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Åter till arbete och slut på en sommar som varit 
rolig på många sätt, men lite väl kylig utan alltför 
många dagar när man kunnat sitta ute sent på kväl-
len i tunna kläder. 
Så kan jag kanske kort sammanfatta min egen sommar. 
Samtidigt har det skett saker i Näsåker i Byalagets regi 
sedan senaste numret av Byabladet som ni kära läsare 
bör få kännedom om.

Renovering av Bastuvallen och camping
Florian Bohn har skött renovering av vår bastu på Bas-
tuvallen. Det har kommit till nya sittbänkar, trappan ner 
från bastun har renoverats och ett nytt trädäck har lagts 
utanför bastun på altanen. Under hösten kommer också 
ett nytt tak att ordnas på bastun. Så ni som tycker om 
bastubad, passa på att nyttja denna vår gemensamma 
bastu med sin fina omgivning!

Florian hade med Daniel Berlin också hand om Ba-
stucampingen under Urkult, som fungerade lugnt och 
med nöjda gäster från hela Sverige. Ungefär 40 tält 
slogs upp under festivalen, intäkterna från den tillfälliga 

campingen går till underhåll av bastun och Bastuvallen. 
Stort tack till Florian och Daniel för denna insats! 

Byadraget
De flesta av er har väl inte kunnat undgå att lägga märke 
till att vår begagnataffär, tidigare kallad Bidraget, sedan 
februari i år har öppnat igen under namnet Byadraget. 
Många är det som hjälper till med att stå i affären, men 
Anna Ritzén, Elisabet Humlesjö och Börje Fredriksson 
har varit och är lite av ansvarspersoner med mycket 
nedlagd tid. Målsättningen ekonomiskt är att klara hy-
ran, ha en liten buffert och med eventuella överskott 
kunna bidra till välgörande ändamål. Under Urkult gick 
det givetvis mycket bra, och ekonomin visar totalt ett 
litet överskott. Nu blir hösten en liten utmaning. Det är 
roligt att denna butik kan fortleva i Centrumhuset, den 
fyller helt klart en social funktion och hjälper till att 
liva upp bybilden. Vill du ha något nytt inför hösten att 
dra på dig, gör ett besök och hittar du något så är det 
garanterat ett fynd!

Byalaget
I förra numret ställde vi en fråga om Byalagets roll och 
uppgifter. Vill du komma med idéer eller har något du 
vill bidra med finns numer en liten förslagslåda på Ing-
elas Café. Välkommen med bidrag där, eller mail oss. 
Vi ska i Byalaget försöka ordna en dag där vi presente-
rar oss ”ute på byn”, en ”Byalagsdag” med möjlighet för 
alla att ta kontakt med oss direkt och personligt. Förmod-
ligen blir det med ett litet bord utanför COOP eller rent 
av på hotellet, vi återkommer och annonserar på anslags-
tavlorna när det närmar sig.

Christer Borg
Foto: Åsa Hedman

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

Kreativ sommar, hoppfull höst

Byalaget Byalaget Näsåkers Samverkan, Hålafors 228, 880 30 Näsåker. BG 5015-6207 

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

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

Elisabet Humlesjö, 070-399 61 85
elisabet.humlesjo@gmail.com

Jimmy Hofsö, 070-52 729 14
transferan@icloud.com

Kristoffer Svensson Sellin, 
070-390 34 72 
kristoffer.svenssonsellin@gmail.com

Anders Näsström, 070–571 45 81
anders.nasaker@gmail.com

Anton Sjödin, 070-205 60 26
anton.sjodin@gmail.com

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

Desirée Barroso, 070-41 00 479
annadesireebarroso@hotmail.com

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



4   •   Byabladet

Många besökare beskriver just 
stämningen och atmosfären på 
Urkult som något essentiellt och 
vad som lockar dem tillbaka till 
festivalen år efter år. Det går 
också hand i hand med trygghets 
situationen på festivalen – en glad, 
familjär stämning och ett lugn har 
fått beskriva årets festival.
Organisationen och medverkande är 
kort sagt otroligt nöjda. Vi har haft 
glada och engagerade besökare som 
upptäck utbudet av musik, kurser, 
barnaktiviteter, poesi och mark-
nad. Artister beskriver en underbar 
publik och att de gjort sin bästa spel-
ning under hela turnén på Urkult.

Polisen, Ordningsvakterna och Ur-
kults egen säkerhetsgrupp utvär-
derar festivalen som trygg, med 
en stor blandning av åldrar bland 
besökarna. I stort en lugn och trevlig 
tillställning. En handfull omhänder-
tagna enligt LOB och några enstaka 
narkotikabrott. Inga anmälda ofre-
danden eller sexuella ofredanden.

Årets festival hade 5 556 besökare, 
något färre än 2016 då det var 5 852. 
Vi sålde dock fler festivalbiljetter än 
endagsbiljetter i år, och som det ser 
ut nu så kommer vi att nästan nå vårt 
budgetmål. Urkult är också barnens 
festival och det har räknats till hela 
1 780 stycken!

I år fick vi även ett jämställdhetsstöd 
från Musikverket något som resulte-
rade i bokade akter som Ane Brun, 
Siska, Kumbia Queers och Stella 
Gonis. Men Urkult vill att detta ska 
genomsyra så mycket mer, därför 
är vi också stolta över att även vår 
marknadsgata är jämställd med ett 
antal fler kvinnliga utställare. På 
kurs- och aktivitetssidan fanns även 
där ett fokus på jämställdhet så som 
filmen om BB-ockupationen och en 
föreläsning om en glömd och gömd 
kvinnohistoria.  

Vi bjöd in till killmiddag en satsning 
av Make Equal för att få män att börja 
prata om känsliga ämnen. Nio killar 
och män från Urkults organisation 

samlades för att göra just detta och 
även våra vakter Ordningsvakterna 
i Höga Kusten hade en killmiddag 
något de tyckte var väldigt givande 
och viktigt. På festivallördagen 
anordnade Ida Östensson grundare 
av Make Equal en killmiddag dit det 
kom hela 16 personer, kanske tack 
vare att självaste Kapten Röd upp-
manat folk att gå under sin spelning 
på fredagskvällen. 

Nu gör vi bokslut på detta år och 
blickar inom kort framåt till nästa, 
vi ses om ett år! 

Lite kuriosa... Att få visa artister 
och besökare “The Greenroom” 
som ligger i Gästis visade sig vara 
en succé, franska artisten Alice 
Francis blev eld och lågor och 
fotade några bilder därifrån som 
sen hamnade i hennes Instagram-
flöde med över 53 000 följare. 

Text: Anna Erika Olofsson
Foto: Per-Johan Bylund, Sture Marklund

En lugn och trevlig tillställning 
Ett populärt inslag var världskartorna som sattes upp där alla 
kunde markera var de kom ifrån. 



Byabladet   •   5

Du kanske har sett två ungdo-
mar som pysslar utanför ”Gästis” 
mittemot hotell Nämnforsen, i 
sommar? Två engelsktalande per-
soner som målat om möbler, sågat 
plank, planterat om krukväxter 
med mera. Och undrat vilka de är, 
varifrån de kommer och varför de 
kom hit till Näsåker?
De heter Andy James och Molly 
O´Neill. Andy är uppvuxen i London 
och Molly kommer från Australien.

De träffades hösten 2016 i Tagha-
zout.  Taghazout är en liten fiskeby 
och populärt surfingställe vid kusten 
i Marocko. Andy inredde hotellet 
där Molly arbetade som surfingin-
struktör (surfing till havs, alltså) åt 
hotellgästerna. 

Molly är 26 år och utbildad marin-
biolog, har studerat ”Environmental 
and Marine Science” och arbetat i 
Stora Barriärrevet. Därutöver är hon 
surfinginstruktör. Hon tänker fort-
sätta resa runt i världen och arbeta 
sig fram. 

Andy James är 24 år och har en 
examen i ”Fine Arts” (konststu-
dier). En utbildning som tog fyra år, 
däribland ett år i Hong-Kong. Under 
utbildningen var det 50 procent 

praktik och 50 procent teori, bland 
annat filosofi och konstpolitik. 

”Det var väldigt lärorikt. Vi fick 
pröva oss fram, själva lösa proble-
men och hitta vår egen stil. Läraren 
kom till studion en gång i veckan 
och gav feedback och råd”. 

Han kom till Marocko efter att ha 
svarat på en internetannons där de 
sökte en skulptör. Han fick uppdra-
get och köpte enkel biljett. Jobbet 
innebar mat och husrum hos bestäl-
laren, som var engelsman.  Andy gil-
lade Marocko och när skulpturen var 
klar fick han erbjudandet att inreda 
ett hotell.  Hotellet öppnade i okto-
ber förra året, och det var där han 
träffade Molly. 

Så hur hamnade de i Näsåker? 
I februari i år var Gästis ägare 
Andreas Säflund och hans sambo 
Cecilia Bertling på semester på 
hotellet. De fattade tycke för Andys 
inredningsstil och frågade om de 
ville komma till Näsåker under 
sommaren för att inreda ett Green 
Room i Gästis. Green Room är, 
i det här fallet, ett rum som bland 
annat fylls med växter, men även 
med människor. Ett grönt mötes-
rum helt enkelt. 

De tackade ja, och efter en sejour på 
Sri Lanka landade de i Ångerman-
land. Det var första gången de var i 
Sverige, och för Andy första gången 
i ett så litet samhälle. 

Molly däremot är van, hon är upp-
vuxen i ett litet samhälle vid kusten 
i Australien.

Uppdraget innebar att allt skulle vara 
återanvändningsmaterial. De fick 
använda Addes (Andreas) pickup 
och åkte runt på loppisar för att skaffa 
möbler, tyger, mattor och annat. 

Andy och Molly 
jobbar jorden runt

Andy fick idén om att inreda med 
referenser till popkonst, ”summer of 
Love (d v s hippiestil), Elvis Presley 
och klassisk hollywoodstil à la 60-tal.  
Väggarna i Green Room målades 
blå. Det gröna skulle växterna stå 
för. Kompletterande färger blev även 
ljust rosa och lindblomsgrönt. 

Rummet är tänkt att användas till 
möten och samarbeten. 

Onsdagen den 3 augusti var det 
invigning av rummet. Ett passande 
datum då byn börjat befolkas av fes-
tivalbesökare och artister som invän-
tade Urkult.  Det bjöds på vinbål och 
tilltugg och ett gäng franska musiker 
dök upp och spelade. Folk dansade 
under Andys fantasifulla rosafär-
gade tygremsor som hängde från 
taket, minglade runt och prövade 
Mollys röda hängstol, prydd med 
återanvänd ryamatta, röda garnbol-
lar och klapprande spetsiga träbitar.   

Andy och Molly har lämnat Näsåker 
och projekt som väntar är att even-
tuellt inreda en åttabäddsvilla i Ita-
lien vid Comosjön, eller inreda ett 
yogacenter i Marocko och kanske ett 
hotell i Kroatien. Eller göra desig-
nen för en surfingtävling i Soort-
Hossegor i Frankrike.

Ett projekt i Indonesien kanske 
också är på gång: hållbar möbelde-
sign med fokus på skräp från havet, 
på en ekologisk resort på en ö. Inget 
är spikat än. 

Men ett är säkert: både Andy och 
Molly styrs av klimatet när de väljer 
var de ska jobba – de vill helst till 
varma ställen.  Och de kommer fort-
sätta att jobba tillsammans ute i 
världen. 

”Det är viktigt att jobba med vänner, 
eftersom man ändå alltid jobbar”, 
menar Andy.  

Vill ni följa deras arbeten så kommer 
de snart bli klara med sin hemsida 
gutlesswonder.net Man kan också 
följa Andys projekt på Instagram: 
gutless_wonder

Text och foto: Johanna Wistrand

En lugn och trevlig tillställning 
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Ingelas Café firade
10-årsjubileum
– Jag vet inte om det stämmer, 
men någon räknade till att det 
var uppåt 200 personer här och 
minglade under dagens lopp, 
säger Ingela Nilsson.
Det var extra fint väder dagen till 
ära och därmed en strykande åtgång 
på gratis glass. Något som blev 
mycket uppskattat av barnen var 
godisregnet som tillhandhölls via 
Göran Frisks hjulgrävare där Kent 
Lidström stod i skopan och öste ut 
godis några meter upp i luften.

Lena Karlsson Ivervall erbjöd 
ansiktsmålning och Holafors ryttar-
skola hade med två ponnyer för de 
som ville rida. Självklart fanns det 
också en hoppborg på plats.

De vuxna kunde avnjuta sång och 
musik av Näsåkers lokala trubadur 
Örjan Schwieler.

– Ja det var verkligen jätteroligt 
alltihop, säger Ingela Nilsson som 
efter en tuff men kundintensiv 
sommar ändå hoppas på att hon ska 
kunna hålla öppet i tio år till.

– Jag fortsätter nog så länge jag kan 
stå på bena säger hon.

Text: Åsa Hedman
Foto: Ingela Nilsson
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Folkfest och fordonsnostalgi
Åsmons veteranfordonsrally hade 
bättre tur med vädret i år än i fjol 
och många kom för att tävla med 
sina olika ekipage av modell äldre 
en lördag i juni.
Det var sjunde året som rallyt 
genomfördes och Kägelvallen för-
vandlas till en liten folkfest med 
lyster av lack och krom.

Man kan tävla i fyra klasser; 
moped, A-traktor, personbil eller 
tungt fordon. Men i det här ”rallyt” 
handlar det inte om att köra snab-
bast utan om att göra bäst ifrån 
sig vid olika kontroller som finns 
utplacerade längs den sträcka man 
kör sitt fordon. Tävlingsmomenten 
kan handla om kunskap såväl som 
färdighet.

Tävlingen utgår från Kägelvallen i 
Åsmon, där är både start och mål. 
När fordonen rullar in genom Näs-

åker med omnejd, är det nästan 
som om hela samhället förflyt-
tas till en annan tid när bilar från 
50- och 60-talet står parkerade i 
klungor i väntan på sin tur vid de 
olika tävlingsmomenten. 

Om man bara vill ställa upp sin bil 
till allmän beskådan, går det också 
bra, då kan man ändå ha chans att 
bli utnämnd till vinnare i klassen 
Publikens val. I år var det Kjell Ivar 
Moléns PV 544, årsmodell 1964 
som kammade hem det priset.

Vinnare i rallyslingans person-
bilsklass blev Rickard Wikström 
med sin Buick Wildcat från 1964, 
A-traktorklassen vanns av Alfred 
Persson och hans ombyggda volvo 
740 från 1990, i moppeklassen var 
det Tobias Sehlin på sin Puch Pakki 
från 1974 som klarade tävlings-
kontrollerna bäst. Tunga fordon 

vanns av Lasse Abrahamsson som 
hade tagit ledigt från uppgiften 
som speaker i år och framförde en 
brandbil.

En omtyckt kategori som innebär 
att folk gärna försöker klä sig i 
kläder från samma tid som sitt for-
dons årsmodell, är ”Bästa kombi-
nation klädsel/fordon”, den klassen 
vanns i år av Kenneth och Mikael 
Landgren som körde en lastbil 
Scania Vabis från 1965.

Kathrin Nilsson vill passa på att 
tacka alla deltagare och all publik 
för en rolig dag.

– Och så givetvis ett jättestort stort 
tack till alla frivilliga arbetande 
som gör att vi kan genomföra 
dagen, säger hon.

Text: Åsa Hedman
Foto: Annika Nilsson och Åsa Hedman
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Festlig invigning
av biblioteksflytt

Vidar Nyman, här med faster Stina var 
nog nya bibblans/medborgarkontorets
yngste besökare. 

Pyssla bokgömma och bokmärke var det många 
som ville göra. 

Sagostunden i full fart och bra inlevelse 
av Fia Fries som kunde hela sagan 
utantill. 

Den 1:a september var det invigning av nyordningen att biblioteket flyttat 
in i badhuset. Sollefteå kommuns nya kommunalråd Åsa Sjödén klippte 
bandet och höll tal. Nyordningen innebär att även medborgarkontoret 
flyttar in i badhuset. Det kommer att bemannas på heltid av Pekka Frisk 
som också kommer att ha hand om utlåningen av böcker. 

Foto: Marie Lundin, Monica Jädervik

Helen Jonsson och Pekka Frisk blir arbetskamrater.

Åsa Sjödén klippte bandet.

En grön varelse och en kanin håller koll 
på vilken sida i boken du är. 
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Priser fr o m 1 sept:
Massage 500:-
ca 50 min
Massage 300:-
ca 25 min
Lätt ansiktsbehandling  400:-
ca 40 min
Kroppspeeling 350:-
ca 40 min
Lerinpackning 650:-
ca 50 min

Öppettider 

Tisdag 16 – 21

Onsdag 13 – 16

Torsdag 6 – 8.30, morgonsim

Fredag 16 – 21

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

Priser:
1 mån 200 kr
3 mån 600 kr
12 mån 2.200 kr

Halva priset för ungdomar 
13–19 år och pensionär 
från 65 år. 
Så klart vill vi att du är 
medlem i ÅSK (årsavgift)

Enskild 100 kr
 Familj 300 kr

Öppettider 

Måndag
Onsdag
Torsdag

9 – 16

Tisdag 10 – 19

Fredag 
Jämna veckor
Udda veckor

9 – 16
14 – 20

Lunchstängt 12 – 13.

Namnförslag på huset 
– som nu inrymmer så 
många olika verksamheter! 
Lämna ditt förslag i lådan
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Som ordförande i Älvräddarna 
sedan 2009 har undertecknad 
varit delaktig i att få regeringen 
att tillsätta Vattenverksamhetsut-
redningen som pågick under åren 
2012 till 2014, enligt regeringens 
direktiv 2012:29. Uppgiften var 
att se över den vattenrättsliga 
lagstiftningen, allt i syfte att få 
svensk vattenkraft miljöanpas-
sad enligt vår egen miljöbalk, 
men också för att inte riskera ett 
fördragsbrott gentemot EU. 
Vattenkraften i Sverige lyder idag 
under föråldrade regler och någon 
miljöanpassning med fiskvägar 
och skydd för nedströmsvand-
rande fisk finns inte i de flesta 
vattenkraftverk, inte heller har 
tappningar och regleringar av vat-
tendragen någon som helst miljö-
anpassning. Själv satt jag med som 
delegerad expert i utredningen, 
som lämnade sitt slutbetänkande 
till regeringen sommaren 2014. 

Samtidigt hade de stora kraftbo-
lagen; Vattenfall, Statkraft, E.ON 
(numer Uniper) och Fortum under 
utredningsåren sysslat med relativt 
aggressiv lobbing via debattartiklar 
och uppvaktningar av riksdagsleda-
möter och regeringskansliet. Syftet 
var att skydda sina ekonomiska 
intressen i den storskaliga vatten-
kraften. Miljöanpassning av vat-
tenkraften ”kostar” nämligen lite 
produktion, vilket betyder närmast 
linjär minskning av inkomster för 
bolagen. Vattenverksamhetsutred-
ningens förslag skulle, om de gått 
igenom som lagstiftning, orsakat 
att även de storskaliga kraftver-
ken skulle prövas enligt nuvarande 
lagstiftning, vilket skulle leda till 

miljöanpassning i till exempel 
Ångermanälven till gagn för oss, 
men med en viss minskning av 
intäkterna för kraftbolagen.
Vad som då hände var att Ener-
gimyndigheten tillsammans med 
Havs- och vattenmyndigheten 
(HaV), på eget bevåg genomförde 
ett projekt som ändade i en rapport 
vid namn ”Nationell strategi för 
miljöanpassning av den svenska 
vattenkraften”. I rapporten kommer 
man fram till, utan tekniskt under-
lag, att de stora kraftverken i 
Luleälven (bara Vattenfall) och 
Ångermanälven (Vattenfall, Uniper 
och Statkraft) mer eller mindre helt 
ska undgå miljöanpassning, med 
argumentet att de är för viktiga för 
elsystemet. Älvräddarna, Natur-
skyddsföreningen, Sportfiskarna 
och WWF Världsnaturfonden har 
hela tiden varit starkt kritiska till 
stora delar av den nationella stra-
tegin. Vi menar att en viss miljö-
anpassning kan ske även i de stora 
älvarna utan att hota elsystemet. 
Energimyndighetens generaldirek-
tör och även HaV:s dito bjöd hösten 
2014 in oss miljöorganisationer och 
samtliga av de stora kraftbolagen 
till en lång serie av så kallade ”hög-
nivåmöten”, där vi skulle försöka 
hitta minsta gemensamma näm-
nare i våra ståndpunkter mellan oss 
miljöintressenter och kraftbolagen. 
Som representant för Älvräddarna 
deltog jag på i stort sett alla möten. 
Förutom att prata om vad som 
skulle göras och var någonstans, 
väcktes också frågan om en solida-
risk fond, som alla kraftproducenter 
skulle delta i med ungefär 1 öre per 
producerad kilowattimme. Tanken 

var från start att smeta ut de ekono-
miska riskerna för alla kraftföretag 
i Sverige, då det står klart att vissa 
kommer få betydligt mer långt-
gående miljökrav på sig än andra, 
räknat ekonomiskt per producerad 
kilowattimme. 

Nu har fonden dock blivit något 
helt annat. Under turerna kring 
Energiöverenskommelsen mellan 
S, MP, M, KD och C har det från 
vissa av partierna varit viktigt att 
skydda de småskaliga kraftverken 
i Sverige. Älvräddarna har tillsam-
mans med övriga miljöorganisatio-
ner hävdat med otvetydiga fakta 
att de tusen minsta inte behövs och 
att avveckling av dessa verksam-
heter skulle gynna miljön bättre. 
De står för endast 0,2 procent av 
svensk elproduktion och inget av 
kraftverken används till den alltmer 
viktiga elnätsregleringen. Däremot 
dämmer de över strömsträckor och 
habitat för fiskar och andra organis-
mer, vilket gör att ekosystemen i 
dessa små åar i främst södra Sverige 
är ganska så förstörda. Tar man bort 
dessa små anläggningar skulle vi få 
en veritabel explosion av rehabilite-
rade åar, och Svenska kraftnät som 
ansvarar för elnätet, skulle knappt 
märka att de försvann, så lite pro-
ducerar de. Inte heller tjänar de som 
äger dem några pengar att tala om, 
mellan 3 000 till på sin höjd 15 000 
kronor är vad som finns kvar per 
år efter driftskostnader. Med andra 
ord är de inte viktiga för landsbyg-
den och människor som bor är, sna-
rare tvärtom eftersom de förhindrar 
utveckling av naturturism. 

Men nu ska de skyddas och där 
kommer den modifierade fonden in. 

Sollefteåforsen 
och vattenkraftsfonden
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Nu är det bara de stora kraftbolagen 
som ska stå för fonden. Detta är, 
mellan skål och vägg, ett tack från 
branschen för sänkt fastighetsskatt 
på vattenkraftverk (vi pratar många 
miljarder i ökad vinst där), och ett 
tack för att man lyckats med sin lob-
bing och fått de flesta politikerna 
i riksdagen att stå bakom idén att 
storskaliga kraftverk ska slippa mil-
jöanpassas. 10 miljarder kronor ska 
de totalt stoppa in i fonden under 20 
års tid. Pengarna ska gå till miljöan-
passning av framförallt småskaliga 
kraftverk. Hade vi prövat dem enligt 
dagens gällande lagstiftning skulle 
många av dem tvingats lägga ned, 
till gagn för miljön och de som bor 
vid dem. Men nu riskerar vi med det 
nya lagförslaget och fonden att de 
flesta i stället blir kvar, och fonden 
kommer att betala deras konsulter, 
advokater och åtgärder som fisk-
vägar etc. 

Detta är sorgligt, då dessa kraftverk 
är så små att det hade varit bättre 
att ta bort dem helt än att bygga 
fiskvägar. Fiskvägar är en kom-
promiss som inte löser mer än ett 
av många problem, och det är lös-
ningar som bara ska användas där 
det är dammar eller kraftverk som 
är oundgängliga för samhället. Det 
kan vara viktiga kulturhistoriska 
miljöer, eller storskaliga kraftverk, 
absolut inte alla småskaliga kraft-

verk. Denna syn delades av både 
Energimyndigheten och Hav samt 
de stora kraftbolagen under våra 
”högnivåmöten”, men nu har poli-
tiken tagit över och då kan det bli 
lite som det blir. I detta fall handlar 
det om att regeringen inte vill ris-
kera att Energiöverenskommelsen 
spricker, eftersom det är ett hög-
prestigeprojekt politiskt. Och då 
lägger man förslag som alla partier 
i överenskommelsen kan acceptera, 
och därför skyddas nu de minsta 
småskaliga in absurdum.

Ska då Sollefteå kommun som ägare 
till Sollefteåforsen AB vara med i 
fonden? Personligen anser jag att 
det är fel, eftersom vi inte kommer 
få tillbaka någonting av pengarna. 
Är vi inte med i fonden, kommer 
vi i alla fall att få ta del av peng-
arna om det blir så att myndigheter 
kräver en miljöanpassning av kraft-
verket i Sollefteå. Det är de stora 
bolagen som tjänar stora pengar 
på fastighetsskattesänkningen som 
startar fonden, och de har råd med 
dessa 10 miljarder. Bara vattenfall 
omsatte 69 miljarder första halvåret 
2017 och hade då ett resultat på 
över 10 miljarder. Sollefteå kom-
muns balansomslutning 2016 var 
1,8 miljarder kronor, ungefär vad 
Vattenfall omsätter på mindre än en 
vecka. Vi pratar alltså två helt olika 
divisioner ekonomiskt. Och frågan 

är om inte Sollefteå kommun ska 
fondera pengarna i en egen fond 
som vi själva rår över. Väljer Sol-
lefteå kommun den lösningen inne-
bär det att vi själva i kommunen 
kan bestämma var de 10 till 20 mil-
jonerna som det handlar om ska gå 
till. Miljöanpassning av vårt eget 
kraftverk? Eller inköp och utriv-
ning av de småskaliga kraftverken 
i Bruksån som förstör miljön helt 
där? Eller kanske behövs pengar till 
skola och omsorg? Det sista var ett 
skämt; jag kunde lika gärna skrivit 
”är påven katolik?”.

Det är i alla fall vansinne att frivil-
ligt avhända sig miljontals kronor 
till en fond som skapats som tack 
för sänkt fastighetsskatt av de fyra 
stora kraftbolagen, för vilka de 10 
miljarderna är ett otroligt billigt sätt 
att slippa undan miljöanpassningar 
och dessutom få en fastighetsskat-
tesänkning som totalt ger ungefär 
fyra gånger så mycket pengar in i 
deras kassor. I den affären behö-
ver inte Sollefteå kommun delta, 
vi behöver de pengarna som kraft-
verksköpet generera själva. 

Christer Borg
Ordförande Byalaget, generalsekreterare

Älvräddarnas Samorganisation

Sollefteå kommuns ekonomi minimal. Hur storskaliga slipper miljöanpassa.
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Solcellspark i Näsåker
I Norrmoflo har en solcellspark, 
eller solpark som de kallas, precis 
byggts klart. Det är Anders Borin 
som investerat i denna satsning på 
förnybar elproduktion. Det finns 
några andra solcellsinstallationer 
i Näsåker med omnejd, men detta 
är förmodligen den största i hela 
Västernorrlands län. 

Två hektar åkermark används, 
men marken kan ändå användas 
till annat. Mellan de långa raderna 
av solcellspaneler kan till exempel 
får beta, eller kan man odla ängs-
blommor, som är något som för-
svunnit mer och mer i det moderna 
jordbruket.

Totalt är det 1428 stycken 1,8 meter 
höga och nära metern breda pane-
ler som satts upp i Norrmoflo. De 
väger 19 kilo styck och det kändes 
då undertecknad hjälpte till att 
montera dem på en särskild ställ-

ning under två dagar i augusti. Trots 
de stora måtten på både paneler och 
parken som sådan, tog det inte mer 
än tre dagar för ett arbetslag på runt 
sex personer att färdigställa mon-
taget. Fundamenten som pålas ned 
med maskin fanns då redan på plats.

Parken har en effekt på 380 kW och 
en produktion på ungefär 380 MWh 
per år. Det motsvarar hushållsel till 
ungefär 76 villor om de inte har 
direkt eluppvärmning. 

– Jag har varit intresserad av förny-
bar elproduktion länge, och den här 
investeringen i miljö tycker jag är 
spännande, säger Anders.

Att det är en stor park för vår lands-
ända kan man förstå när man läser 
Energimyndighetens rapport om 
solcellsinvesteringar från hösten 
2016. De delar in de som bygger i 
tre kategorier, där den första består 
av små anläggningar för eget behov. 

Installerad effekt brukar vara max 
68 kW i dessa. I nästa kategori av 
mellanstora anläggningar återfinns 
kommersiella aktörer och större 
jordbruksfastigheter. Den tredje 
kategorin utgörs av företag som har 
solparker som huvudsaklig företags-
idé eller kommuner. Sveriges största 
park finns i Halland och ägs av Var-
berg Energi och producerar 3 GWh 
el per år, det vill säga knappt åtta 
gånger mer än Anders anläggning 
i Norrmoflo. Den största parken i 
Jämtland invigdes med buller och 
bång förra året, och den ger ungefär 
en fjärdedel av Anders park.  

Med Anders solpark ökade den 
installerade effekten från solceller 
i Västernorrland med hela 16 pro-
cent enligt tillgänglig statistik!

Christer Borg

Montörerna Roger Lidén, Lars-Olof Eriksson och Christer Borg
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Auno bjuder 
hela byn till fest
Lördag 21:a oktober bjuder Auno Numminen in hela 
byn till att fira sin 70-årsdag på Markusgården.

Egentligen kommer firandet att ta sin början redan på torsdagen 
då de första långväga gästerna anländer. 

– På vilket sätt, det kommer man att märka, säger Auno och ler 
i mjugg.

Orsaken till att han vill bjuda in alla i byn är den stora tacksam-
het och kärlek han känner gentemot bygden.

Auno flyttade upp till Näsåker från Stockholm i början av 
2000-talet, men köpte huset i Forsås redan 1988. Det var en ren 
händelse att han hamnade just i Näsåker.

– Jag visste bara att jag ville bo 50 mil norrut från Stock-
holm när jag gått i pension och när jag pekade på kartan så 
hamnade fingret på just Näsåker.

– Det var bara ett namn för mig, ingenting mer, men jag kon-
taktade en mäklare och bad honom leta rätt på ett hus åt mig.

Auno köpte huset osett och åkte upp och besiktigade det först 
några månader senare. Då såg han till att taket byttes, men 
sedan fick åren gå och huset stå eftersom jobbet som bagare 
och familjen krävde sitt. Men 2003 beslutade han sig för att ta 
sitt pick och pack och flytta upp. Och här har han trivts sedan 
första stund. 

– Här känner jag en sådan stark frihetskänsla, kanske till viss 
del för att jag är pensionär, men framför allt beror den på de 
vackra omgivningarna och människorna som bor här.

Han nämner niporna och forsen och bastun nere vid Bastuval-
len, men också vänligheten, värmen och hjälpsamheten från 
människorna.

– Fredagsbastun på badhuset är fantastisk.

– Och så alla kulturevenemang förstås, här finns ju väldigt 
mycket kultur man kan ta del av, säger han.

Så, därför vill han slå på stort och bjuda in hela byn. Det blir 
mat och levande musik.

– Personligen behöver jag inga presenter, men de som vill kan 
få lägga pengar i en pott som ska gå till ”Byns bästa”. 

Auno är lite av en livsfilosof och har kommit fram till att det 
finns tre ord eller begrepp som man klarar sig långt på i livet.

– De enda ord man behöver kunna är: hej, tack och förlåt, 
säger han.

Text & foto: Åsa Hedman Auno gillar att klä upp sig, här i silverkostym och filthatt.
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Det är klarare än korvspad att 
det känns gott att bli kontaktad 
av Gaaltije sydsamiskt kultur-
centrum, och få frågan om jag 
kan undervisa en grupp arkeolo-
ger söderifrån vilka vill lära sig 
grunderna i konsten att ”läsa” 
samiskt landskap i skogslandet. 
Arkeologerna arbetar på länsmu-
seerna i Västmanland, Dalarna 
och Gävleborg där de har ett pro-
jekt om samisk kultur. 
I min tur passade jag då på att bjuda 
in Lena och Thomas Kroik från 
Voernese sameby, Marie Hellstrand, 
Ida Aurelius från Holmen skog och 
Tomas Rask från Skogsstyrelsen. I 
förra numret av Byabladet nämnde 
jag något om utbildningsdagen. Jag 
mötte upp gruppen vid hotellet i 
Näsåker på morgonen den 10 maj 
där de övernattat. Jag hade tipsat 
dem om det boendet. Sedan gav vi 
oss iväg in i markerna jag känner 
så väl och dit jag återvänder gång 

efter gång. Det tycks som vara utan 
ände. Det där. Med markerna.

Vårt första besöksmål under den 
intensiva dagen förlades till ett 
intressant område strax intill Lapp-
myran på vägen mellan Näsåker och 
Jansjö-Omsjö. Lappmyran finns 
mellan Lappmyrhöjden och Stu-
gubrännberget. Just den intressanta 
samiska kulturmiljön på en backe 
ovanför Lappmyran upptäckte jag 
vid slutet av förra årtusendet, det 
var 1998. Det var namnet på myren 
som skvallrade till mig om att det- 
kanske- kunde finnas samiska forn-
lämningar intill myren. Det visade 
sig till min stora glädje stämma. 
På backen/sluttningen intill myren 
dokumenterade jag fyra härdar/
eldstäder av samisk typ, en förråds-
grop och vid ett senare besök även 
en sannolik gammal fångstanlägg-
ning, kanske för mård? Hur som 
helst hade jag i samma veva som 
upptäckten varit hemma hos Paul 

Lundin (1922-2003) i Näsåker 
för en fika och samtal om traktens 
kulturhistoria. Det var ett mycket 
trevligt och givande möte. Jag 
kände sedan tidigare till hans arbete 
med hembygdsforskning och hans 
böcker. Han hade läst om mina 
arbeten i markerna och vid utgräv-
ningar. När jag lämnade Paul för att 
åka mot Lappmyran till för att ge 
mig in i markerna skakade vi hand. 
Och jag fick med mig hans böcker 
som gåva. Böckerna har jag i mitt 
bibliotek och använder dem nu och 
då. Att han dedicerade böckerna till 
mig gör dem extra värdefulla. 10 år 
efter mitt besök hos honom erhöll 
jag till mycket stor glädje Paul 
Lundins minnesfonds stipendium. 
Det har jag inramat och placerat 
på väggen i mitt arbetsrum tillsam-
mans med en del annat som påmin-
ner mig om alla vandringar och allt 
sökande efter tider som flytt. Det 
har hänt att jag har tänkt tanken att 

En del av deltagarna vid utbildningsdagen. Elden och kaffepannan gör mötet extra trivsamt.

Senaste arkeologinytt 
från markerna inom 
Ådals-Liden och Resele



Byabladet   •   15

jag inte hör, och kanske aldrig hört 
hemma, i vår egen tid...

På väg till vårt andra besöksmål, 
Stora vistet nära Alnön i Resele, 
stannade vi till vid hotellet där 
Jörgen Heeiki från SR/Sameradion 
anslöt. Jörgen passade på att ta en 
fika på Ingelas medan han väntade 
på oss. Att jag valt Stora vistet med 
sina nio härdar vilka ligger som 
ett ”pärlband” och dess närmaste 
omgivning där ännu flera samiska 
härdar upptäckts, förutom alla 
fångstgropar, är givet. 

Fornlämningsområdet rymmer en 
mängd pedagogiska finesser och 
passar därför väl in i utbildnings-
sammanhang. Och det är fint på 
flera andra sätt där också: myrstrå-
ket, grusåsen, tjärnarna, källflödet 
till Mångmanån vilket kommer 
fram från sitt flöde mellan Sönk-
myrberget och Kvarnberget. Ett par 
nätter när jag sov på åsen med him-
melen som täcke vid inventeringen 
av området 2014 vyssades jag till 
sömns av det rogivande flödet... 

Sedan upptäckten av fornlämnings-
området i juli 2014 har det rönt 
stor uppmärksamhet. Förutom att 
medlemmar ur Resele hembygds-
förening varit dit och intresserade 
deltagare vid en av utflykterna 
genom Urkult (2015) har jag tagit 
med en arkeologikurs till platsen 
och senast ett stort sällskap vilka 
var med vid det fullsatta helgsemi-
nariet ”Mitt i Ångermanland” den 

17-18 juni i år på Tängstahallen. 
Vid seminariets fullsatta middag 
under lördag afton på Myregården 
spelade och sjöng Anneli Björk-
lund, ”Jazztoner i sommarkväl-
len”. Annelis spelning där när 
solen smekte älven kommer att bli 
ihågkommen! Den som riggade 
ljudet under lördagens föredrag 
var Lars ”Brasse” Kantén. Det hör 
inte till vanligheterna att en sådan 
erfaren ”ljudfixare” är med vid 
arkeologiska sammanhang. Han 
ordnade även med ljudet när helg-
seminarierna ”Rödockrarummet” 
arrangerades i Näsåker. Den bär-
bara förstärkaren under söndagens 
exkursion vid seminariet bidrog 
Ådals-Lidens församling med.

Tidningar, SVT och SR och Same-
radion har varit med ett flertal 
gånger till det sällsynt intressanta 
Stora vistet. Besöken dit lär fort-
sätta framöver i tiden. Och upp-
täckterna också. I en publikation 
vilken jag skriver i som kommer 
ut i höst finns det med. Jag ska dit 
senare i höst och räknar lugnt med 
ännu flera upptäckter av intressanta 
kulturmiljöer. Då reser jag tältkå-
tan och riggar upp min tältbastu 
längst ut på åsen mot Sönkmyran. 
Får jag då som jag vill är det stjärn-
klart så jag kan betrakta stjärnhim-
len genom rököppningen på kåtan 
där jag tillbringar natten på det 
renskinn vilket min sin Jon berett. 
Rököppningen i denna form av 
tältboende kallas i olika samman-
hang för ”Shamanens väg”. I äldre 
berättelser finns beskrivningar och 
genom litteraturen från här och 
där i världen beskrivs hur shama-
nen med hjälp av röken från eld-
staden färdades mellan världarna: 
den undre, den mellersta (där vi är 
i jordelivet) och den övre. Just det 
där har jag tänkt så många gånger 
på genom årtionden att jag sedan 
länge tappat räkningen. Så gör jag 
även nu när jag för denna gången 
lägger min penna åt sidan...  

Text och foto: Bernt Ove Viklund

Goa och glada deltagare vid helgseminariet. När var så många människor på Vitbergsbodarna innan vi kom dit?



16   •   Byabladet

Axplock från sommaren

Hemgjord fjällkoglass
När det var gårdsloppis på Upp-
ströms Gård nere vid älven i Forsås 
passade nyinflyttade hyresgästerna 
Ida Kjellholm och Daniel Rutschholm 
på att arrangera ett glasscafé med 
hemgjord och handvevad glass gjord 
av grädde från gårdens egna fjällkor.

Konst- och hantverksrunda
Den första helgen i juli var det 
konst- och hantverksrunda i Näs-
åker då några av ortens konstnärer 
och hantverkare bjöd in besökare till 
sina ateljéer att se deras egna eller 
inbjudna konstnärers alster.

Per Sahlström som driver Essys butik 
med rättvisemärkta indiska kläder 
arbetar själv med läder och tillverkar 
bland annat bälten.

Cecilia Bertling, nyinflyttad konstnär 
har sin ateljé i Sörmoflo, men ställde 
ut på nya Gästis mitt emot hotellet. 
Där kunde besökarna också ta del av 
Jeanette Flodins glaskonst och Elna 
Melins smide.

Hos Nämforsens Keramik, som Helen 
Blästas galleri heter, var Eva Sjö från 
Sollefteå inbjuden som utställare.

Biskopsbesök på Kvinnominne
Den första helgen i augusti hade Kvinnominnemuséet celebert besök av 
Eva Nordung, biskop i Härnösands stift. Lo Högberg berättade om skulp-
turen utanför muséet och visade utställningen.

Per Sahlström höll i konstrundan.

Cecilia Bertling hade galleri på Gästis.

Tuppar av Cecilia Bertling.

Per Sahlströms läderbälten. Stad av Evelina Sjö. Glastriptyk av Jeanette Flodin.
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Slår ett slag 
för gåvomarknad
För två år sedan lanserade inflyt-
tade Katie Jones från Betåsen 
begreppet ”The Really, Really 
Free Market” i Näsåker, nu 
hoppas hon på ett större genom-
slag och tredje gången gillt för 
idén nästa gång.
Konceptet bygger på att det finns 
människor som vill ge bort saker 
eller tjänster utan att begära någon 
form av ersättning och att de som 
besöker marknaden kan välja vad 
de vill ha utan att behöva betala 
med vare sig pengar, någon sak 
eller någon tjänst i utbyte.

Den första lördagen i juli var det 
dags för ett nytt försök för The 
Really, Really Free Market i för-
samlingshemmet. Besökarna kunde 
välja och vraka bland både kläder 
och prylar av olika slag eller ta till-
fället i akt att lära sig något eller ta 
emot någon form av tjänst. Johan-
nes Frisk hade till exempel tagit 
med sig material för att lära ut 
nålbindning vilket bland annat 
Angelica Sehlin passade på att 

försöka lära sig. Och givetvis fanns 
det även gratis fika.

Bra förutsättningar
Näsåker känns som en väldigt spe-
ciell plats, här finns redan en stark 
vilja att vilja dela med sig av det 
man har eller kan, säger Katie.

Därför tror hon att The Really, 
Really Free Market kan locka fler 
deltagare och besökare nästa gång 
den arrangeras, när fler förstår hur 
marknaden funkar. Men hon tror 
att idén behöver få lite tid på sig att 
sjunka in hos invånarna.

Ovant att ta emot
– Att ge bort något verkar männ-
iskor inte ha några större problem 
med, men fortfarande är det nog 
många som kanske tycker att det 
känns lite konstigt att bara kunna ta 
eller ta emot något utan att behöva 
betala för det, säger hon.

– Självklart kan vi inte ha ett sam-
hälle utan pengar, pengar måste ju 
existera i någon form, men det här 

Katie Jones gillar alternativ ekonomi.Johannes Frisk lär ut nålbindning till Angelica Sehlin.

Byxor, blommor och böcker var en del 
av utbudet.

är bara en tillfällig marknadsplats 
baserad på en alternativ ekonomi 
där man inte måste ha en prislapp 
på allting, menar hon.

Kan stärka lokalsamhället
Konceptet The Really, Really Free 
Market startade i Florida för cirka 
femton år sedan och har sedan 
spritt sig över i stort sett hela USA 
och vidare till Australien och olika 
länder i Europa, Asien och Afrika.

– Jag ser idén som ett sätt att stärka 
lokalsamhället, baserat på att vi till-
sammans kan få vårt samhälle att 
blomstra genom att vi delar med 
oss av våra resurser och tar hand om 
varandra, säger Katie som är i full 
färd att planera en tredje marknad.

Text och foto: Åsa Hedman
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Sommarträning
Under fyra veckor i juli fick näsåkersbor och turister som-
marträna och yoga på vår fina festplats.

Vi höll till på danslogen vid första tillfället då det regnade. 
Under de följande passen nyttjades bland annat trappor, 
bänkar, bildäck och träningskompisar som utmanande mot-
stånd.

Det är nåt visst med att träna under bar himmel. Man känner 
sig friare och det var härligt att se kämpaglöden och att 
höra deltagarna skratta gott i de lite mer tävlingsbaserade 
momenten! Har ni inte provat utegymmet som festplatsen 
och hällristningsområdet bjuder på så gör det!

Efter träningspassen yogade vi på stora scenen alternativt 
på dansgolvet och där infann sig en närmast magisk stäm-
ning.

Jag vill tacka alla som varit med, det har verkligen varit 
jätteroligt!

Ha en fin höst och vill ni följa mig på kommande äventyr 
finns jag på Instagram: stark_med_sara.

Hälsningar Sara Eriksson

Fäboloppet
För tredje året i rad anord-
nade Moflo Byförening och ÅSK 
Motionssektion gemensamt Fäbo-
loppet i Näsåker den 29 juli i 
somras.
Banan, som är sju kilometer lång, 
stiger 200 meter och är därför rätt tuff.

I år bidrog Tenglunds Maskin, 
Tottes, Mählers Smide, Hans Nils-
son Bygg, Näsåkers Skog och 
Gräv, SMG, Sören Nilssons Åkeri, 
Svenska Skogsplantor, Lilla Buti-
ken och Moflo Byförening med 65 
kronor per deltagande löpare till 
cancerfonden. Tillsammans med 
Själanders Åkeri AB:s sponsring, 
döpt till Run4Life blev det totalt 
10 460 kronor som nu skänks till 
Cancerfonden, ett mycket bra initi-
ativ och resultat anser vi på redak-
tionen!

Själanders Åkeri skänkte 500 kr till 
vinnaren samt 500 kr till Cancerfon-
den för varje påbörjad minut som 
vinnartiden förbättrades. I herrklas-
sen vann Andreas Lundegård för 

Guld till Charlotte Andersson, silver till 
Evelina Settlin och brons till Amanda Larsson.

Guld till Andreas Lundegård, silver till 
Mikael Näslund och brons till Anton Eriksson.

Marie Hansson, Anna-Lena Croon, Eva Edberg, 
Mia Carlström och Berit (Bea) Näsström.

Anna-Lena Croon och Elsa Edberg.

Resultat, Fäboloppet 2017

Herrar
1. Andreas Lundegård 30:53  
2. Mikael Näslund 31:30
3. Anton Eriksson 32:13

andra året i följd, och putsade tiden 
med 3 sekunder. I damklassen ”put-
sades” rekordet med fyra minuter 
av Charlotte Andersson från Sol-
lefteå! Pengarna från Själanders för 
den bedriften delades mellan för-
stapristagaren och Cancerfonden, 
tillsammans alltså 10 460 kronor.

Loppet går mellan Norrmoflo och 
fäbodarna som hör till byn och går 
samma väg som människor gått 
sedan åtminstone 1700-talet för 
sommarens fäbodsvistelse.

Totalt deltog 116 löpare fördelade 
på herr, dam, motion och barn, 
vilket också är nytt rekord. Delta-
garna kom från Näsåker, Junsele, 
Ramsele, Umeå, Örebro, Stockholm 
och Tyskland. Som konferencier 
uppträde undertecknad. Vi ser fram 
emot ett nytt Fäbolopp nästa år.

Christer Borg
Foto: Marie Lundin

Damer
1. Charlotta Andersson 34:24 
2. Evelina Settlin 34:25
3. Amanda Larsson 36:45

Deltagande barn:
Alicia Block, Vilhel-
mina Persson, Teo Dolk, 
Alfons Burström, Brista 
Erlandsson, Nora Borg 
och Agnes Johansson.
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André blev 
Årets Näsåkersbo 2017

– Om alla, och inte bara eldsjälarna hjälps åt och 
drar åt samma håll kan man åstadkomma hur 
mycket som helst, menar André Själander som är 
utnämnd till Årets Näsåkersbo 2017.
I samband med nationaldagsfirandet på hembygds-
gården den 6:e juni avslöjades det att André Själander 
utsetts av Byalagets styrelse att bli Årets Näsåkersbo.

Motiveringen till utmärkelsen lyder: ”André Själander 
är en ung företagare i fjärde generationen som förvaltar, 
satsar på och utvecklar Själanders Åkeri, vilket bidrar 
till att trygga och skapa nya arbetstillfällen i Näsåker. 
André bidrar också ideellt till att skapa trivsel och 
sammanhållning i byn genom att sponsra olika anlägg-
ningar och aktiviteter. Företagets satsningar på familje-
dagar i skidbacken och insamlingar till Cancerfonden 
har också rönt stor uppskattning.”

En rörd André fick ta emot blommor, diplom och en liten 
present från byalagets representant Desirée Barroso. 

Så hur känns det att ha blivit utnämnd till 
Årets Näsåkersbo?
Det känns jätteroligt, det känns som om ett hårt arbete 
för bygden har gjort skillnad. Jag är väldigt stolt över 

att ha skapat ytterligare 15 arbetstillfällen under de tio 
år som gått sedan jag tog över åkeriet. Nu kör vi vidare 
och om fem år firar vi hundraårsjubileum som företag.

Vad innebär utnämningen för dig?
Att jag blir ännu mer taggad att både utveckla företa-
get och vara med och utveckla bygden och dess att-
raktionskraft.

I år har vi som företag även dragit ihop över 70 000 kronor 
till Cancerfonden vilket gör mig extra stolt och tacksam 
över att ha så goda medarbetare och kompisar som gjort 
ett enormt jobb för att bidra till denna goda gärning.

Hur ser du på din roll i Näsåker?
Jag tror och hoppas att vi som företag med våra 45 
medarbetare upplevs som en viktig kugge i samhälls-
navet. Vi är nog det företag som är mest ”vaket” i byn 
och som säkert skapar lite trygghet då vi är aktiva i stort 
sett under hela dygnet.

Vi känner ett stort ansvar för våra medarbetare och 
bygden och är väldigt noga med att följa upp vår lön-
samhet för att kunna säkerställa en aktiv och attraktiv 
arbetsplats år efter år.

Hur tänker du om Näsåkers framtid?
Det känns som om det finns en framtidstro om vi alla 
bara kan vara med om att försöka skapa jobb och förut-
sättningar för att kunna bo och verka här.

Jag hoppas att fler flyttar hit och törs satsa på sina 
drömmar och driva företag trots att man inte bor i en 
stad. Det är ofta lika långt att åka från en stad som till 
en stad när man behöver något, om bara utbudet finns.

Jag hoppas också på ett mer enat Näsåker när gäller 
sammanhållning och ideellt arbete.

Personligen hoppas jag att kunna ha lite mer fritid och 
utrymme att kunna göra roliga saker tillsammans med 
andra. Om alla, och inte bara eldsjälarna hjälps åt och 
drar åt samma håll kan man åstadkomma hur mycket 
som helst. 

Och om man har kul tillsammans orkar man mycket 
mer än man tror.

Text: Åsa Hedman
Foto: Renée Johansson
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Den kanske lite överflödiga uppmaningen ger 
Gret och Bettina, två väninnor som tolv år i 
rad har haft sitt marknadsstånd på Urkult. 
Gret Belkot från Tyskland och Bettina Norr-
man från Sverige träffades i Tyskland 1981, då 
Bettina under en period i sitt liv bodde där. Gret 
och hennes familj hade redan då sitt familjeföre-
tag Mundo Lindo, som säljer konsthantverk från 
Guatemala. Mundo Lindo betyder “vacker värld” 
och idén till företaget fick Gret under sin vistelse 
i Guatemala, där hon kom i kontakt med textil-
konstnärer på plats. Hon ville helt enkelt göra 
världen vackrare. Genom Mundo Lindo säljer 
hon kläder, väskor, skulpturer och musikinstru-
ment från sin butik i Sarstedt, men även från sin 
hemsida www.mundo-lindo.com och på diverse 
marknader i Tyskland och Sverige.

Det är här som Bettina kommer in. 

När hon flyttade tillbaka från Tyskland till Sve-
rige, lovade de båda väninnorna varandra att 
mötas åtminstone en gång varje år. Och vad vore 
inte lämpligare sätt att träffas och umgås på, än att 
ställa upp ett stånd på någon marknad i Sverige?

På en liten marknad i värmländska Älvsjöhyttan 
hörde de talas om Urkult. Gret var tveksam med 
tanke på mygg och andra vilddjur som det ju som 
bekant finns mycket av i Norrland, men de for dit 
och blev omedelbart förälskade i platsen och i 
människorna som fanns där. Många av försäljarna 
återkommer år efter år och de har liksom blivit 
som en familj, som träffas på Urkult varje år.

Sedan tolv år tillbaka träffas nu Gret och Bettina 
på Urkult, tillbringar några hektiska dagar till-
sammans med sin Urkult-familj, njuter av musik, 
hänger nere vid hällristningarna och träffar 
massor av den i allra högsta grad mångskiftande 
Urkult-publiken.

Nu, när Urkult är över för den här gången, återstår 
en vecka, då de båda väninnorna bara ska lata sig 
och plocka bär, efter de febrila Urkult-dygnen.

Men nästa år kommer de tillbaka igen, för de 
älskar vår by och vår fina festival.

Text och foto: Jannike Molander

Bettina Norrman och Gret Belkot i sitt marknadsstånd på 
Urkults marknadsgata.

“Var stolta över Urkult!”

En liten börs, som jag fick i present av Gret och Bettina, som är 
sydd av en avlagd kjol och blus.
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näsåker - en kraftfull del av sollefteå kommun

www.solleftea.se

uppföljning av 

medborgardialog
vi samlas på medborgarkontoret för en snabb genomgång.

ProGram 
Var med hela vägen eller kom till den plats och tid du vill! Obs! Cirkatider.

medborgarkontoret   kl 14.00
korsningen vid kyrkan  kl 14.30
lekparken hembygdsgården  kl 15.00
Coop    kl 15.15
Posthuset   kl 15.30
åter medborgarkontoret  kl 16.00

söndag 
24/9 

kl 14.00

Som de flesta vet så påbörjar Telia sin nedmonte-
ring av kopparnätet i vårt område nu i höst, med 
konsekvensen att många hushåll förlorar både fast 
telefon och ADSL. Alternativen har lyst med sin 
frånvaro, tills nu.
IP Only erbjuder installation av fiber om 50-60 pro-
cent av de 550 hushållen i Ådalsliden som de har på 
sin lista skriver under och skickar in deras avtal innan 
sista oktober. Leo Bergqvist, säljare på IP Only, säger 
att vid en teckningsgrad över 50 procent så tas mest 
troligt ett beslut om att gräva i slutet av november. Då 
kan vi räkna med fiber innan slutet av 2018.

Ett år kan tyckas som lång tid, men med tanke på att 
alternativet är ingenting tills någon annan aktör visar 

intresse, och då med samma väntetid eller längre så är 
IP Only vårt enda hopp i dagsläget. Om vi inte agerar 
samstämmigt och resolut så kan vi missa chansen till 
fiber under en lång tid framåt.

För frågor gällande IP Onlys erbjudande kontakta Leo 
Bergqvist Mcneil på 072-019 22 45 eller leobergqvist.
mcneil@ip-only.se

För en mer lokal diskussion kan ni ta kontakt med Erica 
Sundvall (073-180 20 95) eller Kristoffer Svensson 
Sellin (070-390 34 72) i Holafors.

Undertecknat 
Kristoffer Svensson Sellin, fibervän

Bild lånad från nätet

Ropen skalla, fiber åt alla!
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Vi söker deltidsbrandmän! 
 

 Var ? Deltidsstationerna i Härnösand, Kramfors, Ullånger, Nyland,  
   Nordingrå, Junsele, Ramsele och Näsåker. 

  

 Vad behövs ?  Du vill hjälpa människor på din hemort att känna sig trygga i  
   vardagen. Du har hjärtat på rätt ställe, har god fysik och  
   körkort B (gärna BCE). Du får ett godkänt läkarintyg för  
   deltidstjänst av vår företagsläkare, undersökningen genomförs 
   under rekryteringen. 
 

 Välkommen till en testdag den 17/9 i Sollefteå, där vi kommer att genomföra 
 ”rullbandstestet” och intervjuer.  

Kan du ta en paus från jobbet  
när någon ringer 112? 

För frågor och mer information, kontakta vår enhetschef  
Johanna Engström, 0612-870 405.  

Ansökan / Anmälan till testdagen skickas via e-post till:  
raddningstjansten@hka.se 

Sommarmarknad under 2 till 2
Vädret visade sig från sin bästa 
sida under årets 2till2-festligheter 
som arrangerades vid Brandman-
namuséet. Nytt för i år var att det 
fanns en sommarmarknad.
Bakom idén till marknaden stod 
Anna Nilsson som också är den 
som brukar arrangera bakluckelop-
pisar och klädbytardagar i Näsåker.
– Jag tänkte att det kan vara kul att 
göra något under sommaren också 
och då passade de bra att göra det i 
samband med 2till2, säger hon.
Hon minns barndomens sommar-
marknader i Näsåker när det stod 

stånd sida vid sida ända från Kläpp-
vägen till Konsum.
– En marknad är ju en social grej, 
ett roligt sätt att träffa folk på, 
säger hon.
Till den nyuppväckta sommarmark-
naden under 2till2-dagen hade sju 
försäljare hörsammat inbjudan och 
ställt upp bord med olika varor i det 
fina vädret.
Samtidigt fanns det hoppborg och 
sockervadd för barnen, Emilia 
Stråge ansiktsmålade och Jonathan 
Staaf uppträdde med sina jättesåp-
bubblor. Och givetvis kunde de 

som ville också ta en rundtur med 
Lionståget runt Prästnipan.
När solen sjönk lägre öppnades 
puben inne på Brandmannmuséets 
område så att besökarna kunde köpa 
hamburgare och något att dricka till 
medan Emil & Erik underhöll med 
sång och musik.
– Vi uppskattar att det kom omkring 
100 vuxna besökare, plus barn, 
säger en nöjd Mia Andersson från 
arrangerande 2till2-kommittén.

Text: Åsa Hedman
Foto: Mia Andersson och Åsa Hedman
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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+++

Med styrning*

A++

Utan styrning*
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J-Ps Tacopaj   
Hej på er, här ska ni få ett recept på en jättegod och mättande tacopaj som räcker 
till många och passar perfekt när ni har middagsgäster. Smaklig måltid och en 
underbart fin höst önskar jag er alla. Vi hörs, J-P 

Pajdeg:

2 dl grahamsmjöl 
2 dl vetemjöl 
2 tsk bakpulver 
50 g smält smör 
1,5 dl mjölk 

Fyllning:

400 g köttfärs
smör att steka i 
1 gul lök 
3 vitlöksklyftor
1 påse tacokrydda 
1 dl vatten
3 tomater 
2 dl créme fraiche 
2 dl riven ost

Foto: Phan

Sätt ugnen på 200 grader.

Börja med pajdegen: Blanda ihop 
mjölsorterna i en bunke och rör 
i smöret och mjölken. Så att du får 
en bra pajdegskonstisens.

Smöra en springform (form med 
löstagbar kant) klä formen med 
pajdegen. 

OBS: Förgrädda ej pajskalet! 

Fyllningen: Skala och hacka löken

Stek köttfärs och löken, pressa 
i vitlöken. 

När köttfärsen är stekt, tillsätter 
du tacokrydda och vatten, låt det 
puttra ihop tills att vattnen nästan 
är borta.

Häll köttfärsen i pajskalet.

Skiva tomaterna och lägg dem över. 

Blanda ihop créme fraichen med 
den rivna osten och bred över pajen. 

Grädda i ca 50 min tills ytan fått 
fin färg.  
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Nordliga ID-hundar

Alla djurägares mardröm är att en 
älskad familjemedlem försvinner.
Det är lätt hänt och vållar massor 
av oro.

Vad gör man när jakthunden får upp 
ett spår – och inte kommer tillbaka? 
När familjens katt smiter ut från 
sommarstugan utan att hitta hem?

Det finns en lysande lösning på pro-

blemet, nämligen att man tar hjälp 
av en tränad ID-hund att spåra upp 
det försvunna djuret.

ID-hundar jobbar med ”smeller”, 
alltså någonting som har lukt av det 
förvunna djuret. En tuss päls, en 
borste, halsband eller en liggplats. 
Förutseende djurägare samlar hår i 
glasburkar märkta med individens 
namn. Vanligen söker man hundar 
och katter men ID-hundarna kan 
även hitta andra djur – från guld-
hamster till häst.

Det intressanta är att ID-hunden 
enbart följer det individuella spåret 
- även om exempelvis en annan katt 
passerat senare. 

Målet är inte att ID-hunden ska 
”fånga” djuret utan bara visa var 
det finns. Många djur som varit 
på villovägar blir snabbt skygga. 
Då är det en fördel om husse eller 
matte får veta var de uppehåller 
sig och kan gå tillbaka till platsen 
ensamma. 

Söderut har man utbildat ID-hundar 
i många år och tidigare har djurägare 
norröver fått anlita dessa, med till-
hörande reskostnader. Därför kändes 
det väldigt viktigt att få igång utbild-
ningar även i vår del av landet.

De första ID-hundarna norr om 
Mälardalen examinerades vid 
HUNDraelvan i juni 2016 och 
sedan dess har ytterligare två kurser 
gått av stapeln.

Utbildningen leds av Maria Ahola 
som bor utanför Enköping. Med ett 
förflutet som bland annat bevak-
ningshundinstruktör och många års 
erfarenhet har hon goda förutsätt-
ningar att ge nya ekipage de bitar 
som behövs för att kunna uppnå 
tillräcklig säkerhet.

ID-hundens förare får en grundlig 
genomsöksutbildning och kan efter 
karta, terräng och information pla-
nera var man ska börja söka efter 
spår. Inte minst viktigt är att man 
lär sig läsa sin egen hunds kropps-
språk och signaler.

Utöver att detta är klar samhälls-
nytta utgör ID-hund-sysslan en 
fantastiskt rolig aktiveringsform. 
Här i Sollefteå kommun har vi hit-
tills tre ID-ekipage: Lena Modén 
i Ramsele med lapska vallhunden 
Åke, Piia Qvarfordt i Sollefteå 
med schnauzern Tara samt Ulf 
Bergsten och vita herdehunden 
Mirakel i Sollefteå.

Text: Åsa Tova Bergh
Foto: Hanna Ericsson

Läs mer om HUNDraelvans kursut-
bud och annat på egetbevag.se

ID-hundsutbildning i Åsmon.

Sygrupp med asylsökande kvinnor
Under våren har Näsåker haft en 
liten sygrupp. Sygruppen har hållit 
till på Lissgården och i sygruppen 
har asylsökande kvinnor träffats 
både med varandra och boende på 
Lissgården.

Vi har sytt kassar till försäljning på 
Konsum och Ritzén. Kassarna är sytt 
av begagnade tyger. Vår tanke är 
att det är bra för miljön att minska 
plasten och det är bra för oss att 
träffas.

Det är mysigt att vara på Lissgården 
och vi i sygruppen är väldigt glada 

för att det är möjligt. Vi ska fort-
sätta sygruppen under hösten om 
det går.

Inkomsten från kassarna har Hiba, 
Aisha och Shokrijeh fått. Det är inte 
mycket pengar, då kassarna bara 
koster 20 kr, men det är viktig del av 
integreringen.

Samvaro, arbete och språkträning.

Vi är tacksamma för alla som har 
gillat idén - Lissgården, Konsum och 
Ritzén samt alla som handlar lokalt.

Dorte Skulason
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Vi hjälper dig med vinterns snöbestyr! 

Snöröjning/sandning 150 kr per gång 
( inom Näsåkers närområde ) 

Nu kan du hyra släpvagn hos oss på 
Själanders Åkeri! 

              Kåpvagn     Boggivagn 
0-3 tim                200 kr                    300 kr 
1 dygn                 400 kr                    500 kr 
3 dygn              1 000 kr                  1100 kr 
1 vecka             2 000 kr                  2100 kr 

BOKAS PÅ 070-372 49 43 

Erbjudanden i Trucken: 
NBB Alpha 225 extraljus ………………...699:-  

4 l Q8 Formula Advanced 10W-40….. 199:- 

Tegera tumvante……………………………..275:- 
Gäller under veckorna 37-39 (priser inklusive moms) 

Öppettider  i Trucken: Vardagar 7-16  lörd-sön STÄNGT 

 

RING OSS FÖR MER INFO  

0622-107 00  

Storgatan 41, 880 30 NÄSÅKER   tel. 0622-107 00 
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Sommarens aktiviteter började 
med Veteranvetarna i Långsele 
där Näsåkers lag äntligen lycka-
des besegra lag Ågren från Resele 
som fram till nu verkat oslagbara. 
Det innebar resa till Härnösand för 
distriktsfinal, men väl där var det 
roliga över, vinnare där blev PRO 
Gullänget. I vårt lag ingick Elsa 
Edin, Inga-Lena Vestin och Jan 
Bertil Johansson.

En regnig majdag samlades några 
tappra medlemmar och åkte till 
Omsjö camping där föreningen 
bjöd på tipspromenad, hamburgare, 
bangolf och kaffe med muffins. 
För tredje året i rad hade vi lyckats 
pricka in den regnigaste och kall-
laste majdagen till vår träff. Tur att 
det finns en loge där.

Även denna sommar svarade PRO 
för serveringen av kaffe med kaka 
på hembygdsgården på national-
dagen, där var det lite bättre väder. 
Dessbättre.

I mitten av juni företog Sollefteå 
samorganisation en tredagarsresa 
till Mo i Rana i Nordnorge, 50 lyck-
liga pensionärer fick plats i bussen. 
Eminent guide på resan var Margret 
Lundvang Danielsson som har växt 

upp i Mo i Rana. Bästa minnet av 
resan är all den goda fisken som 
vi fick. Det var olika sorters fisk 
som var rökt, gravad eller stekt. Vi 
gjorde även en tur ut till Polarsir-
kelöya, femton minuter med båt. 
Efter en äventyrlig landstigning 
var dags att döpas av kung Neptun 
i en Polarsirkelseremoni, sedan 
serverades en grön dryck (glykol?) 
i ett snapsglas av trä. Efter detta 
var det dags för en underbart god 
soppa med efterföljande buffé 
bestående av olika fiskanrättningar. 
Allt underbart gott. TÄNK, färska 
räkor. Gudomligt. 
Midsommarstången till Lissgården 
var nästa aktivitet för sommaren, 
några nya frivilliga dök upp i år 
vilket lovar gott inför kommande 
år. Som vanligt bjöds på fika med 
tårta, som alltid god.
Föreningen ställde upp med två lag 
i kommunmästerskapet i Sollef-
teå men lyckades inte komma topp 
två som innebär distriktsfinal utan 
bästa laget hamnade  på en försmäd-
lig tredjeplats vilket innebar att det 
var slutspelat för vår del. Förutom 
boulen på måndagar, så pågår även 
bowlingen året runt varje tisdag 
med avresa från Näsåker 30 minuter 

före att bowlinghallen öppnar. Hör 
gärna av er om ni är intresserad till 
JB på nummer 073-813 34 29.

Torsdagen 24 augusti hade vi årets 
surströmmingsfest i Tängstahallen. 
När vi anlände möttes vi av den 
ljuvliga doften av surströmming då 
flickorna i köket redan hade öppnat 
burkarna. Sålunda intogs de norr-
ländska läckerheterna under glada 
skratt och muntert konverserade. 
Efter avslutad måltid och avduk-
ning blev det musik på dragspel av 
Torsten Sillberg och Stefan Strand-
kvist. Sedan vi sålunda fått smälta 
maten en smula och lyssnat på 
några kända dragspelslåtar var det 
dags för kaffe. Till kaffet serverades 
hembakad bakelse som smakade 
alldeles utsökt, signerad Debora 
Brundin. Ett stort TACK till flick-
orna i köket, Debora Brundin, Elsa 
Edin, Inga-Lena Vestin och Sigbritt 
Svedberg. Ett stort TACK även 
till Petter Olsson som hade skänkt 
dagens potatis. Gratis är gott!  

Jan Bertil Johansson

PRO sommaren 2017

PRO-kalendern:
11/10 Månadsmöte kl 13:00
22/11 Höstmöte kl 13:00
8/12 Lucia
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Årets består som bekant av fyra 
årstider, min favorit bland dessa 
är hösten. Dels för att den kvä-
vande värmen, som vi dock slup-
pit i år, börjar lätta och luften blir 
klarare. Men även för att det nu 
är skörde-, slakt- och jakttider.
Att bo i en del av landet som har 
undermåliga kommunikationer både 
i form av landsvägar som är i samma 
skick som kostigar, dålig mottag-
ning på mobilen (och för många av 
oss snart inte heller något fast nät till 
vår hem) och en kollektivtrafik som 
är så gott som helt avvecklad kan 
vara påfrestande ibland.

Men när väl hösten och tiden 
kommer för att skörda i grönsaks-
landet, ta upp potatisen, plocka 
alla bär och all svamp man hinner 
med så glömmer man för en stund 

allt detta. När man står och kokar 
1-2-3-lagen så det sticker i ögon 
och näsa utav ättikan och man sakta 

väntar på att bäressensen ska rinna 
genom silduken så kan man inte 
annat än njuta.

Utöver det som ska läggas in, 
frysas, saftas och syltas så är det 
även tid att fylla på förråden med 
kött. Både i form av älg och andra 
vilt, men även lamm, grisar och 
andra djur som vi föder upp för att 
kunna laga till och äta under den 
bistra vintern.

Att kunna ta hand om allt som 
jorden, skogen och markerna ger är 
en oerhörd ynnest och en lyx som 
många skulle betala dyrt för. Det är 
få saker som är så givande som att 
få laga en festmåltid där man själv 
hanterat de flesta råvarorna – från 
jord till bord.

Undertecknat,
Kristoffer Svensson Sellin, Holafors

KRÖNIKAN

Skördetider
– den bästa tiden på året för oss på ”landet”

Solatum Hus&Hem AB

FLEXIBELT KONTOR I NÄSÅKER

www.solatum.se    Tel. 0620-68 28 60, 68 28 63

S
ta

vb
o

m
 d

e 
W

al
l

Storgatan 21 Näsåker
För dig som driver småföretag och behöver ett flexibelt kontor där du kan knyta 
kontakt och samverka  med andra entreprenörer och skapa innovativ miljö för nya 
bärande affärsmodeller. Fiber indragen, fri wifi, möblerat arbetsrum kan erbjudas, 
tillgång till mötesrum med modern teknisk utrustning. 
Centralt i Näsåker, nära till café, hotell, restaurang, bibliotek, badhus, affär. 
Hyrestid från 3 månader eller längre.

NÄSÅKER
2 rum och kök. 
Orrvägen 6 B
65 kvm. 5.072 kr/månad.
Ledig 171016

 
2 rum och kök.
Ängsvägen 28 B
46 kvm. 3.703 kr/månad.
Ledig 171116
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Några kanske kommer ihåg 
reklamfilmerna från början av 
2000-talet då posten förändrades 
och man kunde exempelvis gå in 
på närmaste matvarubutik och 
hämta ut ett paket på en söndag.
Nu under några år har har kvaliteten 
försämrats – och kraftigt – många 
är klagomålen på Postnord.
Men jag ska inte klaga, fick ett brev 
av min pappas kusin Linda Svedin 
härom veckan med några foton 

och några rader om hennes vånda 
att brevet inte skulle komma fram. 
I brevet skriver hon om en anteck-
ning ur N E Ritzéns bok ”Ur öfvre 
Ådalens folkliv” från 1912 om post-
gången i mitten av 1800-talet:

Ingen regelbunden postgång fanns 
nämligen då från Sollefteå till de 
öfre socknarna utan Postnisse tog 
posten i en liten näferväska och 
gick till Ed, Resele, Liden och Jun-
sele där han gick över skogen till 

Ramsele och denna ådal ner till 
Sollefteå tillbaka.

Bråttom hade icke Nisse; träffade 
han på ett bröllop kunde han stanna 
över ett par dagar och under berg-
ningstiden (slåttanna) kunde han 
hjälpa till att slå flera veckor. 

Sådan var postgången i början af 
mitt minne.

Linda fortsätter i brevet att hon för-
står att det kunde ta tid, men att den 
kom fram i alla fall. 

Och Lindas avslut av brevet håller 
jag med henne fullt ut – idag skulle 
det nog inte funka när det är så 
bråttom med allting så det helst ska 
vara framme innan det blir skickat.

Birgit Lidström
Postnissebilden är lånad från 

smulansblog.blogspot.se
 

Mer info om folklivsforskaren och välgöra-
ren Nils-Erik Ritzén i Ådals-Liden kan du 
läsa mera om på smulansblog.blogspot.se

Det här är ingen riktig post!

Slåttanna är slut
hälsar Oskar Molén

Foto: Carl-Johan Nyberg
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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

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

www.nipoptik.se

Hos oss får
du kompetens,

valfrihet
och omtanke

Välkommen!

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!
•  Däckhotell 400:-/säsong – då ingår skiftning, 
 avspolning och förvaring!

Vattengympa Onsdagar kl. 18:30 
Start 13/9. Anmälan till Eva, 070 217 54 87 

Barngympa Onsdagar kl 18–18:45. Start 20/9 
För barn födda 2012 och 2013 

Bad & bastu Torsdagar 18–20. Start 14/9
För tjejer 15–100 år

Linedance söndagar kl 18. Start 10/9

Dags för gympa!

Avgift från 16 år: 150 kr/termin för 1 pass. 
200 kr om du deltar i flera pass. Enstaka pass 20 kr/gång. 

Så klart ska du vara medlem i ÅSK!

Uthyrning av lokaler för
MÖTE•KONFERENS•FEST

TEATER•MUSIK
Digital Bio med 3D, möjlighet
att hyra för privata visningar

Godkänt mindre kök finns också
för uthyrning

Ring för info: 070-318 15 66
Biofilmerna annonseras 

på Facebook

MARKUSGÅRDEN

LÄRKVÄGEN 2 • NÄSÅKER
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Näsåkers Hem & Skola vill 
önska alla barn, ungdomar, 
föräldrar och skolpersonal 
en riktigt fin höst!

Tidigare i år utlyste hästförsäljaren Made-
leine El Hanafi en tävling på Facebook där 
vinnaren skulle få en ponny. Händelsen fick 
både ris och ros och ledde till en nedstängd 
Facebook-sida. Men hos vinnarna, Holafors 
ryttarförening, är glädjen stor.

– Det är fantastiskt. Vi är en liten klubb och 
det finns inga pengar att köpa nya hästar för, 
säger Linnéa Åslin.

Linnéa Åslin som jobbar som ridskole-
chef och ridlärare berättar att klubben har 
kämpat på ekonomiskt under 40 år. I dag har 
de runt 150 medlemmar varav 50 är aktiva 
ryttare. I stallet finns tio hästar.

– När jag fick höra om tävlingen tänkte jag 
”varför inte” och skrev en motivering. En ny 
ponny skulle vara perfekt inför höststarten 
och peppa våra medlemmar. 

Foto: Linnéa Åslin

”Det är det bästa som hänt oss”
– Holafors ryttarförening vann en ponny

Ponnyn heter Our Show Girl och ska introduceras i verksamheten 
nu i höst.
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Friskvård Näsåker Urhuset

 Massage mjukar upp
Healing läker 

 Ortobionomi frigör 
Energimassage tillför

Öronakupressur lösgör
Tai chi samlar

Inspiration
Inre sopsortering, Work shop
Samtal, mental träning, uttryck.
Vill du ändra på något, 10 ggr/år
Försäljning linnement, konst, presentkort

Tidsbeställning och info
070-21 24 225, 0622-101 34

Nina Pudja

 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!

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

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

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

och barn.
OBS! Även privatlektioner!

Nyhet! Hormonyoga 
– sinnligt, kvinnligt & mjukt

Klassisk massage &
Bindvävsmassage

Välkommen till
Jeanette Flodin

Diplomerad i samtliga
070 227 85 62

 

 

Markusgården lör 7 okt 19:00  
150 kr inkl fika i pausen            arr. Näsåkers Teaterförening 
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150 kr inkl fika i pausen            arr. Näsåkers Teaterförening 

 

 

 

Markusgården lör 7 okt 19:00  
150 kr inkl fika i pausen            arr. Näsåkers Teaterförening 

 

 

 

Markusgården lör 7 okt 19:00  
150 kr inkl fika i pausen            arr. Näsåkers Teaterförening 

 

Markusgården lörd 7 okt 19:00
150 kr inkl fika i pausen   Arr. Näsåkers Teaterförening

Stort TACK till alla resenärer som åkte med 
Lionståget på Liabanan sommaren 2017

Lions Club Näsåker

Tillsammans tuffade vi in 

              49 225:-
Pengar som vi nu kan skänka till 
olika behövande – lokalt, nationellt 
och internationellt

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

”Det är det bästa som hänt oss”
– Holafors ryttarförening vann en ponny
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Invigningsfest och uppstart av föreningen Gästis
Lördagen den 14:e oktober kl 18, Storgatan 27 i Näsåker

Vi bjuder på bål och tilltugg, lite levande musik och sedan 
dans för de som vill. Ta gärna med egen förtäring om ni är 
extra törstiga och hungriga.
Föreningen Gästis startas också upp denna kväll, och det 
går bra att anmäla medlemskap på plats för dom som vill. Ett 
medlemskap innebär fri tillgång till lokalerna och internet och 
köket och Greenroom, och man kan via en kalender boka 
in olika egna aktiviteter, som exempelvis fest, poesiafton, 
filmkväll, osv…  Annars kan man bara sitta där och skriva eller 
använda internet och ta en kaffe med vänner. Månadsavgift 
till föreningen blir 40 kr/månad inledningsvis, och ju fler vi blir, 
desto lägre avgift kan föreningen ha.

Välkomna önskar team Gästis

För nionde året anordnar Anna Nilsson bytarda-
gar på Markusgården i Näsåker. Fyra gånger per 
år har det blivit. En bytardag för vuxna och en för 
barnen, vår och höst.
Nu närmast, den 30 september kl 10-14 är det bytardag 
med barnkläder och barnartiklar.
Vill du veta mer om bytardagarna är du välkommen att 
ringa Anna, 070-321 37 64.
Extra roligt tycker Anna att det är när kön ringlar sig lång...

Bytardagar Vill du träffas på söndagar 
i sex veckor och skriva om ditt liv?

Då är du välkommen till Gästis från söndag 
10/9 till och med söndag 15/10.

Vi kommer att ses sex söndagskvällar i rad 
klockan 19.00–21.00 i Gästis lokaler, med 
fikapaus i en halvtimme.

Många vill skriva om sitt liv men får aldrig till 
det, framför allt tidsmässigt. Det här kan bli 
chansen för dig som vill sitta ner och skriva 
ner dina minnen.

Detta är ingen kurs och kostar därför ingen-
ting. 

Klubb Sebastian bjuder på kaffe och thé 
i pausen. 

Det är inte heller någon anmälningsplikt. Bara 
att dyka upp de söndagar du vill och kan, med 
skrivblock och penna, eller bärbara datorn. 

Johanna Wistrand är skrivkurslärare och 
skrivcoach sedan många år. Den här hösten 
vill hon dock inte undervisa i skrivande, däre-
mot hålla i skrivträffar där det kommer att 
finnas skrivövningar och visst material för 
att komma igång.

Obs! Ingen textrespons eller undervisning 
i skrivandets hantverk kommer att ges på 
dessa träffar, då detta inte är en skrivkurs.
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Allt inom VVS
och värmepumpar

 Telefon 070 692 23 98

Tel: 301 43

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

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

Entreprenadmaskiner
Mark- och vägarbeten
Snöröjning mm

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 – NäsåkerErlindas Syservice

Jag ändrar och lagar 
dina kläder, syr dina gardiner 

och sittdynor med mera

Tel: 0622 104 09, 070 515 37 66
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DJUREN PÅ BILDEN KAN BLI
UPP TILL 85 CM LÅNGA, PLUS

EN LÅNG SVANS, OCH
VÄGA 8 KG. FÖDAN ÄR MYCKET
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Skicka lösningen senast den 22/10 till Birgit Lidström, Porfyrvägen 32A, 269 41 Östra Karup. Första rätt dragna 
lösningen vinner en Trisslott. Märk kuvertet ”Byakrysset”. Glöm inte namn och adress. Lycka till!

Namn:________________________________________________   Adress:________________________________________________________________________
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Byakrysset 3 • 2017
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18 MILJONER KUBIKMETER SKOG
FÄLLS I EN ORKAN MED 36M/S I MEDEL-

VIND 1954. DEN KALLAS DEN...

I DECEMBER 1992 SÄTTS SVENSKT
BYVINDREKORD I LAPPLAND, 81M/S.
ORKANEN FICK NAMN EFTER DALEN...
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ORKANEN FICK NAMNET...
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Lösning på Byakrysset 2 • 2017

Vinnare är Ernst Bergman, Mellansel som vinner en 
Trisslott. Grattis!

16 insända lösningar. 

Glada Byarutan

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

Roger tittar avundsjukt på 
kompisen Lasses nya hund-
valp och säger:
– Min morsa skulle aldrig 
ge mig en sån där.
– Det beror på att du använ-
der fel taktik.
– Fel taktik? Vad menar 
du?
– Du ska inte be henne om 
en hund. Be om en lillebror, 
så får du en hund.

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 vår-, sommar- 
höst- och vinternummer.

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
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Byabladet

Nr 2 2017 • Årgång 18

Manusinlämning för höstnumret senast 28 augusti

Näsåker får torgplatser

november 
Nästa nummer kommer ut 23 november
Skicka artiklar och annonser senast 
5 november

Det här är Felicia. Född den 
10 juni. Lillasyster till Joel, 
Simon och Alice.
Dotter till Anders Franzén 
och Ulrika Ahlström.

Välkommen till världen!
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ODR Samhällsinformation

        
Hos oss hittar du marknadens enda Svanen-
märkta värmepumpar. EU-certifierad utbildning 
inom värmepumpsinstallationer.

Sture: 070 649 39 81 • Illern: 070 284 91 11

Vi har hyllorna fulla med bra att ha grejor 
för hus, hem och bil!

Kupévärmare, isskrapor, snösopar, spadar, spolarvätska, oljor, fick- och pannlampor.
Kaffebryggare, brödrostar, våffeljärn, mixerstavar, vispar, äggkokare.

VVS-, bygg- och målartillbehör med mera.

Storgatan 47, Näsåker

–  Livsmedel, mer KRAV och veg
–  Biltillbehör, kem och olja
 även 20–25 liters dunkar
–  Kioskvaror, glass, korv och fika
–  Tvätthall
–  Presenter och presentkort
–  Gasol från Primagaz
– Batteribyten klockor

Öppet alla dagar till minst 21.00, ofta längre. Viss flex. Ring gärna och kolla.
Tel. 0622-101 70 • www.sturesror.com

Alla lördagar extrapris på lördagsgodis – 6.90 hg  (ord pris 8.90 hg) 

Kaffe, te, choklad, caffe latte, espresso, cappuccino, wiener melange: 10:- /koppen

Delicatoboll (originalet) mazariner, wienerbröd, bullar: 10:- /st

Vi säljer fiskekort! 
Stort utbud av 
fisketillbehör
 

ÖPPET HELA VINTERN • ÖPPET HELA VINTERN • ÖPPET HELA VINTERN •


