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Den 11 oktober är det dags igen, då arrangerar 
Integrationsgruppen och Ådalslidens församling ett 
internationellt knytkalas på församlingshemmet. 
Alla är välkomna att ta med sig någon maträtt. Man 
kan också ta med sig något från höstens skörd att 
auktioneras ut på skördeauktionen. Fast det går lika bra 
att dyka upp utan att ha med sig någonting annat än 
sig själv. Tanken är att man ska umgås med varandra 
och ha trevligt över en bit mat. Levande underhållning 
blir det också. I år ska vi försöka ordna så att det finns 
tolkar som kan underlätta mötena med dem som talar 
ett annat språk.

För övrigt kan vi berätta att Byalaget har bestämt datum 
för seminariet om Näsåkers framtid, vilket du kan läsa 
mer om på kommande uppslag.

Temat kommer att ligga på samarbete. 

Så snart man är mer än två som ska göra någonting 
tillsammans uppstår en risk för konflikt, därför väljer 
många att gå undan och sköta sig själv istället. Jag tror 
det är omöjligt att undvika att det uppstår konflikter när 
man samarbetar, men att den stora utmaningen att bli 
bättre på att hantera dem. Inte nödvändigtvis lösa dem, 
men att just hantera dem. 

Våga möta varandra och erkänna varandras åsikter och 
våga bryta dem mot varandra utan att gå till attack. Och 
om vi dessutom övar oss i att lyssna både inåt och utåt, 
då tror jag att vi kan bli ännu bättre på att samarbeta.

Åsa Hedman

Internationellt knytkalas 
i repris
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Hur ser du på Näsåker nu och i framtiden?
1/ Vad är bra med Näsåker?

2/ Vad är mindre bra?

3/ Vad skulle du önska fanns?

4/ Hur tror du att Näsåker ser ut om 20 år? (2035)

5/ Tror du att ortsborna kan påverka framtiden?

6/ Har du någon idé om hur man skulle kunna 
skapa lokala arbetstillfällen?

André Själander 33 år, 
företagsledare på Själanders 
Åkeri. Född och uppväxt i 
Näsåker.

1/ Människorna och storleken.

2/ Att byn tyvärr håller på att utarmas.

3/ Ett fint hotell och en restaurang och mer folk i 
rörelse.

4/ Förhoppningsvis har restaurang- och hotell- 
visionen gått i uppfyllelse och vårt företag fortsatt 
att växa så att vi kan behålla och öka antalet 
arbetstillfällen i Näsåker.

5/ Ja helt säkert, det är bara vi som kan påverka vår 
egen framtid. Vi behöver se olika möjligheter att 
göra affärer och försöka göra dem i Näsåker.

6/ Man kan försöka ta reda på vad kunder förväntar 
sig i framtiden och våga satsa på detta. Oavsett vad 
det är så kommer det nog att skapa arbetstillfällen på 
respektive etablerade företag.

Anna-Maria ”Mia” Andersson 
41 år, servicehandläggare på 
Skattekontoret, har bott i 
Näsåker hela livet.

1/ Det är lugnt och tryggt för barnen att växa 
upp här. Vi har det vi behöver och allt finns inom 
gångavstånd.

2/ Att vi alltid måste göra allt själva. Det känns 
som om vi får väldigt lite hjälp från kommunen till 
exempel. 

3/ Inte som jag kan komma på just nu men jag 
såg gärna att kommunen hjälpte oss att utveckla 
ungdomsgården mera.
4/ Tyvärr tror jag att vi kommer att vara ännu färre 
som bor i Norrlands inland om 20 år så byn kommer 
nog att krympa och bli mindre. Jag hoppas att vi 
har åtminstone en affär kvar men jag är tveksam. 
Hoppas jag har fel!
5/ Ja, vi kan vara ambassadörer för vår bygd och 
kämpa för att fler ska förstå hur bra det är här så att 
de vill flytta hit. Fler måste också orka engagera sig i 
föreningslivet så att vi kan hålla verksamheterna igång.  
6/ Genom att försöka få företag och myndigheter att 
förstå att man med dagens teknik faktiskt kan sitta 
var som helst i landet och arbeta. Människor arbetar 
som bäst om de får leva och bo där de trivs.

Astrid Edler Eriksson 68 år 
och pensionär, hemvändare 
som är uppväxt i Jansjö men 
flyttade tillbaka till Näsåker 
2004.

1/  Närheten till naturen.
2/ Bristen på lediga hyres-lägenheter, lång väntetid 
för att få tid hos läkare. Byns enda bank har minskat 
på öppettiderna. Dyra matpriser.
3/ Fler hyresbostäder, bättre tillgång till läkare och 
fler arbetstillfällen.
4/ Om det byggdes fler hyresbostäder och mer 
vårdservice blir verklighet och min önskedröm – att 
fler butiker öppnade här, då är Näsåker en i högsta 
grad levande bygd även om 20 år.
5/ Ja, om man verkligen engagerar sig. Titta på 
Reseleborna!
6/ Genom att samla alla idésprutor till ett lokalt 
möte, för idéer finns. Om vi får nya medborgare 
med permanent uppehållstillstånd som vill stanna 
i Näsåker, kommer säkert många, för oss ortsbor, 
nya uppslag att komma fram. Matkooperativ likt 
Yalla-trappan som visades på TV häromkvällen, 
var till exempel ett mycket inspirerande program. 
Ortens företagare har kanske idéer eller behov som 
skulle skapa fler arbetstillfällen?  Det kanske finns 
uppslag eller önskemål från ortens pensionärer eller 
ungdomar som skulle kunna skapa arbetstillfällen?

Fortsättn. på sid 6.
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Seminarium 
om Näsåkers framtid
Den 7–8 november arrangerar 
Byalaget ett seminarium om 
Näsåkers framtid.
Huvudtemat för seminariet kom- 
mer att vara samarbete.
Bara genom samarbete kan vi 
komma framåt.
Näsåker är på många vis en 
blomstrande bygd där det händer 
förvånansvärt mycket för att vara 
ett så litet samhälle. Den som vill 
och har tid skulle lätt kunna delta 
i någon aktivitet alla veckans 
sju kvällar. Samhällsservicen är 
förhållandevis god och det finns en 
hel del människor som kan få sin 
utkomst på orten.

Thomas Gradins fantastiska filmer 
av landskapet från luften vittnar 
om hur mycket av markerna som 
fortfarande odlas. Och intresset för 
att såväl odla grönsaker som att 
handla närodlat tycks öka. Många 

som söker sig hit är intresserade av 
hitta en gård med en bit mark till. 

Oerhört mycket ideellt arbete läggs 
ner på att underhålla anläggningar, 
hålla i saker och driva olika akti- 
viteter.

Här finns en hel del företag, många 
fåmans- eller enmansföretag, men 
också det stora åkeriet med ett 40-
tal anställda.

Men det finns mycket som skulle 
kunna bli ännu bättre. Många före- 
tagare har det kämpigt och macken 
kanske kommer att tvingas stänga. 

Återkommande åsikter när man 
frågar runt på byn, och som också 
svaren i vår lilla enkät visar, är 
behovet av att öka samarbetet och 
bli bättre på att samarbeta.

Så, hur kan vi bli bättre på att 
samarbeta? det är den centrala 
frågan. 

Och det är detta som kommer att vara 
det bärande temat under seminariet.

Vid Byabladets pressläggning (den 
6 september) har vi inte hunnit 
spika programmet utan bara bestämt 
datum och tema som alltså är 
”Samarbete för Näsåkers framtid”

Välkommen, gammal som ung!

Åsa Hedman 
för Byalaget Näsåkers Samverkan

Foto: Jenny Staaf

Mer information kommer att ske 
genom affischering och en del 
utskick. Om du har tillgång till 
internet kommer du att kunna hitta 
info på facebook under gruppen 
Näsåker.
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1/ Vad är bra med Näsåker?

2/ Vad är mindre bra?

3/ Vad skulle du önska fanns?

4/ Hur tror du att Näsåker ser ut om 20 år? (2035)

5/ Tror du att ortsborna kan påverka framtiden?

6/ Har du någon idé om hur man skulle kunna 
skapa lokala arbetstillfällen? 

Eigel Edlund, 45 år är tidnings- 
bud och driver företaget EE 
Allservice/BK-System. 
Har bott i Näsåker hela sitt liv 
och aldrig haft behov av något 
annat.

1/ Att det är ett litet samhälle där alla känner alla 
typ…

2/ Avundsjuka och att alla känner alla…

3/ Ett ställe att gå och äta lite mat och umgås och 
kanske lyssna på lite musik. Typ som hotellet var en 
gång i tiden.

4/ Jag tror att det är ungefär som nu, fast bara en 
affär.

5/ Absolut men de kräver samarbete.

6/ Genom att minska krånglet för för småföretagare. 
Bättre samarbete mellan företagarna på byn, kanske 
få gamla företagare att underlätta för nya genom att 
upplåta lokaler som står oanvända.

Erika Bentsen, 31 år, bagare 
och konditor, nu mammaledig. 
Född och uppväxt på landet i 
Näsåker och Undrom, men 
bott många år i Göteborg 
innan flytten till Näsåker för 
tre år sedan. Orsaken var 
lusten att äga ett eget hus med 

egen gård, odla, renovera, skaffa flera barn och 
framförallt komma bort från en lägenhet i en 
storstad.
1/ Den vackra Miljön, huspriserna, de engagerade 
byborna. Här erbjuds det ett alternativ till det 
stressiga storstadslivet. 

2/ Att det är så svårt att få ett arbete.

3/ Jag önskar att hotellet skulle vara levande med 
musikscen och pub. Men även att det fanns fler 
arbetstillfällen så att fler människor skulle kunna 
överleva här i byn.

4/ Rätt liknande som i dag.

5/ Självklart! Genom att fortsätta handla, stödja och 
kämpa för Näsåkers företag, föreningar, skola och 
hälsovård.

6/ Genom att kommunen och Vattenfall till exempel 
kunde erbjuda företag subventionerade elpriser för 
att fler företagare skulle vilja etablera sig i området. 

Kristoffer Kårén 27 år, drift-  
ingenjör på Svenska Kraftnät  
är född och uppväxt i Resele 
och har flyttat runt en del i 
Sverige, men ville hem och 
flyttade till Näsåker för två år 
sedan.

1/ Folket och närheten till naturen.

2/ Näsåker är det inget fel på, snarare kommunen 
som Näsåker ligger i.

3/ Nej inte vad jag kan komma på.

4/ Bra fråga, jag tror att Näsåker är större än idag, 
med större/mer jordbruk för att möta efterfrågan på 
ekologiskt och närodlat. 

5/ Absolut, byn är ingenting utan folket som 
bor här. Genom att engagera sig i frågor kring 
byns utveckling, där det viktiga är att ha en bra 
sammanhållning så att alla drar åt samma håll.

6/ I grund och botten måste det satsas mer pengar 
på landsbygden vilket inte görs idag (tvärt om). Så 
först måste vi byta ut en hel del beslutsfattare. Sedan 
då byarna har mer resurser finns det möjligheter till 
mer jobb överallt tror jag. 

Marie Lundin, 32 år, frisör 
med egen salong. Född och 
uppväxt i Näsåker, men 
flyttade i samband med gym- 
nasiestudier på annan ort. 
Bott på många orter i Sverige, 
men återvände för sju år sedan 
”för att det är min hembygd 

med en underbar natur som kan ge mina barn en 
härlig uppväxt.” 

1/ Alla olikheter och likheter, naturen, skolan, 
förskolan, badhuset, skidbacken, älven, niporna och 
Urkultfestivalen. 

2/ Att vi måste kämpa hela tiden för att överleva alla 
besparingar. 
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3/ En restaurang och en samlingsplats för vuxna 
och barn och ungdomar och en ordentlig lekplats. 
Lunchbuffé någon dag i veckan och ”after work”. 

4/ Som nu fast ännu bättre. 

5/ Absolut, om vi orkar kämpa vidare, uppmuntrar 
varandra och hjälps åt. 

6/ Genom att skapa samarbeten mellan till exempel 
skidbacken och hotellet eller yogaverksamheter 
och hotellet. Marknadsföra turistutflykter som till 
exempel fisk- och jaktupplevelser till fördelaktiga 
priser. Och genom att förädla våra skogars guld. 

Oskar Lago, 29 år, arbetar som 
vägledare på Ung Integration 
hos socialförvaltningen i 
Östersunds kommun. Flyttade 
från Näsåker för fyra år sedan 
på grund av studier. Brukar 
få hemlängtan några gånger i 
månaden. Skulle gärna flytta 

tillbaka om det fanns jobb, fast sambon vill ändå 
inte bo på en så liten ort.

1/ Det finns en trygghet och en gemenskap där 
människorna ställer upp för varandra på ett sätt som 
inte riktigt görs i städer och i andra mellanstora orter. 
Det finns fortfarande eldsjälar som gör mycket för 
att göra vardagen dräglig och meningsfull. Sådana 
som ställer upp och jobbar ideellt för de yngre och 
äldre i byn.  Men det allra bästa med Näsåker är 
mina nära och kära vänner som jag vet ställer upp 
för mig om jag skulle hamna i knipa. De ställer upp 

för mig lika mycket som jag skulle ställa upp för 
dem. Det är trygghet.

2/ Allting har sina utvecklingsmöjligheter såklart, 
men vad dessa möjligheter skulle kunna vara kan 
jag tyvärr inte svara på.

3/ En kraft som kan samla byborna till att sträva 
mot ett gemensamt mål. Någon eller något som kan 
motivera samtliga att gemensamt utveckla bygden 
och göra den attraktiv för till exempel barnfamiljer 
så det kan ske en föryngring för att bryta den negativa 
trenden som sker i större delar av Norrlands inland.

4/ Det är svårt att säga, men jag hoppas att skolan 
finns kvar. Att idrottsföreningen ÅSK fortfarande 
kan dra till sig såväl aktiva tävlande som motionärer. 
Att byborna fortsätter att ställa upp för varandra och 
hjälper de som har det svårt och de som är utsatta i 
samhället.

5/ Vilka andra skulle kunna påverka utvecklingen om 
inte just ortsborna? Ja. Om alla strävar mot samma 
mål och orkar stå upp för bygdens bästa så tror jag 
absolut på att ortsborna kan påverka utvecklingen. 
Så länge det finns drivande människor som sliter 
för förbättring och som hela tiden vill utvecklas och 
utveckla så kommer det till slut att gå framåt. Det 
är viktigt att se till möjligheterna för de är oändliga.

6/ Genom att finna just det som är unikt för Näsåker 
och som får människor från land och rike att besöka 
Näsåker. Urkultfestivalen är ett sådant exempel.  
Men det finns ju inga ”quick fixes”.

En ”mindmapp” från ett visionsmöte 2010 där deltagarna gav sin syn på Sollefteå kommun.
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För några veckor sedan fick jag och min familj 
reda på att vi får permanent uppehållstillstånd i 
Sverige. Det var en fantastisk känsla. 
Det har varit en lång resa för oss och jag vill gärna 
berätta för er om vad det var vi lämnade och hur det 
var att komma hit.

Jag älskar Syrien och jag älskar staden Aleppo som 
vi bodde i. Jag, min fru Mischo och vår dotter Leslie 
hade ett mycket bra liv innan kriget kom. Vi trodde 
inte att vi under några omständigheter skulle kunna 
lämna Aleppo. Det är en mycket gammal stad med 
vackra byggnader, men också ett modernt centrum för 
industri och handel. Jag var säljchef på ett stort företag 
som importerade och sålde exklusiva babyartiklar. 
Min fru arbetade som tränare på ett fitnesscenter. 

Vi arbetade mycket hårt, men tjänade också bra så 
vi kunde unna oss att bo en rymlig lägenhet i ett fint 
bostadsområde och ha två moderna bilar. 

Men efter hand blev det allt svårare att uppskatta det vi 
hade, på grund av inbördeskriget som bröt ut i mars 2011. 

Men fortfarande kunde vi inte tänka oss tanken att 
lämna Aleppo, lämna all släkt, alla fina vänner, alla 
tillhörigheter och allt det som vi byggt upp. Så vi 
stannade i Syrien, trots bomberna och alla problem 
som uppstod i närheten av vårt hyreshus som låg mitt 
i skottelden mellan de stridande parterna. Dag för 
dag började det bli allt mer riskabelt att röra sig i vårt 
område. Strömmen bröts, vattnet tog slut och internet 
fungerade sällan, men trots det kunde vi ändå inte 
tänka oss att lämna Aleppo.

Inte förrän den dagen då något fruktansvärt hände. 
Det var när min dotters vän och lekkamrat Moris fick 
en förlupen kula i huvudet när han lekte med henne 
på förskolans gård. Han var fem år och föll ihop 
mitt framför hennes ögon. De brukade alltid leka 
tillsammans eftersom våra familjer var nära vänner. 
Vår dotter berättade gång på gång om blodet som rann 
ur huvudet på hennes vän och hur han hade fallit ihop 
alldeles tyst. Hon sa: ”Moris är död, Moris är död.”

Den händelsen förstörde all vår glädje och medan vi 
grät frågade vi varandra: ”Vad hade vi gjort om kulan 
hade träffat vår dotter istället?” Och vi försökte lugna 
varandra med att säga att det var ödet och Guds vilja. 
Men då bestämde vi oss också för att sälja allt vi 
hade och fly från Syrien. Vi sålde lägenheten, bilarna 
och våra smycken, men till underpris på grund av 
krigstillståndet. Och vi bestämde oss för att ta risken 

att dö på vägen, hellre än att vänta på att döden skulle 
komma och ta oss.

Vi lämnade Aleppo i mitten av september 2014 för 
att försöka ta oss till Sverige. Men det fanns inget 
sätt att komma hit på laglig väg utan vi fick betala 
människosmugglare och köpa falska papper som 
kostade enorma summor. Resan från Syrien till 
Sverige kostade sammanlagt omkring 250 000 kronor 
för oss, pengar som vi hade tjänat ihop under många 
års hårt arbete.

När vi landade på Arlanda i december hade jag nästan 
inga pengar alls kvar. Men vi togs emot och blev sända 
till Näsåker för att bo i hyreshuset på Orrvägen 4 i 
väntan på besked om uppehållstillstånd.

Och vi kan inte uttrycka nog mycket tacksamhet 
gentemot människorna här.

Näsåker är en mycket liten by, men människorna har 
mycket stora hjärtan. Ni har sett oss som systrar och 
bröder och en del av era familjer. Ni har öppnat era 
dörrar och släppt in oss i era hem. Vi har delat så 
många stunder och deltagit i så många aktiviteter och 
ni har tillgodosett alla våra nödvändiga behov.

Vi har känt att vi har varit bland vänner.

Och när vi fick besked om uppehållstillstånd delade ni 
vår glädje som om den vore er egen, vi kommer aldrig 
att glömma det.

Nu ligger vägen öppen för att vi ska kunna skapa oss 
ett anständigt liv i vårt nya land. 

Jag och min familj ber till Gud dag och natt att det ska 
bli fred på jorden. Och att varje flykting ska få skydd 
och en säker plats att sova på.

Tony Shaabo

”Och när vi fick besked om uppehållstillstånd 
delade ni vår glädje som om den vore er egen, 
vi kommer aldrig att glömma det”
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Oväntat besök i Häxmo
I somras valde över hundra tyska 
scouter att slå läger i en glänta i 
skogen i Häxmo.
Den tämligen regniga veckan 
efter Urkultfestivalen började det 
dyka upp ungdomar med stora 
ryggsäckar och kartor i hand på 
vandring genom byn. Men det var 
inte som många kunde tro, några 
eftersläntrare från festivalen utan 
tyska scouter på väg att samlas i ett 
läger nere vid älven i Häxmo.

Över hundra scoutungdomar från 
norra Tyskland tillbringade fyra 
dagar på Per-Olov och Lisbeth 
Olssons äng nere vid älvstranden.

Lägret var avslutningen på en tre 
veckor lång vandring som de varit 
ute på i mindre grupper om fyra i 
varje. Ungdomarna är mellan 9 och 
17 år och deras årliga långhajk till 
främmande platser är en övning 
i att klara sig fram i världen med 
hjälp av karta, kompass, lagom 
mycket packning, god planering 
och stor öppenhet. 

De som sammanstrålade i Näsåker 
hade utforskat vitt skilda platser i 

de nordiska länderna, från trakterna 
i närliggande Hammarstrand i Jämt-
land till Kungsleden i Lappland 
eller sjön Femunden i Norge.

– En central del handlar om att öva 
sig i samarbete, men också om att 
vara nyfiken på och lära sig något 
om människorna och den plats 
man besöker, berättar gruppledaren 
Michael Steiger.

Ingela Nilsson på Ingelas Café blev 
till exempel glatt överraskad när hon 
fick oväntat besök och alla scouter 
vällde in för att beställa varm 
choklad. Man gjorde också utflykter 
till hällristningarna och Åkvisslan.

Men annars ägnades dagarna främst 
åt gemenskap i lägret i form av 
att dansa, leka, umgås, laga mat 
och berätta för varandra vad man 
upplevt. Och att ha tävlingar i till 
exempel skogsorientering eller sång 
och musik.

Anledningen till att själva upp- 
samlingen skedde i Häxmo, beror 
på att Anne Hemmerling som bor 
på Forsåsmon, som ung, själv var 
scout i samma scoutkår och tipsade 

Michael Steiger om att komma till 
Näsåker.

Steiger var mer än nöjd med tipset 
från Anne.

– Det här verkar vara intressanta 
trakter där folk hittar på saker 
och engagerar sig i samhällsut- 
vecklingen, sa han och menade 
att det vore intressant att komma 
tillbaka och ta reda på mera.

För Anne blev det ett kärt återseende 
att träffa ledarna i sin forna scout-
grupp och att påminnas om vad 
tiden som scout innebar för henne.

– De åren var fantastiskt utveck- 
lande för mig, säger hon.

Det tillfälliga lägret med 20-talet 
svarta tält och ett myller av stojande 
ungdomar imponerade på de bybor 
som kom på besök.

– De verkar ju ha så kul och inte en 
mobiltelefon så långt man kan se, 
menade Christina Mellin som kom 
ner med kakor till lägret.

Text och foto: Åsa Hedman
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Det är en av de där riktigt 
varma augustidagarna och fil- 
men ”Antman” ska visas på 
Markusgården. Det är nog solen 
där ute som gör att biobesökarna 
blir få denna söndagseftermiddag.  
Emil Olofsson Svensson och Theo 
Eriksson är två av biobesökarna. 
De är entusiastiska. För första 
gången någonsin ska de gå på bio 
själva, utan sina föräldrar. Och 
de tycker filmen verkar jättebra. 
”Det är roligt att se en film om en 
superhjälte” säger Emil.

Malin Kentoft är ny föreståndare för 
Markusgården. Hon har ett varierat 
jobb och en del av arbetet är att vara 
biovärd. Hon kommer att arbeta 50 
procent och tillsammans med den 
nya styrelsen håller hon just på att 
göra upp en plan för verksamheten.

– En av de saker som vi ser över är när 

och hur vi ska visa film säger Malin. 
Kanske gör vi en enkät som folk på 
byn får svara på för att se vilka dagar 
och tider som passar bäst.

Ulf Breitholtz är en av dem 
som sitter med i styrelsen för 
Markusgården. 
– Just nu gör vi en fastighetsöversyn 
och en åtgärdsplan för att se hur 
vi kan fräscha upp gården och för 
att hitta sätt att dra ner på upp- 
värmningskostnaderna säger han.  

Malin berättar att hon har många idéer 
och visioner med Markusgården och 
hon hoppas att det framöver kommer 
kunna bli mer verksamhet där. En av 
de saker som Malin skulle vilja göra 
är att återigen anordna filmfestivaler. 
Hon berättar också att hon skulle 
önska att det fanns en filmklubb 
som var med och planerade och 
genomförde festivalen. 

Malin pratar också om att det skulle 
vara roligt att ha pubaftnar och 
mässor av olika slag, till exempel 
mat- eller trädgårdsmässor.

Hon skulle också vilja fixa till 
lokalerna så att det lättare går att 
använda dem för fester. Malin vill 
helt enkelt att det ska hända mer på 
Markusgården framöver. 

Så håll utkik fram över på vad Malin 
och den nya styrelsen hittar på!

Text och foto: Emma Nyman

Markusgården är på G

Information om vad som händer på 
Markusgården finns på facebooksidan 
Markusgården Stiftelsen. Det sätts även 
upp affischer på byn med information 
om filmer med mera. 
På www.bioguiden.se finns hela det 
planerade bioprogrammet. 

Emil och Theo ser fram emot att få se 
en superhjälte.

Malin Kentoft, ny föreståndare för Markusgården.
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Tredje gången gillt är ett gam- 
malt uttryck som visade sig stäm- 
ma väl med genomförandet av 
den helnyktra familjefestivalen 
Family Roots. 
Vi har nämligen gjort en förlust 
rent ekonomiskt de första två åren 
men i år blev det vinst! Hela 21 000 
kronor lyckades vi få ihop denna 
underbart soliga lördag. Pengar 
som oavkortat kommer komma 
barn och ungdomsverksamheter i 
Sollefteå och Kramfors kommun 
till godo.
Vi passar därför på att tacka 
alla deltagande vuxna och barn 
för att ni ville komma och lyfta 
detta event till nästa nivå. På vår 
hemsida (karlekskrigarna.se) samt 
på vår Facebook-sida kan man 

kika på Thomas Gradins vackra 
flygfilmningsvideo från festivalen. 
Väl värt en titt vill jag lova. 

Alla 380 besökare var nöjda med 
både utbud på aktiviteter och 
musik. Vi lär oss än, så vissa 
förbättringar finns dock att vänta 
redan inför nästa år. Vi jobbar 
med att etablera oss som en bra 
scen att nå ut med sin musik på 
för osignade artister och band. Vår 
fantastiska festplats skapar redan 
den ett visst intresse, mycket tack 
vare att det även är skådeplats för 
Urkult. Vi fick även väldigt positiv 
feedback från alla artisterna för 
äventyret de fick med boendet i 
Uppströms jurtby. Mest av allt så 
tyckte dock långväga besökare 
samt artister att stämningen och 

byn Näsåker med omnejd i sig är 
grundbulten för totalupplevelsen. 
Så ta vara på det goda omdömet 
kära ortsbor, det är inte enbart 
under Urkult besökare upplever 
vår fina by och levnadsplats som 
härlig och med fin energi.

Med detta säger jag väl mött alla 
besökare samt varmt välkomna 
nästa år även ni som av olika 
anledningar inte kunnat närvara 
på Family Roots. Ta er tid, kom 
och njut av vad vi skapar åt oss 
alla, hjälp oss samtidigt att hjälpa 
andra i behov av ekonomiskt stöd 
för sina barns aktiviteter.

Mika Moretti
Foto: Jenny Staaf

Vi hade till och med 
tur med vädret
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Fullmatad teaterhöst

Corpse Pine underhöll gästerna. 

Kabina Karlsson framförde sin egen poesi.

Tätt med ringblommor och rönnbärsklasar på borden. En trerätters- 
middag med pölsa(!) som förrätt och gofika till efterrätt och däremellan 
gravad älvlax, rostad grönkål, färskpotatis och en hemlagad majonnäs 
till grönsakerna. Både säsongsanpassat och närproducerat. Alltihopa 
tillagat av gästkocken Victor Fransson från Ed. 
Det var vad gästerna på Teaterföreningens höstfest blev serverade. 

Från scenen levererades ömsom poesi av Kabina Karlsson från Para och 
ömsom tung och tight blues av Sollefteåbandet Corpse Pine. Gästerna åt 
och njöt medan kocken svettades i köket. 

Teaterföreningens höstfest har blivit något av en tradition och är ett tillfälle 
att berätta om höstens arrangemang. (se evenemangskalendern på sidan 22).

– En föreställning som jag är mycket nyfiken på är Kerstin Thorvalls ”När 
man skjuter arbetare”, den utspelar sig till vissa delar i Sollefteå och tar upp 
skotten i Ådalen, säger Anne Hemmerling som är ordförande i Näsåkers 
teaterförening.

Redan i kväll, den 17 september sker höstens första arrangemang i för- 
eningens regi, då två av radions utrikeskorrespondenter dyker upp på 
Markusgården.

Text och foto: Åsa Hedman

Anne Hemmerling.

Victor Fransson.

Vi sitt och Tig ihop
Vi sitt och Tig ihopLänge
Umgås
På norrländskt visBekväm Tystnad
Trivsamt
Måttet på en god vänNär man fattat tyckeNär’e klicka

Samma våglängd
Då sitt vi och Tig ihopUmgås och trivs

                  Kabina Karlsson
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Den trofasta kvinnan, den kräv- 
ande kvinnan och den hyllade 
kvinnan är exempel på karaktärer 
i GöLe-duons nyihopsatta kvinno- 
tema som hade premiär på 
Kvinnominnemuséet. 
Den kraftfulla Gunilla Snolla som 
levde och verkade i våra bygder 
för tusen år sedan, har gett upphov 
till otaliga myter och legender. Det 
berättas om hennes färder med en 
älg som hon ömsom red på och 
ömsom spände släden efter. 

– Och så stor och stark var denna älg 
att den kunde frakta en kyrkklocka 
på ett halvt ton från Sollefteå till 
Junsele, berättar Göran Stenmark 
från Gårelehöjden.

Inför sitt uppträdande den 28 
augusti, hade han och Lena 
Eriksson från Näsåker, tagit fram ett 
musikprogram på temat ”kvinnor”.

Publiken fick följa med på en 
vindlande resa mellan olika 
kvinnokaraktärer från forntid till 

nästintill nutid. Många omvittnat 
starka sådana. Som till exempel 
hon som anklagades för trolldom 
under 1600-talets häxjakt, men 
som så till den grad läste lusen 
av åklagarsidan att både hon och 
hennes medanklagade friades.

Andra kvinnor som fick plats 
i GöLe-duons program under 
kvällen var den envisa änkan från 
Degersjöberget som så gärna ville 
tillbaka till sitt gamla hem att hon 
mitt i vintern styrde kosan mot 
Hökön, men frös ihjäl längs vägen. 
En rådig kvinna var bopigan Brita 
Regina Olofsdotter som med olika 
knep lyckades hålla påstridiga 
inbrottstjuvar borta från fäboden 
en hel natt. En visa från Lidgatu 
handlade om den ansvarstagande 
kvinnan, medan den alltid lika 
slagfärdiga Sampe-Kristina från 
Fransåsen fick representera den 
originella kvinnan.

– Det har varit oerhört roligt och 
inspirerande att arbeta fram det här 
temat, säger Lena Eriksson.

En lustig sak som duon upptäckte 
under sina efterforskningar, var att 
kvinnonamnet Göle (uttalas med j) går 
att återfinna i släktled efter släktled på 
Lenas sida, ända tillbaka till slutet av 
1600-talet.

– En händelse som ser ut som en 
tanke och något jag inte hade en 
aning om när vi bestämde oss för 
vad vi skulle heta, berättar hon.

Tipset på att jobba fram ett 
kvinnotema kom från kultur-  
föreningen Club Sebastian som var 
kvällens arrangör.

Nästa tillfälle att höra GöLe 
är den 26 september då duon 
serverar skrömt och skrönor 
på hembygdsgården i Lidgatu. 
Berättarkvällen på ”Nils-Olofs i 
Ligatu” har blivit en uppskattad 
tradition där publiken bjuds in att 
delta i berättarglädjen.

Text och foto: Åsa Hedman
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Jonna Jinton i Grundtjärn har 
vunnit pris för sitt fina foto – igen. 
Den här gången var det Vi-
skogen som utlyste en tävling 
om ”Årets bästa trädfotograf” 
och förstapriset renderar en 
publicering i VI.
Här skriver hon själv om vinnar- 
bilden:
”Jag tog bilden en tidig morgon 
i augusti. Jag hade ställt klockan 
på fem som vanligt för att åka 
ut och fota och då åkte jag till en 

plats jag inte stannat på tidigare. 
En bit in i skogen fick jag syn på 
den här gamla granen. Solen gick 
precis upp bakom den så om man 
ställde sig framför granen så såg det 
nästan ut som om granens konturer 
lyste. Det var en vacker effekt som 
fångade mig. 
Så jag ställde upp mitt kamerastativ 
och tog min fjärrutlösare i handen 
och gick fram till granen och höll 
om den och tog några bilder. Det 
var en väldigt magisk morgon 

och jag stod kvar där med granen 
i säkert fem minuter efter att jag 
tagit bilderna. Det var en sådan 
där speciell känsla i luften, och 
jag tyckte det var fint att dela den 
stunden med granen. Då anade 
jag inte att den här bilden sedan 
skulle komma med som finalist i 
en rikstäckande fototävling, och till 
slut vinna! 
Att sätta sig ned mot en gammal 
gran kan ge en stark känsla av ro 
och trygghet och det tror jag nästan 
alla kan känna. 
Skogen och naturen är min största 
inspirationskälla i allt jag gör och 
därför känns det väldigt fint att få 
vinna det här. Det ger mig lite ny 
energi och ny inspiration till att 
fortsätta göra det jag älskar”. 

Jonna Jinton är 
26 år, bloggare, 
fotograf och 
smyckesdesigner 
och bor i den lilla 
byn Grundtjärn, 
ca 3,4 mil 
ifrån Näsåker. 
Byabladet har 

skrivit om henne flera gånger i 
tidigare nummer. Om du har tillgång 
till internet kan du läsa mera om 
henne på hennes blogg: 
www.jonnajinton.se

I höst har ölälskare i Näsåker möjlighet att 
lära sig brygga sitt eget öl. Det är Torbjörn 
Granqvist från Sollefteå som kommer att hålla 
en kurs i ölbryggningens ädla konst på galleriet 
och kursgården Nordic Centre.
– Hantverk och självförsörjning är två saker 
som ligger oss varmt om hjärtat och vi vill gärna 
använda våra rymliga lokaler till mer än ”bara” 
konst, säger Helen Blästa.

Vad gäller galleriverksamheten är hon mycket 
nöjd med sommarens fotoutställning ”Human 

Nature” som slog besöksrekord och fick många 
fina kommentarer i gästboken

I mitten av november är det dags för nästa 
utställning då Alveola Ämting, Hanna Persson 
och Frida Sjögren som unga konstnärer från 
Härnösand, ställer ut foton, teckningar och 
installationer under temat Ångermanland.

Under december kommer tidigare näsåkersbon 
Annika Edin och hennes partner Karin Berg 
Klaving att ställa ut målningar och framföra valda 
musikstycken.

Öl och konst på Nordic Centre
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I början av sommaren började ÅSK (Ådalslidens 
Sportklubb) och andra ideella glada medhjälpare 
arbetet med att förbereda för den nya när- 
idrottsplatsen som vi i Näsåker skulle komma att 
berikas med. 

Först skulle den gamla hockeyrinksargen tas bort. Det 
genomfördes snabbt och smidigt. Efter Urkultfestivalen 
påbörjdes markberedningen. Många ideella timmar är 
gjorda och det ska ALLA ni som jobbat ha ett stort tack 
för: TACK! 

Ni har bland annat hjälpt till att lägga på markduk, 
skyffla ut mer stenmjöl och slutligen padda i omgångar 
tills dess att underlaget fick godkänt utav proffsen ifrån 
Swerink.

Nu började mattan med konstgräs äntligen att rullas 
ut och plötsligt växte en ny sportarena fram. Den 
nya stålsargen har monterats fast. Belysningen är på 
gång i skrivande stund, de vita linjerna är målade och 
inredningen; alltså målen, basketkorgarna och näten 
är också de på plats. 

Detta är ingen liten eller dålig investering, det handlar 
om en satsning på mer än 500 000 kr. Mer än en halv 
miljon kronor har alltså satsats i vår by, i Näsåker. 
Pengarna kommer från Sollefteå kommun, bygdemedel 
och Sisu.

Fritidsförvaltningen hade förordat grus, men vi i 
ÅSK:s huvudstyrelse lyckades förhandla oss fram till 
konstgräs.
Vi hoppas och tror att det kommer vara lättare för alla 
barn, ungdomar och vuxna att samlas, spela fotboll 
eller basket eller leka och i vinter åka skridskor. För 
det går att spola is direkt ovan på konstgräset. Jippihoo 
HURRA för oss i Näsåker! 
Välkommen till invigningen av näridrottsplatsen, som 
ännu saknar ett eget namn.

Med vänlig hälsning Ådalslidens SK 
och Sollefteå Kommun

Hockeyrinken... 

Testa att spela basket
& fotboll på konstgräs!
I vinter kan du åka skridskor
och spela hockey 

 19 september, kl 12

Bosse Nilsson,
Sollefteå kommun 
klipper bandet!

Vi bjuder på 
korv, saft 
och kaffe 

Vinn ett fint pris!
Vad tycker du att nya 
näridrottsplatsen ska heta?
Lämna ditt förslag i lådan 

Nya näridrottsplatsen – som inbjuder till lättsam lek och träning för alla åldrar – ligger vid Markusgården
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Vi tackar för förtroendet 
att bygga 

Näsåkers näridrottsplats
www.swerink.se

0650-54 34 40 •  Ullsättersvägen 6, Hudiksvall

Den kompletta sargleverantören

• 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...

2015

Byablomman

Storgatan 41, Näsåker • 0622-107 00

Vi tackar Sollefteå kommun och ÅSK
för att vi fick göra 

markjobben på näridrottsplatsen

Vi söker dig som vill 
hjälpa till i skidbacken
Liftkörargruppen som håller backen öppen behöver en person 
som delegerar arbetet. Jobbar t ex i förväg med ett schema till 
liftgruppen, talar om när det skall röjas och ev köper in 
snacks till försäljning. 
Ring gärna Marie Lundin, 0706 77 78 08 eller Anna-Maria 
Andersson, 0702 10 67 34 om du känner att du vill och kan 
hjälpa oss. 

PS: Vi ser gärna att flera nya 
personer hoppar in i gruppen!

Vi sponsrar därför med glädje ÅSK med 5000 kr och önskar alla mycket nöjen! 
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I hembygdsföreningens regi fortsätter nu arbetet 
med skolmuseet som ska byggas mittemot Pelle 
Molinstugan på Prästnipan.
Vi har sökt och fått bygglov, och under sommaren 
har också ledningar och rör för el, vatten och avlopp 
grävts ned med hjälp av Roger Lidén och LO Eriksson, 
båda ledamöter i hembygdsföreningens styrelse, samt 
undertecknad som är ordförande i föreningen. Under 
augusti började så rivningen av byggnaden i Norrmoflo 
som vi fått oss skänkt av Elisabeth och Leif Backlund. 

Rivningen har varit ett grannlaga arbete, med mycket 
tänk för att i möjligaste mån skona inredningsdetaljer 
och innertak och innerväggar, eftersom vi vill åter-
använda så mycket som möjligt. 

Rivningen av innertaken i stugan innebar dammoln i 
klass med slaget vid Lützen, då gammal jord, mossa, 
tidningspapper och musskit föll ner till våningen 
nedanför.

I skrivande stund är överdelen, vilken är vad vi i första 
hand ska använda, transporterad till Prästnipan, och 
går det som vi tänkt kommer vi resa huset innan snön 
kommer.

Vi påminner också om att vi har behov av gamla 
skolplanscher och annat skolrelaterat, så att museet blir 
roligt att besöka.

Text och foto: Christer Borg

Skolan – fortsättning följer

Köksspisen.

Överstycket på ytterdörren.

Roger river.

Fikapaus.
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Att spela in en skiva med tema 
Ångermanland var en länge 
närd dröm som i somras blev 
verklighet för Alex Fridell. 
Under en och en halv vecka i slutet 
av juni fick Nils-Olofsgården i 
Lidgatu tjänstgöra som både bostad 
och inspelningsstudio för honom och 
hans band. Något som närboende 
inte kunde missa då trummorna 
dunkade ut över nejden.

De levde primitivt och eldade i en 
pannvärmare för att få varmvatten till 
disk och hygien eftersom det varken 
finns vatten eller ström i huset.
Teknikern Limme Johnsson som 
aldrig varit norr om Stockholm 
tidigare var fascinerad.
– Efter två dagar kände jag hur pulsen 
gick ner. Det enda som stört mig är 
myggen och knotten, säger han.
Hela övervåningen var knökfull 
med inspelningsutrustning och till- 
fälligt indragen ström. Fem gitarrer 
och övriga instrument krävde 16 
mikrofoner.
– Folk har varit oerhört hjälpsamma 
och gästvänliga, säger Alex som 

är mycket nöjd med valet av 
inspelningsplats.

– Akustiken i huset har skapat ett 
alldeles speciellt ljud.

Alex som är uppväxt i Stockholm, 
men numera bor i Helsingborg, 
tillbringade några år i Lidgatu 
som barn och gick i skola i både 
Näsåker och Junsele. Numera är 
han uppe någon gång varje sommar 
och ibland under vintern. Det är 
hans olika intryck av landskapet 
och människorna som nu blir till 
en skiva. Men texterna har funnits 
länge i hans huvud.

– Hans skalle är som ett ordnat 
bibliotek, säger sambon Anna 
Gustafsson, som både är inspelnings-
assistent och körar på hans skivor.

Alla låtar handlar om och utspelar 
sig i olika trakter av Ångermanland. 
Fridell rör sig bland älvar, kraft- 
verk, arbetsmarknadspolitik, gröna 
vågare, badhus, fritidsgårdar, en- 
samkommande flyktingbarn, pap- 
persbruk, hippiedropouts och egna 
bilder och erfarenheter.

Byabladets utsända får lyssna på 

några smakprov från inspelningen, 
men recensionen får vänta till 
skivsläppet.

Så mycket går att säga att musiken 
är bred, här finns tydliga influenser 
av både Dylan och Lundell, men 
också visor och låtar i reggaetakt. 
Det vilar en något ödslig och frusen 
stämning över flera av texterna, men 
också stillsam och försiktig humor. 
Emellanåt kliver han in i huvudet 
på andra och har till exempel 
funderat över vem mannen som 
rånade Handelsbanken i Näsåker 
egentligen var. Han kikar in i 
Tannflotopia i Resele och en annan 
gång handlar det om en spelning på 
Club Sebastian. 

Skivan är hans fjärde skiva i 
ordningen och planeras bli klar 
någon gång under vårvintern 2016.

– Då skulle det vara kul om man 
kunde få en spelning på hotellet, 
säger han.

Och lite längre fram, kanske på 
Urkultfestivalen.

Text och foto: Åsa Hedman

Spelade in skiva i Lidgatu
Limme Johnsson och Alex Fridell ger ett smakprov från skivan. Anna Gustafsson är nöjd med inspelningen 

på Nils-Olofs.
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Premiär för ekologisk 
skördemarknad
En solig lördag i början av 
september var det premiär för en 
riktig skördemarknad i Näsåker.

En jämn ström av besökare hade 
sökt sig ner till Uppströms gård 
i Forsås för att handla purfärska 
grönsaker från lokala odlare. Längs 
en rödmålad laduvägg stod bord 
som dignade av grönsaker som 
bondbönor, grönkål, majrovor, röd- 
betor, broccoli och morötter.

Lite förädlade varor fanns här också 
som jordgubbssaft från Åsmon och 
mjölksyrade grönsaker från Lidgatu. 
Och nyinflyttade Jannike Molander 
som är utbildad bagare, sålde bröd 
av olika slag. Niclas Stenbom bidrog 
med både grönsaker och honung 
från Forsåsmon.

– Det här känns superlyxigt, sa Anna 
Stattin som var en av kunderna.
– Det är just det här som alla talar 
om idag, att man ska kunna handla 
direkt från lokala odlare.
Ulf Breitholz som är en av 
initiativtagarna till skördemark- 
naden, var mycket nöjd med dagen 
och hoppas och tror att det kommer 
att bli en etablerad och åter- 
kommande företeelse. 
Marknaden är resultatet av att några 
av traktens ekologiska odlare någon 
gång i våras, bestämde sig för att 
börja äta middag tillsammans ibland 
för att resonera om gemensamma 
spörsmål.
– Det är kul att få veta vad andra 
håller på med och hur de tänker, 

alltid lär man sig något. Att vara 
jordbrukare är ju annars ett ganska 
ensamt arbete, säger han.
Han hoppas att samarbetet ska 
stärkas och utvecklas och är öppen 
för att fler i närområdet ansluter sig, 
om inte annat till själva marknaden.

– Nästa år kan jag tänka mig att 
det kanske finns mer förädlade 
råvaror som mera saft och sylt och 
grönsakskonserver, säger han.

- Eller varför inte färsk eller fryst 
fisk, det finns ju många fiskare på 
trakten.

Text och foto: Åsa Hedman

Ska informera om Slow Food Ådalen
I sommarnumret skrev vi om upptaktsmötet i 
Resele för att bilda en lokal Slow Food-avdelning 
i våra trakter. Nu är den bildad och efter en 
omröstning beslöts att man inte skulle ha med 
namnet Höga Kusten utan kort och gott döpa 
den till Slow Food Ådalen.
– Nu börjar arbetet med att berätta för befolkningen 
i området vad Slow Food egentligen betyder, säger 
Karin Lidén som är ordförande i avdelningen. 

Den första utåtriktade aktiviteten är att arrangera 
en Slow Food-dag den 4 oktober på Båthuset i 
Österforse. Där blir det en grundligare presentation 
av Slow Food, samt provsmakning av ost och 
rotfrukter.

– Vi hoppas på en stark tillströmning av medlemmar, 
säger Karin Lidén som till vardags är kostchef i 
Kramfors.

Jannike Molander sålde alla sorters bröd.

Anna och Ester Stattin passade på att handla 
potatis av Mari Ryberg.
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14 västernorrlänningar, 11 skåningar, fyra väster- 
bottningar och fyra ryssar samlades den 5 juli vid 
Spegeldammen i Sörmoflo. När den udda samlingen 
gäster slutligen börjat förstå varandra och satt sig 
ner kunde dopet av vår son börja...
Platsen har alltid varit en självklarhet i mitt liv. 
Somrarna har jag myggjagandes tillbringat i Sörmoflo 
tillsammans med familjen, kusiner, morföräldrar och 
grannflickor. Forsen var såklart den ultimata lekplatsen 
då modet och vettet hade rätt kombination men så var 
det väl inte alltid. Men rätt kombination mod och vett 
inträffade midsommarafton 2013 då jag friade och fick 

ett JA av Ellen. Sedan dess är vårt gemensamma band 
till Sörmoflo orubbligt och evigt. Denna vackra plats 
kändes därför som rätt skådeplats för vår son Svens 
dop. Vi lyckades pricka in en av få vackra dagar i juli 
och hade en fantastisk ceremoni vid älvkanten och 
sedan hölls festen på Krångegården. 

Sven Johan är nu en del av Sörmoflo och Sörmoflo 
en del av honom. 

Hälsningar Martin och Ellen Björklund

Doppräst Marthin Jönsson, gudmor Anneli Björklund.

Sven döptes 
i Fjällsjöälven, Sörmoflo
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SEPTEMBER

ÅSK MOTION
Medelgympa, måndagar 18:30
Barngympa, 4–6 år, onsdagar 18–19
Vattengympa grupp 1: onsdagar kl. 18, 
grupp 2: kl 19
Endast föranmälan till Eva, 070 217 54 87
Bad & bastu, för tjejer 15 år och uppåt, 
torsdagar 18–20
Linedance, söndagar kl 18

17 ”HIMLEN ÄR FULL AV FIOLER” 
FOLKMUSIK MED 
ULRIKA BODÉN
För skolan, mellan- och 
högstadiet 
Gymnastiksalen
Fri entré
Arr: Club Sebastian

17 FÖRSTÅ VÄRLDEN - MÖT 
RADIOKORRESPONDENTERNA
Fika från kl 17:00, seminariet 
börjar 18:00
Gratis
Arr: Näsåkers teaterförening

18-20 ”VARDAGSLYDNAD & 
AKTIVERING 
- en kurs för ALLA hundar”
på HUNDraelva
Mer info på www.egetbevag.se 
el 0622-300 12

19 INVIGNING AV NYA 
NÄRIDROTTSPLATSEN 
Kl 12, vid Markusgården
Gratis fika
Arr: ÅSK, Sollefteå kommun

23 HÖSTDAGJÄMNINGEN FIRAS
Kl 18:00 Föredraget 
”Kvinnfolki- en helt 
annan historia” med Gun 
Westholm från Visby och 
Gotlands Museum Fornsalen. 
Därefter blir det guidning av 
Gudinneutställningen samt 
gott fika och samtal. 
Kostnad 100 kr
Gudinnesalen i Urhuset
Sedan hälsar vi Hösten med 
en enkel ceremoni vid hällarna 
ledd av vår kära Annelie Sarre,
Arr: Nämforsens Kvinnominne

25 KERAMIKKURS
kl.10–15 och 28/10 kl.18–20.30 
Bokning av plats: 
0622-67 58 00 eller via 
www.thenordiccentre.com
The Nordic Centre

25-27 ”NOSE WORK STEG 1. UPPTÄCK 
DEN NYASTE HUNDSPORTEN!”
på HUNDraelva
Mer info på www.egetbevag.se 
el 0622-300 12

31 MUSIKTEATER
”ERIKA FRÅN STENNÄSET”
Kl 19:00
Troligtvis i kyrkan, se affischer 
på byn
Arr: Näsåkers teaterförening

NOVEMBER

7–8 SEMINARIUM 
OM NÄSÅKERS FRAMTID
Se affischer och facebook 
längre fram.

7 TEATER
”NÄR MAN SKJUTER 
ARBETARE”
19:00
Markusgården
Arr: Näsåkers teaterförenig

8 ”GAMLA KULTURLANDSKAP 
I ÖVRE NORRLAND”
Föreläsning med Greger 
Hörnberg, 
ekolog vid INSARC, 
Silvermuseet i Arjeplog.
Kl 13:00
Nämforsens 
Hällristningsmuseum 
Fika i pausen 
Fri entré

14 SWEDEN ALLSTARS
Markusgården
Arr: Urkult
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EVENE
MANGS
KALEN
DERN

25 TARAF DE HAÏDOUKS
Kl 21:00
Hullsta Gård
Arr: Urkult   

26 XENIA KRIIZIN 
Markusgården
Kl 20:00
Entré 100 kr
Arr: Club Sebastian 

27 KERAMIKKURS
och 30/9 kl.18–20.30 
Bokning av plats: 
0622-67 58 00 eller via 
www.thenordiccentre.com
The Nordic Centre

OKTOBER

3 BYTARDAG 
MED BARNARTIKLAR
Kl 10–14
Markusgården
Kom och fynda allt till barnen!

3 TRÄFF I BAGARSTUGAN 
PÅ HEMBYGDSGÅRDEN
Kl 11–14
Hembygdsföreningen bjuder på 
soppa med klimp och äppelkaka 
med vaniljsås. 
Troligtvis även lite musik.  

3 DISCO PARTY
Kl 21
Hotellet

7 ÖLBRYGGNINGSKURS
Kl 18:30–21
The Nordic Centre 

11 KERAMIKKURS
kl.10–15 och 14/10 kl.18–20.30 
Bokning av plats: 
0622-67 58 00 eller via 
www.thenordiccentre.com
The Nordic Centre  

11 INTERNATIONELLT KNYTKALAS 
OCH SKÖRDEAUKTION
Ådalslidens församlingshem. Se 
affischer och facebook längre 
fram.

13 BARNTEATER I HÄRNÖSAND 
”LILLE PRINSEN” 
För skolan, låg- och 
mellanstadiet
Fri entré och bussresa från 
COOP 08:30 och åter efter 
föreställningen

20 HANDARBETSCAFÉ
Kl 18–20
Ingelas café

21 ÖLBRYGGNINGSKURS
Kl 18:30–21
The Nordic Centre
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15 KONSTUTSTÄLLNINGEN 
ÅNGERMANLAND
(Visas 15-29/11)
Vernissage/mingel 
The Nordic Center

17 HANDARBETSCAFÉ
– HÖSTAVSLUTNING
Kl 18:00
Församlingshemmet
Spelmän från Fäbodammens 
spelstuga medverkar

18 VÄRLDEN SJUNGER 
Hotellet
Kl 19:00
Entré 50 kr

21 PYGMÉTEATER 
”HÅLL I HANDEN” 
Markusgården
För tid, se affischer på byn 
och facebook
För barn 2 till 5 år
Entré 50 kr

27 VÄRLDENS BAND
Kl 21:00
Skogsnäs kulturhus
Arr: Urkult

28 JULBORD
KÄGELVALLEN, ÅSMON
Kl 18
Arr: Ås samhällsförening

29 KONSTUTSTÄLLNINGEN 
ÅNGERMANLAND
Finessage/mingel
The Nordic Center

DECEMBER

2 ÖLBRYGGNINGSKURS
Kl 18:30–21
The Nordic Centre 

Utställning med bild och musik 
Med Annika Edin och Karin Berg Klaving 
I december, se affischer för exakt datum. 
The Nordic Cente

Nästa evenemangsperiod spänner mellan 
3 december och 1 mars.
Om du vill ha med evenemangstips 
i nästa nummer, kontakta Emma Nyman 
på tel: 070-27 46 455 eller mail: 
emma@uppstroms.se 
Senast den 20 november.

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

Gilla Näsåker på

28 november, klockan 18

Trubadur Kent Sundberg underhåller
Vuxna 300 kr. Barn 3–12 år 150 kr

Hälsar välkommen gör Ås samhällsförening
Sista anmälningsdag: 22 november

Ring Marielle, 0702 22 00 48
Begränsat antal platser – först till kvarn gäller!

Åsmon

Entreprenadmaskiner
Mark- och vägarbeten
Snöröjning mm

Roger Nilssons MÅLERI AB

Jag utför allt inom måleri, både 
in- och utvändigt samt tapetsering. 
Företag och privatpersoner 
är välkomna med sin förfrågan. 
För mer information, 
kontakta mig.

OMSJÖ 070-320 78 98

Uttnyttja

ROT-avdraget!
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Nya grejor till Kraftkällar’n!
Öppet alla dagar, 05.00–23.00

•  fler kettlebells
•  2 st crosstrainers
•  stakningsmaskin
•  magträningshjul
 med mera...

...Välkommen
till vårt fina gym!

Lös träningskort och köp tagg i kassan på badhuset!
Duschmöjligheter finns i badhuset. Åldersgränsen för att besöka gymet är 15 år. 
Frågor – kontakta Kristoffer Kårén, 072-513 07 62.

Priser:

1 mån 200 kr

3 mån 600 kr

12 mån 2.200 kr

Halva priset för ungdomar 15–19 år 
och pensionär från 65 år. 

Så klart vill vi att du är medlem 
i ÅSK (årsavgift)

Enskild 100 kr

 Familj 300 kr

För ett år sedan drog hemvändaren och sång- 
pedagogen Anneli Björklund igång en ny kör i 
Näsåker. Nu har kören hunnit med två konserter 
och till jul vankas en tredje.

– Det känns jättekul och häftigt nu när vi börjar känna 
oss trygga med varandra, säger Anneli.

Hon ägnar mycket tid åt sångteknik och röstteknik för 
att sångarna ska kunna nå sin fulla potential och kunna 
möta de förväntningar hon har på hur det ska låta. 

– Jag lägger stor vikt vid rytmiseringar och att man 
sjunger så att det verkligen svänger, säger hon.
– Men det är inte bara hårt arbete, vi har väldigt roligt 
också och skrattar mycket, tillägger hon.
I år är det femton anmälda till kören som bedrivs som 
en studiecirkel i ABF:s regi. Fyra av deltagarna åker 
upp från Sollefteå för att vara med.
Julkonserten blir den 11 december.

Text och foto: Åsa Hedman

Rock & Popkören fortsätter att leverera, till jul kommer publiken bland annat att få höra Nathalie Coles ”This will be an ever lasting love”.

Kör som satt sig



Byabladet   •   25

I början på juni var vi med om en fantastisk dag hemma hos vår 
kompis Algot. Alla vi barn var så starka i benen så vi orkade gå hela 
vägen till Kläpp och de som inte sov gick hela vägen tillbaka!

Han visade oss alla djur han har. Det var får, hästar, höns och katter. 
Vi fick till och med klappa lammen!

Tack så mycket Algot med familj för att vi fick komma och hälsa på er!

Barngruppen Forsens utflykt 
till Algot i Kläpp

Katten Mao blev nyfiken på matvagnen 
och fick sig en smakbit då vi åt lunch.

När Algots pappa Örjan kom hem med traktorn så fick vi titta på och provsitta, jättekul!

Vi avslutade med att äta lunch och sedan 
fick de barn som ville och vågade rida 
på hästen Samira. Rebecka och Algots 
mamma Jenny gick bredvid och höll i både 
häst och barn. 

Kattmamman Pengar hade fått ungar, 
de fick vi klappa och de var så söta!

Algot har en studsmatta också som vi fick prova.
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Åsmons veteranbilsrally hade 
minst sagt tur med vädret. Solen 
glimmade i bilarnas krom och 
folk fikade och trivdes i det goda 
vädret.
Efter veckor av idogt regnande, 
bjöd den 13 juni på solsken och blå 
himmel. 

Det var femårsjubileum för rallyt 
som har start och mål uppe på 
Kägelvallen i Åsmon. 

Årets slinga gick genom Näsåker 
förbi Lissgården och ner till Resele 
skola och tillbaka. Längs vägen 
passerar ekipagen tio kontroller 
som innehåller en fråga eller någon 
klurig uppgift som ska lösas. Den 
som får flest poäng vinner. Och 

i år var det Petter Lindberg som 
lyckades bäst på bilrundan, Sven-
Erik Nässén kom tvåa och Eva 
Holmström trea. 

Av mopedåkarna var det Eva Edlund 
som kammade hem flest poäng, tätt 
följd av Christina Sjödin och Barbro 
Lidström.

Publiken fick också rösta på bästa 
fordons- och klädkombination, 
där vann Lise Frestadius med sin 
40-talsklänning och hatt, tvåa kom 
Ellenor Eriksson i raggarstuk med 
polo och utsvängda brallor, medan 
Barbro Lidström var mer ordentligt 
klädd i mopedhjälm, mockajacka 
och pepitabyxor från 50-talet.

Eigel Edlunds vinröda Pontiac 

Bonneville från 1968 fick flest 
publikröster i ”Peoples choice”.

Arrangerande Åsmons Samhälls- 
förening delade också ut ett uppmun- 
tringspris till Göran Henriksson för 
att han trots alla möjliga motgångar, 
ändå fullföljde loppet och lyckades 
ta sig runt banan.

Och nästa år är det dags igen för 
alla som vill, att delta i rallyt med 
fordon från 1986 eller äldre.

Text och foto: Åsa Hedman

Om du har tillgång till internet kan du 
gå in på https://vimeo.com/130645259 
och kika på en film som Thomas 
Gradin har spelat in från dagen.

Glans över folk och fordon
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I perfekt väder, med lagom varmt 
i luften och strålande solsken, gick 
Fäboloppet av stapeln i Norrmoflo 
lördagen 25 juli.  Byföreningen i 
Moflo löste samtidigt ett problem 
med sin fäbodstig, och loppet blev 
en succé.

Den 25 juli arrangerades ett terr- 
änglopp i byn Norrmoflo i Näsåker. 
Upprinnelsen till loppet var att Moflo 
byförening förra året fick bidrag av 
Skogsstyrelsen för att röja och ordna 
till den gamla fäbodstigen, som 
använts av byn sedan 1700-talet. 
Stigen leder genom skogen och 
uppför bergen till Moflo bys fä- 
bodar, som fortfarande används för 
övernattning under älgjakten. 

Ett problem som dryftades på möte 
i föreningen i april handlade om 
hur man skulle kunna hålla stigen 
öppen i framtiden. Inte alltför 
många använder den nu för tiden 
och risken var överhängande att 

den skulle bli övervuxen med sly 
igen. En idé kläcktes om att ha ett 
terränglopp, som skulle gå efter 
stigen, och därmed nöta den lagom 
mycket. Sagt och gjort, föreningen 
tog kontakt med Ådalslidens 
Sportklubbs, ÅSK i dagligt tal, 
motionsavdelning, som meddelade 
att de gärna ställde upp för att hjälpa 
till med arrangemanget. 

Totalt deltog 109 personer i klasserna 
herrar, damer, barn och motionärer, 
och deltagarna kom inte bara från 
Näsåker med omnejd, utan också 
från Örebro, Solna, Stockholm 
och Sundsvall. Och det blev också 
Sundsvallstjejen Amanda Mattsson 
som vann damklassen och även 
totalt med tiden 38:24.

– Det var ett roligt lopp, och roligt 
att vinna förstås. Jag kommer gärna 
tillbaka för att försvara titeln nästa 
år, skrattade Amanda Mattsson 
efter loppet.

Den sju kilometer långa banan 
som bitvis gick i riktigt besvärlig 
skogsterräng, hade en total stigning 
på 217 meter, vilket märktes på 
de flesta när de kom i mål vid 
fäbodarna. Två vätskekontroller 
fanns placerade efter banan, och vid 
målgång väntade vatten, kexchoklad 
och bananer, samt att det fanns 
både kolbullar, varmkorv och 
kaffe att köpa. Samtliga deltagare 
fick ett diplom, med ett vackert 
akvarellmotiv av Frida Näsström. 
Totalt arbetade över 25 personer 
med matlagning och sekretariat i det 
proffsigt arrangerade evenemanget.

– Det blev hur lyckat som helst, 
och styrelsen beslöt direkt efter 
tävlingen att vi försöker göra om det 
nästa år igen, säger Anton Sjödin, 
initiativtagare och medlem i Moflo 
byförening.

Text och foto: Christer Borg

Premiär för Fäboloppet

Anna Persson, 2:a, Amanda Matsson, 1:a 
och Greta Rönnberg, 3:a.

Lars Svensson, 2:a, Mattias Westerlund, 1:a 
och Simon Lundgren, 3:a.
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Keramikkurs hösten 2015

Upptäck en inspirerande miljö mitt i Näsåker och skapa med lera – välkommen!

Kursen vänder sig till dig som är vuxen och är intresserad av att tillverka 
något unikt med dina egna händer. Både nybörjare och de med tidigare 
erfarenhet är välkomna – individuell handledning kommer att ges till alla.
Vi har en fullt utrustad keramikstudio med brännugn, drejmaskiner, 
konstbibliotek och glaseringsrum.  Alla redskap och material som du 
kommer att behöva finns på plats.
Under kursen kommer du att lära dig att dreja, kavla, bygga och gröpa ur 
leran. Du kommer även att få kunskap i hur man använder sig av glasyrer, 
färger och andra material för att dekorera din keramik.

Kurstillfällen:

1 Söndag 13/9 kl.10–15 och onsdag 16/9 kl.18–20.30

2 Söndag 27/9 kl.10–15 och onsdag 30/9 kl.18–20.30

3 Söndag 11/10 kl.10–15 och onsdag 14/10 kl.18–20.30

4 Söndag 25/10 kl.10–15 och onsdag 28/10 kl.18–20.30

Storgatan 33, Näsåker

Kursavgift: 950 kr för ett kurstillfälle på två dagar, totalt 7,5 timmar. 
Allt material och fika ingår. Max antal deltagare vid varje kurstillfälle 
är 6 personer. 
Färdig keramik blir klar för upphämtning 10 dagar efter kursavslut.

Bokning av plats: 0622-67 58 00 eller via vår hemsida www.thenordiccentre.com

…firades som sig bör den 6 juni, och som det 
nu blivit tradition sedan ett antal år tillbaka, på 
gräsmattan framför hembygdsgården. Trots att det 
var ganska regnigt, så var uppslutningen god, runt 
150 människor från Näsåker med omnejd samlades 
för att fira Nationaldagen. 
Årets talare var Marthin Jönsson, som arbetar som präst 
i pastoratet. Han fick varma applåder för det inspirerade 
talet och en extra viktig passage vill vi delge er läsare.
Sverige och vårt lilla samhälle, var tidigare en 
homogen plats där de flesta hette Svensson, Johansson, 
Andersson och jobbade åt det stora bolaget… men, så 
är det inte riktigt så längre… 
Frågan är: hur vi möter alla dem som inte passar in i 
den där mallen? 
Under de år som jag har bott här i Näsåker och Resele 
så har ju Urkult varit ett stående inslag i slutet av varje 
sommar. 
Och om vi tänker på den så kallade ”Urkultsveckan” så 
får vi en fantastiskt bra bild av hur Sverige och Näsåker 
ser ut idag. En härlig blandning av människor med 
olika förmågor, med olika bakgrund. 
Och när jag ser mig omkring här idag på Sveriges 
nationaldag känner jag ett hopp om att vi börjar se ett 
mer och mer blomstrande Näsåker – med fler färger än 
enbart gråskala!

Sollefteå Folkdansgille under ledning av Sture Persson 
visade fina folkdräkter och folkdans, samtidigt 
som fiskdammen tömdes av de små. Kaffe och 
nationaldagstårta bjöds det på och stämningen var på 
topp trots det lite blöta vädret.
Vi avslutar med lite från Marthins avslutning i sitt 
Nationalsdagstal:
Jag vill att den här nationaldagen ska uppmuntra oss 
alla att göra allt vi kan, för att i ord och gärning visa 
på en annan väg… 
en väg där varje människa har ett unikt egenvärde, 
bara genom att vara människa. 
En väg där varje människa har rätt att känna sig 
välkommen och önskad för just den som han eller hon 
är – oavsett om man kommer från Jönköping, Jemen 
eller Junsele. 
Det är ett sådant samhälle, ett sådant Näsåker, ett 
sådant Sverige vi behöver bygga tillsammans.

Christer Borg

Nationaldagen

Sture Persson och Christer Borg.
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För ganska precis ett år sedan 
rullade vi in i Näsåker med en 
fullastad lastbil, trötta efter en 
lång resa från Stockholm men 
pigga av att äntligen vara framme. 
Vi installerade oss mitt i byn i 
det välkända Centrumhuset där 
många nykomlingar före oss bott 
den första tiden. Det var september 
och en strålande höst låg framför 
oss med många turer ut i skogen 
för att plocka bär, ha picknick och 
upptäcka närområdet samt lära 
känna byborna. 
Jag hade tänkt så mycket på 
hur det skulle bli att flytta från 
Stockholm hit men aldrig kunnat 
ana att det skulle kunna bli så 
mycket bättre. Allt jag ville var 
att komma ifrån den staden, 
allt folk, stress, hårt trafikerade 
vägar, konsumtionshetsen och 
känslan av att aldrig vara riktigt 
ensam men ändå kunna känna 
sig oerhört ensam. Här i Näsåker 
har vi välkomnats med öppna 
armar, vi blev snart inbjudna till 
en integrationsfest med mat från 
alla världens hörn, livemusik och 
trevligt sällskap där många nyfikna 
kom fram och undrade vilka vi var. 
Sedan dess har vi träffat många nya 
vänner och bekanta; så många fler 
än under åren i stora staden.  

Att vi valde just Näsåker är 
av flera anledningar: dels ville 
vi bo billigt och nära naturen 
men det skulle också finnas ett 
engagemang; likasinnade som 
tänker på självförsörjning genom 
att odla, återbruka, ta till vara 
och inte konsumera för köpandets 
skull. Men en anledning som för 
min del har blivit starkare under 
det här året är känslan att vara 
del i ett sammanhang; där min 
delaktighet behövs för att hålla 
bygden levande. I Stockholm är 
man osynlig såvida du inte har ett 
mediejobb eller utmärker dig på 
andra sätt. Där strävan att lyckas 
är normen och klarar du inte det 
skuffas du åt sidan. Där människor 
är uppdelade i klyftor som bara 
blir djupare. Här kan jag i alla fall 
påverka och leva det liv jag vill 
mycket mer. Jag flyttar hit och 
det ger en ökning i statistiken, jag 
konsumerar min mat i den lokala 
butiken, fikar på Ingelas, handlar 
på Bidraget, fixar bilen på macken 
och möter människor från världens 
alla hörn.  

Och det är här en solig augustidag 
på bänken framför vårt hyreshus 
som vi diskuterar politik lokalt och 
globalt, men framförallt så inser vi 
att det är här det måste börja; på 

gräsrotsnivå. Vi ska göra Näsåker 
till vår centrala mittpunkt. Jobba 
för att hålla bygden levande, tänka 
framåt, långsiktigt. Tillsammans 
måste vi alla göra det vi kan för att 
bidra, så att bygden inte sällar sig till 
de som dör ut. Vi måste tillsammans 
värna om våra medmänniskor, 
skapa förutsättningar för att unga 
ska välja att bo kvar eller fler vilja 
flytta hit. 

Så nu har det alltså gått ett år; ett år 
fyllt av fina möten och upplevelser. 
Här kan jag tänka och röra mig fritt, 
jag kan välja när jag vill vara social 
och när jag vill vara helt ensam. 
Här hejar vi på varandra på gatan, i 
affären eller i badet. Och det är här 
jag vill vara – jag hoppas innerligt 
att det fortsätter vara en levande 
bygd med siktet mot framtiden, 
– för du är väl med! 

Erika Olofsson (sambo med Daniel Berlin)

PS. För dig som inte vet finns det 
nu två Erika Olofsson på byn, född 
samma år, fotar och skriver, yogar 
och är ute i naturen. Och till råga på 
allt skriver båda i Byabladet.

Blogg: www.olofssonskan.se

Tack för ett fint första år
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Saga och hennes familj har 
fått tillökning. Tre långhalsade 
alpackor har flyttat hem till 
dem på gården för att verka 
som gräsklippare istället för får 
eller getter. 
Diana, Skimra och Hansen kommer 
alla från Ångermanna Alpackor 
i Häggdånger och är tio, åtta 
och snart tre år gammal. Det var 
genom ett reportage i tidningen 
Ångermanland som familjen Mellin 

fick upp ögonen för de ulliga djuren 
och bestämde sig för att åka dit och 
hälsa på. Inte långt senare hade de 
alltså köpt tre av dem. Nu bor de i 
ladan framför huset och har redan 
blivit kramgoa familjevänner. 

Alpackor som härstammar från 
Sydamerika, ska vara relativt lätta 
djur att ha för de kräver tämligen lite 
omvårdnad, äter hö, går på ”toalett”, 
har inte så mycket sjukdomar och 
kan bli 20–25 år gamla. Många 

avlar dem för den exklusiva fina 
mjuka ullens skull, som är otroligt 
värmeisolerande och fri från ullfett 
så även allergiker kan använda det. 
Det låter inte så mycket om dem 
förutom ett hummande ljud och 
när de idisslar. Och så är de ju så 
söta med sina långa halsar och stora 
ögon så det är lätt att förstå varför 
familjen föll för dem. 

Text och foto: Erika Olofsson

Ullgulliga nykomlingar på Forsåsmon
Saga med Skimra och lilla Hansen.

Hansen 3 år, Skimra, 8 år och Diana, 10 år. Matskålen är poppis.
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Solatum Hus&Hem AB

VI HAR LEDIGA LOKALER 
FÖR DINA BEHOV.

På vår hemsidan kan du också hitta lediga lägenheter.

www.solatum.se    Tel. 0620-68 28 60, 68 28 63
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NÄSÅKER
Storgatan 21
Lokal
241,5 kvm.
Ledig omgående.

NÄSÅKER
Storgatan 21 
Lokal
70 kvm.
Ledig omgående.

”Fornminne en 
begravningsplats”
Platsen är fastställd av Riksantikvarie- 
ämbetet, och ideella krafter har 
bidragit till detta minnesmärke.

Begravningsplatsen bör med detta kors 
inte glömmas bort i framtiden.*

Carl-Johan Nyberg

På bilden syns Per-Olov Olsson, på vars 
ägor fornminnet är beläget.

*Ang ”Den bortglömda kyrkogården”, 
Byabladet nr 1/15.
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J-Ps Ballerina Cheesecake

Botten:

Smula sönder digestivekexen i en bunke.
Hacka ballerinakexen och blanda de med 
digestivekexen. 
Blanda i det smälta smöret till en smulig massa 
och tryck ut det i en form med löstagbar kant.

Fyllning:

Vispa ihop philadelphiaost, äggulor, florsocker 
och vaniljsocker till en jämn smet.
Vispa grädden lätt och blanda ner den 
i ostsmeten. 
Vispa äggvitorna till ett fast skum och vänd 
ner dem i smeten.
Blanda försiktigt ner de hackade kexen. 
Bred ut smeten på botten.
Ställ formen i frysen i 5–6 timmar så att den 
får frysa till. 
Ta fram kakan och låt tina ca 20–30 min innan 
servering. 

Garnera med ballerinakex.

Foto: Phan

J-Ps Krubb      Tugg& 
Botten: 
125 g digestivekex 
75 g ballerinakex
50 g smält smör

Fyllning:
200 g philadelphiaost 
(färskost)
2 äggulor
1 1/2 dl florsocker 
1 msk vaniljsocker 
2 dl vispgrädde 
2 äggvitor 
100 g ballerinakex, hackade

Garnering:
Ballerinakex

Här ska du få ett smarrigt och enkelt recept på en cheesecake som du gör av en 
botten av digestivekex och en fyllning med färskost, som till exempel philadelphia. 
Garnera härligheten med ballerinakex. Trevlig höst önskar jag dig och lycka till!
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Hösten 1991 funderade några damer i Näsåker 
”karlarna träffas i bastun på fredagar, men var 
träffas vi kvinnor?” Resultatet av funderingarna 
blev ”Kvinnelubben”, som firar 25-års jubileum 
om två år.
Kvinnelubbens första träff var den sista januari 1992. 
I inbjudan till första träffen kan man läsa: ”Intensivt 
tjejsnack om framtida projekt. Medtag en flaska vin 
prisklass 50–70 kr”. 

Målet har varit att träffas under lättsamma former, 
äta tillsammans och att få nya intryck. Under de 23 
år som Kvinnelubben har träffats har många olika 
ämnen avhandlats. Kvinnelubben har gjort många 
utflykter, exempelvis till ställen som Fransåsen, 
Kilåmons plantskola och Skadoms Klockmuseum. Ett 
återkommande tema har varit mat från olika länder.

Emellanåt har vi bjudit in någon som har pratat om 
så olika ämnen som personlig utveckling, vin och 
matlagning eller hantverkskooperativ i Indien. Mode 
och flärd har det också funnits plats för, med bland 
annat modevisningar.

Kvinnelubben träffas fem gånger per år. Vi har delat in 
oss i grupper, för närvarande med 4–5 personer i varje. 
En grupp ansvarar för en träff under året. Varje medlem 
ingår i någon av grupperna. 

Kvinnelubben har plats för fler. Blir du intresserad? 
Kom med som gäst och prova!

Kontakta Anita Sjödén 070-394 80 23 eller Birgitta 
Lind 0623-310 28, lillterrsjo@gmail.com

Birgitta Lind

Kvinnelubben 23 års-jubilerar

Ibland har vi picknick, här vid Mobodarna.

Besök hos kläddesignern Sarah Mårskog, Dancing Colours, Skogsnäs.
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Telefon: 0620 - 175 75
Centrumplan 7 • Sollefteå
Ramsele: 073 821 75 75

www.nipoptik.se

Hos oss får
du kompetens,

valfrihet
och omtanke

Välkommen!

BYALAGET

N
ÄS Å K E R S  S A M V E RKAN

Byabladet

Alla hushåll i 880 30-området
 får Byabladet. 

Övriga kan prenumerera, 
det kostar 

14 0:- /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.

Medelgympa måndagar 18:30

Barngympa 4–6 år, onsdagar 18–19

Vattengympa Grupp 1: onsdagar kl. 18, grupp 2: kl 19
Endast föranmälan till Eva, 070 217 54 87

Bad & bastu för tjejer 15 år och uppåt, torsdagar 18–20

Linedance söndagar kl 18

Avgift från 16 år: 150 kr/termin och 200 kr om 
du deltar i flera pass. Enstaka pass 20 kr/gång. 

Så klart ska du vara medlem i ÅSK!

Dags för gympastart, ÅSK Motion!

Kom till Hotellet i Näsåker den 3 oktober kl 21.00

Du behöver inte klä ut dig 
men bästa outfiten vinner 
ett fint pris!
Medlemsavgift är 100 kr och 
anmälan görs till Desirée på 
070-410 04 79. OBS! Obligatoriskt

Välkommen!
70- & 80-tals musiken när den var som bäst! Vem kan sitta still...

Byggnadssnickerier
i specialutförande

efter ditt önskemål.
Allmogeportar, fönster, 

trappor, glaspartier 
och inredningar.

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

www.nasakerssnickeri.se

För predikoturer, se
annonser i TÅ torsdagar.

Besök vår hemsida på 
www.svenskakyrkan.se/

adalslidenspastorat

Pastorsexp tfn 0622-100 21

Välkommen 
till höstens 
verksamhet 

i våra 
församlingar

Allt inom VVS
och värmepumpar

 Telefon 070 6905 22 78 12
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Tack till alla 

som har gjort det möjligt för oss 

att kunna driva masslogin även 

i år och en skön höst till alla!

PRO Ådals-Liden tränar bowling 
varje tisdag klockan 12:00–13:00 
i Junsele, vi är för närvarande 
10 personer som deltar och vi 
samåker cirka 11:30 från Näsåker. 
Detta har pågått några år nu, men 
det finns plats för flera utövare. 
Det är lika spännande varje gång 
man kommer dit att se vilken typ av 
dag det är, hittar man käglorna eller 

står dom kvar. Denna timme som 
vi spelar bowling är den överlägset 
snabbaste på hela veckan. Vi har 
även tävlingsutbyte med PRO i 
Ramsele, Backe och Junsele under 
vinterhalvåret. Som om det inte vore 
nog har vi bildat två korplag som 
spelar under höst och vår, med kval- 
och finalspel till jul och på våren. 
Denna aktivitet rekommenderas 

å det varmaste till alla som vill 
prova på något nytt eller återuppta 
en nedlagd karriär. En stunds 
avkoppling i glada vänners lag är 
bra för både kropp och själ.
Är du intresserad kontakta Agneta 
Mattsson eller Jan-Bertil Johansson 
för mer detaljer vad det gäller resor 
med mera. 

Jan-Bertil Johansson, PRO Ådals-Liden

Bowling i Junsele
Bowlinggänget från Lia.
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Friskvård Urhuset

Massage, healing,
 ortobionomi

Inspiration samtal
presentkort, tavlor, 

linnement, 
svenskdroppar.

Avslappning i ljusrummet 
till klockspel

Tidsbeställning 
Nina Pudja

070-21 24 225
Välkomna!

Ingelas Café

Storgatan 23, Näsåker • 0622-105 10

Onsdag 23/9, kl 11–14

Kams med tillbehör,
bröd, smör och dryck:

85:-

BYALAGET

N
ÄS Å K E R S  S A M V E RKAN

Byabladet

Arrangörer, företagare, 
föreningar med flera

– garantera din annonsplats!

Kontakta Birgit Lidström, 
0727 22 11 20

birgit.lidstrom@yahoo.se

Tack för att du annonserar 
i Byabladet!

 TryckerieT i SollefTeå     Tfn 0620-156 30     
Bruksvägen 18, 881 41 Sollefteå      www.alinea.se

Vi tackar Byalaget för fortsatt förtroende!

Behöver du 
också trycksaker? 

Vi trycker allt från kuvert 
och lösblad till magasin. 

Ring oss!

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

Vi erbjuder vårt eget mjuka tunnbröd, 
bakat i Hembygdsgårdens bagarstuga

Vi säljer även ekologiska tvålar, doftljus, honung, 
Emmas skorpor, Getmese från Meåfors, Spikarögodis. 

Hantverk från lokala tillverkare. Lite loppisförsäljning. 
Kaffe, läsk och fikabröd.

Urhuset i Näsåker

Öppet fr o m fredag 18/9 kl 13–17, 
därefter varje fredag under hösten, samma tider.

Välkommen önskar Marit, telefon 073-815 00 89
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Vilken värme. I skrivande stund 
är det 28 grader varmt, det är 
vindstilla och det finns inte ett 
moln på himlen. Underbart.

Den nakna kvinnan lite längre bort 
här i min trädgård håller plikttroget 
i en kruka med en väldigt död 
blomma i. Hon har stått så hela 
sommaren. Hon är lite sned och man 
skulle nästan kunna tro att hon är på 
väg nånstans. Eller så väntar hon på 
något. Jag är tacksam över att hon 
orkar hålla i min döda blomma dag 
ut och dag in. Jag ska nog förskona 
henne från bördan lite senare och 
hjälpa henne att bli lite rakare.

Vi är många på den här jorden. 
Tusentals raser och sorter med 
olika bakgrunder, hudfärger 
och erfarenheter. Vi bör kunna 
samsas om de rättigheter som 
vi faktiskt har allihop. Och alla 
får plats! Faktiskt. Bara för att 
förutsättningarna inte ser lika ut 
för alla behöver inte det betyda att 
vi inte är lika mycket värda. 

Jag skriver detta för att jag vill 
poängtera att den här byn är väldigt 
medveten om just det. Allas olikheter 
och lika värde. Det finns en värme, 

omtanke och acceptans här som är 
väldigt påtaglig. Jag är stolt över 
att leva på ett sådant ställe. Enligt 
Sollefteå kommun finns i dagsläget 
15 st olika nationaliteter här i Näsåker 
och de som flyttar hit, svensk som 
utländsk, blir väl mottagna och 
omhändertagna. Av ideella krafter, 
företag, skolor, vård och omsorg. Det 
ordnas fester, sammankomster och 
insamlingar för att välkomna, hjälpa 
och för att mötas i de olika skepnader 
som vi alla är. 

Det händer dock tråkiga saker ibland 
också. För några veckor sedan blev 
en familjs egendomar vandaliserade 
här på byn och innevånare och 
svenska kyrkan slöt upp direkt för 
att hjälpa till. Stort, självklart och 
framförallt alldeles nödvändigt. Vi 
går ihop och visar att det inte är 
okej att behandla varandra illa. En 
väldigt fundamental och självklar 
inställning kan tyckas, men som 
tyvärr behöver upprepas lite då och 
då. Det finns alltid gränsöverskridare 
och kommer alltid att göra, men 
grundinställningen torde ändå vara 
av positiv art, och det är vi alla 
skyldiga att bidra med. Till våra 
barn, vår omgivning och framförallt 

oss själva. Det är där det börjar. 
Och behandla andra som vi själva 
vill bli behandlade. 

Jag tittar upp och ser åt kvinnans 
håll igen. Hon bara finns här på 
min gräsmatta. Och jag tänker 
låta det vara så. Hon är rätt trevlig 
trots att hon inte säger något. Hade 
hon levt skulle hon haft en annan 
hudfärg än mig och förmodligen 
talat ett annat språk. Men det gör 
inget. Jag förstår henne ändå. Hon 
ler mot mig och jag ler mot henne. 
Mycket mer än så behövs inte. Jag 
respekterar det hon är och står för 
och hon respekterar mig. Svårare 
än så är det inte.

The best things in life are free
It’s important never to lose sight of that

So look around you. 
Wherever you see friendship, loyalty, 

laughter & love
There is your treasure

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

Erikas spalt
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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.

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

Prisvärda smörgåstårtor 
(Beställs minst 4 dagar innan)

Stöd din hembygd
med vackra

minnesblad vid
begravning eller

gåvobrev vid
bemärkelsedagar

Kontakta Ingelas Café 
0622-105 10

Stöd din hembygd
med vackra

minnesblad vid
begravning eller

gåvobrev vid
bemärkelsedagar

Kontakta Ingelas Café 
0622-105 10

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

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

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

Nya badpriser 
fr o m 1 oktober 2015, engångspriser

Vuxen 50:-

Ungdom 25:-

Liten grupp 80:-

Mellangrupp 120:-

Stor grupp 160:-

Gilla oss på

Första veckan i augusti kunde Bengt Johansson och jag färdigställa 
en spång över myrmarken mellan skogsbilvägen från Salsjöhöjden till 
fäbodarna.
Tack vare välvilligt virkesbidrag från SCA har vi nu reparerat stugans altan 
och byggt den spång som syns på bilden.

Ett stort TACK för den generösa gåvan och ett särskilt tack till Anton 
Sjödin för hans positiva insats.

Plankorna hämtades i Graningebyn en resa om 15 mil. 
Carl-Johan Nyberg

Tack SCA, nu kan man gå 
”torrskodd” till Forsåsbodarna

Bengt Johansson, med sin älgtrack 
transporterade de tunga plankorna till 
våtmarken vid myren. Efter ett arbetsamt dagsverke kände vi oss mycket belåtna med resultatet. 

Öppettider 

Tisdag 16 – 21

Onsdag 13 – 16

Torsdag 6 – 8.30, morgonsim

Fredag 16 – 21

Sista insläpp en timme före stängning.
Simhallen stänger en halvtimme före 
badtidens slut.
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Nya Begravningsbyrån
Sollefteå

Roger Söderström
Ombesörjer allt vid dödsfall.

Bouppteckningar, testamenten, etc.
Jour dygnet runt.

Storgatan 74 • Sollefteå
Tel: 0620-510 14

Tel: 301 43

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

Dags för vinterdäck!
Vintern är snart här – kolla om du behöver nya
 – vi har de flesta fabrikat till superlåga priser!

Hamptjärnsvägen 18, Näsåker • Mobil 070 640 54 02

Lia Bil- & Däckservice

•  Återförsäljare för OK Q8-sortiment av oljor 
 till lägsta pris
•  Vi har Aspen bensin till din motorsåg
•  Nu även återförsäljare för Olssons i Ellös, 
 reservdelar och filter till traktorer – snabba leveranser!

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

Tack för dina besök, 
titt som tätt 
– det gör mig så glad!

Öppettider i höst: 
Måndag–torsdag 9–15 
Med undantag för sen öppning och 
sen stängning en dag i veckan 
– flexibelt och varierat kvällsöppet

Varmt välkomna in till en 
härlig atmosfär där ditt hår 
kan få en mustig färg och 
en fräsch klippning 

Medicinsk Qi-gong, 
Hatha Yoga, Yinyoga 
allt detta för vuxna, seniorer 

och barn, samt 

Klassisk massage &
Bindvävsmassage

Välkommen till

Jeanette Flodin
Diplomerad i samtliga

070 227 85 62
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Skicka lösningen senast den 1/11 till Birgit Lidström, Kornellgatan 2, 256 68 Helsingborg. Första rätt dragna lösningen 
vinner en Trisslott. Märk kuvertet ”Byakrysset”.  Glöm inte namn och adress. Lycka till!

Byakrysset 3 • 2015

Namn:________________________________________________   Adress:________________________________________________________________________
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Nästa nummer kommer ut 3 december
Skicka artiklar och annonser senast 15 november

Lösning #2 
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Lösning på Byakrysset 2 • 2015

Prenumeration
Alla hushåll i Näsåker får
Byabladet. Övriga i Sverige
kan prenumerera. För endast 
150 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 2015 • Årgång 16

Manusinlämning för höstnumret senast 30 augusti

Näsåkers
framtid

Vinnare är Ove Tidén, Näsåker som vinner en 
Trisslott. Grattis!

9 insända lösningar. 

december • jul 

Glada Byarutan

Kruxet med sportbilar är att när man får råd att köpa en 
då får man inte rum i den längre.

...Sven-Olof Björklund och Sven-Åke Olsson 
för att ni sponsrat ÅSK med ”grillved” 
inför vintersäsongen. Ni är guld värd! 1000-tack!

Den gamla laxfiskaren hade dött och på hans begravning 
höll en fiskekompis tal.
– I din livstid var du en livad lax, men nu är du gravad.

Inskickad av Edvard Lagnestrand

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

En mamma är i matbutiken med sin 
lilla dotter och handlar. När de kommer 
fram till kassan säger kassörskan med 
sin lenaste röst till dottern:
– Vill du ha en apelsin? Här, ta den du.
– Åh, så snällt, säger mamman. Klara, 
vad säger man då?
Dottern räcker fram frukten till 
kassörskan och säger:
– SKALA DEN!

Höstens ros till...



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

EU-certifierad utbildning inom värmepumpsinstallationer.
Sture: 070 649 39 81 • Zacke: 070 691 22 26

Välkommen till Stureplan!

Storgatan 47, Näsåker

–  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)

Handla där du bor
– billigare än du tror!

Vinterns öppettider fr o m oktober: 
Måndag–lördag 10–20 • söndagar  12–20

Tel. / fax. 0622-101 70 • www.sturesror.com

Macken/Stureplan är till salu

För ytterligare info kontakta Sture


