorm
Markusgården, Näsåker
Arrangör: Byalaget
5 oktober, kl 18.30
Bio, Snabba Casch
Markusgården, Näsåker 
6 oktober
Matti Nordin, Hotell Nämforsen, 
Näsåker
7 oktober. Bio
Madagaskar 3, kl 15
Snabba Casch, kl 18.30
Markusgården, Näsåker
13 oktober
Skogsnäs skördefest
Marknad på dagen, konsert 
med Mustat Silmät på kvällen
27 oktober, kl 10–14
Second hand-försäljning av 
vuxenkläder
Markusgården, Näsåker

November
3 november, kl 10–14
Bordsloppis och hantverksmarknad
Markusgården, Näsåker
23 november
Gratis teaterföreställning för 
stora och små barn.
Markusgården, Näsåker
Arrangör: Club Sebastian
(Se kommande annonsering)
24 november
Rälsbussresa till Åre, Pistvakt.
För mer info kontakta Göran Frisk 
eller Kent Lidström

Hos www.annonsele.se 
annonserar du GRATIS lo-

kalt! 
De 100 första annonsörerna som sätter in 

en gratis annons 
på www.annonsele.se erhåller via mail en 

Roger Nilssons MÅLERI AB

Jag utför allt inom måleri, både in- 
och utvändigt samt tapetsering. 

Företag och privatpersoner 
är välkomna med sin förfrågan. 

Uttnyttja ROT-avdraget!

För mer information, 
kontakta mig.

070 - 320 78 98

EVENEMANGS-
 KALENDERN
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Anne Hemmerling som är 32  
år, jobbade  som  distriktsvete-
rinär i  Vilhelmina  tills hennes 
dotter  Lilli-Sofie föddes i april i 
år. Nu är hon mammaledig och 
bor hon med sin sambo Niclas 
Stenbom på en liten gård på 
Forsåsmon. Där har de några 
får, getter, katter, en hund och 
ett bisamhälle.
Kära djurägare, varje  dag  på 
mottagningen träffar jag på folk 

och djur av olika slag. En fråga som återkommer är: Vad kan jag, som 
djurägare, göra själv för att förebygga eller behandla en sjukdom? Un-
der min föräldraledighet har jag chansen att svara på en del av detta i 
Byabladet. Jag ska försöka koncentrera mig på det praktiska utan in-
gående beskrivning av sjukdomen och orsaken om ni inte önskar det.
Skicka gärna ett mail med din fråga till anne_hemmerling@yahoo.de

Vad kan  jag  göra om min  hund/katt är lös i magen?
Orsaken  till så kallad diarré är vanligtvis en för snabb förändring från 
en sorts foder  till ett annat, dåligt foder, foderallergi, medikamenter, 
infektion med  bakterier eller  virus och tumörsjukdomar (mer vanligt 
hos äldre hundar).
Är din hund allmänt opåverkad, men akut lös i magen (diarré), gäller 
följande schema som löser de flesta fall:
1. Ge sinte din hund någon mat under 24 timmar, men erbjud alltid 
färskt vatten.
2. De följande 3-4 dagarna: Schonkost - inget hundfoder! Koka istäl-
let ris och kyckling. Jag rekommenderar även att blanda ¾ ris och ¼ 
kyckling med vatten eller te i en mixer.  Du får en soppa som de flesta 
hundar och katter tycker om och som är lättsmält.
Alternativt kan du ge ris eller nudlar med keso eller tofu.
3. Ge små portioner – en vanlig portion fördelas på 2-3.
4. Är avföringen väldigt lös kan du blanda mediciniskt kol i maten. 
Det binder eventuella toxiner och vatten. Därför ser man oftast snabba 
resultat utan att tarmen verkligen ha återhämtat sig. Liknande effekt 
får du med vanligt svart te.
5. Undvik kontakt med andra hundar under sjukperioden.
OBS: Om problemet inte löser sig inom max 3-4 dagar, förlorar hun-
den livsnödvändig vätska och elektrolyter som eventuellt måste ersät-
tas. Kontakta då veterinären omedelbart om: Du ser mycket blod i 
avföringen eller hunden kräks samtidigt. Detsamma gäller om hunden 
har feber/undertemperatur (38-39°C är normalt) eller verkar mycket 
påverkad.
Lycka  till!

Namn: Jasmine Gracia
Ålder: 15
Skola: Junsele, årskurs 9
Bor: Med mamma och syskon
i Näsåker
Intressen: Spela piano och gitarr. 
Självklart fotografera.
Framtidsplaner: Plugga i Sundsvall. 
Vill gärna jobba inom sjukvården, 
kanske bli läkare.
Kontakt: jasminegracia@me.com

Pariserhjulet, Göteborg.

Chill i hängmattan.

Lillasyster Eline.

 Fråga veterinären
Vi säger varmt välkommen till Anne Hemmerling som ser till att 
Byabladet får en alldeles egen veterinärspalt.

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

     Storgatan 19, Näsåker. Telefon 0622–101 08

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

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

 

Handelsbanken
Näsåker  0622-193 90

Handelsbanken Näsåker 
– din lokala bank sedan 1921
I Handelsbanken har det lokala bankkontoret det 
samlade ansvaret för sina kunder. Vi tror på lokala 
beslut och bygger allt på närhet till kunden.   
Vårt mål är att skapa varaktiga relationer och att       
få dig som kund långsiktigt nöjd 
med Handelsbanken. 
Välkommen till en riktig bank! 

KÄRLEK
TILL ALLA Inblandade

URKULT

Nytt upprop 
för reklamskylt
Intresset för en samverkan an- 
gående en välkomstskylt till 
Näsåker var inte annat än 
mycket svagt. Jag vet inte om 
det kan bero på att somma-
ren tagit våra sinnen och vårt 
vardagliga intresse för ansvar 
med sig på semester… eller om 
det faktiskt är så att intresset 
för att samarbeta och visa att 
vi finns, inte riktigt existerar 
kring just en sådan skylt. Hur 
som helst är jag fortfarande öp-
pen för att bolla och driva den 
här idén vidare tillsammans 
med er andra. Så OM intres-
set finns – hör av er! Jag har 
gjort en del bakgrundskontrol-
ler och tagit in en offert från 
ett liknande skyltmontage. Men 
jag känner att det är ett för stort 
projekt att driva igenom ensam 
och att det definitivt behövs an-
dra sponsorer i närområdet om 
detta skall kunna bli verklighet.

Prata med mig eller maila till: 
marie@salongenshemsida.se

Hälsningar Marie Lundin
Foto: En enkel idéskiss på

eventuell välkomstskylt
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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

Festligt nationaldagsfirande
Är det så att vi börjar bli mera lika våra grannar i väst där 
folk går man ur huse för att fira sitt land, det är såklart norr-
männen jag tänker på. Är det så att vädret och glädjen som 
barnen delar med sig av, gör att vi gärna träffas på vår röda, 
lediga, dag? 
I Näsåker anordnades det för mer än femte året i rad en parad 
från Lissvallen in genom byn. Vi fick svenska flaggor att vinka 
med, de minsta barnen blev erbjudna att få en flagga målad på 
kinden eller på handen. Ivrigt hoppade barnen i vagnarna på tåget 
Fäboexpressen för att delta i vandringen. I tåget kan även äldre 
eller personer men andra rörelsehinder åka med. Turen gick förbi 
Lissgården, där de äldre stod ute på gården och vinkade glatt till 
oss i paraden som fortsatte bort till hembygdsgården. Väl framme 
på hembygdsgården hade Thaimaten äntligen öppnat och många 
samlades trots regnet. Där kunde vi lyssna på nationaldagstalet 
som var ett intressant och uppmuntrande tal från vår bys mest 
kända tatuerare, Mika Moretti. Där blev även de nya svenska 
medborgarna i vår kommun uppmärksammande. Lionståget var 
på plats vid campingen och bjöd alla barnen på en åktur. PRO-
föreningen stod för enormt gott fika. Det bjöds på kaffe, te eller 
saft med en stor härlig morotskaka som hade en svensk flagga 
nedstucken i glasyren. En trevlig stämning infann sig på Sveriges 
nationaldag i Näsåker bland alla de som valde att gå ut och fira!

Text: Marie Lundin. Foto: Åsa HedmanMarie Lundin och Åsa Högberg trivdes.
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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

För info, se predikoturerna 
i Tidningen Ångermanland 

varje torsdag.

Pastorsexp: 0622-100 21

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

www.nipoptik.se

Hos oss får
du kompetens,

valfrihet
och omtanke

Välkommen!

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

Mobil: 0731 82 19 45, 070 685 57 59

Näsåker

Välkommen 
till höstens 
verksamhet 

i våra 
församlingar

Klassisk massage
&Bindvävsmassage

Medicinsk Qi-Gong
Biyunmetoden
Hatha Yoga

Medicinsk Yoga
Välkommen till

Jeanette Flodin
Diplomerad i samtliga...

070 227 85 62

Ingelas Café

Storgatan 23, Näsåker • 0622-10510

Öppettider: Vardagar 10-16:30
Lördagar 11-15 • Söndagar stängt

kamsdag
Onsdag 26/9 mellan kl.11-14 BYALAGET

N
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Byabladet

Vi efterlyser fler krafter 
till redaktionen!

Det behövs fler i byn som 
vill vara med och dela 
på ansvaret när det 

gäller prenumeranter 
och annonsering.

Vi välkomnar alla åldrar!
Kontakta någon av oss 

i redaktionen. 
Tel nr och mailadresser, se sid 2
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Liabanans Lionståg 
lockar många

En av huvudattraktionerna un-
der Urkultfestivalen, som kanske 
känns lite otippad, är Lionståget. 

Under årets festival stod barnen 
i centrum på många sätt, men ett 
utav Näsåkers absoluta stoltheter, 
med eller utan Urkults inbland-
ning, är vår egen Liabana. Med 4 
vagnar och ett riktigt lok kan 16 
personer färdas på en unik tur ef-
ter rälsen som går långt ut på nip-
kanten och bjuder på fantastiskt 
vackra vyer som visar några av 
Näsåkers bästa utsikter inom lop-
pet av tio minuter. Turen startar 
inne på festivalområdet och går 
vidare förbi campingen och hem-
bygdsgården. Man skymtar också 
Brandmannamuséet, Pelle Molins 
stuga och Nämforsens Hällrist-
ningsmuseum.

Tåget och Liabanan byggdes av 
Lions Club och invigdes 1984 
lagom till klubben firade sitt 
20-årsjubileum. Idén och arbetet 
med banan började 1983, med-
lemmarna arbetade själva med att 
tillverka tåget och banan. Rälsen 
hjälptes man åt att bryta upp i 
Söderfors gamla tegelbruk, innan  

den lades på plats i Näsåker. Från 
början fick tåget använda sig av 
vändplattor och därmed byta plats 
på loket för att kunna köra i båda 
riktningarna. Successivt komplet-

”Roligt att en av Näsåkers 
egna produkter är en så stor 
och populär och central själv-
klarhet under barnens Urkult”

terades banan med mer räls och de 
sista delarna fick man tag på nere 
på västkusten. För att färdigställa 
dagens tur krävdes en kilometer 
räls. Ett fantastiskt bygge som 
sällan utnyttjas av vuxna förutom 
under Urkult. 

Under årets upplaga var det stän-
dig kö till åkattraktionen, kön 
innebar uppåt 40 minuters lång 
väntan. Priset för att åka var 20 kr 
per person där de minsta barnen 
åker gratis om de sitter i knät på en 
vuxen. I år blev det ett resultat på 
hela 35.000 kr, vilket innebär att 
minst 1.750 personer mestadels 
barn valde att åka Liabanan under 
sitt besök på Urkult! 

Roligt att en av Näsåkers egna 
produkter är en så stor och populär 
och central självklarhet under bar-
nens Urkult.  Glädjen, spänningen 
och förväntan hos barnen gick inte 
att ta miste på om man precis som 
jag stod i kön under Urkult mitt i 
allt festivalande. 

Tyvärr är det inte helt okomplice-
rat att publicera bilder med mäng-
der av barn på, så jag har valt att 
be en av Lions besättning att visa 
mig tåget och köra fram det så 
att vi kunde få en vacker bild till 
Byabladet. Tack för all hjälp Jan-
Petter Olsson. Värt att också näm-
na, är att J-P själv är med i Lions 
club och att han vid bara 3–4 års 
ålder var med och deltog när räl-
sen bröts i Söderfors, snacka om 
att ha varit delaktig hela vägen. 
J-P är noga med att poängtera att 
när klubben har möjlighet erbjuds 
åkturer för bl. a utsatta barngrup-
per från till exempel Vitryssland. 
Normala körtillfällen för tåget om 
du känner dig sugen på en nostal-
gitripp eller en premiärtur – gam-
mal som ung – ges normalt på 
nationaldagen, skolavslutningen, 
midsommarafton och under Två 
till Två. Alla dagar där barnen är 
i fokus!

Text & foto: Marie Lundin
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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

Får ni besök 
av bekanta? 

Har ni trångt? 
Vi hyr ut stuga! 

6 bäddar, varmbonat

0622-10569
Björklund

Kanot
Finns!

Storgatan 12, Näsåker • 0622 - 102 02

Hösten är här och ditt hår kanske 
behöver en rejäl uppfräschning
i form av en fin frisyr skapad av bra 
klippteknik eller en mustig höstfärg?
Känner du dig nyfiken på något kom 
in och prata om det så kanske vi kan 
boka en tid!
Marie arbetar 100 % med flexibla 
öppetider. 
Therese finns på plats och arbetar 
efter behov.
Håll koll på hemsidan efter mer exakt 
information och andra erbjudanden. 

www.salongenshemsida.se

Marie Lundin & Therese Olli 

Bytardag med barnartiklar
Lördag 29 september, kl. 10–14.
Försäljning av nya och begagnade barnartiklar 
och kläder.
Second hand-försäljning 
av vuxenkläder 
Lördag 27 oktober, kl. 10–14.
Dam, herr, smycken, skor och accessoarer. 
Bordsloppis och hantverksmarknad
Lördag 3 november, kl. 10–14.
Försäljning av diverse prylar och kuriosa.
Kontaktpersoner:
Anna Nilsson; Barn och loppisdagen
070-321 37 64
Marie Lundin; Second hand-dagen
070-677 78 08

Försäljningstillfällen på Markusgården i Näsåker

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

BYALAGET
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Byabladet

Företagare, arrangörer, 
föreningar med flera:

Garantera din annonsplats!

Maila
byablad@gmail.com
Nästa manusstopp:

4 november • Julnumret
Utgivning: vecka 47

Tack för att du annonserar 
i Byabladet!
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Vårt blåvita lag – ÅSK:s framtid

För att citera ett tips som vi fått 
in till Byabladet: – ”Laget jag 
tänkte på var pojkar 15 år. Där 
finns ÅSK:s framtid.” Laget 
som påståendet gäller är P-14, 
födda 1998. Med undantag för 
ett par, tre stycken som är föd-
da 97 eller 96. ÅSK, som står 
för Ådalslidens sportklubb har  
funnits sedan 1926 där fotbollen 
över tid är den största sporten. 
Under åren som gått har många 
bra spelare passerat genom 
Näsåker och laget LIA. Men 
nu äntligen har vi ett kanonlag 
som spelar 11-mannafotboll av 
hög klass. När jag pratar med 
tränaren Simon Lundgren be-
skriver han lagets grundstryka; 
som är att spelarna varit så pass 
jämnbra i spelet från mycket 

tidig ålder. Laget är vant vid 
att vinna och har därför blivit 
sporrade som grupp. Flytet att 
vinna skapar bra energi och gör 
att det finns ett speciellt driv i 
laget. Dom vet hur det känns att 
vinna. Alla i laget är tävlings-
inriktade på ett personligt plan 
lika tydligt som på spelplan.

Framgång kommer inte utan 
hård träning. Grabbarna har 
tränat två gånger i veckan i fle-
ra år, nu sista säsongen tränar 
de en dag i veckan med A-laget 
som spelar i div 6. Det som fram-
förallt prioriteras att öva under 
träningarna är passningsteknik. 

Det finns några av dessa grab-
bar som redan debuterat i A-la-
get under årets matcher, det är 

väl värt att uppmärksammas. 
Att ÅSK har mycket bra lag 
och att de kan lyfta fram några 
huvudspelare varje säsong är 
betydelsefullt. I ÅSKs lag P-14 
har Joel Edlund, William Sjö-
din, Viktor Eriksson och Yeen 
Wongkaew gjort en mycket bra 
insats. Även om det finns några 
bra nyckelspelare, är det laget 
tillsammans som vinner match-
erna. Känns roligt att vi har så 
bra talanger på en sådan liten 
ort och att det är guld värt för 
ungdomar att ha en sysselsätt-
ning som de själva tycker är 
rolig! Bra jobbat alla som på 
något sätt är delaktiga. 

Text: Marie Lundin
Foto: Lagbild från 2011 

Från vänster Patrik Håkansson (tränar dem inte längre), Oskar Eriksson (spelar tyvärr inte längre), Yeen Wongkaew, Joel Edlund, Richard Moberg, 
Samuel Eriksson, Simon Lundgren. Nedre raden William Sjödin, Viktor Eriksson, Elis Nilsson, Tobias Frisk (spelar inte längre), Adrian Nilsson. 
Liggande Kevin Gracia. Frånvarande Stefan Wikström.
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Tel: 301 43

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
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Rosenterapeut
IngaMari Solders

ingamari@vildros.com
Tel 0622-103 99, 0703 47 50 97

www.vi ldros .com

Lär dig ett enkelt, naturligt sätt 
att släppa stress och spänningar. 
I grupp eller enskilt.

T R E: Trauma/Tension 
Releasing Exercises

Entreprenadmaskiner
Mark- och vägarbeten
Snöröjning mm
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Mer information om lediga lägenheter: 

www.solatum.se

Adress Storlek Yta Hyra Ledig

NÄSÅKER

Orrvägen 3 C 1 rum & kök 53 4.130 omgående

Storgatan 21 2 rum & kök 68 4.976 omgående

Orrvägen 3 E  2 rum & kök 70 5.382 12.10.01

JUNSELE

Gunillavägen 16 A  1 rum & kök 27 2.216 12.09.01

Gunillavägen 4  2 rum & kök 63 4.520 omgående

Gunillavägen 14 A 2 rum & kök 67 5.251 omgående

Gunillavägen 4 3 rum & kök 84 5.969 omgående

UNGDOMS-

RABATT!*

25 %
Gäller för dig 

som är mellan 

18–25 år.

* Ungdomsrabatten gäller tom 31 oktober.

Vinst för Näsåker
                      i barfotacupen

En ljummen sommardag, lör-
dagen den 28 juli, hade en entu-
siastisk skara idrottsmän slutit 
upp – för att kämpa om den 
åtråvärda bucklan i Skogsnäs 
barfota-fotbollscup. Förra årets 
långväga vinnare hade åkt ända 
från Smedstorp, endast för att 
se sig besegrade i finalen av 
Näsåkerspojkarna.

”När vi började spela för fyra 
år sedan var vi hatade, men nu 
är det tvärtom – folk hejar på 
oss” konstaterar Henrik Er-
landsson från lag Näsåker.

Årets barfotacup var den elfte i 
ordningen och i år var det åtta 
lag som tävlade.

Text & foto: Eric Torestad
Vinnarna i lag Näsåker bestående av: Henrik Erlandsson, Örjan Schwieler, Sackareus Nilsson, 
Tobias Hellström, Hampus Sjödin, Simon Lugngren, Simon Eriksson, lagledare Kristoffer Kårén 
samt målvakt Andreas Näsström.
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Bruksvägen 18, 881 41 Sollefteå      Tfn 0620-156 30       

Det är vi som trycker Byabladet och tackar 
Byalaget för förtroendet

www.printinmind.se

PrintInMind
www.alinea.se

Vi har delat upp 
Sollefteå Tryckeri AB 
i två nya verksamheter.
Läs mer på våra hemsidor!

Nina Pudja erbjuder
Massage, Healing 
och Ortobionomi
I Urhuset, Näsåker

Tidsbesällning
070 212 42 25 
0622-101 34

Försäljning av 
linnement, presentkort, 

små tavlor, Bevingade ord mm

Varmt välkomna!

www.pudja.se

BYALAGET
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Vi efterlyser fler krafter 
till redaktionen!

Det behövs fler i byn som 
vill vara med och dela 
på ansvaret när det 

gäller prenumeranter 
och annonsering.

Vi välkomnar alla åldrar!
Kontakta någon av oss 

i redaktionen. 
Tel nr och mailadresser, se sid 2

Egna sillinläggningar
Pateér
Sallader
Varma rätter
Kallskuret
Hembakt tunnbröd
Hembakt vörtbröd
samt ett välfyllt dessertbord

Catering – Sällskap – Fest – Konferens. Boka på Fäbodammen, Näsåker
Tel 0622-101 00 eller 070 656 49 06

Boka idag!
ca 25 platser kvar.
Ange antal.



26   •   Byabladet

VÅGRÄTT:
 7.  Kan det sig
 8,  Smutsig
10.  Längst ner
11.  Självtillfredsställande
13.  Dataord
14.  Kan 10 skrivas
17.  Sagoväsen
18.  Ordnas i år
19.  Danskt län
20.  Stränginstrument
21.  I Bismarcksarkipelagen
23.  Summan av gott och ont
25.  Ömt
26.  Buske eller träd
27.  Förkortning på världsstad

28. Där växer ofta tall
29.  Allmäntjänstgöring
30.  Skänkte
32.  Allvarlig sjukdom
34.  Gammaldags
35.  Bröder
37.  Efterskrift
38.  Stöttar stång
40.  Störde prinsessan
41.  Irland
43.  Framåtanda
44.  Los Angeles
45.  I Afghanistan
48.  Sollefteåsymbol
50.  En av de sju ärkeänglarna
51.  Spanskt hurra

52.  Tätorten
54. Tre på samma tid som två
56. Vattenverksamhet
57. Tillgodohavande
59. Klätterväxt
61. Subway för tunnelbana
62. Envirke
63. Molybden
65. Herdeflöjtens uppfinnare
67. Med deg runt om
72. Kan man ta sig något
74. Baksidan
75. Förtur
79. Musikalisk formtyp
80. Förkortning av känt sällskapsspel
81. Skänka
82. Kan man stå

LODRÄTT:
 1.  Försöka
 2.  Tidig morgon
 3.  Vanligt svar på fråga
 4.  Vaxa och polera
 5.  Papegojsläkte
 6.  Jeanstyg
 7.  I taft
 9.  Primtal
11.  Snällt utrop
12.  Psykiatrisk behandlingsmetod förr
14.  Gripa
15.  Penninginflöde
16.  Ack
19.  Lövträd
22.  Ger ut
24.  Brittisk amiral
26.  Skrev bl.a. Markus
29.  Vacker blomma
31.  Stryk
33.  Chockerande
36.  Förvirrat tal
39.  Musikalisk accent
42.  Liten stad sydväst om Winnipeg
46.  I afton
47.  Kungsfisk
49.  Blomma
50.  Stad i norra Canada
53. Kan slås med tärning
55.  Ångermanländskt oknäppt
58.  Riktningsord
60.  En viss Gordimer
64.  Skrud
66.  Där skedde ett av Jesu underverk
68.  Tanduppsättning
69.  Badplats
70.  Omedgörlig
71.  På kniv
73.  Skärningspunkt
75.  Reklam för
76.  Stillhet
77.  Riksorganisation
78.  Mindre skiva

1 2 3 4 5 6

7 8 9

10 11

12 13

14 15 16 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 BOSSE 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74

75 76 77 78

79 80 81 82

Skicka lösningen senast den 21/10 till Bo Lundgren, Lärkvägen 13, 88030 Näsåker. Första rätta lösningen vinner 
en Trisslott. Märk kuvertet ”Byakrysset”.  
Glöm inte namn och adress. Lycka till!

Byakrysset 3 • 2012

Namn:________________________________________________   Adress:_______________________________________________________________
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Nästa nummer kommer ut vecka 47
Skicka artiklar och annonser före den 4 november

W O L L T E R bosse

P C I U T A T A
 M B L I R N J A

R O L L F I G U R
N Ä B E T E L T O R E

S E P E R E R R E
H U V E N F Ö R O R D N A
A R A R A T S L Ö N N
K O U R E N K E L I N N
E L A K E A R T O N A
S O V S K O R O R G A N
P G R L I I L A N
E I R E B O A N K L A G A
A O T U R L N R Å N
R E D O O S T L I G E T
E D R A F T E N E N I

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

Lösning på Byakrysset 2 • 2012

Prenumeration
Alla hushåll i Näsåker får
Byabladet. Övriga i Sverige
kan prenumerera, det kostar 200 kr/år. 

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.

julförberedelser

BYALAGET
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Ä
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Byabladet

Nr 2 2012 • Årgång 13

”Får man bo så här vackert?”sid. 14

Vi har ungdomsrabatt på våra lägenheter!Läs mer på sidan 22.

Sommar-
numret!

Välkommen till Näsåker?! sid. 22

Till minne

Vinnare är Anna Kållén, Näsåker som vinner en 
lunch på Fäbodammen. Grattis!

4 st insända lösningar.

Utställningen ”Tusen 
år av tystnad” som 
finns i Urhuset i Näs-
åker sedan 2006, kom 
till genom författar-
innan och konstnä-
ren Birgitta Onsells 
starka engagemang 
för att lyfta fram och 
synliggöra kvinnans 
roll genom historien. 

Onsell var med när utställningen invigdes i Näs-
åker och uttryckte då sin tacksamhet över att den 
”hittat hem”. Hon var även upphovskvinna till för-
eningen Tealogerna som bland mycket annat finns 
bakom den återkommande Gudinneveckan.

I början av september samlades Tealogernas sty-
relse, i Näsåker för att hålla en minnesstund över 
Onsell som gick bort i somras.

– Det känns viktigt att ära hennes minne. För mig 
och många andra var hon en verklig ögonöppnare, 
säger Lo Högberg.

Åsa Hedman
Bild lånad från kvinnominne.com

Ögonöppnare ur tiden



Kom gärna förbi, så berättar vi hur du kan sänka dina 

värmekostnader med upp till 80 procent. I vårt sorti-

ment finns till exempel marknadens enda Svanenmärkta 

värmepumpar. Och dessutom ingår alltid marknadens 

bästa försäkring. Välkommen!

Premiär
20/9!

Nu öppnar ett helt nytt IVT Center i 
Näsåker. Vi är certifierade  

installatörer med stor erfarenhet  
och vi arbetar uteslutande med  

Sveriges tryggaste värmepumpar.  
För vi chansar aldrig. 

Demonstrerar sin nya borrutrustning.

Vi bjuder på kaffe och tårta mellan kl 12-18!

Stureplan, Storgatan 47 • Näsåker

Vi ses även på lastbils-

träffen i Ramsele 21-22/9!


