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Låt pennan glöda
Välkommen till ett höstnummer fyllt av bilder från sommarens alla fester. 
Vid en genombläddring av tidningen kan man undra om vi inte gör annat 
än festar i Näsåker - icke att förglömma alla privata grillkvällar, kräftskivor 
och surströmmingsmiddagar som hållits denna varma sommar. 

Ändå har vi inte fått några rapporter från vare sig Reggaefestivalen Family 
Roots, Åsmons veteranfordonsrally eller midsommarfirandet i Omsjö.

Men nu går vi mot riktig höst, så låt pennan glöda och tangenterna smattra och 
skicka in ditt bidrag till Byabladets julnummer i god tid före den 2 november.

En fin höst önskar redaktionen
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Lördag den 11 oktober blir det 
en internationell fest och skör-
deauktion i församlingshem-
met. IG-gruppen och kyrkan 
samarrangerar.
Näsåker och Ådalsliden har alltid 
varit en mötesplats för människor 

långväga ifrån. På senare år har 
Urkultfestivalen satt extra färg på 
byn några dagar i augusti. Under 
övriga året finns här också många 
människor som har ett annat 
ursprungsland än Sverige, för fem 
år sedan gick det att räkna till över 

tjugo olika nationaliteter som allde-
les frivilligt valt att bosätta sig i lilla 
Näsåker. Och sedan i somras har 
byn berikats med asylsökande från 
ytterligare sex länder. Hur länge de 
stannar är oklart, men just nu är de 
här. De har mellanlandat en stund 
på flykt från krig eller förföljelse i 
sina hemländer. 

Mat och musik
Ingen av de vuxna kan ännu 
svenska, men om språk är ett hinder 
för kommunikation så kan mat och 
musik bygga broar mellan olika 
kulturer. 
Festen arrangeras som ett samar-
bete mellan IG-gruppen (som är en 
undergrupp till Byalaget Näsåkers 
Samverkan) och Svenska Kyrkan i 
Ådalslidens församling. 
Om du redan nu vet att du vill vara 
med på något vis kan du höra av 
dig till Putte Kihl 0622-100 81 
putte.kihl@svenskakyrkan.se eller 
Elisabet Sellgren 070-261 58 63.
I samband med tillställningen blir 
det också en skördeauktion där 
behållningen går till IG-gruppens 
verksamhet. Levande musik toppar 
festen som förhoppningsvis lockar 
många åldrar. Håll utkik efter mer 
info. Välkommen.

För Byalaget genom Åsa Hedman

Låt pennan glöda

Ordförande:
Elisabet Sellgren, 070-261 58 63 
bettansellgren@hotmail.com

Övriga ledamöter:
Astrid Edler Eriksson, 070-35 68 980
astridedlereriksson@gmail.com
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Nu blir det fest igen
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Springande servitris 
still going strong 
Byabladet har träffat Märta 
Törnkvist 94 år, som i sin ung-
doms dagar arbetade på Turistho-
tellet i Näsåker. Men mitt i nuet är 
det kärlek och boule som gäller.
Mellan 1954 och 1960 arbetade 
Märta som servitris på Näsåkers 
Turisthotell. Det var oregelbundna 
arbetstider och ibland kunde hon bli 
kvar ända till fyra fem på morgonen. 
Men det var inget särskilt med det. 
– Det var mest tråkigt att sitta och 
vänta på att nattsuddarna skulle gå 
hem någon gång, säger hon.
Annars var det rusch hela dagarna 
och väldigt mycket spring i trappor. 
Fast det är ju detta spring i trappor 
upp och ner som Märta tror har gjort 

att hon hållit sig i så god form. Ser-
vitris fortsatte hon att vara sedan hon 
flyttat till Stockholm och fram till 
sin pension 1985. Numera bor hon 
i Husby där hon dock tar hissen till 
femte våningen. Hemma i Näsåker 
nöjde hon sig inte med trapporna 
på hotellet utan tog gärna en extra 
sväng ner mot älven för att kunna ta 
trapporna uppför Prästnipan.

På den tiden var hotellet en central-
punkt i Näsåker, alla större begiven-
heter firades där. När storböndernas 
döttrar gifte sig hölls bröllopsfes-
terna på hotellet. Vanliga Näsåkers-
bor åt söndagsmiddag. Till vardags 
kom det många så kallade resanden 
som bodde över en natt eller två och 

packade upp kläder som demon-
strerades för Antonettas dameki-
pering eller Lundins och Nordins 
herrekiperingar.
– Jag minns också att vi arrang-
erade surströmmingsmiddagar för 
politikerna i Sollefteå, något sådant 
fanns det ingen restaurang i stan 
som vågade sig på.
Många av matvarorna var lokala, 
köttet köpte man från Ritzéns, po-
tatisen från Näsströms och drickan 
kunde man hämta från bryggeriet 
snett uppe bakom macken. Det 
fanns en groggmatsal och en vanlig 
matsal, maten bestod i huvudsak av 
husmanskost som till exempel rå-
rakor och köttbullar. 

Märta som servitris på hotellet, den tiden det begav sig.
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Emellanåt dök det upp konstnärer 
som ville måla av det fantastiska 
landskapet. Hon kommer ihåg Lars 
Norrman och Sven X:et Erixon som 
var etablerade och kunde betala ho-
tellräkningarna till skillnad mot en 
del andra som inte slagit igenom 
utan lämnade en tavla eller fler i ut-
byte mot kost och logi.

I samband med midsomrarna var 
det extremt hög beläggning med 
alla artister som uppträdde på fest-
platsen. Det kom också dansorkest-
rar som spelade på föreningshuset 
- Ebbe Jularbo ville alltid bo i rum 
nummer 13.
– Ja, tänk, det är nära 55 år sedan 
jag jobbade där, säger hon.
I somras tog hon med sin fästman 
Edvard (som bara är 87) upp till 
Näsåker för att visa honom om-
givningarna. Paret satt på första 
parkett under Urkultfestivalens 
eldnatt och nästa dag promenera-
de de ner till forsen för att titta på 
hällristningarna.
– Helst hade jag velat gå kärleks-
stigen tillbaka upp till hotellet, men 
det fick vi inte för min dotterdotter 
(Karin Molin), berättar Märta.
Urkult gillade hon och var impo-
nerad över alla roliga och vänliga 
människor. 
Märta tycker om när det händer sa-
ker. I Husby deltar hon gärna i pub-
aftnarna som hålls i hennes hyreshus 
en gång i månaden. Annars är det 
som sagt mycket boule och boule-
turneringar. I juli kammade hennes 
och Edvards lag hem ett silver och i 
augusti bar det iväg till Åland till en 
ny tävling.
Vad är då hemligheten bakom den-
na vitalitet?
– Ja, det är väl boulen och allt 
spring i trapporna, säger hon.
– Och så kärleken, påpekar Edvard 
lite försynt.

Text och foto: Åsa Hedman samt privat. 

”Ja, tänk, det är nära 55 år 
sedan jag jobbade där”

Matsalen på hotellet. Bild lånad från Sollefteå bilddatabas.

Edvard och Märta träffades på boulebanan 
och deltar flitigt i olika turneringar.



Den första helgen i augusti var det som bekant åter dags 
för festival i byn. Årets upplaga lockade hela 7 800 beta-
lande besökare och om en räknar in volontärer, gäster 
och artister så hamnar vi på 9 000 personer samt ett stort 
antal barn.
Vi hade satsat lite extra i och med 20-årsjubileumet, främst 
på musiken och barnaktiviteterna. Men även festplatsen 
piffades upp och till exempel så fick Danslogen ett nytt la-
ger faluröd.
Totalt uppträdde 35 stycken musikgrupper från hela 20 oli-
ka länder och många av dem önskade att få komma tillbaka 
till Urkult.
En av de internationella grupperna som uppträdde på Solsce-
nen blev så begeistrade över Näsåker och festivalen att de 
absolut ville stanna kvar en natt längre än planerat, om de så 
skulle betala för boendet ur egen ficka.
En annan artist som kört 180 mil enkel resa, kom hem till 
en mycket avundsjuk fru och har redan bett att få komma 
tillbaka nästa år.
Bättre betyg än så kan vi knappast få!
Men det vore inte festival utan lite kaos. Jag fick mig några 
ordentliga skratt när personalen på Konsum uppdagade att 
vår beställning av 55 kilo champinjoner av oklar anledning 
blivit till 120 kilo. Det var sannerligen många champinjoner!
Ett litet större huvudbry blev det när jag upptäckte att entré-
kassorna levererats utan kassalådor. Allting löste sig lyck-
ligtvis, så att besökarna inte behövde drabbas. Men trots att 
inpasseringen flöt på bra rent tekniskt så ringlade sig kön 
under torsdagen ända bort till gatan mot Medborgarkontoret.
Vi var mer än glada att använda oss av det lokala bryggeriet 
när all öl tog slut.
Det största problemet var nog för få toaletter. Men det är inte 
lätt att räkna ut hur många besökare som kommer.
Till nästa år satsar vi på att göra en lite mindre festival. Det 
viktigaste för oss som jobbar med Urkult är att evenemanget 
blir hållbart, så vi kan fortsätta i många år framöver och und-
gå den omtalade ”festivaldöden”.
Stort tack och oändligt mycket kärlek till alla er Näsåkerbor, 
som på olika sätt hjälpte till för att få festivalen att fungera!
Nu återstår en del efterarbete i form av utvärdering och pap-
persarbete, innan vi kan börja jobba med nästa festival. Datu-
met är dock redan satt: 30 juli till 1 augusti 2015!
Kärlek & respekt!

Eric Torestad

9 000 till Urkults 
jubileum
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Sedan Nationaldagen började firas har det hunnit 
bli lite av en tradition, även i Näsåker. 
Årets nationaldag bjöd dessutom på strålande väder.
Med svenska flaggan, Lions och Sollefteå Folkdansgil-
les flaggor avtågade cirka trettio människor i alla åldrar 
från Lissvallen förmiddagen 6 juni. Fäbotåget är alltid 
med och alltid lika populärt att åka i för barn, som får 
trängas lite med de som har svårt att gå hela vägen till 
Hembygdsgården.
Under vägen anslöt sig ett antal människor och när tå-
get, efter att ha stannat till vid Lissgården för att sjunga 
nationalsången, väl var framme vid hembygdsgården 
fanns redan ett antal bybor på plats. Allt som allt var 
vi en bra bit över hundra människor, vilket arrangören 
Ådalslidens Hembygdsförening enkelt kan konstatera 
genom att vårt kaffebröd snabbt tog slut.
Tal hölls av undertecknad, även det snart en tradition, 
fast mer av skälet att frivilliga talare lyser med sin från-
varo. Å andra sidan är det ju roligt att få säga några väl 
valda ord i detta sammanhang. 
Sollefteå Folkdansgille visade danser från förr och förut-
om att vi serverades kaffe och saft fick de yngre byborna 
även prova lyckan i fiskdammen och hoppa i Brandman-
namuseets hoppborg samt åka med Lionståget.
Stort tack till alla för frivilliga insatser som gjorde den-
na dag riktigt lyckad.

Text och foto: Christer Borg 

Soligt nationaldagsfirande
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Den 9 augusti gick ”Broarna runt” av stapeln i Re-
sele. Hela 95 personer valde att delta i den härliga 
motionsrundan. 

Det var kanonfint väder och cykelslingan gick rakt ige-
nom de mest fantastiska vyer som Resele har. Delta-
garna färdades förbi alla vattendrag med solen i ryggen 
eller i ansiktet och med niporna runtomkring under hela 
cykelturen som totalt var 16 km. 

Upplägget var följande: Starten gick klockan 11.00.
Börja var du vill och från vilket håll du vill. Passera 
samt stämpla kontrollkortet på de tre utmärkta kon-
trollerna, Riffen, Hembygdsgården och vid Moforsens 
kraftverk, Vid varje kontroll fanns det dryck till delta-
garna och vid Moforsen såldes det hamburgare, korv 
och läsk. 

När benen började bli smått möra och värmen (läs het-
tan) egentligen gjorde sig som bäst på en badstrand, 
gled de flesta in på Riffens parkering, belägen invid 
skolan. För att få sin sista stämpel och också ta del av 
fikat som arrangörerna, Resele IF och Reseles byalag, 
bjöd alla deltagare på. Klockan 14:00 var det dags för 
prisutdelning, det fanns bland annat ett presentkort 
på 2000 kronor på Holmberg Sport i Sollefteå och ett 
vackert äppelträd från Nyttogården, fiskespön, roliga 
pysselböcker och mycket mer. Vinnarna lottades fram 
bland alla deltagare.

Text: Marie Lundin
Foto: Marie Lundin och Lena Sundelin Sillberg

Broarna runt

Första prisvinnare blev Johan Åkerlund som 
vann ett presentkort på Holmberg Sport.
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”Hej och varmt välkomna till min vernissage. 
Den kommer att hållas till på Sebastianhuset. Det 
finns lite tilltugg och drycker.” Så stod det i evene-
mangsinbjudan på Facebook, internet. 

Och konst det var de på hög nivå. Tavlorna som visandes 
under kvällen var kraftfulla och starka. De berörde verk-
ligen. Besökarna, eller betraktarna, riktigt visade vilka 
känslor som varje alster framkallade. 

Kvällen var nästintill magisk. Ni vet, en sensommar-
morgon som fyllts med ny, frisk och klar luft, ett svagt 
dimtäcke över horisonten. Precis så, fast med en stor 
sol på väg ner som skapade ett rosa-orange skådespel 
på himlen. Det var inledningen, på vägen ner för Näm-
forsbacken, över bron och till konstutställningen. Där 
möttes jag av besökarna, ett mysigt gäng som satt och 
”mös” intill den fyrkantiga lägerelden. 

Dubbeldörrarna, stora som en hel garageport, var upp-
ställda och skira tyger i starka färger hängde ner från 
taket och skapade tillsammans med de levande ljusen 
en unik känsla. Väl inne i lokalen fanns det en mindre 
buffé med olika snittar och goda drycker. 

Några blomsteruppsättningar och andra gåvor till da-
gens konstnärinna stod intill baren. Oerhört fint ordnat!

Paula säger (trots att kvällen precis just har börjat) att 
det redan kommit fler än hon hade trott och att hon re-
dan sålt fler tavlor än hon hade räknat med. Vissa hade 
hon inte ens hunnit med att sätt ett pris på. ROLIGT 
tänke jag och vad kul inför framtiden…

Text: Marie Lundin
Foto: Marie Lundin och Paula

Kraftfull
konstutställning

Snabbfakta om Paula Kämäräinen 

Paula har en finsk-samisk bakgrund men är född i Sverige och är 
bosatt i Näsåker från och till sedan nio år tillbaka. Hon jobbar 
som tatuerare men brinner också för konsten och för skapandes 
kraft på många olika ställ. Hon har haft ett projekt med ungdo-
mar i Haparanda under ett par år.

Framtidsplanerna är att måla mer murala målningar, dvs. vägg-
målningar, ha fler konstutställningar och måla i olika länder, t ex 
Spanien. Som tatuerade vill hon tillsammans med sina kollegor 
jobba för en större studio. Det finns också en dröm om att resa 
som gästtatuerare i världen! Men att ha kvar Näsåker som bas, 
då barnen bor här.

KRAFTFULL, STARK, LJUV och BERÖRANDE är min och många betraktares beskrivande ord under kvällen för tavlorna på vernissagen.
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– Om vi får uppehållstillstånd i 
Sverige hoppas vi kunna bo kvar 
i Näsåker, säger Teodor Bezhe-
nar, som är en av de nyanlända 
flyktingarna på Orrvägen 4.
Hans familj på elva personer kom-
mer från sydöstra Ukraina och an-
lände till byn i slutet av juni.
Sammanlagt är det 35 personer 
som flyttat in i de sex lägenheterna 
som stått tomma i flera år. Men nu 
är huset fullt av liv.
Det är i huvudsak barnfamiljer el-
ler ensamma kvinnor med eller utan 
barn som tillbringar sin väntan på 
besked om uppehållstillstånd i huset. 
Tre familjer kommer från det krigs-
härjade Syrien, andra kommer från 
Afghanistan, Albanien, Eritrea och 
Swaziland. 

MGV:s ansvar
Det är Migrationsverket MGV som 
hyr det rivningsklassade huset av 
Sollefteå kommun (inte av bostads-
bolaget Solatum). Migrationsverket 
har också inrett lägenheterna med 
ett grundmöblemang och enkel 
köksutrustning. 
– Vi tycker att boendet fungerar 
bra, säger Teodors fru Oxana.
– Vi har fått bra kontakt med många 
näsåkersbor och vi fiskar och 
plockar bär och svamp för att hålla 
matkostnaderna nere.
Några av barnen har börjat skolan, 
men äldsta tjejen Ekaterina som har 
fyllt 18 får bara studera om hon får 
uppehållstillstånd.

Vill arbeta
Oxana har fullt upp med att vara 
husmor, men Teodor känner sig 
rastlös och vill ha något att göra. 
Helst vill han förstås ha ett riktigt 
arbete. Han är specialist på värme-
system och i Ukraina var han an-
svarig för uppvärmningen i ett stort 
fastighetskomplex. 

För honom och hans familj, som 
kommer från en liten stad i östra 
Ukraina är det dock inte samma 
kontrast att hamna i lilla Näsåker, 
som för de andra familjerna som i 
huvudsak kommer från stora mång-
miljonstäder som Aleppo, Homs 
och Asmara. ”Var är alla männ-
iskor?” var det första som Nasnet 
från Eritrea undrade när hon klev 
av bussen i somras.

Rena grekiskan
Ett annat problem är att komma till 
ett land med ett språk man aldrig 
hört och ett alfabet man aldrig sett. 
Alla kallelser och liknande som 
gäller intervjuer och utredningar är 
skrivna på svenska. 
– Det är som rena grekiskan, man 
förstår ingenting, säger Teodor.
Att få kontakt med personal på 
Migrationsverket är inte heller så 
enkelt eftersom lokalkontoret i Sol-
lefteå bara har öppet två timmar i 
veckan. Man kan ringa till kontoret 
i Kramfors, men dit kan det vara 
svårt att komma fram och i princip 
omöjligt att få ett papper som man 
inte förstår, översatt via telefon.

Lär sig svenska
Det blir istället frivilligarbetare 

som försöker översätta. Att själv 
lära sig svenska tar tid och någon 
rätt att studera på SFI (Svenska för 
invandrare) har man inte så länge 
man inte fått uppehållstillstånd.
– Men vi har börjat gå på den frivil-
liga undervisningen i svenska som 
integrationsgruppen har startat och 
det är jättebra, säger Teodor och 
Oxana i en mun.
Det är mycket ovisst om familjen får 
stanna i Sverige. Däremot kommer 
de tre familjerna från Syrien att med 
största sannolikhet få uppehållstill-
stånd, även om det kan dröja. Men 
boendet på Orrvägen gäller bara un-
der själva asylprocessen.

Text och foto: Åsa Hedman

Livligt på Orrvägen 4

Dagersättning till asylsökande 
i eget boende: 

71 kr/dag för vuxna ensamstående
61 kr/dag och person för vuxna som 
delar hushåll
37 kr/dag för barn upp till 3 år
43 kr/dag för barn 4-10 år
50 kr/dag för barn 11-17 år 
(från och med tredje barnet halveras 
dagersättningen)
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Huset fullt. Hela familjen Bezhenar på balkongen i Näsåker. 
Bakre raden från vänster: Igor 16, Petro 17, Ekaterina 18, pappa Teodor, lilla Teodor 1,5. 
Mellersta raden: Marta 10, Micael 13 och mamma Oxana. 
Främre raden: Mira 3, Olena 8 och Nazar 5 år.
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Lyckad flytt
för 2 till 2
Omkring 150 personer möttes, åt och drack och 
lekte utanför Brandmannamuseet när det var dags 
sommarens upplaga av familjetillställningen 2 till 2. 
I år var det gratis inträde för alla.

– Hela tillställningen blev mer gemytlig i och med flyt-
ten från Festplatsen till Brandmannaklubben, berättar 
Mia Andersson från 2 till 2-kommittén.
Barnen underhölls med clownkonster eller klättring 
och kana i hoppborgen medan de vuxna kunde njuta av 
levande musik av trion Örjan Schwieler, Göran Sten-
mark och Kjell Landberg.
– Idéer och förslag inför nästa års upplaga välkomnas, 
säger Mia Andersson.

Foto: Magnus Engblom



Näsåkers högsta!
– 4,5 meterr
Elisabeth Sellgren
är stolt odlare

Byabladet   •   13
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IG är ett spontant nätverk av fri-
villiga krafter som vill hjälpa till 
att underlätta vardagen för de 
asylsökande under tiden de bor 
i Näsåker. Navet i verksamheten 
är IG-lokalen. Välkommen in.
Alla som vill är välkomna att vara 
med och göra någonting. Det kan 
handla om allt möjligt som att 
förklara hur saker funkar, hjälpa 
till med översättningar, skjutsa till 
Sollefteå eller berätta om vad som 
händer på byn och kanske ta med 
någon till ett evenemang eller bjuda 
hem folk och laga mat tillsammans. 
Man gör det man kan och vill.

Lokal i Centrumhuset
Vi jobbar på flera olika sätt och har 
till exempel hyrt en butikslokal i 

Centrumhuset som vi döpt till ”IG-
lokalen” där vi har en mötesplats 
och ”flyktingloppis” som de asyl-
sökande kan handla i två gånger i 
veckan. 

Tanken är också att bofasta näs-
åkersbor som undrar eller vill något 
ska kunna komma in och snacka 
eller ta en kopp kaffe – utan att be-
höva prestera nå’t. 

Fler till bemanning
Lokalen har varit välbesökt hela 
tiden. Vi öppnade i mitten av juli 
och har fått in jättemycket kläder 
och annat. Folk har varit väldigt 
givmilda. Men vi behöver fler fri-
villiga som sorterar inkomna saker 
eller hjälper till att bemanna när det 
är öppet.

Symboliska priser
Vi tar 2 kronor för allting, dels är 
det en överkomlig summa och dels 
handlar det om respekten för de asyl-
sökandes självkänsla och så är det 
lättare att välja om det finns ett pris. 

Det blir inte särskilt mycket pengar, 
men en del har vi kunnat använda 
till att köpa nya däck till en trasig 
cykel. En del används till fika och 
annat som behövs till den löpande 
skötseln av lokalen. 

Allt inte personligt
Vi tar inte betalt för allting – cyk-
lar, fiskespön och stora grytor till 
lägenheterna är skänkta. 

Men eftersom folk kommer att 
flytta och det kommer att komma 

IG – ett nätverk för 
flyktingmottagande

Denada, Fitnet och Elizia tar en fika i IG-lokalen.



Byabladet   •   15

nya familjer har vi sagt att större 
saker som skänkts bör vara kopp-
lade till själva hyreshuset eller 
lägenheterna.

Vi har sett till att alla familjer har en 
kontaktperson som de kan vända sig 
till om de undrar över något eller vill 
ha hjälp med något. Vi har också le-
tat rätt på frivilliga tolkar som kan 
hjälpa till via telefon när vi behöver 
hjälp med översättningar. Det rör 
sig ju om sex olika språk. I början 
av september startade vi frivillig 
svenskundervisning på Medborgar-
kontoret två gånger i veckan. 

För alla
Allting behöver inte organiseras, de 
asylsökande har fått många kontak-
ter och mycket hjälp utan IG:s för-
sorg, men vi vill absolut bidra till 
att öka kontakten mellan flyktingar 
och bofasta, det är därför vi kallar 
oss för Integrationsgruppen. Ett steg 
i den riktningen är att arrangera en 
internationell fest tillsammans med 
kyrkan den 11 oktober.

Integrationsgruppen genom Åsa Hedman

Vi har fått hjälp med sponsring av 
hyran från några olika föreningar. 
Tack för det!

Ramia övar svenska. Igor har fyndat på IG-loppisen.

Lasse Edman är en av de som håller i frivillig svenska.

Lokalen är öppen på tisdagar 18–20 
och fredagar 15–17. 
(preliminärt året ut)
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Samhällsbyggnadskontoret har utfört mätningar 
av rörelser på niporna i sidled sedan 2006 och 
höjdled sedan 2000. I nuläget ser man inga akuta 
tecken på sättningar.
Kenneth Bodin monterar stativet på en fast mätpunkt 
i nipkanten bakom Holmströms villa vid Storgatan. 
Han skjuter iväg en laserstråle mot en annan punkt 
på en av villans pelare, som noteras av praktikanten 
Ellen Hedman. Sedan stämmer han av mot fjolårets 
mätning och kan konstatera att det inte har skett några 
större förändringar.
– I nuläget kan jag inte se att det finns någon anledning 
till oro, säger Kenneth.
Andra kontrollpunkter ligger ett 30-tal meter från nip-
kanterna och in mot samhället.
– Det här är inte några jättevetenskapliga mätningar, men 
det är ändå bra att ha någon form av koll, menar Kenneth.
Eva Holmström som bor i villan känner sig inte direkt 
orolig för att hennes hus ligger så nära nipkanten, men 
är inte heller helt oberörd.
– När tunga lastbilar kör förbi vibrerar hela huset och 
då kan man ibland undra vad som kan hända på sikt, 
säger hon.
I nuläget sköter kommunen nipmätningarna i höjd med 
Storgatan, medan Trafikverket ansvarar för vägen ner 
till forsen.

Text och foto: Åsa Hedman

Nya metoder och rön inom arkeologin presenteras 
i en föreläsningsserie på Nämforsens Hällristnings-
museum.
– Det har hänt oerhört mycket inom arkeologin de 
senaste åren som folk inte har en aning om, säger 
Peter Johansson som är föreståndare på museet.

Därför har han bjudit in olika forskare för att de ska 
kunna presentera sina resultat och teorier för en bre-
dare allmänhet. 
Först ut var Johan Linderholm från Umeå universitet 
som berättade om hur man kan använda infrarött ljus 
som ett första steg i en fältundersökning. Genom att 
skanna av och belysa stora markområden från luften 
kan man till exempel upptäcka var det finns förhöjda 
fosfathalter och komma fram till var det kan vara mest 
intressant att påbörja egentliga utgrävningar.
– Tekniken innebär kort sagt att man gräver mindre 
men bättre, säger Linderholm.
Spektroskopin – den infraröda ljusmätningen kan 
även användas på mikronivå för att närstudera jordarts-
prover eller föremål.
Ett 40-tal personer hade slutit upp till föredraget. 
– Vi planerar att ha sammanlagt tre olika föreläsningar 
på temat ny arkeologi, berättar Peter Johansson.

Text och foto: Åsa Hedman

Serie om ny arkeologi

Gräva mindre men bättre

Stabilt i nipkanten 
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Åsmons 
Samhällsförening 
jubilerar dubbelt!   
I år fyller ÅSHF – som är en 
fortsättning på den numera 
saligen insomnade Åsmons 
Idrottsförening – 60 år. Det fi-
ras med bland annat kakfros-
sa och fotoutställning i höst.
Föreningen, som geografiskt 
täcker Häxmo, Åsmon, Sör-
moflo och Norrmoflo, förval-
tar den anrika mötesplatsen 
Kägelvallen.  Huset invigdes 
1950 och firar således snart 65 
år!  Föreningen har en del pla-
ner för hur dessa jubileum ska 
kunna firas på bästa sätt. 

Fotoutställning
Kakfrossa, fotoutställning, jul-
bord och en del annat roligt står 
på programmet. Samtidigt pågår 
arbeten med att bygga om och 
handikappanpassa lokalerna och 
därmed underlätta för alla att 
delta i föreningslivet. Ännu är 
inga datum (men däremot en hel 
del brädor) spikade.  

Eget postkontor
Idag är Åsmon en by med 
knappt 100 bofasta invånare. 
Hur såg det då ut på den tiden 
det begav sig? Till att börja med 
ska vi ha i minnet att Näsåker-
strakten i hög grad påverkades 
av 40-50-talets kraftverksbyg-
gen. Arbetskraft strömmade till 
från många delar av landet. Var-
enda hus var bebott och i snart 
sagt varenda liten by fanns af-
färer, caféer och skolor.  Men 
livet handlar ju inte bara om att 
arbeta, äta – och kanske hinna 
skriva brev hem till släkten. 
(Jodå, Åsmon hade även ett 

eget postkontor – och fram till 
1964 stämplades breven med 
Åsmon som avsändarstation!) 

Dans istället för tv
Givetvis fanns ett intresse av 
att göra något roligt på friti-
den, och 1950 invigdes alltså 
Bygdegården Kägelvallen. Här 
fanns redan från början en stor 
dansbana och scen inomhus – 
dessutom en charmig utedans-
bana som står kvar än idag.  På 
den här tiden existerade i hög-
sta grad anläggarbyn Kilforsen 
cirka 15 kilometer bort. Kilfor-
sen hade runt 1500 invånare, 
varav många yngre, och givetvis 
fanns stort intresse för att möta 
upp när det anordnades danser 
med den tidens mer namnkun-
niga artister. Runt 300 inlösta 
var ingen ovanlighet under en 
lördagskväll – siffror som man 
idag (mycket beroende på TV-ns 
intåg i folkhemmet) aldrig kom-
mer i närheten av.  

Håll utkik
Kägelvallens fotbollsplan har 
varit självklar hemmaplan för 
det på sin tid klart aktiva laget 
Åsmons IF.  Under åren hann 
den dock förfalla, men renove-
rades av en skara entusiaster och 
kunde återinvigas under slutet 
av 1990-talet.  www.asmon.se 
är byns hemsida. Där hittar den 
intresserade en hel del både bil-
der och berättelser från förr. Inte 
minst viktigt är att man här kan 
hålla koll på när och hur jubile-
erna kommer att firas! 

Åsa Bergh, Åsmon

Välkommen 
till världen!

Wilmer född den 7 juni, 3270 gram,
48 cm lång, son till Markus Persson 
och Emma Karlsson. 

Den 24 juli föddes William, Tindra 
och Julians lillebror, Nimo. Hans 
föräldrar heter Anderas Eriksson 
och Anna Johansson.
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Lagom till den 6 juni varje år, står 
de där - blomlådorna som lyser 
upp Storgatan. Som så mycket 
annat i Näsåker, visar det sig ligga 
ideella krafter bakom.
Byblomman finansieras av ett antal 
föreningar och företag på byn och 
utförs av en trio som jobbar i det 
tysta. Uppsättningen av flaggspelen 
är också en del i det hela.
I början av juni åker Katarina Mo-
lén in till Bodéns i Sollefteå och 
lastar en av sina taxibussar full 
med plant, resten av dagen ägnas 
åt att plantera ut blommorna i lå-
dorna som stått på vinterförvaring 
utanför Näsåkers Snickeri.
– Det ska vara mycket färg och 
överdåd, säger Katarina.
Sent samma kväll då folklivet stan-
nat upp, kör Lars-Göran Mähler 
fram hjullastaren och hjälper Kent 
Lidström att lasta lådorna på ett släp 
så att de kan placeras ut längs med 
Storgatan. I första utplaceringen in-

går en välbehövlig fika på macken. 
Först framåt midnatt är alla femton 
lådorna uppställda på plats.

Så hur kommer det sig att ni 
gör det här?
– Det började för 14-15 år sedan 
med en idé om att vi ville göra nå-
got för att samhället skulle se trev-
ligare ut, berättar Kent.
Katarina hade en handelsträdgård, 
Kent hade ett snickeri och Lars-
Göran tillgång till en hjullastare, 
så då var det bara att köra igång 
och sedan har det rullat på trots 
att Katarina inte längre har någon 
handelsträdgård och Lars-Göran 
gått i pension.
– Det skulle absolut vara kul om 
någon fler vill hjälpa till att plan-
tera, säger Katarina. Kent och 
Lars-Göran välkomnar också nya 
krafter. Det behöver bland annat 
tillverkas nya trälådor. 

Text och foto: Åsa Hedman

• Bemo Svets

• B-O Skogsservice

• Coop Nära

• Engströms Rör

• Essys Hantverk

• Flintabaren

• Fäbodammen

• Görans Schakt

• Handelsbanken

• Ingelas Café

• Katarina Molén

• Lia Industriprodukter

• MEAB

• Moléns Buss & Taxi 

• Mählers Smide

• NISAB

• Näsåkers Brandmannaklubb

• Näsåkers Camping

• Näsåkers Snickeri

• Omsjö Camping

• Ritzens Livs

• Salong Liss

• Salongen för hår och själ

• SG:s maskinrep

• Sigges Camping

• Solatum

• Stureplan

• Sollefteå kommun

• Stures Rör

• Tenglunds Maskin

• Urkult

• Vattenfall Services Nordic

• Ådals-Lidens församling

• Ådals-Lidens 
 Hembygdsförening

• Ådalslidens SK 

Tack för sponsring till 
blommor och flaggor...

2014

Den som är intresserad av att plantera blommor i Byblommans regi kan höra av sig till 
Katarina Molén på 0622-10101.

Bakom Byblomman
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Harrelinds Fastighetsbyrå AB
Näsåkers egen mäklare med 25 år i branchen erbjuder bland annat följande:

– Förmedling av hus och gårdar

– Värdering av fastigheter

– Upprättande av köpehandlingar

Välkommen att kontakta
Johnny Harrelind, 070-620 25 55, 
johnny.harrelind@fmf.se

Sången släpptes i somras på ett 
stort realeaseparty med ca 150 
gäster på Myregården.  
Emilie Kårén och Carolin Jonsson 
har själva komponerat sången, skri-
vit texten och spelar och sjunger på 
skivan. Sången har gjorts på upp-
drag av Inflyttningsgruppen i Rese-
le och syftet är att stärka varumär-
ket Resele Framtidsbygd och att 
Reseleborna ska ha en egen sång. 
En sång som verkligen ÄR Resele.
Skivan säljer som smör på Resele 
Lanthandel och överskottet av för-
säljningen går till skolgruppen. 
Hymn till Resele ligger även på 
spotify.
Kanske fler byar blir intresserad att 
göra en egen låt som ni berättar om 
i Byabladet. Det vore väl trevligt?

Hälsningar Kerstin Kårén
Foto: Albertsvikens ord & bild

Hymn
till Resele

Från realeasepartyt, Emil Kårén och Carolin Jonsson, för kvällen förstärkt 
med gästviolinisten Emma Sundelin.



20   •   Byabladet

Föreningen har fr o m juli fått per-
sonalförstärkning med Elisabeth 
Bodén på 50% och Mary Sjödin på 
75% på så kallad sysselsättnings-
plats. Båda kommer från Sollefteå 
och arbetar vissa dagar hemma, 
då kontoret inte är klart ännu på 
Urhuset, vån 2. Inför hösten pla-
neras studiecirklar och något fi-
rande av Höstdagjämningen den 
23 september. Info kommer.

En heldagsutflykt gjordes den 19 
juli, av Lo Högberg, Mary och Eli-
sabet. Dagen började med ”En gui-
dad tur i Häxornas spår”. Vi sam-
lades på Sandslån och en kunnig 
guide från föreningen Styresholms-
spelet visade och berättade inne i 
Häxmuséet. Där kunde vi läsa ett 
utdrag ur Häxhammaren. I oktober 
1674 hölls extra ting i Hammar. Ett 
hundratal personer var anklagade 
för trolldomsbrott, där det allvar-
ligaste brottet var att ha fört barn 
till Blåkulla och sålt deras själar 
till Djävulen. Här nås kulmen på 
det Stora Trolldomsoväsendet som 
rasat i Sverige nästan tio år. 71 per-
soner avrättades, 68 kvinnor och tre 
män. Vår tur fortsatte sedan till en 
källare som man antog var en av de 
källare och fångkistor, de dömda 

fick sitta i från oktober 1674 till 
juni 1765 i väntan på sin avrättning.
Därefter besökte vi Torsåkers kyr-
ka där fångpredikan hölls och de 
dömda fick tillfälle att ta nattvarden 
dvs erkänna sina brott, få förlåtelse 
av Gud och därmed rädda sin själ 
från evig förtappelse. Därifrån 
fick de dömda börja sin vandring 
mot Bålberget. Efter cirka en 5 
km lång vandring kom de upp till 
avrättningsplatsen som är place-
rad i skärningspunkten mellan de 
tre socknarna – Dal, Torsåker och 
Ytterlännäs. Där var tre bål för-
beredda och stupstocken placerad 
nedanför dessa. En efter en släpa-
des de dömda till bödeln som skilde 
deras huvuden från kroppen. Som 
avslutning tändes bålen och spred 
sin stank runt bygden.
Vi åkte bil och gick till fots upp på 
Häxberget som det numera heter. 
Platsen föll i glömska, men åter-
upptäcktes och invigdes 1975 som 
ett minnesmärke över en dyster och 
grym tid. Där avslutades vår gui-
dade tur. Vi passade på att äta, bada 
och besöka en loppis, innan nästa 
punkt på vår utflykt.
Det var teatern ”Det stora ovä-
sendet” på Styresholms Medel-

tidscentrum, Prästmon. Detta var 
en nyskriven musikteater baserad 
på denna fruktansvärda trolldoms-
process som vi tidigare under dagen 
blivit guidad till de platser där det 
delvis utspelades. En en dag med 
lite mera ”kött på benen” om häx-
processerna, som finns nämnda i ut-
ställningen ”Efter tusen år av tyst-
nad – Gudinnebilder och glömda 
spår”, som finns i Urhuset Näsåker 
sedan 2007.

Föreningen Nämforsens Kvinnominne
Text & foto: Mary Sjödin, Sollefteå

Utflykt till Häxberget 

Delvis är texten tagen från info-blad om: 

• ”Guidad tur i Häxornas spår”
• Häxberget
• Musikteatern ”Det stora oväsendet”
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Jag vill berätta om en liten hund 
idag. Ägaren ringde under tele-
fontiden på morgonen. Hunden 
hade blivit väldigt lugn, inte ätit 
eller druckit under en dag. Ok. 
Det lät inte så ovanligt. Mag- 
tarmsjukdomar förekommer ofta. 
Året runt, känns det som.

Men när den lilla vovven bara en 
timme senare hamnade på under-
sökningsbordet, blev det snart klart 
för mig hur det stod till. Jag frågade 
ägaren om allt som kunde vara av in-
tresse i det här fallet. Och... Det här 
var allvarligt:
En vecka tidigare: Det hade varit 
svamptid. Familjen var ute i sko-
gen. Hunden fick springa omkring 
och alla hade det roligt.

Men efter en stund kräktes hunden 
upp en större mängd svampar. Ingen 
vet hur och när eller varför han hade 
ätit dem.
En ganska engagerad matte googla-
de svampen och konstaterade att 
det var spindelskivling eller toppig 
giftspindling som den också heter.

Men eftersom hunden också under 
de närmaste dagarna mådde bra 
och hade kräkts upp en rejäl mängd 
svamp... hoppades hon på det bästa.
Men efter några dagar av symp-
tomfrihet var hunden plötsligt inte 

sig själv... Nu är spindelskivling 
inte en svamp jag kände till. Innan 
jag kunde informera mig mera om 
detta, tog jag några blodprover och 
gav hunden en infusion under hu-
den. Han verkade trött, var lite blek 
i slemhinnorna och lite vinglig. 
Kroppstempen var normal. Hans 
blodvärde verkade ej heller oro-
väckande.
Jag satte igång att kontakta olika 
sjukhus, googlade och ringde till 
Giftinformationscentralen (tel: 08-
33 12 31 för dig som ha allmänna 
frågor om förgiftningar). Mitt hopp 
om att det här skulle gå bra minska-
de för varje ny information jag fick. 
Eftersom det är en så tragisk histo-
ria men också viktig för dig – inte 
bara som hundägare men också som 
potentiell svampätare – vill jag dela 
med mig av vad jag fick lära mig:

Utseendemässigt finns det stora 
möjligheter att förväxla en spindel-
skivling med trattkantareller.
I motsats till trattkantareller inne-
håller spindelskivlingen ett väldigt 
stark gift: Orellanin. Orellanin 
förstör njurarna. Vad som är lurigt 
med det här toxinet är att det tar da-
gar, till upp till två veckor, innan 
du märker en beteendeförändring 
hos hunden eller symptom hos 
dig själv. Så ofta kopplar man inte 
ihop de aktuella symptomen, urin-
stopp, brännande törst, trötthet, hu-
vudvärk, frossa samt muskel- och 
buksmärtor med svampätandet som 
ligger längre tillbaka i tiden.
De flesta människor som blir för-
giftade med den här svampen får 
livshotande symtom  som kräver 

livslång dialys eller njurtransp-
lantation. Det är få som klarar sig. 
Samma gäller för hundar.
Eftersom njurvärdena ej var för-
ändrade, bedömde jag att det fanns  
ett visst hopp, och remitterade 
hunden omgående till djursjukhus 
för dropp och övervakning. Jag 
ringde först till djursjukhuset för 
att höra om de tyckte att hunden 
hade en chans. Men de visste inte 
heller, eftersom en sån här typ av 
förgiftning inte kommer in varje 
dag. Vi chansade. Tyvärr överlev-
de inte den lilla hunden.
Men jag kunde inte släppa fallet 
och hörde mig för vidare med kol-
legor: Efter alla råd jag nu har fått 
måste jag tyvärr säga att en hund 
som äter den typen av svamp är 
dödsdömd. Så fruktansvärd det än 
låter. Lyckligtvis är inte alla hun-
dar särskilt förtjusta just i svamp- 
men det förekommer. Och det kan 
också hända dig som tänkte laga 
en god middag med svamp. Jag bi-
fogar en bild av svampen som jag 
lånat från Wikipedia.
Med förhoppningen att ni aldrig 
hamnar i en sån situation – ha det bra!

Anne Hemmerling

Den luriga svampen
– spindelskivlingsförgiftning

”Utseendemässigt finns det stora 
möjligheter att förväxla en spin-
delskivling med trattkantareller”

FRÅGA VETERINÄRENFRÅGA VETERINÄREN

Toppig giftspindling eller spindelskivling.
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Björkån just innan den rinner in i Rammasjön.
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I Byabladet Nr 1, 2014 nämner jag 
att ett arkeologiskt-kulturhisto-
riskt projekt var på gång i marker-
na inom Ådalslidens socken, men 
även inom Ed och Resele socknar. 

I det har jag nu varit igång sedan 
mitten av juni och jag kommer 
att vara kvar i markerna till dess 
att snön börjar falla, igen. Mitt 
arbete finansieras av den statliga 
myndigheten och det folkvalda or-
ganet Sametinget och sker genom 
Voernese sameby vilken sedan ur-
minnes tid har området som vinter 
och vårvinterland. Området är en 
del av riksintresset för rensköt-
seln. Arbetet kommer sig av att 
det planeras för två mycket stora 
industriområden för vindkraftverk, 
planerna känner säkert alla läsare 
av Byabladet till.

Delar av mitt arbetsområde ge-
nomgick en fornminnesinvente-
ring genom Riksantikvarieämbetet 
vid mitten av 1960-talet. Då re-
gistrerades knappt 30 fångstgropar 
för älg, vilka även möjligtvis kan 
ha använts vid fångst av vildren. 
Vid början av 2010-talet gjordes 
även en mycket hastig inventering 
genom Länsstyrelsen inför plane-
ringen för vindkraftverk. Resulta-
tet av den inventeringen blev tre 
lämningar efter yngre bebyggelse. 
Vilket resultat har det då, hittills, 
blivit av inventeringen som arti-
keln handlar om? Jo, 12 härdar av 
samisk typ, platser där kåtor stått 
resta. Just dessa härdar/fornläm-
ningar är extra betydelsefulla i 
sammanhanget. Dessutom har ett 
50-tal fångstgropar och ett 10-tal 

stenåldersboplatser upptäckts. För-
utom detta har upptäckts kolbottnar 
och en tjärdal. 
Vi räknar att varje nyupptäckt är en 
ökning med 100% så det är mycket 
glädjande att ökningen av forn-
lämningar nu är uppe i 7 200%. 
Jag räknar med att fler upptäckter 
kommer att göras innan invente-
ringen avslutas. Jag hoppas kunna 
återkomma till detta.
Genom en stor del av arbetsområ-
det rinner små bäckar vilka sedan 
bildar Björkån. Den ån hämtar sitt 
källvatten uppe på Tannflohöjden 
inom Ådalsliden och vid Bodtjärn 
söder om Stugusjön i Resele. Ån 
mynnar sedan ut i Ångermanälven 
vid Björkå Bruk. 

Markerna, ständigt dessa 
så älskade marker… 

Fortsättn. sid 24

Björkån just innan den rinner in i Rammasjön. En av alla fångstgropar som upptäckts.
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Fortsättn. från sid 23.

Där och i näraliggande Holm har vi 
stora bosättningar från järnåldern, 
dateringarna är från omkring år 
500 till 1050 efter Kristi födelse. 
Enligt mitt synsätt har dessa bo-
sättningar mycket väl kunnat eta-
bleras där genom att ån mynnar ut 
just där. Jag vill mena att de stora 
bosättningarna och alla gravar där 
det upptäckts många gravgåvor 
mycket väl kan komma sig av det 
rika jakt och fångstlandet vilket 
allt mera visat sig under det pågå-
ende arbetet. Vi får räkna med att 
där skedde möten mellan den sa-
miska befolkningen och nordborna 
nere vid älven. Här kan säkert en 
fördjupad forskning kasta mera 
ljus över detta.
Under sommaren har en del av re-
sultatet presenterats genom SVT, 
SR, Sameradion och Tidningen 
Ångermanland och Nordsverige. 
Fint har även varit att Resele Mil-
jöskola och Resele hembygdsfören-
ingen varit med i markerna. Senast 
var Voernese sameby och en person 
från Umeå universitet med på besök 
vid några av upptäckterna. Finns det 
intresse från läsare av Byabladet att 
bli med, hör då bara av er! Jag finns 
på 070-607 62 32.

Text och foto: Bernth Ove Wiklund

Plats för härd av samisk typ. På platsen vid tjärnen upptäcktes sju härdar vilket gör den 
till det största upptäckta samiska vistet i Västernorrlands län.

Del av stenåldersboplats vid Rammasjön. Stenarna på stranden är skörbrända. Där finns 
även brända ben och rester från tillverkning av redskap i sten. Redskap finns i materialet.

Tack Resele hembygdsförening och Harriet Boman, initiativtagare för intressant studiebesök den 
14 augusti i Resele skogarna. Vi var ca 15 medlemmar som tittade på gamla samiska boplatser och 
fick en bra kurs i konsten att ”läsa” historien i landskapet. Det är inte bara nu människor trivs 
i Resele utan det har man gjort i tusentals år. Kerstin Kårén
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Välkommen hösten med alla dina 
färger, din friska luft och ditt 
mörker som sakta men säkert 
omsluter oss allt tidigare på kväl-
larna. För mig är du i alla fall 
efterlängtad. 

Det har varit en varm och händel-
serik sommar och förutsättningarna 
till att få ihop alla dagar och aktivi-
teter har inte alltid varit enkla, men 
på något vis faller livspusslet alltid 
väl ut till slut ändå. 

En resa till Medelhavet i augusti fick 
sätta punkt för semestern för oss 
i år. Mötet med andra kulturer för 
en stund är alltid nyttigt. När man 
öppnar upp ögonen för annat inser 
man hur liten man är på jorden. Alla 
människor man möter, plaster man 
får se och saker man upplever beri-
kar vardagen med så mycket mer 
än erfarenheter. Det finns en histo-
ria bakom allt, det finns så många 
livsöden i världen och det finns 
samtidigt så mycket glädje, lycka 
och energi att inhämta på andra 
ställen. Möten kan vara intressanta 

och spännande på många sätt. Man 
inhämtar det man är mottaglig för 
och ser det man vill se.

Urkults 20-årsjubileum har också 
gått av stapeln. Med ett budskap 
till folket om världsförbättring flö-
dade spontaniteten, kreativiteten 
och glädjen i takt med musik och 
sång. Den musikaliska nyfikenhe-
ten var som alltid märkbar och det 
rika utbudet på programmet var vad 
jag har hört till stor belåtenhet hos 
besökarna. Vi får hoppas på en fort-
sättning, för festivalen behövs. 

Snart är det riksdagsval. Debatterna 
haglar och jag kan inte låta bli att 
fundera kring tillvägagångssättet 
i debatten. Vinner man förtroende 
hos folket med anklagelser och 
påhopp? Hur ska vi kunna få till en 
bättre värld och ett bättre land om 

vi inte ens kan kommunicera med 
varandra på ett konstruktivt sätt. 
Vilka vinner. Vilka förlorar. Finns 
det över huvud taget några vinnare 
och förlorare? Är vi inte alla förlo-
rare om vi får lära oss att anfall är 
bästa försvar. 

Nog om det. Jag är ingen politiker. 
Jag är en vanlig medborgare som 
uppskattar vänlighet. Nu tänker 
jag bege mig ut på en skogspro-
menad. Där finns inga debatter och 
hårda ord. Där är det lugnt och tyst. 
Frihet. 

”Bara de som lärt kraften av att 
uppriktigt och osjälviskt bidra får 
uppleva livets högsta glädje. Sant 
förverkligande” / Anthony Robbins

Välkommen att titta in på min blogg 
www.idaerikao.wordpress.com

”Möten kan vara intressanta och 
spännande på många sätt. Man 
inhämtar det man är mottaglig 
för och ser det man vill se”
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Ja, det kanske kan bli en ny skola i Näsåker, 
placerad vid Pelle Molins stuga. Eller ny och 
ny, egentligen rätt gammal…
Ådalslidens Hembygdsgård har fått ett antal 
skolbänkar, en kateder och en tramporgel från 
skolan i Norrmoflo. Vilket vi är mycket tack-
samma för. Nu funderar vi på att skaffa en la-
gom stor timmerbyggnad och inreda den med 
möblerna. Idén är att kunna visa en skolmiljö 
från 1930-40-talet, med fullständig inredning. 
Vi tänker oss och hoppas att den kan användas 
för vår riktiga skola i Näsåker, som ett pedago-
giskt och roligt utflyktsmål någon eller några 
gånger per år. Kanske rent av att de kan använda 

den en dag eller två för att riktigt känna in hur 
det kunde vara på den tiden i skolan…
För att kunna realisera detta måste vi få tag i 
ett lagom stort timmerhus, säg 4–5 meter bred 
och 7–9 meter lång. Har ni en sådan till salu, 
eller känner ni till någon som vill bli av med ett 
sådant timmerhus? Kanske finns det någon som 
har material från skolan ”förr i tiden”, som till 
exempel gamla planscher, böcker, handklocka 
för att ringa in eleverna från rasten, eller annat.
Hör av er till mig och oss i så fall!

Christer Borg
Ordförande Ådalslidens Hembygdsförening

Ny skola i Näsåker?

I slutet av augusti samlades tjugotalet svampin-
tresserade på Fäbodammen.
Inbjudna var virkesleverantörer som SCA har i sin 
kundkrets runt Näsåkersbygden.
Initiativtagare var virkesuppköpare Mikael Kallin som ville 
hitta på en annorlunda kväll med en del av sina kunder.
– Tyckte vi skulle kunna träffas någon gång och inte bara 
prata timmerpriser och volymer, säger Micke Kallin.

Kvällen till ära hade man bjudit in svampkonsulenten 
Lennart Westberg från Härnösand. Westberg berättade 
ingående om hur man finner, sorterar, rensar och tillre-
der svampen.
Efter att gruppen avnjutit en fika  letade man sig ut i 
Lidgatus skogar och marker för att hitta ett stort utbud 
av olika svampar.
Under kvällen anrättade och avnjöt man delikatesserna 
man plockat tillsammans.
En lyckad kväll i bra miljö och härligt sensommar-
kvällväder gjorde att alla var belåtna när man åter 
vände hemåt för att fortsätta tillagningen av resterande 
svampar hemma i köken.

Text: Göran Sandman
Foto: Mikael Kallin

Svampkväll på Fäbodammen
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EVENEMANGS-

 KALENDERN

SEPTEMBER:

NÄSÅKERSBIO
Nu kan vi visa digitala filmer 
och 3D-filmer på biografen. 
Hål utkik efter premiär- 
datum!

NÄSÅKERS YOGA OCH 
QI-GONG SKOLA 
Vuxenyoga varje tisdag 
kl 19:00-20:00 och torsdag 
kl 19:00-20:30
Barnyoga varje fredag 
kl 14:00-15:30 med start 
i slutet av september

ÅSK PINGIS
Startar 25/9, kl 17:30-19:00, 
fortsätter sedan alla torsdagar.
Gympasalen på skolan.

ÅSK GYMPA
Gympa varje måndag kl 18:30
Vattengympa varje onsdag 
kl 18:00 och 19:00
Barngympa varje onsdag 
kl 18:00
Fartfylld gympa varje torsdag 
kl 19:15
Bad och bastu för tjejer från 
16 år varje torsdag kl 18-20
Linedance varje söndag 
kl 18:00

KYRKANS BARNTIMMAR
Fr o m tisdag den 9 september 
kl 13.30–15.00 
Församlingshemmet varje 
vecka förutom skollov (v 44) 
Arr: Svenska kyrkan, Katarina 
Selin, 0703 45 29 17

SPINNING
Varje fredag och söndag 
kl 18:00
Badhuset

”HUND NU” på vardagskvällar 
på HUNDraelvan! 
Upptäck hur smart din jycke 
är under kortkurser med tre 
sammankomster 

Måndagar Allmänlydnad.
Onsdagar Klick & Trick.
Torsdagar Nosework.
Mer info: 0622-30012 eller 
www.egetbevag.se

TORSDAGSSOPPA
Torsdagar jämna veckor 
kl 11:00-13:00 
Soppservering på församlings-
hemmet i Näsåker

FRITIDSGÅRDEN STARTAR
19/9 kl 18:00
Markusgården

NOSEWORK-WEEKEND 
på HUNDraelvan
19-21 september
Mer info 0622-30012 eller 
www.egetbevag.se

LIONSDAG PÅ STUREPLAN / 
MACKEN
20/9 från kl. 10:00
Alla bjuds på kolbullar
För mer info ring Jan Olsson 
tel 105 73

HÖSTDAGJÄMNINGEN FIRAS
23/9 kl 19:00
Fika, meditation och vandring 
i labyrinten.
Vid Urhuset
Arr: Nämforsens kvinnominne

TEATER
25/9 kl 19:00
Stig Östmans en-mansteater 
”Man tål inte vad som helst”
Församlingshemmet 

Louisa Lyne och Di Yiddische 
Kapelye
26/9 kl 19:00
Församlingshemmet i Näsåker
Arr:Urkult

KLICKER KONKRET-WEEKEND 
på HUNDreaelvan
26-28 september
Mer info 0622-30012 eller 
www.egetbevag.se

GEMENSAM RÄVJAKT
27-28/9
Mer info: Anton Sjödin 
070-301 05 16 och Jan-Åke 
Mähler 076-792 08 97
Arr: Jägarförbundet Resele-
Ådalsliden

BYTARDAG
27/9 kl. 10:00-14:00
Markusgården
Info. 070-3213764

OKTOBER:

UNGDOMSJAKTDAG
I oktober
Se vidare affischering
Arr: Jägarförbundet Resele-
Ådalsliden

ÖPPET HUS I BAGARSTUGAN 
MED ÅDALSLIDENS HEM-
BYGDSFÖRENING 
4/10 kl 11:00-14:00
Köttsoppa med klimp och 
äppelkaka med vaniljsås 
serveras.
Putte Kihl och Christer Borg 
spelar.

SPELSTUGA PÅ 
FÄBODAMMEN
7/10 kl 18 00
Fikaförsäljning
Välkommen att delta eller 
bara lyssna!

PRO-ÅDALSLIDEN 65 ÅR!
8/10 firas jubileumet på 
ordinarie möte.
Annons kommer senare 

TORSDAGSÖPPET MED SOPPA
9/10 kl 12:00
Resele församlingshem

INTERNATIONELL FEST MED 
KYRKANS SKÖRDEAKTION
11/10
Församlingshemmet i Näsåker
Se affischering för vidare info

KORSSTYGNET
14/10 kl 18:00-21:00
Resele församlingshem

FÖRSAMLINGSAFTON MED 
SKÖRDEFEST
16/10 kl 19:00
Resele församlingshem

SPELSTUGA PÅ 
FÄBODAMMEN
21/10 kl 18 00
Fikaförsäljning
Välkommen att delta eller 
bara lyssna!

NOVEMBER:

SPELSTUGA PÅ 
FÄBODAMMEN
4/11 kl 18 00
Fikaförsäljning
Välkommen att delta eller 
bara lyssna!

KORSSTYGNET
11/11 kl 18:00-21:00
Resele församlingshem

Sten Kjällman och Världen 
sjunger
12/11 kl 19:00
Församlingshemmet i Näsåker
Arr: Club Sebastian

TORSDAGSÖPPET MED SOPPA
13/11
Resele församlingshem

SPELSTUGA PÅ 
FÄBODAMMEN
18/11 kl 18 00
Fikaförsäljning
Välkommen att delta eller 
bara lyssna!

TEATER
22/11 kl 19:00
”Vinterfrossa”, Teater 
Västernorrlands revy
Markusgården

Gå med i gruppen ”Näsåker” 
på Facebook om du vill vara 
uppdaterad på vad som 
händer. Eller själv lägga in 
evenemangstips där.

Gilla Näsåker på
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Från den 1 september kan du 
simma, basta, bada och umgås på 
badhuset i Näsåker. Men någon 
gång från mitten på september 
(ej bestämt datum) kommer du 
även kunna träna på gym; styr-
keträna, cykla eller springa. 

Det har under en tid funnits önske-
mål och idéer på bättre och större 
lokaler från många som tränat på 
Centrumgymmet, som tidigare låg i 
hyreshuset mittemot vårdcentralen. 
I våras informerade kommunen om 
deras långsiktiga planer bland an-
nat att eventuellt flytta biblioteket 
till badhuset och då började Krist-
offer Kåren arbeta för att flytta även 
gymmet. Han är en av dem som trä-
nat där under många år och är nu 
drivande i projektet.

Hej Kristoffer, hur länge har du 
tränat?
Jag har tränat i ca 10 år till och 
från. 
Vilka träningsredskap finns idag 
på plats och vilka kommer ni 
prioritera att köpa in?
Vi köpte den befintliga utrustning-
en från Centrumhuset och kommer 
till att börja med att komplettera 
det som är trasigt.
Hur ser det ut med öppettider?
När inpasseringssystemet är fär-
digt kommer det att  vara mellan 
klockan 05–23.
Vilka kan träna?
Alla kan träna men är man under 
15 år behöver man en målsman 
som följer med.

Hur går det till med in och ut-
gång?
Det blir nog ett liknande system 
som i Centrumhuset med brickor 
(taggar).

Vad kommer det kosta?
Det är inte bestämt än men ungefär 
2200 kr per år för vuxna, lite min-
dre för ungdomar och pensionärer.

Vad du vill poängtera och helst 
passa på att framföra?
Jag ser fram emot nya medlemmar på 
gömmet i höst, det känns kul att alla 
jag talat med ser positivt på flytten.

Centrumgymmet drevs tidigare 
av föreningen Centrumhuset. Nu 
kommer det heta Kraftkällar’n och  
kommer att drivas av sektionen 
motion under ÅSK.

Centrumgymmet 
byter namn, plats och regi
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Vi säljer bland annat vårt eget hembakta tunnbröd,  
getmese från Meåfors, Emmas skorpor, 

naturtvålar, doftljus,  Spikarö godis, honung, 
lokalproducerat hantverk, glass, läsk.

Dessutom café med hembakt kaffebröd.

Välkommen önskar Marit, telefon 073-815 00 89 

Under hösten har vi öppet 
alla fredagar mellan 13–17 

Lilla Butiken ligger i gamla polisstationen, Urhuset, Lärkvägen 1, Näsåker

Under först veckan i juli fick Näsåker en stor dos soltrålar varje dag 
och det visade sig verkligen direkt.  

Nere vid badplatsen, nedan för hembygdsgården, den så kallade ”Per 
Hansch-viken” var välbesökt från tidig morgon till sen kväll. Under en 
timme trängdes inte mindre än 60 personer på den lilla stranden vid Ång-
ermanälvens uppfriskade vatten och stämningen var på topp. Barn, ung-
domar, vuxna, pensionärer, bybor och turister samsades och njöt av nuet. 
Många fina minnen att plocka fram i höstmörkret. 

Text och foto: Marie Lundin 

En dag på stranden

Full fart på ”Per Hansch-vikens” stranden.

Som vanligt så behöver fören-
ingarna i bygden hjälp med olika 
evenemang och gruppträningar. 
Snart kommer vintern och både 
skidbacken och liften behöver 
underhåll och drift. Likaså startar 
barn- och ungdomsgrupperna som 
också bedrivs av ÅSK, där behövs 
det fler ledare. På barngympan har 
drömmen om två grupper funnits 
länge... En grupp med 3–4-åringar 
och en grupp med 5–7-åringar.
Känner du dig sugen eller vet nå-
gon annan som vill hjälpa till att 
hålla i någon form av träning, 
barngympa, vattengympa, fot-
boll eller skidträning tveka inte. 
Ta kontakt med någon som job-
bar ideellt i ÅSK. Vi har möten en 
gång i månaden på kansliet.
Kom ihåg att betala din eller din 
familjs medlemsavgift vare sig du 
tränar i skolans gymnastiksal eller 
i det nya gymmet – Kraftkällarn –  
i badhuset.

Text och foto: Marie Lundin, Kristoffer Kåren
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Telefon: 0622-193 90 • E-post: nasaker@handelsbanken.se
www.handelsbanken.se/näsåker 

Öppettider från 1 september
Måndag 10 – 13  

14 – 17

Tisdag Tidsbokning

Onsdag Tidsbokning

Torsdag 10 – 15

Fredag Tidsbokning

Så är då årets sommar tillända. En fantastisk som-
mar på många sätt.

Några som är jättenöjda med den härliga sommaren är 
Marianne och Sture Persson som driver Fäbodammen 
i Lidgatu.

– Vi har haft en mycket positiv trend under det här årets 
sommarsäsongen. Ökade antal gästnätter, fler matgäs-
ter än föregående sommar samt att vi har hållit ner kost-
naderna gör att vi andas optimism inför kommande år, 
säger Marianne och Sture samstämmigt.

Förnyad lunchmeny med inslag av spännande filip-
pinska rätter blandad med hemlagad svensk husmans-
kost har slagit väl ut. Utökad à la carte meny, smarriga 
mackor och ökat antal beställningar av smörgåstårtor 
har givit ett ljuvt klingande kassaklirr.

– Vi har märkt att folk sätter sig i bilen och åker en bit 
för att besöka oss och äta en bit mat. Däremot så ser 
vi gärna fler Näsåkersbor vid matborden. Vi har några 
riktiga stamkunder, men fler får plats säger Marianne 
och Sture.

Dessutom så hälsar man även föreningar och företag är 
välkomna att boka in möten och andra sammankoms-
ter. Dessutom är Fäbodammen mycket väl lämpad för 
privata tillställningar både vid glädje som vid sorg.

Varannan tisdagskväll har man trevliga spelstugor där 
spelmän träffas och spelar tillsammans. Såväl nya spele-
män som åhörare är välkomna, säger Marianne Persson.

Inför kommande sommar är det lite spännande men hit-
tills hemlighetsfulla överraskningar på gång i anslut-
ning till Fäbodammen, hälsar paret Persson medan man 
avnjuter en välförtjänt fika.

Text: Göran Sandman

Rejält uppsving
för Fäbodammen

Det är aldrig för sent att börja spara!
– till buffert, drömresan, huset, barnen med mera. 
Välkommen in så hjälper jag dig.

Mari

(Tillfälliga avvikelser kan förekomma)
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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

Bi-draget
önskar alla kunder, nära 
och kära en härlig höst!

Öppet fredag kl 13-17 
Storgatan 23, Näsåker

Återanvändning ett klimatsmart alternativ!
Produkter från Biofood

OBS! Vi tar inte kort

IngaMari Solders
ingamari@vildros.com

Tel 0622-103 99, 0703 47 50 97

www.vi ldros .com

Behandlingar som hjälper dig 
hitta ditt lugn och din kraft.

Rabatt enligt ubuntu.
För info se www.vildros.com

Mottagning på Kroppart 
Medborgarkontoret
Nipvägen 7, Näsåker

Välkommen!

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

www.nipoptik.se

Hos oss får
du kompetens,

valfrihet
och omtanke

Välkommen!

BYALAGET

N
ÄS Å K E R S  S A M V E RKAN

ByabladetGör som Roger,
annonsera i Byabladet!
”Jag har fått många nya kunder 
i närområdet tack vare att jag 

annonserar i Byabladet” 

Roger Nilssons Måleri AB
.
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Urhuset Näsåker Friskvård 

 
Nina Pudja Erbjuder 

Massage:  
bra när du har ont i musklerna  
och som friskvård /avkoppling. 

Healing: 
 avslappnande, helande och lugnande  

för stressade kroppar och sinnen. 
Ortobionomi: 

är en mjuk och effektiv behandling för  
leder, ligament och muskler. 

Energimassage:  
Både avslappnande och energigivande. 

Inspiration: 
Samtal, mental träning, uttryck. 

Utbildning:  
Energimassage start 23 januari 2015 

  Ta hand om dig själv i höst det lönar sig. 
Tidsbeställning och info 

070-21 24 225, 0622-101 34 
Välkomna 
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Börja med chokladlagret.
1. Blötlägg samtliga gelatinblad, tre stycken på samma gång så går det lite snabbare. 
De ska blötläggas minst 5 minuter.
2. Koka upp grädden och slå sedan i den hackade blockchokladen samt honungen. 
Rör detta tills det smält ihop.
3. Kramar ur vattnet ur ett gelatinblad och blanda ner det i chokladgrädden.
4. Häll upp i fyra tjusiga glas.
Det ska kylas och stelnas i minst 30 min innan nästa lager slås på.
5. Dela vaniljstången på längden och skrapa ur fröna. Lägg vaniljstången med frön 
tillsammans med grädde och socker. Låt det koka upp.
6. Krama ur vattnet i ett gelatinblad och rör ner det, låt svalna i ca 10min.
7. Lyft upp vaniljstången, häll försiktigt smeten över chokladlagret.
Ställ i kylen minst 30 min för att stelna.
8. Häll ca 1 1/2 dl skogshallon i en finmaskig sil. (Jag använder skogshallon för att 
det smakar verkligen hallon!) Ställ silen på en bunke, mosa sedan och pressa ut 
saften ur hallonen med en gaffel eller sked.
9. Koka upp grädde och socker. Ta av från värmen och kramar ur gelatinbladet och 
rör ner i grädden. Blanda sedan ner saften ni pressat ut ur skogshallonen i grädden.
Låt sedan svalna i ca 10 min.
10. Slå sedan skogshallonlagret försiktigt i alla glas så att det blir en jämn nivå.
Ställ i kylen och svalna i ca 30 min.
Garnera sedan med blåbär eller hitta på något eget att garnera med.

J-Ps Krubb      Tugg& 

J-Ps pannacotta med choklad, 
vanilj och skogens bär
4 portioner

Chokladlager:
1 gelatinblad
1 1/2 dl grädde
1/2 dl hackad ljus 
blockchoklad
1/2 tsk honung

Vaniljlager:
1 gelatinblad
1/2 vaniljstång
1 1/2 dl grädde
1 msk socker

Skogshallonlager:
1 gelatinblad
1 1/2 dl skogshallon
2 dl grädde
1 msk socker

Blåbär till garnering

Hej alla Byabladsläsare. Här ska ni få ett smarrigt och enkelt recept på vad ni kan använda er av 
med de bär ni plockat i skogen. Trevlig höst önskar jag er och lycka till!
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Telefon/fax: 101 78
Verkstad, Åsmon: 301 13

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

0622-101 00, 070 656 49 06 
www.fabodammen.com 

Catering – Sällskap – Fest – Konferens 
– Möten – Fullständiga rättigheter 

– Frysta matlådor

Vinteröppet fr o m 1 oktober:
Vardagar: 11–15 

Övrig tid: Bokningar  
Helger: Stängt

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.

OMSJÖ 070-320 78 98

Årets

 soloföretagare

Entreprenadmaskiner
Mark- och vägarbeten
Snöröjning mm

Tisdagar fr o m den 9 sept, 
kl 13.30–15.00 förutom skollov (v 44)

Församlingshemmet, Näsåker 

Kyrkans föräldra- 
och barngrupp

välkomnar liten som stor 
att umgås, sjunga och ha 

en trevlig stund tillsammans 
med kyrkans barntimmar. 

Vi bjuder på fika.

Klassisk massage
&

Bindvävsmassage
Medicinsk Qi-Gong

Biyunmetoden
Hatha Yoga

Medicinsk Yoga

Välkommen till

Jeanette Flodin
Diplomerad i samtliga...

070 227 85 62
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Näsåkers Hem & Skola 

önskar att alla barn, ungdomar, 

föräldrar och skolpersonal en 

mysig, skön och rolig hösttermin

För första gången arrangerades det i början av juni 
en cykeltävling i Åsmon för barn i alla åldrar. 

Barnen och ungdomarna kunde välja på tre olika ba-
nor med anpassade hinder, tävlingar och utmaningar 
efter banornas väg. Minsta deltagaren var 3,5 år och 
deltog med springcykel i mellanbanan på en kilome-
ter. Det fanns en bana på endast 500 meter runt parke-
ringen men eftersom deltagarna valde vilken bana de 
ville köra blev det den största och den mellersta som 
var mest populär. 

Äldsta deltagaren cyklade den stora rundan på två kilo-
meter. Det var ca 30 tävlade och alla fick priser. 20 
kronor kostade det att delta och då blev barnen bjudna 
på fika efter tävlingen. 

Fantastiskt bra ordnat, med förväntansfulla barn, gott 
fika och strålande väder ända fram till prisutdelningen 
som skedde inomhus eftersom det kom en störtskur. 
Arrangörerna verkade nöjda och hoppas att cykeltäv-
lingen kan bli en återkommande tradition som flera 
kommer välja att delta i. 

Text och foto: Marie Lundin 

Cykeltävling på Kägelvallen
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Nu utökar vi vårt redan tidigare välfyllda trygghets- 
paket med 10 års garanti på varmvattenberedaren*.  
Läs mer på thermia.se.

NYHET! 
ÄNNU TRYGGARE VÄRMEPUMPAR.

*Gäller Thermias alla villavärmepumpar med enkelmantlad varmvattenberedare,  
  producerade fr.o.m. februari 2013.

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.
Allmogeportar, fönster, 

trappor, glaspartier 
och inredningar.

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

www.nasakerssnickeri.se

Utför alla sorters arbeten inom
Mark och anläggning

Lastning • Snöröjning • Buskröjning
Även försäljning av vägtrummor m.m.

072-746 36 78
Myre 155, 880 30 Näsåker

e-post: lennart@stromboms.com

För predikoturer, se
annonser i TÅ torsdagar.

Pastorsexp tfn 0622-100 21

Välkommen 
till höstens 
verksamhet 

i våra 
församlingar

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

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

Vi säljer Tudor bilbatterier 
till bästa pris!

Superpris på 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.

Vinterdäckstider!

Hamptjärnsvägen 18, Näsåker • Mobil 070 640 54 02
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Det är härligt att fylla frysen med bröd inför höstens 
jakt- och fikadagar. 
Morgonmackan och kvällsfikat finns i frysen och det sma-
kar nybakat. Utan konserveringsmedel och helt ekologiskt 
om man väljer att baka med EKO-ingredienser. Efter en hel 
dag i stugan var både armar och ben lika möra som ryggen. 
Men det var det verkligen värt. 
Tack Anna Stattin och Matilda Åkerman för hjälp med 
gräddning, kavling och det trevliga sällskapet!  

Hyr bagarstugan du med! 
Om du vill baka tunnbröd kan du hyra Hembygdsfören-
ingens bagarstuga på Prästnipan. Det kostar 50 kronor per 
dag. Då får du tillgång till stugan, men ved och redskap 
får du själv ta med. Och så måste du vara medlem i Hem-
bygdsföreningen. Bagarstugan bokar du med Majken på 
Ica Ritzéns.

Text och foto: Marie Lundin

En dag i bagarstugan

Halvtjocka kakor
4 liter mjölk
500 g smör
2 paket jäst (50 g)
1 flaska ljus sirap
3 msk salt
5 msk brödkryddor

  

Lions 50-årsfirande fortsätter med 
Lionsdagen lördag den 20 september på Stureplan

Kom och prata med oss!
Vi bjuder alla på kolbullar!
Sänkta bränslepriser!

Hjärtligt välkomna!

2 tsk hjorthornsalt
3 kg vetemjöl
2 kg rågsikt
Blanda ut jästen med lite 
av vätskan. Blanda sedan allt 
och låt jäsa ca 2 timmar.
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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

Bruksvägen 18, 881 41 Sollefteå      Tfn 0620-156 30       

Det är vi som trycker Byabladet och tackar 
Byalaget för förtroendet

www.printinmind.se

PrintInMind

0620-156 30
www.alinea.se

Hjälper dig med 
dina trycksaker och 

annan marknadsföring!

 För dig som har/gör 
tryckfärdiga PDF:er.

Räkna fram tryckpris själv 
och beställ via hemsidan

Äntligen höst och jag är tillbaka 
på riktigt. Nu kan ni komma till 
Salongen under hela hösten och 
fram till jul. – Oj, vad det känns 
kul, tycker jag…

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

Fr o m måndag den 1 september finns jag på Salongen alla 
vardagar med undantag för vissa fredagar. Det kommer 
vara öppet minst en kväll varje vecka och de finns lediga 
tider fr o m vecka 36. Varmt välkomna tillbaka!
Ring eller kom in om just du är nyfiken på vad jag kan 
erbjuda dig! Klippning, färgning eller lockar?
Kanske ska du testa att färga ögonbryn eller fransarna?
Marie Lundin

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

Tel: 301 43

Allt inom VVS
och värmepumpar

 Telefon 070 6905 22 78 12

Kom och prata med oss!
Vi bjuder alla på kolbullar!
Sänkta bränslepriser!

Hjärtligt välkomna!



38   •   Byabladet

VÅGRÄTT:

 6.  Dataord
 8.  Tropisk ört
 9.  Stuvning på kött
11.  Föregångare till TÅ
12.  Grejor
13.  Handbok i fickformat
17.  Hudsvulst
18.  Hallon
19.  Desinfektionsmedel
20.  Förkortning av item
21.  Av saften görs drycken pulque
23.  Inte så presentabel person
26.  I gamla betygsskalan 
  = ”icke utan beröm godkänd”
27.  Entusiasm
29.  Hända

30.  Singular
31.  Akut
33.  Nu med Domän
34.  Kallas ibland majolika
35.  Ingår i kaolin
37.  Kadaver
38.  Maträtt
39. Kan vara väl
40.  Orda
43.  Var Sibelius byxor
45.  På Ankara-bil
46.  777
48. Kan pannkaka vara
50.  Med motsats
51.  Skåda
53.  Radium
54.  Lugn
55.  Stämma

58.  Avsnitt
60.  Djärv
63. En sådan kropp absorberar
      all strålning
66. Streck i räkningen
67. Efter åtta
68. Griper
69. Läkare
72. Högt uttala
73. Dryck
74. Repstump
75. Ytterst sockerhaltig
76. Konsumera
78. Odens bror
79. Bort
80. Sällskapsspel
81. Oredig
82. Isöppning

LODRÄTT:

 1.  Tellur
 2.  Dumbomsrop
 3.  Benämning på riksdaler 
  och skillingar
 4.  Individuell Människohjälp
 5.  Sticka iväg
 6.  Ånyo
 7.  Där ligger Kara-Kum-öknen
 8.  Filur
10.  Stad i norra Japan
12.  Mästerskap
13.  Innebär våganvändning
14.  Papegoja
15.  I grekiska alfabetet
16.  Tillverkad av ylle
20.  Förebild
22.  Gammalt kortspel
24.  Allt klart!
25.  Färden
28.  Använder frätande medel
31.  Kvinnoplagg
32  Skämta
36.  Dofta
39.  Inkräktare
41.  Fattigdom
42.  Bestämning till ett substantiv
44.  Bibeln, del 2
47.  Gjorde bl.a. ”Semestersabotören”
49.  Behandlar lederna
52.  Gravera
56.  Östersjö-ö
57.  Använder bestämd plan
59.  Bruten
61.  Upprätt
62.  Småsnål
64.  Stegfull
65.  Prostituerad i gamla Grekland
70.  Del av match
71.  I spådom
72.  Östersjöstad
75.  Kolvass
77.  Gräs
78.  Betygsförkortning

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      B O S S E 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 79 80

81 82

Skicka lösningen senast den 19/10 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 • 2014

Namn:________________________________________________   Adress:_________________________________________________________________________
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Nästa nummer kommer ut vecka 47
Skicka artiklar och annonser före den 2 november

→ K 0 N S T V E R K
K O P I A Ä D E L
0 L E R 0 R A O
→ O R I G I N A L

↓ F B O N A D N S L Ö
S I D A I E T A P I R
V A R R K L I A R N N
Å T A E T U I G R E J A
R G I V A G A L A T E R
T Ö D I T E I N BOSSE N
O K O R T S N A G G A A
L E O D U A G E R T
K O N T N R G A R V A D
A N T A G A R E A N R
T A N S Ö V   EE R I T U

Å N G E S   TT G O D E V
S T A N K S A A O S

E N I F A T T V I S A
J O R O L E A I D F
A R M R I N N A N D E T

Lösning på Byakrysset 2 • 2014

Prenumeration
Alla hushåll i Näsåker får
Byabladet. Övriga i Sverige
kan prenumerera. För endast 
140 kr/år får du fyra full-
matade nummer direkt hem 
i din brevlåda oavsett var du 
bor i Sverige.

Byabladet kommer ut med ett påsk-, sommar- 
höst- och julnummer.

Sätt in pengarna på BG 5015-6207 så skickar 
vi tidningen!
Glöm inte att skriva namn och adress på den 
som Byabladet ska skickas till.
            

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

BYALAGET

N
Ä

SÅ K E R S  S A M V E R K AN

Byabladet

Nr 2 2014 • Årgång 15

Urkult 20 år 
ÅSK i våra hjärtan

Manusinlämning för höstnumret senast 31 augusti

Vinnare är Eva Näslund, Näsåker som vinner 
en Trisslott. Grattis!

17 lösningar. Det är nog rekord!

december • jul  

Glada Byarutan

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

En lapplisa observerade en bil parkerad på högst förbjuden 
plats mitt inne i stadens centrum. Han tog fram penna och 
block och skulle anteckna bilnumret när han fick syn på en 
liten lapp på vindrutan:
– Var snäll och skriv inte upp oss, stod det på lappen. Vi ska 
gifta oss på rådhuset och är tillbaka om en kvart.
Lapplisan stoppade ned pennan och suckade:
– Nåja, varför skulle jag bråka om litet böter när borgmäs-
taren ger dem livstid?

Två män i Norrland sitter och pimplar och filosoferar på rik-
tiga mäns vis och dricker öl. Efter att ha suttit stilla i några 
timmar så säger Jim till Tommy:
– Hörrudu Tommy, jag tror att jag vill skiljas från frugan. Hon 
ha int´ prata med mig på två månader!”
Tommy funderar och dricker sakta ur sin öl innan han lång-
samt svarar:
– Näe, det tyck´ ja att du nog ska tänk igenom. Såna kärringar 
ä svåra å hitta...

När hon vaknade upp berättade en kvinna för 
sin man,
– Jag drömde att du gav mig ett pärlhalsband 
på alla hjärtans dag. Vad tror du det betyder?
– Du får veta ikväll, svarade han.
Den kvällen kom mannen hem med ett litet 
paket och gav den till sin hustru. Förtjust, 
öppnade hon paketet för att hitta en bok med 
titeln ”Hur du tyder dina drömmar.”



IVT Center!
Hos oss hittar du marknadens enda Svanen-märkta värmepumpar.

EU-certifierad utbildning inom värmepumpsinstallationer.

Sture: 070 649 39 81 • Illern: 070 284 91 11 • Zacke: 070 691 22 26

Nu säljer vi även mjukglass!

Storgatan 47, Näsåker

  Handla där du bor
– billigare än du tror!

Välkommen till Stureplan!
–  Rör/VVS, bygg, el, måleri
–  Biltillbehör, kem och olja
 även 20–25 liters dunkar
–  Kioskvaror, glass, korv och fika
–  Tvätthall
–  Stort utbud av fisketillbehör
 Vi säljer fiskekort!
–  Presenter och presentkort
–  Gasol från Primagaz
– Batteribyten klockor
– Miniapotek
– Frysta matlådor (flera rätter)

Öppettider: Vardagar 7–21 • lördagar  10–21 • söndagar  12–21 
Tel. / fax. 0622-101 70 • www.sturesror.com

OBS! Sänkta bränslepriser under Lionsdagen, 
lördag 20 september.
Välkomna att komma och bekanta er med Lions på Stureplan!


