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Vill du vara med?
Så är sommaren överstånden för i år. Som vanligt är det mycket 
som har hänt, så gott som varje helg försiggår något arrangemang. 
Det är fantastiskt att denna lilla ort har så mycket att bjuda på. 
Och allting bygger på ideellt engagemang. Vi försöker berätta om 
det vi hinner med att bevaka, men kan inte vara överallt. Så knäpp 
ett kort och skriv gärna några rader om det är något evenemang 
eller annat du vill ha med i bladet. Vi tackar alla er som annonserar 
och som bidrar till att vi kan trycka och distribuera tidningen. Det 
betyder mycket.
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I sommar har tre av ängsladorna nere vid älven fått 
nya spåntak tack vare att byalaget fått bygdemedel 
från Länsstyrelsen för att rusta upp dem.
Spånen är handspåntade vilket innebär att ytveden är 
hel och gör den mer vattenavstötande. Om man håller 
de nylagda taken fria från löv och barr, bör de hålla 
i minst 50 år. De tre återstående ladorna kommer att 
rustas beroende av om och när det går att få ytterligare 
bygdemedel.

Som vanligt finns det delade meningar kring vad ett 
byalag ska satsa på och arbeta med. En del skakar på 
huvudet åt att man renoverar ”några gamla lador”. Men 
genom att inte låta dem förfalla, påminns vi om vår 
jordbrukshistoria, plus att de nyrenoverade ladorna blir 
mer välkomnande för vandrare eller andra att rasta eller 
kanske sova i. De utgör levande länk mellan stenålder 
och nutid.

Byalaget ger också ut Byabladet som du håller i din 
hand. Vi sköter byabastun nere vid Bastuvallen som är 
öppen för alla. 

Tanken med Byalaget Näsåkers Samverkan är att vi 
ska kunna fungera som en möjlighet för den eller de 
som vill ta initiativ till eller genomdriva något projekt 
eller någon idé. Däremot kan man inte lägga över eller 
kräva att byalagets styrelse ska driva olika frågor. Men 
om man själv eller tillsammans med andra vill ta tag 
i något kan det vara bra att ha tillgång till byalagets 
organisationsnummer istället för att behöva starta en 
alldeles ny rörelse eller förening. 

Så hör gärna av dig om du har någon idé du vill driva. 
Tillsammans kan vi ta nya tag.

Åsa Hedman,  Byalagets styrelse

Ordförande:

Åsa Hedman, 070-244 61 71 
a.hedman@icloud.com

Övriga ledamöter:

Daniel Berlin, 070–686 32 24
danielberlin79@hotmail.com

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

Christer Borg, 070-684 74 31 
christer.borg@alvraddarna.se 

Lahja Brandt, 070-310 80 08 
lahja81@home.se 

Nils-Erik Humlesjö, 070-687 34 82
1948neh@gmail.com 

Anders Näsström, 070–571 45 81
anders.n@lrf.se

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

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

Byalaget Näsåkers Samverkan •  Från Byalaget Näsåkers Samverkan •  Från Byalaget Näsåkers Samverkan

Nya tak och nya tag

Florian Bohn lägger ett nytt spåntak som ska hålla i minst 50 år.
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Marknadsdag i Näsåker 
Augusti är här och det märks på 
många sätt. Skolorna börjar, det 
är dags att skörda frukt och bär, 
det ska torkas, läggas in, frysas 
och tillredas. 

På lördagar kan du köpa närodlade 
grönsaker utanför Coop, eller hämta 
din andel av Niklas på Nyttogården. 
Olika sätt att tillsammans skapa ett 
slags kretslopp där vi köper och säl-
jer lokalt eller erbjuder våra tjänster. 

Lördagen den 28 augusti var det 
bakluckeloppis på byn, de fick flytta 
in på Markusgården den här dagen 
för att annars så hade alla prylar blåst 
bort i de hårda vindarna. Men det 
blev ett mysigt inomhusloppis, loka-
len var fylld med diverse prylar redo 
att lämna ett hem för ett annat. Det 
fanns gott fika till försäljning bakat 
av Oxana Bezenhar känd för sina 
smarriga och annorlunda bakverk. 
Och utanför entrén stod Eva -Lotta 
Breitholtz och sålde grönsaker. 

Samma dag höll även The Really, 
really free market till på försam-
lingshemmet för andra året i rad där 
man kör ett annorlunda koncept. 
Tanken är att tillsammans skapa 
en plats där man delar på det man 
har. Det kan vara att skänka bort 
det som man förbrukat klart, bjuda 
på en massage lära ut ett språk el-
ler baka en kaka. Enligt Katie Jones 
som anordnat marknaden så hand-
lar det om att inte alltid behöva vara 
beroende av systemet där vi handlar 
och säljer med pengar. Att få dela 
det man har i både saker eller kun-
skap ger en känsla av att göra gott. 

Det finns inga krav på motprestation, 
kom som du vill, ta med dig något du 
tycker om eller sätt dig ner och fika. 
Att umgås och mötas skapar gemen-
skap. Två som deltog var Gabriela 
Hanusiak och Mikolaj Wyszkowski 
båda från Polen. Det var deras första 
gång på liknande marknad. 

– Det är en jättebra idé att skapa en 

marknad där vi delar på saker. Vi 
har lärt några spela ett polskt kort-
spel och lite polska ord. Det var kul, 
säger Gabriela. 

Med sig fick de några klädesplagg, 
skor och en osthyvel. Förutom alla 
prylar som bestod av kläder, leksa-
ker, husgeråd och smycken bland 
annat så fanns brädspel och cirkus-
grejer för barnen att prova på. Även 
om det inte kom så mycket folk så 
var det mycket aktivitet, Nina Pudja 

hade med sig sina häftiga instru-
ment och det blev sång och dans 
efter fikat. 

Prylar, kunskap och pengar byter 
ägare i ett kretslopp, ju mer vi hand-
lar och säljer lokalt desto bättre för 
bygden. Ett nödvändigt ont för byns 
överlevnad men också ett trevligare 
sätt att handla på. 

Text och foto: Anna Erika Olofsson 
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Marknadsdag med grönsaker och prylar. Anna Stattin och Leif Dahlman handlar lokalt. 

Nina Pudja bjuder på sång och dans i takt med sin trumma. 

Gabriela Hanusiak och Mikolaj Wyszkowski 
hittar en rolig pryl på The Really, really free 
market. 
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Andreas från Näsåker
vann rekordsnabbt Fäbolopp

Succe igen! 94 startade och alla 
gick i mål i sommarens upplaga 
av Fäboloppet. 

Bäst av alla: Andreas Lundegård, 
Näsåkersgrabben, som närmast 
flög i mål på ny rekordtid, precis 
över halvtimmen.

Såväl elitsatsande vinnarskallar 
som mera saktgående motionärer 
kämpade alla samma bana, 7,5 kilo-
meter, längs den gamla fäbodstigen 
från Norrmoflo by till den anrika 
fäbodvallen Moflobodarna. 

I målgången sjönk några ihop i 
ryggläge platt på marken, häftigt 
pustande och krampande av mjölk-
syra, andra sträckte armarna i skyn 
oerhört nöjda med sin egen presta-
tion – utan att tänka på ansträng-
ningen av uppförstramp och sur-
mossar. 

Precis så känslosamt som det ska 
vara på en riktig idrotts- och mo-
tionsfest: glädje och lycka och kan-

ske lite smärta och besvikelse.

Klart snabbast i år var Andreas 
Lundegård, 30 år. 

Andreas är född i Näsåker och gick 
grundskolan där. Men ingen minns 
honom som någon idrottstyp på den 
tiden.

– Nä, jag var dålig på sporter. I hög-
stadiet fastnade jag dock för orien-
tering och började springa en del 
vid sidan om allt datorspelande. 

– I senaste Midnattsloppet kom du 
25:a av 35 000…

– Ja, för fyra år sen lockade mina 
bröder mig att delta i just Midnatts-
loppet och det fick mig att fastna på 
löpningen och satsa på riktigt, be-
rättar Andreas för Byabladet. 

Andreas klämde de krävande 7,5 
kilometrarna på ganska precis en 
halvtimme, en elittid.

– Imponerande, kommenterade By-
föreningens Anton Sjödin - som ock-

så kunde glädja sig åt hans egen sam-
bo Anna Stattin vann damklassen.

Stronga veteraner
Många applåder för en stark pre-
station förtjänade också Linda och 
Ingemar Svedin, 81 respektive 83 
år, numera bosatta i Östersund men 
med ett långt liv i den gamla affären 
i Norrmoflo, på senare tid tillhanda-
tagen, och varsamt omgjord till ett 
litet fint museum av Snickeri-Kent 
Lidström.

Längs den krävande stigen sörjde 
ett antal drickalangare för nödvän-
dig vätska inombords. Förutom 
svett var det annars torrt: tacka det 
fina vädret för det, regnet kom först 
när tävlingen var avslutad.

I mål väntade fika, bananer och di-
plom till alla och ett välfyllt prisbord 
till de främsta – tack vare många och 
givmilda sponsorer i trakten.

Damsegraren Anna Stattin och herrsegraren Andreas Lundegård.
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Resultat, Fäboloppet, 
31 juli 2016
Herrar
1. Andreas Lundegård, 30,56  
(Fjolårsvinnare: Mattias Westerlund, 
Stockholm/Junsele, tid 38,26)
2. Lars-Åke Stenmark, 32,53
3. Mathias Vesterlund, 32,55

Damer
1. Anna Stattin, 43,37 
(Fjolårsvinnare Amanda Mattsson, 
Sundsvall, 38,24)
2. Lisa Lif, 44,04
3. Hanna Vesterlund, 44,54
 
Barn
1 Carl Scherrer, 50,01
2. Agnes Johansson, 1,08,44
3. Sebastian Ramén 1,21,18
4. Natalie Edliund, 1,31,58
5. Vilhelmina Persson, 1,55,38 

Äldst i loppet, 81 och 83 år. Med nöjda leenden promenerade Linda och Ingemar Svedin 
mot målet. Strongt! 

Laddad startröra i Norrmoflo by. Längst bak, med startnummer 101 och 105, avvaktar 
Linda och Ingemar Svedin och sen gör de sitt eget starka promenadlopp.

Älgkalvgryta
För de lite mera hungriga servera-
des kolbullar i fjol, i år var det en 
älgkalvgryta med lokala råvaror 
som lagades på plats av en av jakt-
lagets medlemmar.

De tävlande och publiken gav ar-
rangemanget många lovord, långa 
förberedelser under ledning av An-
ton Sjödin för Moflo Byförening 
och Kristoffer Kårén och Eva Ed-
berg från ÅSK, som tillsammans 
med många volontärer dragit stora 
lass för att få stigen, administratio-
nen och utspisningen i toppskick: 
med bättre snitsling, nya spänger 
och övergångar var det nu möjligt 
att ta sig fram torrskodd trots mäng-
den mossar och sumpstråk. 

Kristoffer Kårén ”missade” dock 
själva tävlingen, men hade giltigt 
skäl: han hade alldeles nyss blivit 
pappa.

– Vi kör nästa år igen, meddelade 
Anton och Eva. Och då kommer nå-
gon att gå under halvtimmen! Vem 
utmanar Andreas?

Torsten Blomquist
Foto: Marie Lundin och Torsten Blomquist
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Skoldag vid Hamptjärn 

Vi har varit vid Hamptjärn som 
ligger en bit ovanför skidbacken 
vid gamla Omsjövägen.

Vi var där för att undersöka vad vi 
kunde hitta för olika sorts djur och 
växter i och vid en tjärn.

Vi hittade en massa insekter och 
några spindlar. Vi hittade bland an-
nat trollsländenymfer, en dykare, 
jungfrusländenymf, skräddare, bär-
fis och kärrspindlar vid vattnet. Kärr-
spindeln är Sveriges största spindel. 
Vi såg också några fiskar.

Längre in på land såg vi myror, ge-
tingar, trollsländor, mask, en snigel, 
fjärilar, myggor, knott, en tordyvel 
och några andra skalbaggar.

När vi tittat närmare på djuren som 
vi lagt i ett akvarium och i försto-
ringsmuggar så släppte vi tillbaka 
dem där de kom ifrån.

Där växte blåbär, lingon, kråkbär, 
missne, tall, gran, björk, rönn och al.

I vattnet växte vass och näckrosor. I 
vattnet fanns många döda stammar.

Det var spännande att kliva på tuvor-
na i tjärnen för då sjönk de ner och 
man fastnade.

Många av oss kunde hälla vatten ur 
stövlarna så det var tur att det var 
soligt och varmt. Efter tjärnbesöket 
gick vi till skidbacken och åt god 
pastasallad som vi fått från skolkö-
ket. Det var jättegott. Sedan fick vi 
göra vad vi ville fram tills taxibilarna 
kom och hämtade oss.

Det var en jätterolig dag trots att vi 
blev blöta om fötterna. Vi lärde oss 
mycket till exempel hur man använ-
der en insektsnyckel.

Klass 5-6 Näsåkers skola

Några barn söker insekter vid kanten av tjärnen.

Skalbagge/löpare av något slag...

Saga vid Hamptjärnens strand.
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Samrådsmötet på Markusgården
Den 18 augusti hölls det samrådsmöte i Näsåker 
angående arbetet med den nya översiktsplanen 
som reglerar användningen av mark och vatten i 
kommunen.

Den 24 oktober förra året hade Sollefteås kommun bju-
dit in Näsåkersborna till en workshop om Sollefteås 
framtid. Under några timmar arbetade man då för att få 
på pränt de viktigaste önskemålen om vad som bör för- 
bättras i vår kommun. Mycket handlade om fler bostä-
der och tätare bussturer, samt om möjligheter att på ett 
lätt sätt kunna möta de nya invånarna, asylsökandena.

För att följa upp förra höstens möten, kallade kommu-
nen till samrådsmöte angående Näsåkers framtid den 
18 augusti. Tillresta politiker och tjänstemän, samt ett 
drygt tiotal Näsåkersbor var samlade på Markusgården. 
Demokratiberedningsgruppen hade satt ihop ett digert 
material ställningstaganden, synpunkter och konse-
kvensanalyser, som bygger på invånarnas förslag och 
som nu skulle diskuteras.

Nästa steg i översiktsarbetet, är en utställning med priori-
terade förslag, som kommer att ställas ut på Medborgar-
kontoret från mitten av oktober till mitten av december, 
då man får lämna synpunkter och ytterligare förslag.

Den mesta tiden av samrådsmötet ägnades åt att disku-
tera skyddsgränserna för de vindkraftsparker som har 
planerats att anläggas i kommunen och huruvida tidi-
gare beslut som har tagits har varit särskilt kloka, så när 

det återstod tjugo minuter av mötestiden, blev det bråt-
tom att säga över huvud taget någonting om alla övriga 
områden bland de ställningstaganden som kommunen 
har tagit med i översiktsplanen.

Mötet yrkade på att områdena kring älvarna ska fredas 
från vindkraft.

Dispens har givits från strandskyddet i bland annat Om-
sjö, där man har planer på att bygga fritidsbostäder med 
attraktivt läge.

Det finns också en fastställd detaljplan för bostäder inne 
i Näsåker, i första hand för villabebyggelse.

Ett förslag på att söka bygdemedel från Länsstyrelsen 
väcktes, för restaurering och underhåll av lekplatsen 
vid hembygdsgården.

Frågan om skötsel av hällristningsområdet togs upp. 
Arbeten med att röja och reparera promenadvägen 
längs- med älvkanten påbörjades i somras, med ideella 
krafter.

Solatum söker EU-pengar till en förstudie om bullerby- 
konceptet och hur detta skulle kunna prövas i kommunen.

Slutligen uppmanar jag er att följa informationen på 
kommunens hemsida, där dessa förslag finns och där 
tider och platser för utställningen kommer att finnas.

Jannike Molander 
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Byafest i Lidgatu

Folkdanslaget bjöd publiken på ett ”practical joke.”

Maj Öhlin skötte försäljningen av grillat och potatissallad.
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Den nionde juli hölls en tradi-
tionsenlig sommarfest i Lidgatu. 
Ett uppskattat arrangemang 
som lockar såväl bofasta som 
hemvändare.

Solen sken och många hade mött upp 
till den hemvändarfest som Lidgatus 
byalag arrangerar vid hembygdsgår-
den Nils-Olofs varje sommar sedan 
ett 15-tal år tillbaka. Sollefteå Folk-
dansgille med Lidgatus egen Sture 
Persson i spetsen hade dansuppvis-
ning som utöver dans bjöd publiken 
på ett äkta ”practical joke”.

En tipsrunda med kluriga frågor och 
olika tävlingar som pilkastning fanns 
också på programmet. Personalen på 
restaurang Fäbodammen hade förbe-
rett Mariannes berömda potatissal-
lad och marinerat kött att grilla.
– Det här är en av sommarens höjd-
punkter, säger sommargästen Stefan 
Jansson från Norrtälje som tillbring-
ar varenda sommar sedan 30 år till-
baka i Lidgatu.
Han härstammar från släkten Lid-
holm som funnits i Lidgatu sedan 
många generationer bakåt.

– Det är roligt att det kommer så 
många hemvändare, säger Sture 
Persson som är drivkraft och ordfö-
rande i Lidgatus byalag.

Överskottet från sommarfesten går 
till att omvandla ett före detta stall 
till ett servicehus som de som hyr 
in sig i hembygdsgården ska kunna 
använda då de vill duscha eller 
laga mat.

Text och foto: Åsa Hedman

Lage Sundberg & Co försökte lista ut rätt svar under tipsrundan.

Lidgatubördige Fredrik Sundberg med kusinen Stefan Jonsson och hans dotter Noomi från Norrtälje tog fyrhjulingen till festen.

Ann-Kristine Borin passade på att 
föreviga dansen.
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Med lera skapas 
minnen för livet

Utanför Nordic Centre hörs mu-
sik poppa i högtalarna. Skratt 
och prat blandas med de arabiska 
tonerna och när jag stiger in ser 
jag ett glatt gäng dansa på golvet 
mitt i det ljusa öppna rummet. 
Det är några av deltagarna som 
uppsluppet dansar loss och en 
känsla av förväntan och spänning 
ligger i luften. 

För i kväll är det äntligen vernissage, 
alla verk som producerats under 
våren finns nu hängandes i galleriet 
och det är en salig blandning av 
vaser, fat, saxar, en fisk, ett fönster 
på glänt, tavlor och en installation 
som berör. Aisha, Hanan, Hiba, 
Jannike, Maria, Marie, Najalaa, 
Oxana har alla träffats cirka tio 
gånger under våren och skapat 
dessa konstverk. 

Utställningen som heter Sharing 
Hands är ett integrationsprojekt mel-
lan ABF Västernorrland, Byalaget i 
Näsåker, Länsstyrelsen Västernorr-
land och Helen Blästa som driver 

Nordic Centre. Tanken var att föra 
samman Näsåkersbor med byns 
asylsökande för att tillsammans 
skapa och lära känna varandra och 
jobba med språket. En av deltagarna, 
tioårige Sami som tyvärr inte är med 
ikväll har varit en länk mellan språ-
ken då han pratar flytande svenska 
efter knappt ett år i Sverige. Men 
även om det är språkförbistringar så 
tycks alla göra sig någorlunda för-
stådda ändå, tack vare en blandning 
mellan svenska, engelska och att för-
klara med gester. 

Jag frågar Aisha, Hanan, Naja-
laa och Hiba om någon har provat 
jobba med lera förut. Först så för-
står de inte vad jag menar men efter 
lite trevande så berättar Hanan att 
de inte gjort det men att det har va-
rit väldigt roligt. Och de har knutit 
nya kontakter och lärt känna bybor. 
De visar mig vem som gjort vad 
och jag tycker mig se tecken på ur-
sprung så som val av färg, mönster 
och motiv. Jag ser olivträd, oljekrus 

och ett vulkanutbrott. Men jag blir 
extra berörd av en installation som 
föreställer en båt ute på havet. Den 
för tankarna till alla människor som 
tagit sig till Sverige, över hav, ge-
nom alla länder. Och en del av dem 
hela vägen hit till lilla Näsåker. 

Helen som hållit i träffarna är 
mycket nöjd över resultatet och 
hoppas många vill komma och titta. 
Och projektet uppmärksammades 
även i SVT. 

– Det här var så kul och lyckat att 
vi kanske kör igen längre fram, 
men då testar vi något nytt som ra-
kubränning till exempel, säger hon. 

Det kommer besökare för att titta på 
utställningen och alla blir bjudna på 
tilltugg. En blandning av arabiska 
godsaker och Jannikes hembakta 
surdegsknäcke och till det sött och 
varmt mynta thé. Utställningen 
tycks vara ett lyckat projekt som vi 
kanske får se mer utav i framtiden. 

Text och foto: Anna Erika Olofsson 

Bakre raden från vänster; Hiba, Najalaa och Hanan. Främre raden från vänster; 
Helen, Jannike och Aisha. 
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Ingen har väl gått miste om de 
prunkande krukorna på väggen 
på det lilla blå huset på Storga-
tan. Blomlådorna svämmar över 
av blå lobelia, rosa petunior och 
vita flitiga lisor. 

Klart att Byabladet stannar till och 
berömmer blomsterprakten. Det 
är då vi får höra att Anita Berg-
man inte bara sår och driver upp 
alla blommorna själv utan också 
använder egna frön i ett konstant 
kretslopp.

– Jag har inte köpt ett enda blomfrö 
på över tio år sedan jag lärde mig 
att ta vara på fröna, berättar hon.

Det var en god vän i Häxmo som 
visade henne hur man gör. Det gäl-
ler olika för olika blommor, man 
får ha koll på att fröställningarna 
har hunnit torka ordentligt. Då ska-
kar hon av fröna eller sprättar upp 
frökapslar, petar fram och häller ut 
dem i en djup vit tallrik innan hon 
lägger dem i hemgjorda fröpåsar av 
kaffefilter som förvaras torrt och 
mörkt under vintern.

Anita gör likadant med grönsaks-
fröerna, det är endast om hon vill 
skaffa någon ny sorts gröda som 
hon köper nytt. Hennes växtnäring 
är också hemmagjord. 

– Bara nässelvatten, det räcker bra, 
säger hon.

Text och foto: Åsa Hedman

Anita använder bara egna frön
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Bi-Draget hoppas 
kunna fortsätta
När SIDA drog in fraktstödet för 
kläder till Västsahara befarade 
Bi-Draget att man skulle behöva 
stänga butiken, men nu skissar 
man på nya lösningar.

Ändrade regler från biståndsorga-
nisationen SIDA har gjort att Sol-
lefteåortens biståndsgrupp inte 
längre kan skicka insamlade kläder 
till flyktingläger i Västsahara. (Se 
Byabladet nr 1/2016) Eftersom att 
sortera och skicka iväg kläder till 
Afrika både är ett mål i sig och en 
förutsättning för att butiken ska 
kunna existera, kom de nya reglerna 
som en kalldusch.

– Ja, vi trodde ett tag att vi skulle 
vara tvungna att lägga ner hela 
verksamheten och stänga butiken, 
berättar Ulf Breitholz. Men nu un-
dersöker föreningen ändå alterna-
tiva lösningar.
– Det vore synd om Bi-Draget 
försvinner, den är ju faktiskt Näs-
åkers enda klädbutik som både 
fyller en social och ekonomisk 
funktion, säger han.
Hur den nya lösningen skulle kunna 
se ut vågar han inte svara på när 
Byabladet går i tryck. Men en för-
hoppning är att finna en ny samar-
betspartner under hösten.

– Men i värsta fall kommer vi att be-
höva stänga, säger Uffe Breitholz.

Sollefteåortens biståndsgrupp har 
funnits i Centrumhusets lokaler sedan 
1997 och har under 25 års tid haft ett 
samarbete med Sollefteå kommun för 
att förmedla klädbistånd. Allt arbete 
har skett på ideell basis.

Tills vidare arbetar föreningen på 
som vanligt och håller butiken öp-
pen under fredagar. 

Text och foto: Åsa Hedman

En vagn kommer lastad. Volontärerna Erna, Auno, Eva-Lotta, Börje och Uffe har lastat 
en vagn full med utrangerade kläder för färd mot soptippen.
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Hundra år
av 
hembygd

Faktaruta om ägarna:
1632 Knut Ingelsson
1660 Nils Markusson död 1697
1693 Nils Nilsson 1661 – 1715
1720 Erik Nilsson 1686 – 1728 
(Nuvarande byggnad byggs)
1729 Änkan Märtha Persdotter
1740 Pehr Persson 1724 – 1776
1780 Nils Pehrsson 1749 – 1816
1815 Pehr Nilsson 1786 – 1873

I år firar Sveriges Hembygdsför-
bund 100-årsjubileum, och året är 
samtidigt utlyst till Hembygdens år. 
Firandet har skett på olika sätt i de 
över 2000 medlemsföreningarna. Vi 
i Ådals-Lidens Hembygdsförening 
valde att i år hålla vår hembygdsgård 
öppen ett antal dagar med guide un-
der semesterperioden istället för att 
ha Pelle Molinstugan öppen. Tyvärr 
räcker våra gemensamma ideella ar-
betstimmar till för både och, men vi 
har fått många positiva kommenta-
rer att hembygdsgården varit öppen. 
Hembygdsgården hos oss har en 
speciell historia, både tragisk men 
också med lyckligt slut. Den gård 
som vi har idag är nämligen inte 
”originalet”. När vår förening bil-
dades 1938 köptes Pelle Molinstu-
gan in direkt, men strax därefter en 
hembygdsgård ursprungligen byggd 
1726. Den hade tidigare stått i Norr-
moflo, och var representativ för en 
större bondes huvudbyggnad. 
1973 inträffade det tragiska att går-
den brann, ännu idag ett ouppklarat 
fall hos polisen, även om många i 
Näsåker har olika mer eller mindre 
goda teorier om hur mordbranden 
gick till. Förödelsen var i stort sett 
total och mängder av unika föremål 
blev lågornas rov. 
Jakten på en ny hembygdsgård 
började dock snabbt och i Över-
Bodvill, Resele, hittades en gammal 
gård som var mycket lik den gamla 
hembygdsgården, den Bodénska 
gården, byggd cirka 1720. Den flyt-
tades till samma plats som den ned-
brunna hade stått på och stod klar 
1975. Arbetet med att sätta upp den 
på Prästnipan började på försom-
maren 1974 av snickaren Erik Petter 

Sundin från Vigda och Sven Tidén 
från Näsåker och den invigdes 1 juli 
1975. Bilden är ett klipp från det 
stolta ögonblicket vid invigningen.
Idag har vi åter mängder av före-
mål och gården är mycket trevlig 
att besöka. Kläder, fotoalbum och 
möbler i mängd finns att beskåda. 
För dig som vill titta in är det bara 
att kontakta oss i hembygdsfören-
ingen, så löser vi det även utanför 
semestersäsongen.

Christer Borg, ordförande 
Ådals-Lidens hembygdsförening
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Osäker framtid för hotellet
Tanken när Michel Orto köpte ho-
tellet var att det skulle kunna hu-
sera mellan 40 och 60 asylsökande, 
men en åtstramad flyktingpolitik 
har satt käppar i hjulet.
När Byabladet går till tryck är det 
tomt i det iordningställda asylboen-
det på hotellet i Näsåker. De mellan 
8 och 15 asylsökande som där un-
der våren och sommaren finns inte 
längre kvar.

– Det är omöjligt att sia om framti-
den, men förhoppningsvis kommer 
vi att kunna teckna ett nytt avtal 
med Migrationsverket längre fram i 
höst, säger Michel Orto som är VD 
och en av ägarna till asylboendet.

Det är de ändrade asylreglerna som 
inneburit att färre flyktingar söker 
sig till Sverige, vilket gör att utbu-
det på boenden är större än efter-

frågan i dagsläget. Det innebär att 
Migrationsverket försöker effek-
tivisera och koncentrera boendet 
och boendena. Det var därför som 
de åtta flyktingarna som fanns kvar 
i början av augusti, flyttades till an-
dra boenden.

– Men vårt boende ligger fortsatt 
mycket bra till hos Migrationsver-
ket, därför hoppas vi mycket på 
nästa upphandling, säger Michel 
Orto.

När denna upphandling blir av är 
dock mycket oklart. All handlägg-
ning av nya tillstånd har skjutits 
på framtiden eftersom många av 
de boenden som har fått avslag har 
överklagat, vilket gör att alla andra 
upphandlingar drar ut på tiden.

– Vi har ingen aning om framtiden, 
det kan bli beslut om en vecka el-

ler om ett halvår, det är helt enkelt 
omöjligt att svara på, säger Michel.

Under tiden fortsätter han att rusta 
upp hotellet, i sommar är det den 
översta våningen som byggs om 
från bostad till hotellboende. 

– När den är klar kommer vi att 
kunna husera mellan 60 och 80 
asylsökande, säger han.

Och om det inte blir något 
nytt avtal?
– Den tanken vågar jag inte tänka 
i nuläget, det finns inte en chans i 
världen att en ordinarie hotell- och 
restaurangverksamhet skulle kunna 
bära de fyra miljoner kronor som vi 
har investerat hittills, säger han.

Text och foto: Åsa Hedman

I maj kom de första asylsökande till hotellet, men sedan i början av augusti står lokalerna tomma.
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Soligt nationaldagsfirande
Gult och blått i stort och smått, från små flaggor 
i bakelserna som PRO serverade till nya svenska 
flaggor i varenda lyktstolpe och vajande fanborgar 
i kortegen, som startade vid Lissvallen för att tåga 
genom samhället fram till Hembygdsgården. Det 
var inte att ta miste på att det var nationaldagen 
som firades i Näsåker.
För underhållningen stod Sollefteå Folkdansgille med-
an många barn passade på att kana omkring i hoppbor-
gen. Hembygdsföreningens ordförande Christer Borg 
välkomnade nya svenska medborgare och en av dem 
Wasim Alkhouli från Syrien höll årets tal där han ut-
tryckte en stor tacksamhet gentemot Näsåkersbor och 
andra svenskar för hur väl han och hans familj blivit 
emottagna. Samtidigt betonade han hur oerhört viktigt 
han tycker det är att nyanlända lär sig svenska så snart 
de kan för att lättare komma in i samhället.

Ingela Nilsson fick ta emot blommor, diplom och ett 
presentkort på en spabehandling för att hon med sin 
uppskattade caféverksamhet blivit utsedd till Årets 
Näsåkersbo. Sedan bjöd kommunen på gratis fika 
som serverades av medlemmar ur PRO. Och de som 
ville få lite mer mat i magen trängdes framför Wimas 
thailändska servering som inledde sin sommarsäsong 
dagen till ära.

Text och foto: Åsa Hedman Kortegen med folkdanslaget i spetsen anländer till hembygdsgården.

Essy Holmberg var en av dem som lät sig väl smaka av fikat. Wasim Alkouli höll årets nationaldagstal.
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Familjefest på Brandmanna
Näsåkers egna familjefest ”2till2” 
kom till när Vattenfall beslutade 
att lägga ner Fallens Dag år 2001.

Dåvarande festkommitté försökte 
under några år att behålla koncep-
tet med en hel dag festligheter som 
började klockan två på dagen och 
slutade klockan två på natten, därav 
kom namnet ”2till2”. Efter några år 

var de tvungna att inse att varken 
pengar eller besökande räckte till 
för ett sånt långt firande och fes-
ten kortades ner till att bara vara 
på kvällen. Under många år höll vi 
till på Festplatsen men trots att den 
är väldigt vacker så kan den ibland 
kännas lite för stor.

Vi i nuvarande festkommitté tycker 
att vi nu hittat rätt format för fes-
ten. Vi håller till på Brandmanna, 
vi har barnaktiviteter från kl 18 till 
kl 20:30 samt mat, dryck och un-
derhållning från kl 18 till kl 01. Då 
festen är en gemensam aktivitet för 
hela familjen får vi varje år ett litet 
bidrag från Kommunen vilket gör 
att vi inte behöver ta något inträde. 
Detta tycker vi är mycket bra.

I år hölls festen lördag den 9 juli. 
Trots att man lovat regn lös so-
len hela kvällen och ungefär 100 
vuxna och 50 barn kom och trivdes 
tillsammans. Barnen fick möjlighet 
att leka med olika utomhusleksaker 
som rockringar, utomhus bowling 
och olika bollspel. De kunde också 
köpa sockervadd, fiska i fiskdamm, 
få en ansiktsmålning och åka i vår 
populära hoppborg/rutschkana. I 
serveringen såldes hamburgare och 

grilltalrik tillsammans med lämplig 
dryck samt kaffe och kaka.

Två av byns duktiga unga musiker, 
Nadya Toss och Jonna Andersson, 
spelade och sjöng. Senare på kväl-
len drog bandet ”3 is a crowd” från 
Sollefteå igång och många passade 
på att dansa loss mellan mattälten.

Vi i festkommittén vill passa på 
att tacka alla som hjälpte till under 
kvällen. Utan er skulle vi inte kunna 
genomföra arrangemanget.

Kommittén består just nu av under-
tecknad, Sofia Fjäll, Lottie Själan-
der, Kent Lidström och Sture Pers-
son. Om någon känner att man vill 
hjälpa till lite mer eller har förslag 
på förbättringar så går det jättebra 
att kontakta någon av oss. Till ex-
empel funderar vi på att döpa om 
festen då namnet ”2till2” inte läng-
re känns relevant. Så om någon har 
ett bra förslag på nytt namn tar vi 
tacksamt emot det.

Vi i kommittén tackar för i år 
och hälsar er välkomna till 2017-
års familjefest!

Anna-Maria Andersson, 
Ordförande Festkommittén

Foto: Jenny Schwieler Staaf 
och Åsa Hedman 

Thomas Wikström, Jörgen Strömqvist och Stina Nyman trivdes i sommarkvällen.
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Hoppborgen är alltid lika attraktiv.
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PRO Ådals-Lidens
sommaraktiviteter

PRO Ådals-Liden åkte till Ulvö 
hotell den 29 juni för att avnjuta 
en skärgårdsbuffé. Ett tjugo-
tal PRO:are hade mött upp för 
en dagstripp från Näsåker till 
Ulvön med Kjell Håkansson 
bakom ratten. 

Vi åkte med m/s Kusttrafik över 
Ullångersfjärden mot hamnen på 
norra Ulvön. Vi såg Skuleberget 
ur en helt ny vinkel och Sveriges 
högsta ö nämligen Mjältön. I vän-
tan på buffén på Ulvö Hotell tog vi 
en tur längs strandpromenaden. Vi 
såg bland annat Ulvö gamla kapell, 
Norrlands äldsta bevarade träbygg-
nad, byggd av gävlefiskarna 1622, 

med originalmålningar på väggar 
och tak som målades av Roland Jo-
hansson Öberg 1719.  

Så var det dags för dagens höjd-
punkt, skärgårdsbuffé och den var 
verkligen värd att vänta på. Mätta 
och belåtna började vi så hemfär-
den. Vi åkte E4:an söderut över 
Höga Kusten bron för att sedan 
köra Riksväg 90, Sveriges sämsta 
väg, mot Näsåker.

Årets boulemästerskap i Sollefteå 
samorganisation gick av stapeln på 
PRO Långsele-Graninge-Helgum 
nyanlagda bana. Efter högtidlig 
invigning med tal, lite bubbel och 

hurrarop startade tävlingarna. Täv-
lingen genomfördes som en rak serie 
där alla mötte alla. Det skulle bli en 
spännande tillställning, i bitvis strå-
lande väder, men även strilande, där 
det avgjordes i den sista omgången 
vilket lag som skulle segra. Lag 
Bagge hade 5 segrar och var klara 
för DM, Lag Jonasson och Lag Fre-
driksson hade båda 4 segrar. Jonas-
son vann sin match samtidigt som 
Bagge och Fredriksson förlorade 
sina matcher vilket fick till följd att 
Jonasson vann på seger i inbördes 
möte med 13–12. För att citera en 
känd TV-programledare så var det 
oliiiidlig spännande in i det sista.

Skärgårdsbuffé väntade på Ulvö Hotell.
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Silvermedalj till lag Jonasson.

Efter en lång dag var nog de flesta 
nöjda med sin insats under dagen 
och en eloge till PRO Långsele-
Graninge-Helgum för ett väl ge-
nomförd tävling.

Resultat:

1. Lag Jonasson, PRO Ådals-Liden. 
Bestående av: Ove Jonasson, Sig-
britt Svedberg och Per Schultz

2. Lag Bagge, PRO Sollefteå. Bestå-
ende av: Jan Bagge, Ulla Sondel och 
Bengt Näslund

3. Lag Bihlar, Långsele-Graninge-
Helgum.

4. Lag Edin, PRO Ådals-Liden

Distriktsfinalen i boule avgjordes 
onsdagen den 10/8 i Sollefteå på 
Nipstadens boulebanor på gamla 

T3-området. Åtta lag kom till spel, 
de var lottade i två poler om fyra 
lag. Efter regelgenomgång satte 
spelet igång i snålblåsten. När första 
matcherna nästan var färdigspelade 
kom regnet varför tävlingsledningen 
tog beslut om att spela resterande 
matcher under tak när det fanns möj-
ligheter till detta. Efter två matcher 
blev det välbehövlig fika. Efter 
poolspelet hade lagen från Härnö-
sand, Järved-Bonäset, Älandsbro 
och Ådals-Liden kvalificerat sig för 
semifinalspel. Där vann Älandsbro 
och Ådals-Liden sina matcher och 
fick spela om guldet och Gysing-
eresan. Ådals-Liden hade ledningen 
länge och möjlig seger vid ställning-
en 11–8, men Älandsbro vände och 
vann med 11–13. De får därmed åka 

till Gysinge och representera Ånger-
manland. Älandsbro erövrade även 
det nyuppsatta vandringspriset, en 
ståtlig pokal. Efter en lång dag var 
vi alla nöjda över att få åka hem till 
stugvärmen.

Resultat:

1. Lag PRO Älandsbro. Dan Könberg, 
Birgit Brandt och Bengt Norberg

2. Lag PRO Ådals-Liden. Ove Jonas-
son, Sigbritt Svedberg och Per Schulz

3. Lag Järved-Bonäset. Lennart 
Strandberg, Anette Nydahl och Ulf 
Sjöblom

Jan Bertil Johansson
Foto: Elsa Edin och Jan Bertil Johansson

Lag Jonasson.

Ulvö gamla kapell.
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Äntligen dags 
– en kväll med Näsåkersmusiker
Det finns många artister som vill 
komma och spela i Näsåker. Ryk-
tet sprider sig om en plats med 
rikt kulturliv inom både musik-, 
och teaterscenen. Men hur ofta 
har du fått se Näsåkers alldeles 
egna talanger uppträda på en och 
samma gång? 

Det ska du få göra den femtonde 
oktober när föreningen Urkult ar-
rangerar en helkväll med Näsåker 
goes live. Fyra lokala band och en 
kör på en och samma scen - det kan 
bli så att taket lyfter denna kväll. 
En av akterna är Malin och Markus 
Spjuth, som spelat ihop sedan de 
träffades för drygt elva år sedan.

– Vi träffades på en folkhögskola i 
Dalarna och började spela tillsam-
mans redan innan vi blev ett par. Sen 
vi fick barn har vi inte lika mycket 
tid, det har blivit någon gång då och 
då men vi hoppas på fler tillfällen 
framöver, säger Malin.

Malin kommer även köra några lå-
tar själv med egenskrivet material. 
Hennes första låt skrev hon när hon 
var femton, då spelade hon och hen-

nes vänner mest på fester. Lite se-
nare reste Malin runt om i världen 
och då var gitarren alltid självklar 
del av packningen. Under en sex 
månader lång resa i Europa levde 
hon tillsammans med några vänner 
på att vara gatumusiker.

– Jag har alltid skrivit dagbok och 
mina texter är en förlängning av 
dem, det är ett sätt att hantera min 
inre värld. Jag inspireras mycket 
av bland annat Leonard Cohen och 
Joni Mitchell, kanske inte rent mu-
sikaliskt men av deras förhållnings-
sätt till musiken. 

De andra akterna är: Mustat Sil-
mät med Cresendokören, Inspirit, 
och Vispers. Det utlovas en riktigt 
skön musikkväll med en blandning 
av stämfull sång, svängig bluesig 
gospel, mustig romsk musik och 
skön pubrock. Och allt väldigt lo-
kalt och närproducerat. Så boka in 
den femtonde oktober för det här 
vill du inte missa! 

 Text: Anna Erika Olofsson
Foto: Jenny Schwieler Staaf  

och Anna Erika Olofsson

 

Malin och Marcus spelade på församlingshemmet i somras.

Mustat Silmät.

Vispers.



Nya ägare till gamla Posten

Andreas ”Adde” Säflund och 
Cecilia ”Cissi” Bertling har köpt 
gamla Postis mitt mot hotellet. 
Byabladet frågar dom om deras 
tanker och idéer.

Dom berättar att huset är ”så fint” 
invändigt. Huset är så annorlunda 
och från början uttänkt med träde-
taljer och med roliga rums- och lä-
genhetslösningar.
Dom låter nästan förälskade i huset.
Byabladet frågar dom vad det var 
som dom föll för?
– Ja, säger dom, vi tänkte man mås-
te ha något fint vid infarten till Näs-
åker mitt i byn.
– Vi vill rusta upp huset och instal-
lera fjärrvärme. Men även om vi 

tycker att huset är charmigt och fint 
på ett annorlunda sätt, så behöver 
det göras en hel del. Vi har hört att 
en av dörrarna är från det gamla så 
kallade ”Gästis” (ett gäst- och ho-
tellboende som är rivet nu/red).
Den dörren är en av husets huvud-
dörrar nu, vi förstår att huset rym-
mer så många historier från förr 
och vi är så nyfikna på att höra alla 
historier och minnen som är knutna 
till huset.
Cissi är scenograf och designer 
med en obotlig kärlek till gamla 
saker. Hon berättar om sin passion 
och lust för gamla saker. Hon ser 
livet ur ett recyklingperspektiv och 
vill gärna ge saker och även hus ett 
andra liv.

Huset har fyra lägenheter, vi vill hyra 
ut tre av dom till hyresgäster. Cissi 
har tänkt att huset kan bli en form av 
samlings- och aktivitetslokal.
– Vi tar så gärna emot idéer från 
Näsåkers borna, angående vad man 
skulle kunna använda dom stora lo-
kalerna på bottenvåningen till.
Cissi berättar att dom snart kommer 
att ha en städ- och röjdag. Det skall 
städas utanför huset och dom vill 
gärna ha hjälp med det. Så då är alla 
välkomna.
På det hela taget verkar det som att 
Adde och Cissi är glada för sitt köp 
och fulla av energi att göra nåt av 
gamla Postis.
Gamla Postis som så många av oss 
hade dömt ut att vara ett rivnings-
objekt.
Paret har nyligen köpt en gård i Sör-
moflo, så Postis får vara kallställd 
över vintern.
– Så tar vi tag i det till våren.
I övrigt har paret Adde - Cissi dub-
belt boende, då dom även bor i 
Stockholm, det beror på arbete och 
barn. Byabladet hälsar dom varmt 
välkomna till byn. 

Text: Dorte Skulasson
Foto: Åsa Hedman

Byabladet   •   23



24   •   Byabladet

Inför årets festival var boendesituationen en av de stora 
frågorna. Nu när hotellet inte kunde inhysa artister, var 
skulle de då bo? Svaret blev fler skulle få bo på Hallsta 
alltså fyra mil bort samt hos bybor. Men att ha fler på 
Hallsta gjorde logistiken lite krångligare. Det blev fler 
turer fram och tillbaka och till råga på allt så var det 
VM i rullskidor samma helg. 

– Det gick ändå faktiskt väldigt bra, säger Karin Jans-
son Wikström på Urkultkontoret, som har haft hand om 
logi och pusslat ihop var alla ska bo. 

– Tack vare Tommy Swärdh på Transportgruppen så 
löste det sig med hämtning och lämning till och från 

Sollefteå. Så även om fler bodde där än i fjol märktes 
ingen större skillnad. Men utan alla fantastiska bybor 
som erbjuder plats i sina hem så hade det ju aldrig gått 
ändå, ett stort tack för att de ställer upp, fortsätter hon. 

För logistikens skull är det såklart lämpligast att ha så 
många som möjligt på byn. Då kan de själva röra sig 
som de vill och det blir inte lika komplicerade körningar. 
En del väljer att bo på hotell medan andra hellre bor 
nära festivalen. Och trots att många som kommer inte 
är förberedda på vad som väntar, att de kommer till en 
liten by och blir inkvarterade i någons hem. Så är ändå de 
flesta överväldigade av tacksamhet efter vistelsen. 

Publiken lämnar positiva avtryck

Kan det vara så att Urkult har den bästa festival-
publiken? 

Det är frågan jag ställer mig efter att ha hört det från 
artister när de spelar eller senare har skrivit om det på 
sociala medier. Många av dem vill komma igen och de 
som spelat här för första gången blir hänförda av det 
fina bemötande som de får från publiken. 

Och det är inte så konstigt. Jag har varit på många fes-
tivaler och konserter, men aldrig på en festival där det 
är sådant engagemang framför scenen oavsett vem som 
spelar. Det är liv och rörelse, många dansar och sjunger 
med. Det är alla åldrar i blandad kompott. Alla får plats 
och det känns tryggt och familjärt, ingen trängsel och 
avsvimmade personer som klämts längst framme vid 
scen. Varje akt får ett ordentligt avslut och en upple-
velse de sent kommer glömma. 

En av årets utländska akter missade sin tid för sound-

check på grund av en liten miss i logistiken. De kom 
fram till scenen sent och något aviga. Spelningen bör-
jade lite trevande, men efter en stund upptäckte de den 
fina publiken och det slutade med att de var helt överväl-
digade över den fina responsen. När de tillslut lämnade 
scenen hade de nog glömt missen som gjorde dem sena. 

Ett annat band som spelat på stora scener världen över 
tyckte Solscenen var på tok för liten, men även de änd-
rade inställning när de insåg vilken fantastisk publik 
som jublade högt och länge efter att lämnat scenen. Och 
publik som återkommer år efter år kan ju inte ha fel. Att 
vara en del av en tillställning som är fredlig och trygg 
lämnar positiva avtryck. Det speglades även i polisens 
samlade rapport, det var nöjda med i överlag få inciden-
ter och de tackade för ett bra samarbete. 

I år provade Urkult även med att ha en Trygghetsjour, 
alltså ett nummer dit man kan ringa om man behöver 
prata. Detta bestämdes då det rapporterats om sexuella 
trakasserier på många festivaler och större tillställning-
ar under året. Det är viktigt att göra det som går för att 
skapa trygghet även om få incidenter har rapporterats 
genom åren. 

Men det är inte bara publiken som lämnar avtryck. Det 
är även alla sexhundra volontärer, alla bybor, förening-
ar, organisationer och butikspersonal – alla ni som gör 
den här lilla platsen på jorden till en plats där man sam-
las från världens alla hörn, genom musik och möten, 
gemenskap och samarbete. Och dit folk vill återvända 
år efter år för att åter se eldarna tändas. 

Text: Anna Erika Olofsson 
Foto: Åsa Hedman

Ingen boendekris på Urkult
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Om att förstå färden förr
Den 2 oktober kom-
mer Christer Wester-
dahl till Nämforsens 
Hällristningsmuseum 
för att föreläsa under 
rubriken Att färdas. 
Ett förgånget kogni-
tivt landskap. 
Han kommer att för-
medla redskap för att 

förstå hur människor uppfattade och förstod färden och 
landskapet under äldre tid.

Christer Westerdahl är professor emeritus vid Norges 
teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim och 
välbekant för arkeologiskt intresserade Näsåkersbor.

Han är kanske mest känd för att ha gjort betydande 
forskning inom en rad olika marinarkeologiska områ-
den och har skrivit flera arbeten om människans rela-
tion till vattendrag och sjöar. Han är också författare 
till flera arbeten om samer. Boken ”Sydsamer – från 
Bottenhavet till Atlanten” är närmast en klassiker 
inom sitt område. 

Senast utkom han med en biografi: ”Den enögde varg-
jägaren i Vilhelminafjällen”, som handlar om västgöten 
Johan Walfrid Enocksson och hans 15 år som jägare.

Peter Johansson, Nämforsens Hällristningsmuseum

Ombygge i badhuset
Nu har arbetet börjat med att bygga om foajén i 
badhuset till bibliotek och medborgarkontor. Men 
än är det långt kvar.
– Rivningen har gått snabbare och lättare än vi trodde, 
säger Bengt Åkerlind som är chef för kommunens fri-
tidskontor.

Några ritningar över hur disponeringen är tänkt finns 
dock ännu inte.

Nästa steg är att bjuda in representanter för biblioteket 
och Medborgarkontoret för att ge synpunkter på ut-
formning och inredning av de nya lokalerna.

Ungdomsgårdens gamla fik håller på att förvandlas till en byggarbetsplats som så småningom ska inrymma delar 
av det nya biblioteket. (Den utrivna köksinredningen har Åsmons Samhällsförening fått ta hand om.)

– När de har sagt sitt får vi låta någon sakkunnig rita på 
en lösning, säger Åkerlind.

I nuläget huserar biblioteket och Medborgarkontoret 
på drygt 200 kvadratmeter tillsammans i ”Vattenfalls-
huset”. I och med flytten till badhuset kommer samma 
verksamheter att disponera omkring 130 kvadratmeter, 
beroende av hur ingång och kapprum placeras.

Förmodligen kommer flytten av biblioteket och Med-
borgarkontoret att ske under tidig höst 2017.

Text och foto: Åsa Hedman
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Regnigt veteranfordonsrally
Åsmons veteranfordonsrally hade 
vädrets makter emot sig under sin 
sjätte upplaga, men humöret var 
ändå på topp bland publik och 
deltagare.
På grund av det regniga vädret var 
det lite glesare uppslutning än tidiga-
re år. Men eftersom bilar har tak och 
det finns både regnkläder och para-
plyer var det ändå många som kom 
till årets veteranfordonsrally i mitten 
av juni. Loppet startar och slutar vid 
Kägelvallen i Åsmon och går längs 
en kortare och en längre slinga med 
olika frågor och tävlingsmoment. 
Vilket fordon som helst från cykel 
till lastbil kan ställa upp, så länge 
det har mer än 30 år på nacken. De 
som kammade hem tävlingspriset i 
den korta slingan i år var 15-åriga 
kusinerna Victor och Matthias Rag-
narsson från Forsnäs. De körde en 
A-traktor från 1966 och fixade både 
tävlingsmoment och frågor bäst. 
Matthias klarade till exempel av att 
skruva i ett tändstift i ett topplock på 
bara tre sekunder. 

– Jätteroligt att vinna, det hade vi 
aldrig trott, säger Victor.

Petter Lindberg vann långa slingan. 
Publiken får också rösta på snyg-
gaste ekipage och på bästa kom-
bination av klädsel och fordon. 
Snyggaste kombon vanns av Eigel 
Edlund och Rebecca Strandlund 
Edlund och snyggaste bilen vann 
”Uffas” Grundström från Junsele 
med sin Cheva från 1956.

Åsmons Samhällsförening sålde 
fika och hamburgare och nytt för i 
år var att Johannes Frisk hade med 
sig sin handtrampade ässja och 
smidde krokar till allmän beskådan 
och försäljning.

Text och foto: Åsa Hedman

Eigel Edlund och Rebecca Strandlund Edlund framför sin Pontiac Bonneville från 1958 
vann publikens val för bästa kombination av klädsel och fordon.

Saydi Nilsson från Åsmons samhällsförening var 
en av dem som brassade mat i regnet.

Kusinerna Victor och Matthias Ragnarsson 
vann tävlingen på den korta slingan.

Uffas Grundström från Junsele vann 
publikens val av bästa fordon.

Det finns inget dåligt väder, bara man 
har rätt kläder.
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Tiderna förändras… 
tyvärr

Under fyra veckor lyckades PRO 
i Näsåker få ihop nästan tusen 
namnunderskrifter med protes-
ter mot att bankernas kontant-
hantering är på väg bort.

Ebbe Lydig som är kassör i Ådals-
lidens PRO-förening var en av de 
som gick i bräschen för namnin-

samlingen i Näsåker.
– Jag tror att nästan varenda kotte jag 
träffade på skrev under, berättar han.
Och tusen namnunderskrifter är 
mer än antalet människor som bor 
i Näsåker.
Sammanlagt lyckades PRO över 
hela landet samla in nära 140 000 

namn som lämnades in till finans-
minister Per Bolund i juli.

I somras gällde protesterna kon-
tanthanteringen, men nu försvinner 
även den sista banken från Näsåker.

– Jag tycker att det är åt helsike, sä-
ger Ebbe som inte skräder orden an-
gående Handelsbankens utfästelser 
om att tillhandahålla landsbygden 
en bra service.

Han beskriver till exempel de pro-
blem som uppstått i lokalgruppen 
när man har olika typer av samkväm. 

– För oss är det självklart att använ-
da kontanter, vi har inget system för 
att hantera swisch eller kort.

I och med att både den lokala ban-
ken och bankernas kontanthante-
ring försvinner är man som fören-
ing eller företagare hänvisad till att 
teckna avtal med företaget Loomis 
vars närmaste tjänster finns i Ström-
sund eller Sollefteå. 

– Det är inte riktigt klokt, säger 
Ebbe Lydig.

Text och foto: Åsa Hedman

Häromdagen bläddrade jag i ett 
gammalt Byablad, nr 3 från 2012. 
Där hittade jag en annons för 
Handelsbanken som verkligen ta-
lar om andra tider; fast det inte 
var så länge sen…
”Vi tror på lokala beslut och bygger 
allt på närhet till kunden.” annonse-
rade man 2012. Tyvärr är den tiden 
nu över Näsåkers och Junseles del.

I våras kom brev till kunderna som i 
hurtig och skämtsam ton informera-
de om att ”vi skall flytta ihop.” ”Vi” 
var bankkontoren i Junsele och 
Näsåker och Sollefteå. Det skulle 
låta positivt, som ett förälskat par 

som äntligen tar steget fullt ut. Vart 
skulle flytten gå?

Naturligtvis till Sollefteå till det där 
befintliga kontoret. Till varje pris 
undviker man att tala klarspråk, 
det vill säga det handlar om NED-
LÄGGNING av kontoren i Junsele 
och Näsåker. Man framför heller 
inget beklagande angående rejält 
försämrad service med långa resor 
med mera.

I nästa brev nu i augusti fortsätter 
Handelsbanken i samma glättiga stil. 
”Nu flyttar vi ihop.” Det sägs i bre-
vet att man gör förändringen för att 
ge en bättre service. Är det någon 

kund som håller med om detta? När 
man uttrycker sig så, osynliggör man 
helt de Junsele- Näsåkersbor som 
varit kunder i den lokala banken.

Det här förhållningssättet känns 
igen från sjukhusfrågan där lands-
tingspolitiker och tjänstemän helt 
nonchalerar de rimliga behov av 
vård som Sollefteåborna har.

Nedläggningen av bankkontoren är 
en ytterligare utmaning i kampen 
mot fortsatt centralisering i vårt 
samhälle.

Elisabet Humlesjö

 

Handelsbanken
Näsåker  0622-193 90

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

Välkommen till en riktig bank! 

Kusinerna Victor och Matthias Ragnarsson 
vann tävlingen på den korta slingan.

Det finns inget dåligt väder, bara man 
har rätt kläder.
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Att cykla till Nya Zeeland...?
”Your soul is your highest self” 
står det på den lilla papperslap-
pen som sitter fast på min tepåse, 
som jag plockar fram ur skåpet.

Direkt går mina tankar till Ann Jo-
hansson, 31 år, som cyklade förbi 
mig och mitt liv en blötsnöig sön-
dagskväll den 13 mars. Att gå ut-
anför sin komfortzon, som det så 
tjusigt heter, är hon verkligen en 
praktexemplar på. En duktig idrotts-
tjej med stor löparvana.

Ann jobbade i dryga 20-års åldern 
några år  som grafisk designer på 
en byrå i Stockholm, men vantriv-
des så enormt med storstadslivet att 
hon och hennes dåvarande pojkvän 
bestämde sig för att resa till Nya 
Zeeland. 

De sparade pengar, skaffade vi-
sum, sa upp sig från jobbet och så 
hände det det som inte får hända, 
förhållandet tog slut precis innan 
de skulle resa. 

Ann som förr var både blyg och 
tillbakadragen bestämde sig för att 
resa i alla fall, vilket hon gjorde. Efter 
att ha anlänt till Nya Zeeland fick hon 
för sig att hyra en cykel och kuska runt 
lite med sin packning. Efter en månad 
var hon fast. De slingrande vägarna 
och naturupplevelserna gjorde henne 

”cykelbiten”. När pengarna tog slut 
flög hon hem.

Hon jobbade, levde snålt och spa-
rade så  ihop det hon tjänade under 
ett helt år, för att denna gång kunna 
cykla till Nya Zeeland, dit hon läng-
tade tillbaka. Så för drygt ett år se-
dan påbörjade hon sin resa. Efter att 
ha cyklat genom Turkiet, Iran och 
Uzbekistan, hade hon oturen att i 
höstas, i Tadzjikistan, på den sk Pa-
mir Highway, cykla omkull och göra 
illa foten. Det fick bli hemfärd med 
gipspaket och kryckor.

 Ann hade nu vilat upp sig och bör-
jade i mars återigen resan mot Nya 
Zeeland. Man skulle kunna tänka sig 
att hon skulle ha flugit tillbaka dit, 
där hon tvingades bryta, men icke 
då. Nu tog hon en annan rutt istäl-
let och började cykla norrut i snö-
gloppet. Norra Sverige är för henne 
okända trakter. Natten innan Sollef-
teå och Näsåker hade hon sovit i tält 
ute i snön!

Ann var en mycket trevlig bekant-
skap. Hon berättade att hon följer 
Jonna Jintons blogg och blev överras-
kad när hon såg skylten ”Grundtjärn” 
här i byn. Ann som också är en duktig 
fotograf, hittar du själv på mairawa.
com men även på Facebook, om du 
vill se mer av hennes äventyr.

Det var förresten via Facebook jag 
kom i kontakt med henne, då Brasse 
delat hennes förfrågan om husrum 
i Ångermanland. Söndagskvällen 
blev lång då jag berättade om allt 
vad som händer i vår lilla by och 
speciellt då Urkult som drar männ-
iskor från hela världen.

Jag lyckades till och med hitta ett 
exemplar av Byabladet Extra i ta-
bloidformat från 2005 nere i källaren 
som jag gav henne som smakprov, 
den där det står med stora bokstäver 
mitt på ”Vi vill att du flyttar hit”. Om 
hon läste den eller använde den som 
isolering i kylan, har jag dock ingen 
aning om.

Ann blev imponerad av aktiviteten i 
vårt område och lovade att komma 
tillbaka till Urkult när hon kommer 
hem till Sverige igen, om sisådär 2-3 
år. En tuff brud på cykelsadel som 
övervunnit sina rädslor och fobier. 
”Your soul is your highest self”

Gunilla Fluur

...
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Surströmmingslunch 
på Lissgården
Den årliga surströmmingslunchen på servicehuset Lissgården är ett 
populärt inslag. Så gott som alla boende tackar ja till den norrländska 
delikatessen, de andra äter stekt sill istället. Dagen till ära kan den som 
vill, också få en snaps till maten. 

Men vad gör ni med lukten?
Den får vara kvar tills den försvinner, det är ingenting mer med det, 
man vänjer sig, skrattar vårdbiträdet Inger Håkansson.

Text och foto: Åsa Hedman

Gunhild ”Gullan” Tidén njuter av dagens annorlunda lunch. Inger Håkansson höjer en skål till surströmmingens ära.

...
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Välkommen till Kraftkällar’n!
Öppet alla dagar, 05.00–23.00

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 krNy roddmaskin kommer inom kort!

J-Ps smarriga Budapestrulle

Sätt ugnen på 175 grader.
Vispa äggvitorna till hårt skum och tillsätt lite strösocker 
i taget. Vispa hela tiden.
Blanda hackade nötkärnor med vetemjöl och kakao och 
vänd försiktigt ned det i äggviteskummet.
Bred ut smeten på ett bakplåtspapper som ni har smort 
med smör innan, strö sedan på mandelspån.
Grädda ca 20 min i mitten av ugnen.
Stjälp upp kakan på ett sockrat bakplåtspapper, dra bort 
pappret och låt kakan svalna.
Vispa 3 dl grädde och bred över kakan då den svalnat och 
lägg på de bär som du önskar. Mandariner på burk eller 
jordgubbar – låt fantasin flöda.
Rulla sedan försiktigt runt kakan så att den inte spricker 
så mycket. Lägg upp den på ett serveringsfat.
Vill du kan du sikta över lite florsocker.
Foto: Phan 

J-Ps Krubb      Tugg& 
Det här behöver du: 
5 äggvitor
3 dl socker
150 g finhackade nötkärnor
1 dl vetemjöl
1–2msk kakao
1 påse med mandelspån

Hej på er alla Byabladsläsare, hoppas att du haft en härlig och fin sommar! I det här numret 
så ska du få ta del av ett recept på en god Budapestrulle som inte är så avancerad att göra 
– njut av hösten med en go’fika, J-P
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Gilla Näsåker på

SEPTEMBER
PRO ÅDALS-LIDEN/RESELE
hälsar medlemmar välkomna till boule-
banan i Näsåker måndagar kl 10. Vi spelar 
ute så länge vädret tillåter, därefter blir 
det troligen fredagar i gymnastiksalen och 
till bowlingspel i Junsele på bowlinghallen 
tisdagar kl 12.

ÅSK MOTION
Barngympa, onsdagar kl 18–19 för barn 
födda 2010, 2011 och 2012. Start 14/9
Vattengympa grupp Grupp 1: onsdagar 
kl. 18, grupp 2: kl 19. Start 7/9
Endast föranmälan till Eva, 070 217 54 87
Bad & bastu, för tjejer 15 år och uppåt, 
torsdagar 18–20. Start 15/9
Linedance, söndagar kl 18. Start 18/9

17 MISSA INTE ”HASSE Å 
TAGE-SHOWEN
Revykänsla utifrån ”Svenska Ords” 
klassiska revyer. 1 glas cider och 
mingel 19:00. Ridån går upp 19:30 
Smörgås/fika i paus. Se annons och 
text sidan 17 i förra Byabladet samt 
på anslagstavlorna i byn. 
Biljetter finns på Ingelas Café 
t o m 16/9 och vid entrén lördag 
17/9 från 18:00
Arr: Club Sebastian i samarbete 
med Näsåkers teaterförening

17 PAY AND JUMP
Ridskola i Holafors
För mer info ring Linnea 
072 930 92 11

19 KERAMIKKURS
Nordic Centre
anmälan till ABF Västernorrland, 
Stina Näslund 0620-62 06 64 

20 HANDARBETSCAFÉ,  kl 18
Plats: Se lokala affischer på byn och 
predikoturer i TÅ

24 ÅSK 90 ÅR
Kl 11–14
Klubben visar upp alla sina akti-
viteter
Arr: Ådals-Liden Sportklubb

24 BYTARDAG 
MED BARNARTIKLAR 
Kl 10–14 
Plats: Markusgården, Näsåker
Info/arr Anna Nilsson 
070-321 37 64

29 RIDSKOLA I HOLAFORS 
Det finns platser kvar för stora 
och små. 
För mer info ring Linnea 
072 930 92 11

EVENE
MANGS
KALEN
DERN

OKTOBER

1 ÖPPET HUS I BAGARSTUGAN 
PÅ HEMBYGDSGÅRDEN
Kl 11–14
Arr: Ådals-Lidens Hembygds-
förening

2 ”ATT FÄRDAS”
Föreläsning med Christer Wester-
dahl, professor emeritus vid Norges 
teknisk-naturvitenskapelige 
universitet i Trondheim
Kl 13
Nämforsens Hällristningsmuseum 
Fri entré

15 NÄSÅKER GOES LIVE
Plats: Lokal meddelas senare
Kl 20:00
Arr: Urkult
För mer info ring Karin Jansson 
070-629 34 43

18 HANDARBETSCAFÉ,  kl 18
Plats: Se lokala affischer på byn 
och predikoturer i TÅ

22 TVÅ TEATERFÖRESTÄLLNINGAR 
Dagtid Barnteater med Teater 
Allena, Godnattstunden. 
Kvällstid McBeth – en stand up 
tragedi med Teater Allena
Plats: Markusgården
Arr: Teaterföreningen

NOVEMBER

10 MERIT HEMMINGSSON
Plats: Skognäs
Klockslag: 20:00
Arr: Urkult
För mer info ring Erika Olofsson 
073-026 92 49

15 HANDARBETSCAFÉ,  kl 18
Plats: Se lokala affischer på byn 
och predikoturer i TÅ

DECEMBER

4 KRÖNING AV NÄSÅKERS LUCIA
Kl 18:00
Ådals-Lidens kyrka
Arr: Lions

9 el 
10

JULKONSERT MED SOFIA 
KARLSSON OCH MARTIN HEDREOS  
Plats: Ådalens Kyrka
Kl Meddelas senare
Arr: Urkult
För mer info ring Malin Spjuth 070 
360 99 64

4 WINDOWS MED NORRDANS 
Kl 18.00
Plats: Utanför Ingelas Café, 
inget inträde
Arr: Club Sebastian

Nästa evenemangsperiod spänner mellan 
25 november och mitten av februari.
Om du vill ha med evenemangstips 
i nästa nummer, maila Lahja Brandt
lahja94@gmail.com
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.

Vattengympa Grupp 1: onsdagar kl. 18, grupp 2: kl 19. 
Start 7/9. Endast föranmälan till Eva, 070 217 54 87 

Barngympa onsdagar kl 18–19 för barn födda 2010, 
2011 och 2012. Start 14/9

Bad & bastu för tjejer 15 år och uppåt, torsdagar 18–20. 
Start 15/9

Linedance söndagar kl 18. Start 18/9

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!
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Solatum Hus&Hem AB

BO OCH VERKA I NÄSÅKER!

www.solatum.se    Tel. 0620-68 28 60, 68 28 63
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NÄSÅKER
Kontorsrum finns att hyra 
på Storgatan 21 med 
tillgång till mötesrum, 
pentry samt
bredband.

NÄSÅKER
3 rum och kök.
Pelle Molinsväg 3
88 kvm. 6.790 kr/mån.
Ledig omg.
 
NÄSÅKER
2 rum och kök. 
Orrvägen 1 B
70 kvm. 5.585 kr/mån.
Ledig 161101

Ernst Bergman minns...
En nostalgitripp från en 
före detta Näsåkersbo 
Sitter här med Byabladet framför mig och jag blir 
lite nostalgisk. Är uppväxt i Lidgatu och Näsåker 
och bodde där tills i början av 60-talet. Det var en 
rolig tid som jag fick uppleva under mina ungdoms-
år i Näsåker. Det verkar vara folk med framåtanda 
som bor i Näsåker numera, för det verkar hända 
mycket där enligt Byabladet. Jag är med i Face-
book och där är det många inlägg från Näsåkersbor. 
Det fanns några original på den tiden jag bodde i 
Näsåker. Några namn som jag kommer ihåg är Per 
Magnus som samlade stickor och spelade munspel, 
cykelreparatören Edin på Mählers Smide, Skräddar 
Sundström, Artur från Betåsen (tror jag) och som i 
folkmun kallades för ”Tok Artur”. I Lidgatu fanns 
”Nils Olovs Pojka” där jag var ibland som barn, för 
en kusin (Singhild Persson) till min mamma jobba-
de som piga hos dem. På Lissvallens dansbana lärde 
jag mig att dansa vid 15 års ålder. Var med och spe-
lade fotboll i ÅSK på den tiden då Uno Lundin, Göte 
Jonsson, Sven Lundberg med flera duktiga spelare 
var med men jag fick för det mesta spela i B-laget 
men det var roligt det med. Min syster Anita Berg-
man bor i Näsåker i huset där Antionetta Lundin 

hade en sybehörsbutik en gång i tiden. För en tid se-
dan var det ett reportage i Byabladet om min mam-
ma Märta som nu mera bor i Stockholm och hon är 
en riktig krutgumma som fyllt 95 år. När hon bodde 
i Näsåker så arbetade hon som servetris på Turist-
hotellet. Ser fram emot nästa nummer av Byabladet. 
Hälsningar från en före detta Näsåkersbo som nu-
mera bor i Gottne cirka 2 mil utanför Örnsköldsvik 
och jag är ett stort MODO hockey fans. 

Bild lånad från Murbergets bilddatabas
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Allt inom VVS
och värmepumpar

 Telefon 070 692 23 98

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!

Varmt välkomna att möta 
höstens trender hos mig
Just nu har jag extra långa väntetider 
men jag jobbar på att det snart ska bli
 som vanligt igen.

 Vi ses! Marie

För predikoturer, se
annonser i TÅ torsdagar eller 

www.svenskakyrkan.se
/adalslidenspastorat

Pastorsexp tfn 0622-100 21

Välkommen 
till höstens 

gudstjänster och 
evenemang
i våra kyrkor

Entreprenadmaskiner
Mark- och vägarbeten
Snöröjning mm

Helgkurs i oktober med 
Mjuka Hormon Yoga

Medicinsk Qi-gong, 
Hatha Yoga, Yinyoga 
för vuxna, seniorer och barn, 

samt 
Klassisk massage &
Bindvävsmassage

Jeanette Flodin
Diplomerad i samtliga

070 227 85 62

Hösten är här med klar frisk luft 
och vackra färger…

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

Berättar- och musikduon GöLe, Göran Stenmark i Gårelehöjden och Lena Eriksson 
från Näsåker, blev årets stipendiater vid Rafnastämman i Ramsele. 
För två sedan fick GöLe även Paul Lundins minnesfonds stipendium.

Foto: Britt Stenklyft

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

Boka själv eller ge bort 
en spabehandling!
Massage 400:-
ca 50 min
Massage 250:-
ca 25 min
Lätt ansiktsbehandling  350:-
ca 40 min
Kroppspeeling 350:-
ca 40 min
Lerinpackning 550:-
ca 50 min

Gilla oss på

Öppettider 

Tisdag 16 – 21

Onsdag 13 – 16

Torsdag 6 – 8.30, morgonsim

Fredag 16 – 21

Sista insläpp en timme före stängning.
(Gäller inte morgonsim).
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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!

Urhuset Näsåker Friskvård

Massage
Healing

Ortobionomi
Energimassage

Inspiration
 Samtal, mental träning, uttryck.
Försäljning av linnement, konst

och presentkort 

Nina Pudja
Tidsbeställning och info:

070-21 24 225, 0622-101 34
Välkomna!

 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!

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

À la carte • Pizza • Grill
Kebab • Sallader
Öl- och vinrättigheter

Månd-tors: 11-20 • Fred: 11-21 • Lörd: 12-21 • Sönd: 12-20

Tel: 301 43
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Jag skulle inte skriva mer i Byabladet, men så kunde 
jag inte hålla mig utan försöker få till några rader. 
Det handlar om ”gamboern”, ett ställe som användes på 
riktigt före min tid, men som funnits i mitt liv på flera 
sätt. Jag fick följa med Märta Nilsson eller moster Inga 
dit för hjortronplockning och senare gick vi ungdomar i 
byn dit tillsammans på utflykt. Senare när jag fick säll-
skap med Ingemar så gick vi dit tillsammans med Frans 
Kallins hund ”Hej”. Därefter blev det en lång paus och 
när vi så en vacker dag beslutade oss för att gå dit igen, 
då hade skogen förändrats, så vi kände inte igen oss. 
Vi hittade inte stigen efter Holmemyra. Vi försökte ett 
par gånger men med samma resultat. Därför var det så 
roligt att ni i Moflo by tog tag i saken och röjde upp 
stigen igen. Och väldigt roligt att det blev ett fäbolopp 
så att fler kan få komma dit och se var förföräldrarna 
gick med sina djur.

Efter ett år med diverse krämpor kom vi på att vi skulle 
se om vi orkade gå turen, eftersom vi skulle få sällskap.

Vi åkte till Moflo lördagen den 30 juli. Vädret var bra 
men vi hamnade på efterkälke redan från början på 
Moflovägen. Det kändes bättre när vi kom till skogen 
på mjuka stigar, och när vi passerat Holmemyran och 
kom fram till vilstenen, där fäbofolket vilade med sina 
djur och där jag hört min farfar sett sista björnen, då 
kändes det bra.

Vi kom i mål bland de sista deltagarna, men vi orkade 
hela vägen. Det kändes också bra att få gott kaffe med 
dopp av trevliga damer från byn – det var toppen.

Tack alla ni som jobbat med detta, med röjning av 
stigen, planering inför loppet, vattenlangning efter 
stigen, servering och diplom. Och tack Imber Lars-
son för trevligt sällskap under vandringen.

Hälsningar från två nöjda deltagare 
i Fäboloppet, Linda Svedin f. Kallin och Ingemar Svedin

Eskil Kallin, Margareta Frisendahl, Birgit Nilsson, Hans-Erik Lidström, 
Ing-Marie Frisendahl och Birger Näsström.

Näsåkers Hem & Skola vill 
önska alla barn, ungdomar, 
föräldrar och skolpersonal 
en riktigt fin höst!
Tack till alla  som har gjort det möjligt 
för oss att kunna driva masslogin även i år!
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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

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

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

– Frysta matlådor

Vinteröppet fr o m 1 sept:
 Vardagar: 11–15 
 Övrig tid: Bokningar  
 Helger: Stängt

Prisvärda smörgåstårtor 
(Beställs minst 4 dagar innan)

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!

Information till dig 
som bor kring Markusgården
I höst planerar vi att öppna ett musikrum på Markusgården 
där det kommer att spelas musik en till två kvällar i veckan.

Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta
Melanie Frisendahl, 073-830 49 52

eller Örjan Schwieler 076-829 38 62

Ett samarbete mellan

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

Mobil: 0731 82 19 45, 070 685 57 59
Näsåker
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Skicka lösningen senast den 23/10 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 • 2016

Namn:________________________________________________   Adress:________________________________________________________________________
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Lösning på Byakrysset 2 • 2016

Prenumeration
Alla hushåll i Näsåker får
Byabladet. Övriga i Sverige
kan prenumerera. För endast 
200 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 2016 • Årgång 17

Manusinlämning för höstnumret senast 28 augusti

Årets näsåkersbo                                                   sid 11

Vinnare är Linda Svedin, Östersund som vinner en 
Trisslott. Grattis!

16 insända lösningar. 

november • advent 

Glada Byarutan

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

Pelle skryter för Kalle:
– I vår trappuppgång bor det en pojke som går på lina.
– Det var väl inget. I vår trappuppgång finns det fem 
tanter som springer på kafferep.

Chefen irriterat till sin gäspande 
kamrer:
– Somliga människor behöver bara 
fyra timmars sömn per natt och är 
pigga ändå. 
– Ja, chefen, jag vet. Vi har en 
sån hemma. Han är två månader 
gammal.

 Tack alla ni trevliga och kloka
 Näsåkersbor som håller hastighets-
 begränsningen 30 km på Storgatan
Till alla er andra – Ge er, inte kul, inte tufft, 
bara dumt, det går barn, vuxna och gam-
lingar, katter och hundar, cyklister och 
barnvagnar.
Du kanske förlorar en sekund om du håller 
30 km, bjussa på det.
Puss å kram, Bettan i åttan

Nästa nummer kommer ut 24 november
Skicka artiklar och annonser senast 
6 november



ODR Samhällsinformation

thermia.se/inverter

Du vet redan att du kan spara mycket pengar på att installera  
en bergvärmepump. Utmaningen är att göra affären så bra 
som möjligt, genom att välja rätt märke och rätt modell. Vi 
är säkra på att nya Thermia Diplomat Inverter kommer till- 
godose dina behov. Kontakta oss så berättar vi allt du behöver  
veta om framtidens energisystem.

PIONJÄREN INOM  
VÄRMEPUMPAR

* Med styrning: Då värmepumpen är  
installerad i ett värmesystem som styrs  
via värmepumpens reglerdator.   
Utan styrning: Då värmepumpen ej är kopplad  
till ett värmesystem, samt utan att räkna med  
funktionen hos den inbyggda reglerdatorn. 

A+++
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A++

Utan styrning*
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som möjligt, genom att välja rätt märke och rätt modell. Vi 
är säkra på att nya Thermia Diplomat Inverter kommer till- 
godose dina behov. Kontakta oss så berättar vi allt du behöver  
veta om framtidens energisystem.

PIONJÄREN INOM  
VÄRMEPUMPAR

* Med styrning: Då värmepumpen är  
installerad i ett värmesystem som styrs  
via värmepumpens reglerdator.   
Utan styrning: Då värmepumpen ej är kopplad  
till ett värmesystem, samt utan att räkna med  
funktionen hos den inbyggda reglerdatorn. 

A+++

Med styrning*

A++

Utan styrning*

Snart är vintern här…
...vi har snöskyfflar, plogpinnar och 
andra snöredskap för att klara vintern!

Hör gärna av dig redan nu om du 
behöver hjälp med snöskottningen så 
hjälper vi dig på bästa sätt. Vi tar på 
oss allt från handskottning till vägupp-
tagningar, inget jobb är för litet!

Ring 0622-107 00 eller maila: 
sjalander@telia.com


