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I förra numret av Byabladet önskade jag och redak-
tionen samt styrelsen i Byalaget alla läsare en varm 
och skön sommar. Ibland går önskemål i uppfyllelse 
med råge…
Den här sommaren går till historien som en av de var-
maste i Sverige någonsin, och även vi i Näsåker fick ta 
del av detta. Det väcker tankar. Många har varit oroliga 
för skogsbränder, och det har varit kris för djurägare 
i Sverige då foder inte gått att få tag i. De flesta fors-
kare inom klimatologi och meterologi är överens om 
att enstaka väderhändelser inte kan sägas vara direkt 
orsakade av klimatförändringarna. Men de är lika säkra 
på att de extrema väderhändelser som nu sker oftare än 
tidigare helt är i linje med klimatforskningen. Och att vi 
i Sverige faktiskt kommer att drabbas negativt av detta 
är tyvärr sant det med.

Så nu när sommaren sakta går över till höst känns det 
riktigt skönt. När detta skrivs har Urkult redan börjat 
blekna lite i minnet och älgjakten står för dörren. Pro-
menader i skogen och varma soppor och mustiga grytor 
till middag ser vi fram emot, och den höga klara luften.

I det här numret av Byabladet kan du läsa lite om en 
husdjursmässa och en utflykt till Fransåsen. Klätter-
klubb, Skördemarknad och Fäboloppet som gick av 
stapeln i somras är andra saker som du kan fördjupa dig 
i och även en del annat också.

Ha en skön höst och glöm inte att tipsa oss om 
ämnen och skriv gärna själv något till nästa num-
mer av Byabladet!

Christer Borg

Byalaget Näsåkers Samverkan •  Från Byalaget Näsåkers Samverkan •  Från Byalaget Näsåkers Samverkan
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Ekologiskt 
och närodlat 
lockar folk
Den årliga skördemarknaden på 
Uppströms gård lockade massor 
av folk. Trots sommarens extrema 
torka så fanns det gott om grön-
saker till försäljning. Småskaligt, 
ekologiskt och närodlat var som 
vanligt det som gällde både bland 
grönsaksförsäljarna och i caféet. 
Max och Emma Nyman på Upp-
ströms Gård driver ett småskaligt 
lantbruk med får och fjällkor. En 
stor drivkraft är omställningen till 
ett mer hållbart sätt att leva. 

– Närodlat är väldigt viktigt, för 
vi måste använda odlingsmarkerna 
och kunskapen om vi vill ha en 
levande landsbygd. Jag tror på det 
småskaliga eftersom att det ger en 
större mångfald och sprider risker, 
det visar sig inte minst en sån här 
sommar, säger Max Nyman.

Tillsammans höll de i caféet och 
sålde bland annat fjällko-latte och 
bakverk med bär från gården. På 
menyn fanns också lasagne med 
fjälloumi, mangold och rödbets-
blast, morotssoppa med bond-
bönshummus och grönkålspaj med 
fjällkofetaost. Temat var såklart 
närodlat och ekologiskt.

– För mig är det småskaliga odlan-
det och matlagning med lokal-
producerade råvaror en viktig 
motståndshandling. I en tid då allt 
ska effektiviseras och vinstmaxi-
meras och centraliseras så är det 
småskaliga odlandet ett sätt att 
säga att livet pågår här och nu, just 
på den plats där jag finns. Det är i 
det lilla som det stora finns, säger 
Emma Nyman.

Mari Ryberg var en odlarna som 
sålde på marknaden. Liksom hos 
de allra flesta odlarna så har torkan 
gjort att årets skörd blivit mindre 
än vanligt.

– Det har varit ett varierande odlings-
resultat. Torkan har slagit hårt på det 
mesta, men de har ändå gått ganska 
bra. Vi har aldrig varit med om en så 
torr sommar som den här.

En annan odlare som fått vattna 
mer än vanligt är Ola Månsson i 
Holme. Grönsaker som mognat för 
tidigt och spruckna kålhuvuden är 
några av de problemen som torkan 
fört med sig.

– Men det har också vuxit bra i 
värmen. Gurka, squash och pumpa 
har mognat mycket tidigare än van-
ligt. Det är mycket annat som också 
mognat för tidigt, vilket är ett pro-
blem eftersom alla jordkällare är 
för varma ännu.

Knut, som snart ska fylla sex år, 
hjälpte sin pappa Victor med att 
sälja grönsaker. Han passade också 
på att fika i jurtan med lillasyster 
Tora-Majali och mamma Sofia.

– Jag har plockat blombuketter och 
hjälpt till med att bära grönsaker. 
Det har varit roligt att leka med 
kompisar och klappa kaniner.

Många hade med sig sina barn till 
skördemarknaden. Förutom att leka 
med varandra så verkade barnen 
tycka om att hälsa på djuren, inte 
minst den lilla kalven Solvända.

Text & foto: Daniel Rutschman



Byabladet   •   5

Grönsakstorg framför caféjurtan, som fått både tak och golv sedan sist.

Många grönsakssugna kunder hos Ola Månsson.

En och annan morot smugglades in till kaninerna.Far och son säljer grönt från Häxmo.
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Vernissage och hantverksutställning hos Anita
Strax efter Urkult i augusti fick 
Anita Rahn i Åsmon en idé. Hon 
hade pratat med väninnan Anne-
Christin Näsström, som hade sålt 
lite av sina tavlor på en tillställ-
ning tidigare. 
Anita tyckte att de två tillsammans 
med Maria Eriksson skulle ordna 
en vernissage och hantverksutställ-
ning hemma hos Anita. Tanken var 
att visa att ”de här tre kärringarna” 
som Anita uttrycker det, har saker 
om man ska gå bort och behöver 
en present.

Sagt och gjort, de gjorde lite reklam 
på Facebook och 15 augusti bjöd 
de hem de som var intresserade 
till Anitas trädgård i Åsmon. Där 
bjöd de på kaffe och hembakat, 
och visade virkade och stickade 
kläder och dukar, träprodukter och 
tavlor. Förutom detta hade de en 
liten loppis och sålde samt bjöd 
på prover på ett sortiment av Aloe 
Vera-produkter.

– Det roligaste med den här dagen 
var nog att alla trivdes så bra och 
att det blev många samtal mellan 

de som om, säger Anita. Folk satt 
länge och fikade och samtalade.

Totalt var det ett 30-tal människor 
som dök upp på den kombinerade 
vernissagen och hantverksförsälj-
ningen. Försäljningen gick också 
bra, och eftersom det blev lyckat, 
inte minst för den trevliga samva-
ron med alla, kommer de tre att för-
söka göra om det hela före jul.

Text & foto: Christer Borg
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En liten tradition vi har i familjen är att bjuda för-
äldrarna på en sommarutflykt till Fransåsen. I år 
så var vi där en lördag i början av augusti, solen 
lyste och det blåste rejält vilket bara var bra för 
det fanns inte en mygga eller ett knott! 
Min mamma Astrid hade fått resan i födelsedagspre-
sent, och i sedvanlig ordning så hade vi fyllt fikakor-
gen och jag hade bakat en Budapeststubbe som vi tog 
med oss. 

Uppe på Fransåsen så finns det ett boningshus med 
gästbok där man kan sitta och fika och ha det mysigt. 
Även en våningssäng om man vill sova över.

Kring boningshuset så finns det två hölador, en liten 

stuga till som har använts som sovloftsstuga. Ett vind-
skydd med grillplats, och om nöden kräver så finns det 
ett utedass. Blommande sommarängar finns det fortfa-
rande där korna gick och betade förr i tiden. Några gamla 
harvar och plogar finns också kvar som vittnar om att 
man brukat jorden en gång i tiden. 

Stig och skyltar finns som visar vägen för den som vill 
fortsätta och vandra upp till Mo i Junsele. 

Det är så rogivande att åka upp till Fransåsen, och så 
har jag mina minnen när jag och farbror Tage Franzén 
åkte dit upp och alla hans historier som han berättade 
om Fransåsen.

Jan-Petter Olsson

Utflykt till Fransåsen

Den sista familjen som bodde på Fransåsen i Ådalsliden var 
Erik Petter Sjölund (1862-1950) född i Rå, Ådalsliden och hans 
hustru Anna Kristina Eriksdotter (1884-1972) född i Sunnansjö, 
Junsele. Familjen kom till Fransåsen från Bysjön i Junsele 1907 
och de fick sex barn födda mellan 1902 och 1916. Makarna 
lämnade Fransåsen 1949 när de flyttade till Näsåker. Därmed 
blev den gamla byn och nybygget Fransåsen öde.

Lånat från Antia Berglunds blogg, smulansblog.blogspot.com

Ridvägen/Pilgrimsled Mo-Fransåsen-Ådalsliden: 
Uppmärkt vandringsled Mo-Fransåsen ca 19 km. Ridvägen har 
genom århundradena använts som färdväg upp till Lappmarken 
och den omnämns som ”vägen till fiells”. Fransåsen är ett ny-
bygge från 1770-talet. Ett gammalt ”viloställe” efter vägen, där 
det förr fanns bl a ett gästgiveri. Idag finns här raststugor och 
vindskydd. På 1800-talet upphörde ridvägen som färdväg, ny 
landsväg anlades då efter Ångermanälven.

Lånat från junsele.nu

Familjen Erik Petter Sjölund, Fransåsen i slutet av 1940-talet.

Mina föräldrar Astrid och Jan Olsson med 
min fru Phan utanför sovloftsstugan.

Det finns många hälsningar från tidigare 
besökare på Fransåsen.

Födelsedagsbarnet uppskattade min 
hemmabakade Budapestrulle.

Hitta hit: 
Från Näsåker åker man vägen mot Omsjö, svänger vänster mot 
Vigdsjön strax före Jansjö, åker den vägen ca 7-8 km tills man 
kommer till en väg till höger. Där vägen svänger finns en skylt 
där det står ”Fransåsen”. Man fortsätter den vägen rakt fram 
några km till tills man kommer till en ny skylt där det står 
Fransåsen. Där går man av och går ca 100 meter till vänster tills 
man kommer till bodarna. 
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Efter att ha anordnat Bytardagar 
med barnartiklar i Näsåker under 
10 år så lämnar vi nu över till de som 
vill fortsätta med detta evenemang. 

Tips och råd lämnas gärna till efter-
kommande.

Bytardagarna är välbesökta och har 
anordnats både vår och höst. Perfekt 
för att ladda/rensa garderoberna och 
förråden. 

Efter de här åren känns det lite 
vemodigt men var sak har sin tid. 

Lördag 29 september mellan 
kl 10–14 så kör vi sista gången 
i denna regi och önskar er alla 
hjärtligt välkomna.

Anna Nilsson

Åke Näslund hade fyllt ett helt släp med bakluckeloppisfynd! 

Victor Fransson sålde fantastiska grönsaker bland annat grönkål, morötter, vitkål, 
rödbetor och dill – gick fantastiskt bra!

Hugo Näslunds valp tog sig en tupplur...

Risto Kinisjärvi tittade på pimpelspön medan Elliot och Thor Nordström 
fyndade gosedjur. 

18 augusti
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9 december
Hembygdsgården Näsåker

Efter fjolårets hejdundrande succé följer vi upp det med ännu fler utställare och trevligheter 

Nu söker vi dig som har något att sälja, gärna hantverk och/eller något 
lokalproducerat till våra besökare. 

Välkommen att kontakta Anna Nilsson, 070-321 37 64

Varmt välkomna till en mysig gammaldags julmarknad!
Julmarknadskommittén

Det har nog inte undgått någon att vi fått tre fina 
marknadsbord med tak utanför COOP i Näsåker. 
Men vem har satt dit dem och hur går det till om 
man vill låna dem för att sälja sina produkter?

Byabladet tog raskt kontakt med Pekka Frisk på 
Medborgarkontoret i Näsåkers Simhall.

– Ännu så länge är det fritt att använda dem, men 
vill man vara säker på att få dem en speciell dag 
kan man komma in till oss här på Medborgarkon-
toret och boka, säger Pekka.

Det är Sollefteå kommun som bekostat borden. 
Liknande bord har ordnats även till Ramsele och 
Junsele, dock har vi ingen dedikerad torgplats i 
Näsåker, därför placeringen utanför COOP. Borden 
flyttas till hembygdsgården under vintern och 
förra året kom de till väl användning under Näs-
åkers julmarknad.

Christer Borg

Marknadsborden 
utanför COOP
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Ny klätterklubb 
bildas i Näsåker och Resele 

Klättring är en av de snabbast 
växande sporterna i Sverige. 
Kanske beror framgången på hur 
idrotten lyckas kombinera fysisk 
träning, naturupplevelser och 
gemenskap. Nu kommer bygden 
få en egen klätterklubb, och alla 
intresserade är välkomna.
Jonathan och Olivia Lange flyttade 
till Näsåker i vintras, och eftersom 
båda tidigare har hållit på med klätt-
ring så föddes idén om att starta upp 
en klätterklubb här. Tillsammans 
med vännen Rasmus Lenander i 
Resele tog de därför initiativ till ett 
uppstartsmöte i slutet av juni, dit 
ungefär tio klättringsintresserade 
personer samlades. På mötet pra-
tades om att åka ut och klättra till-
sammans under sommaren, och en 
SMS-grupp startades för att orga-
nisera utflykter. Det bildades även 
en interimstyrelse för att förbereda 
inför klubbens första årsmöte. 

– Alla som är intresserade av klätt-
ring och bergsport är välkomna på 

mötet den 30 september, och att vara 
med i föreningen. Syftet med mötet 
är att en förening ska bildas som kan 
vara med i Svenska klätterförbun-
det. Det är en rikstäckande förening 
som kan ge lokala klätterföreningar 
bra stöd, säger Jonathan.

Under sommaren har gruppen varit 
ute och klättrat en hel del, och sökt i 
omgivningen efter intressanta klip-
por och stenblock. Mestadels har de 
ägnat sig åt så kallad bouldering, en 
klättringsform där man klättrar på 
lägre höjder och utan rep. Istället 
har man en slags bärbar madrass 
som säkerhet. Vid Strand i Resele 
har gruppen också börjat utforska 
klippor som lämpar sig för klättring 
med topprep.

– Det som fick mig att fastna för 
klättring är att det inte går att foku-
sera på någonting annat samtidigt 
som en klättrar. Därför är klättring 
ett bra sätt att varva ner efter jobbet. 
Klättring ger också fina naturupple-
velser och är bra för att träna hela 

Klätterklubbens interimstyrelse består av Rasmus Lenander, Jonathan Lange, 
Ada Häggkvist Aarvåg och Olivia Hultin Lange.

kroppen. Det är också lätt att träffa 
vänner genom klättringen. En viss 
grundfysik är bra att ha, men annars 
är det inte svårt att komma igång. 
Barn kan klättra och det finns aktiva 
klättrare som är i 70-års åldern. Det 
enda som behövs är egentligen ett 
par klätterskor, förklarar Jonathan.

Under vinterhalvåret när kylan sätter 
in blir det såklart svårare att klättra 
utomhus. Därför är en av ambitio-
nerna som Jonathan har att få till 
stånd en klättervägg inomhus.

– Vi hoppas att det snart är fler som 
är igång och klättrar i närområdet. 
Ambitionen är att hitta fler områden 
med bra klättring, köpa in utrust-
ning som klubben kan använda 
gemensamt och på sikt att få till 
en klättervägg inomhus. Därför 
hoppas jag att alla intresserade 
kommer till årsmötet.

Daniel Rutschman

Årsmöte den 30 september kl 14.00 på Gästis i Näsåker

Amanda Wiberg provar på vid Åkvisslan.



Byabladet   •   11

Notiser från förr...
Aftonbladet 1901.08.09

Nattfrosterna i Norrland börja
I lördags morse visade sig frost ganska 
allmänt mellan Holaforsen och Näsåker 
i Ångermanland, skrifver Sollefteåbla-
det. Dikeskanterna voro alldeles hvita 
af frost.

Söderhamns Tidning 1894.06.04

En kärnkarl
Äldsta innevånaren nittioåriga födo-
rådsmannen Hans Abrahamsson Moflo, 
Ångermanland afled nyligen. Hans 
Abrahamsson var kry och rask till det 
sista. Såsom bevis på hvilken berghelsa 
han ägde, berättar Vesternorrlands Alle-
handa följande:
För något tiotal år sedan hade han en 
dag gått barfota till sågen. Om natten 
föll tre tums djup snö och på morgo-
nen måste han vandra den 4 kilometer 
långa vägen hem i blotta paradisskorna. 
Trots detta blef han icke det ringaste 

förkyld eller sjuk. Tillspord, om det ej 
var kallt, svarade han: ”Snön var kram 
(våt), så den släppte fötterna och det 
började hetta och brinna i dem, innan 
jag hemkom”.
Sjuk hade han ej varit mer än ett par 
dagar under det senaste åren, tills han 
lades på sjukbädden. Hans sista sjuk-
dom varade i tre dagar.

Söderhamns Tidning 1893.06.28

Klok katt
En klok katt äger en torpare i Ådalsliden 
i Ångermanland. Då hon nyligen hade 
ungar och en natt ville ut ur stugan, tog 
hon ungarne, den ena efter den andra, 
och lade dem på den sofvande husbon-
dens bröst, hvarefter hon lugnt gick ut.

Söderhamns Tidning 1893.06.28

Mot svärjande
Vid ett sågverk invid Ångermanälfven 
träffade ett arbetslag den ovanliga, 

med berömdvärda öfverenskommelsen 
att under en veckas tid böta 25 öre för 
hvarje svordom. De härigenom insam-
lade medlen skulle användas till något 
gemensamt nöje under midsommar-
helgen. Det voro lämpligt, om samma 
öfverenskommelse utsträcktes för hela 
året, då den ju kunde blifva ett medel att 
göra slut på det vidriga sväjadet.

Söderhamns Tidning 1896.09.04

Orginel nykterhetsförening 
En orginel nykterhetsförening har bil-
dats i Resele i Ångermanland af tolf 
personer. Hvarje medlem få vid sitt 
tillträde erlägga en afgift af 30 kronor. 
Bryter han sitt nykterhetslöfte, icke 
blott uteslutes han ur föreningen, utan 
går äfven miste om det insatta kapitalet. 
Skulle elfa af förbundsbröderna affalla, 
behåller den tolfte kassan 360 kronor 
med därå uppburna räntor.

Helen blev 
Årets Näsåkersbo 2018
I samband med nationaldagsfirandet på hembygdsgården 
den 6:e juni avslöjades det att Helen Jonsson, Badvakt-
mästare på Näsåkers Badhus, utsetts av Byalagets styrelse 
att bli Årets Näsåkersbo.

Motiveringen till utmärkelsen lyder: 

”Helen har gjort Badhuset till en inbjudande oas 
för oss alla i Näsåker. Med hennes positiva energi 
är inget omöjligt ”
Blommor och diplom överlämnades efter nationaldags-
firandet, då Helen arbetade just då. 
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Fler hällristningar funna i Nämforsen
Nämforsens Hällristningsmuseum 
och Stiftelsen Nämforsen har gett 
ut en ny bok om hällristningarna 
vid Nämforsen. Boken är skriven 
på populärvetenskapligt vis för 
att även människor som inte är 
insatta i terminologin inom arke-
ologi och hällristningsforskning 
ska kunna ta del av den. Trots 
det så går det inte att undvika en 
del ord som används flitigt inom 
arkeologi och forskning, varför en 
liten ordlista går att hitta längst 
bak i boken.
Den spännande boken utgår från 
arkeologen och arkivarien vid Riks-
antikvarieämbetet Gustaf Hallströms 
(1880-1962) upptäckter och hans 
bok Monumental Art of Northern 
Sweden from the Stone Age. Näm-
forsen and other localities (1960) 
som fortfarande är ett av de vikti-
gaste verken om Norrlands forntid. 
Nämforsens Hällristningar som den 
nya boken heter, innehåller alltså 
alla kända ristningar som hittats, 
inkluderande de som hittats efter 
Hallströms upptäckter. Nu ska man 
veta att detta återigen inte är den 
slutliga sanningen, eftersom boken 

knappt hann lämna tryckpressarna 
förrän fler ristningar hade hittats.

Materialet i boken utgår från en 
inventering som gjordes åren 2001-
2003 som ett led i ett forskningspro-
jekt med titeln Hällbilder, språk och 
miljö, som bedrevs vid HumLab vid 
Umeå universitet med medel från 
Riksbankens Jubileumsfond. 

Arbetet gick till på så sätt att man 
i släpljus under kvälls- och natte-
tid belyste alla hällytor, man låter 
ljuset svepa nästan horisontellt 
med marken. Då framträder even-
tuella fördjupningar, det vill säga 
ristningar som skuggor. Dessa 
fylldes i med vanlig tavelkrita och 
dagen efter överfördes dessa till 
plastfilm med rätt angiven position 
för var de hittades. 

Totalt hade man vid bokens utgiv-
ning funnit 2 595 ristningar, av vilka 
en stor del av de nya är återbildade i 
boken på ett föredömligt vis genom 
att de äldre tidigare funna är åter-
givna i svart och de nya i rött. Det 
är alltså enkelt för läsaren att se var 
de nya hittats och hur de förhåller 
sig till de tidigare funna.

Tanken bakom boken är att sprida 
kunskap, varför Nämforsens Häll-
ristningsmuseum skänkt 125 exem-
plar till länets samtliga skolor. 
Boken har gjorts möjlig tack vare 
finansiering från Västernorrlands 
länsstyrelse, Konung Gustaf VI 
Adolfs fond för svensk kultur och 
Björkå Bruk AB fornminnesfond.

Boken presenterades på en före-
läsning på Nämforsens Hällrist-
ningsmuseum 3 juni i år, då en av 
författarna och den som hittat flest 
hällristningar i Sverige, Sven-
Gunnar Broström, berättade om 
boken och dess tillkomst. Redak-
tör för boken är Peter Johansson 
från Hällristningsmuséet och bland 
övriga författare kan nämnas pro-
fessor emeritus Thomas B Larsson 
från Umeå universitet. Boken finns 
förstås att köpa på Näm forsens 
Hällristningsmuseum som inte har 
fasta öppettider under vintern, var-
för du får ringa 0622-106 30 för 
att komma överens om när du kan 
köpa ditt exemplar av boken.

Text & foto: Christer Borg

Ring 0622-106 30 så kommer vi överens om när du kan komma och köpa ditt exemplar, hälsar Peter Johansson.



Vi har tagit kontakt med Hr Jan Olsson på LBJ:s 
förvaltning som meddelar följande:

”Ansvariga inom förvaltningen, dvs. vi, fick höra 
talas om händelsen under helgen vecka 20. Vi 
underrättade jourhavande spårchef Hr. Göran 
Borin, som omedelbart ryckte ut med för ändamå-
let lämpliga verktyg, till vilka motorsåg böra anses 
vara det viktigaste. Felet avhjälptes utan vidare 
malörer, och då ingen trafik stod för dörren denna 
och nästföljande vecka, innebar olyckan inga 
avbräck i vare sig ekonomi eller trafik, utan enbart 
på staketet som löper på bron vid olycksplatsen. 
Detta reparerades snabbt av järnvägsförvaltning-
ens reparationsenhet.

Under Urkult uppstod däremot haveri å lokets ena 
av totalt trenne axlar under fredagen 3 augusti. 
Detta avhjälptes genom rådigt och snabbt ingri-
pande av reparationsenheten genom byte av växel-
låda, och trafiken kunde återupptas under lördagen 
med normal intensitet. Dock var Fru Fortuna ledig 
denna helg, varför trafiken återigen fick avbry-
tas, denna gång definitivt, klockan 13.00 å lördag 
4 augusti. Loket skall nu under hösten forslas till 
reparationsverkstad för genomgång och byte av 
defekta detaljer, vari växellåda är en av de viktigare 
komponenterna för fortsatt drift. Därmed bör inga 
av våra kunder känna sig oroliga inför nästa års 
drift, dvs. järnvägsdito”, meddelar glädjande nog 
trafikförvaltningschef Hr Jan Olsson.

- Vid bläckhornet, Hr C Borg

Kortfakta om Liabanan 
Byggd och drivs av Lions Klubb Näsåker, färdig för drift 
1984.
Fram till 2017 har Liabanans trafik för Urkultsbesökare och 
barnen i Näsåker genererat cirka 700 000 kronor.
Pengarna går till hjälpverksamhet, det mesta till Lions can-
cerforskningsfond vid Umeå universitet.
Lions har 16 medlemmar i Näsåker, varav de flesta hjälper till 
med Liabanan och andra aktiviteter ideellt.

Spårfel och lokhaverier 
– men Liabanan tuffar vidare
Byabladets korrespondent Hr. Borg upptäckte under en förmiddagspromenad 
söndagen 29 juli innevarande år att Näsåkers egen järnvägsförvaltning med 
vidhängande spårtrafik, LBJ, eller Liabanan i dagligt tal, råkat ut för en malör 
i form av ett stycke gran som vält över spåret i närheten av Pelle Molins stuga. 

Vagnaxel med brott, dock icke Liabanans.
Foto: Järnvägsmuseet, KDAA11558, Wennlund Gävle

Verkstads- och förvaltningspersonal, dock icke från Liabanan.
Foto: Järnvägsmuseet, KDCA00499
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För fjärde året i rad anordnade 
Moflo Byförening och ÅSK 
Motionssektion gemensamt Fäbo-
loppet i Näsåker den 28 juli.
Den 7 kilometer långa banan stiger 
200 meter och är därför rätt tuff 
även för tränade löpare. Loppet 
går mellan Norrmoflo och Moflo 
fäbodar som hör till byn och går 
samma väg som människor gått 
sedan åtminstone medeltiden för 
sommarens fäbodsvistelse. Totalt 
deltog 95 löpare fördelade på herr, 
dam, motion och barn, vilket måste 
anses som otroligt bra med tanke 
på den värme som härskat nästan 
hela sommaren och så även denna 
tävlingsdag. Som tur är var himlen 
inte helt klar i början av loppet. 
Deltagarna kom från Näsåker, 
Junsele, Ramsele, Kristinehamn 
och Tyskland. 

I herrklassen vann Andreas Fahlen 
på ny rekordtid, 28 minuter och 58 

sekunder. Andreas Lundegård, som 
vann förra årets lopp, putsade sitt 
personbästa i loppet och kom in som 
tvåa på 29 minuter och 6 sekunder. 
I damklassen ”putsades” rekordet 
med nästan två minuter av Charlotte 
Andersson från Sollefteå med tiden 
32 minuter och 52 sekunder!

I år bidrog Tenglunds Maskin, 
Mählers Smide, Näsåkers Skog 
och Gräv, Sören Nilssons Åkeri, 
Svenska Skogsplantor och Joakim 
Ek Åkeri med 50 kronor per 
deltagande löpare som med hjälp 
av Lions Näsåker skänks till 
Norrlands cancerforsningsfond. 

Själanders Åkeri skänkte via 
sitt initiativ Run4Life 500 kr 
till vinnarna i herr- respektive 
damklassen, samt lika stor summa 
till Norrlands cancerforsningsfond. 
Därtill skänkte de också 500 kronor 
till för varje påbörjad minut som 
vinnartiden förbättrades. 

I och med de nya rekordtiderna 
i både herr- och damklass, för-
delades totalt 6 000 kronor mellan 
de två förstapristagarna och 
Norrlands cancerforskningsfond. 
Tillsammans med övrig sponsring 
gick 7 750 kronor som välbehövligt 
stöd till cancerforskning. Loppet 
ger förutom det både underhållning 
för åskådarna och motion till 
deltagarna. Frågan är om loppet 
kan bli större, och vi ställer frågan 
till en i arrangörsgruppen:

– Nästa år är det jubileumsår, så då 
ska vi satsa på deltagarrekord, säger 
Anton Sjödin, en av initiativtagarna 
och även banansvarig för Fäboloppet. 
Då hälsar vi både nya och gamla 
deltagare välkomna.

Vi ser fram emot Fäboloppet 2019, 
som går av stapeln lördagen 27 juli, 
helgen före Urkult.

Text & foto: Christer Borg

Fäboloppet

Vinnare i herrklassen:
1:a Andreas Fahlén 
2:a Andreas Lundegård
3:a Anton Eriksson

Vinnare i damklassen:
1:a Charlotte Andersson 
2:a Evelina Settlin
3:a Anna Hedström 

Deltagare i barnklassen var:
Theo Dolk, Erik Tingelöf, Alice Block och
Erik Sundin.
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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. 
Från 10 år får du träna med målsman, båda ska ha köpt gymkort och medlemskap i ÅSK.
Frågor – kontakta Kristoffer Kårén, 072-513 07 62 eller Badhuset, 0622-68 30 20.
Finns intresse för att delta i en genomgång av maskiner och gymövningar för nybörjare 
och ungdomar från 10 år med målsman? Kontakta Lottie, 070-666 40 09.

Priser:

1 mån 200 kr

3 mån 600 kr

12 mån 2.200 kr

Halva priset för ungdomar 10–20 år 
och pensionär från 65 år. 

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

Enskild 100 kr

 Familj 300 krVi har köpt in två nya löpband!

Holafors Husdjursmässa
Söndagen 26 augusti så gick den 
första årliga Husdjursmässan i 
Holafors av stapeln. Den arrang-
erades av Sofia Sundvall i samar-
bete med Holafors Ryttarförening 
och LRF.
Sofia som till vardags är hundfrisör 
kom på tanken med en husdjurs-
mässa i början av sommaren och 
sedan har allt gått väldigt fort.

– Jag har tillsammans med mina sam-
arbetspartners jobbat med att bjuda in 
utställare och besökare sedan i juni. 

Vi hade hoppats på 50-100 besökare 
men blev helt överväldigade av upp-
slutningen, ca 500 personer uppskat-
tar vi deltog under dagen.

Allt från försäljning av garn till tur-
ridning bjöds det på, samt så klart 
hamburgare och gofika!

– Nu siktar vi på nästa år och minst 
en fördubbling av besökarantalet. Vi 
ska utvärdera tillsammans med våra 
utställare om vad vi kan göra bättre 
och sedan går vi ut med en ny inbju-
dan till nästa års mässa säger Sofia.
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Stenpackningen i Naturreservatet Högberget. En mycket fin plats. 
Undrar vad den lämningen kan säga oss?

Redan från barnsben, jag är nu 
fyllda 68 år, lyssnade jag med 
vidöppna öron på berättelser 
från de äldre i min omgivning. 
Jag tog till mig deras händelser, 
händelser om glädje och besvike-
lser. Jag har i inte så få offentliga 
sammanhang kallat det för mitt 
viktigaste universitet. Vad jag 
lärde mig var den ”egentliga” 
kunskapen: den det inte går att 
läsa sig till. Den kunskapen går 
inte att räkna i akademiska poäng.
Ett alldeles speciellt minne, vilket 
följer mig genom åren, är från en 
fiskarstuga vid Sängsjön i Åsele. 
Det var sommaren 1957. Jag var 
med och lade nät efter småsik som 
kallades för ”Sängsjösilla”. Denna 
afton i stugan satt jag på den säng 
som var min för natten. Min så 
älskade pappa, Karl Erik, var med, 
morbror Ivar också, där var Göte 
från Söråsele och där var vänner till 
dem. Så steg där in i stugan,en av 
väder och vind präglad, åldrande 
person. Dessa karlar var vid den 

tiden yngre än vad jag själv är idag. 
Allt känns så här många år efteråt 
så overkligt långt borta men ändå så 
nära. Just den där alldeles speciella 
kvällen, när solen gick sin stilla 
gång på himlavalvet och sjön låg 
som en spegel framför mina ögon, 
är efter alla dessa år så närvarande 
i mitt liv. På avstånd hördes stor-
lommens ödesmättade sång eka 
över sjön. Efter det; ingen sommar 
utan storlommen.

Dessa karlar i den enkla fiskar-
stugan var verkligen inte några 
borgare. De var så långt åt vänster 
det gick att komma. När jag åt min 
kvällssmörgås hörde jag deras ivriga 
samtal. De pratade om klasskamp. 
De pratade om orättvisorna i 
samhället. De pratade om framtiden: 
dit dom och jag och alla andra 
var på väg. Personen som kom in 
sist i stugan, den fårade, hade i 
sin livserfarenhet även krigat mot 
fascismen i Spanien. Han hade i sin 
övertygelse lämnat det enkla torpet 
i södra Lappland och tagit sig till 

Katalonien. Han var beredd att 
lämna sitt då unga liv i kampen mot 
fascismen. Jag fick senare berättat 
att hans kropp var präglad av ärr 
efter kulor och granatsplitter vilka 
kunde ändat hans liv. I samma 
veva fick jag långt senare även 
återberättat om det de pratade om. 
Jag minns dem så väl. Så väl att 
det tycks vara samma kväll när jag 
nu ställer ihop dessa rader. Så jag 
saknar dessa personer! De är alla 
döda. Nu är det jag som står på tur...

Under de senaste dygnen har jag 
befunnit mig inne i markerna i 
södra Lappland. Jag var bland annat 
upp till fiskarstugan vid stranden av 
Sängsjön där minnet ovan härstam-
mar från. Stugan stod öppen. Jag 
tyckte mig se mig själv som liten 
pojke sittandes där lyssnande på 
de äldre. Jag är nu äldre än de som 
steg fram för mitt inre öga. Jag såg 
min pappa i ögonen. Han log mot 
mig. Jag mot honom. Ett av det job-
biga med mitt åldrande är att jag 
nu glömt hur pappas och älskade 

Det var så länge sedan...och ändå så nära...
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Gammal färdväg på Norrtannfloskogen. Ser vi till riktningen går det mot 
fäbodvallen Norrtannflobodarna. Den är anlagd runt en bergknalle.

Kerstin Wörler från Västernorrlands länsstyrelse dokumenterar 
bombmurkla inne i Jättjärns Naturreservat. Det var i samma veva som 
färdvägen upptäcktes.

mammas röst lät. Det var mamma 
som gjorde matsäcken till mig vid 
turen med karlarna till Sängsjön. Jag 
är säker på att mamma och hennes 
syster Vera i Söråsele tyckte om att 
få vara för sig själva när vi for upp 
till sjön däruppe bland bergen. 

På väg hem till Ulla och Härnön 
när jag passerade Näsåker just efter 
midnatt för en kort tid sedan tänkte 
jag ännu en gång på tiden jag bodde 
där. De åren räknar jag som några 
av de mest innehållsrika i mitt 
liv. Bland allt som hände, i glädje 
och besvikelser, var mina besök 
inne i några av naturreservaten i 
Ådals-Liden och Resele. Jovisst, 
för ni som nu är bekanta vad jag 
arbetar med, kan jag aldrig röra 
mig inne i markerna utan att notera 
kulturspår. Jag kan inte stänga av 
mitt ”läsande” av landskapet. Det 
vore lika korkat som om en musiker 
inte skulle skänka sköna tankar om 
sitt instrument så fort det är mitt 
fram för ögonen. Landskapet är 
mitt instrument. Det instrumentet 

känner jag efter alla dessa år så 
väl att jag inte längre behöver ta 
i det för att kunna få det att ljuda. 
Upptäckterna kommer till mig. 
Det är en rikedom att bjudas in 
till dem! Just därför har jag även 
gjort upptäckter av arkeologisk/
kulturhistoriska miljöer i de natur-
reservat jag vandrat in i. I förra 
Byabladet är en intressant artikel om 
Naturreservatet Rågsvedjeberget. 
Läsare av Byabladet passa gärna 
på att besöka det och även andra 
reservat i socknarna!

Naturreservatet Högberget är i Res-
ele socken. Jag var in där 2014. Mina 
steg ställde jag mot Larstjärnen. Den 
här dagen var Ylva Segerström med. 
Tre fångstgropar dokumenterades 
på en myrholme. Och en mer än 
svårtolkad fornlämning vilken jag 
inte vågar uttala mig om annat än att 
det är en mycket gammal sådan. Den 
påminner om en förhistorisk grav, 
en stensättning. Men för att lista ut 
det behövs kanske en utgrävning. 
Vad ni ser på fotot nedan är den 

stenpackningen på en myrholme 
befriad från sten. Mycket fin plats! 
Ska dit igen framöver. 

När jag nu ställer ihop dessa rader 
känner jag hur otåligheten flyttar 
in i mig. Jag kliver upp från datorn 
gång efter annan. Gång efter annan. 
Plockar bland alla mina böcker. 
Kollar kartor. Öppnar min garderob 
i mitt arbetsrum. Där är inga kläder. 
Där är min utrustning för markerna. 
Renskinnet. Tältet. Tältbastun. 
Min jordsond. Min spade. Min lilla 
Muurikkahäll. Mina skarpa knivar. 
Min yxa. De är så vassa så inte ens 
solen kan spegla sig i dess eggar. 
Min svartbrända kaffepanna är där. 
Dom här vännerna vill in i markerna 
med mig. Så kommer Ulla in och 
säger mig att nu det är dags att 
jag ger mig iväg, in i mitt älskade 
instrument....

Text & foto: Bernt Ove Viklund
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Musik, café och galleri 
hos Agnes i Kläpp 

Lördagen den 9 juni kunde 
besökarna flöda fritt i den gamla 
byggnaden i Kläpp för att kika på 
utställningen ”Hästmänniskor” 
av fotografen Jenny Schwieler 
Staaf och de unika och härliga 
grafiska tavlor skapade av före 
detta Näsåkersbon Ingela Hahlin. 
Senare på kvällen blev det musik 
uppe på logen och den första 
spelningen gjordes i samarbete med 
Kulturflödet. 

Barnet som bandet hette uppträde 
som duo och deras drömska toner 
tog med oss ut på en resa bland 
tankar och känslor. Stämningsfullt 
och fint. Många barn njöt av den 
tidiga varma sommarkvällen, dans-
ade runt kring blommor och träd, 
de trivdes bland sina vänner. Precis 
som den vuxna publiken tycktes 
göra, sittandes med godsaker i 
trädgården eller någonstans i logen.

Fikat såldes i entrén på nedre 
våningen och bakom smaklökarnas 
härliga upplevelser stod kvällens 
värd Agnes Bodén för, det var 
ljuvligt! Tyvärr fanns det endast ett 
tillfälle den här sommaren att besöka 
logen i Kläpp. Agnes hoppas på att 
redan nästa år ha fått alla tillstånd 
som krävs för serveringen och att 
hon själv kommer ha möjlighet att 
frigöra lite mer tid till olika event 
hemma på gården. 

Bra att tänka på till kommande 
evenemang är att gården har 
begränsade och liten parkering, 
så ta gärna cykeln nästa gång som 
Agnes bjuder in till trevligheter!

Text: Marie Lundin
Foto: Jenny Schwieler Staaf 

och Örjan Schwieler 

Fakta om Kulturflödet:

Bland eldsjälarna som startade Urkult-
festivalen fanns en önskan om att 
Urkult inte endast skulle vara en 
stor händelse om året utan en aktiv 
kulturförening med verksamhet året 
om. Så vid slutet av 1990-talet, när 
festivalen hade börjat komma på 
fötter startades Kulturflödet med 
syfte att vara ett forum för musik och 
kultur i Ådalen.
Kulturflödet är kulturevenemang som 
arrangeras av Föreningen Urkult i 
bygderna längs Ångermanälven.
Föreningen Urkult arrangerar runt tio 
konserter om året och arrangörerna 
arbetar ideellt. Kulturflödet handlar 
lika mycket om att skapa mötes-
platser och gemenskap som att 
erbjuda folket svängiga, finstämda 
och oväntade musikupplevelser från 
när och fjärran.
Kulturflödet understöds av bidrag 
från Sollefteå kommun och Kultur-
rådet. Tack vare bidragen kan Urkult 
låta kulturen flöda och fortsätta att 
verka för att sätta norra Sveriges 
inland på kulturkartan!

Agnes Bodén och Elisabeth Mähler.

Jenny Schwieler Staaf och Ingela Hahlin.
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Blandskog-Brandskog med Marie

Brinner du för Näsåkers barn och ungdomar?
Gillar du att leda, kommunicera och är struk-
turerad? Eller är du en ordningsam och pålitlig 
person som gillar bokföring? Då kanske det är 
just dig vi söker! 
Hem & Skolaföreningen i Näsåker är en fristående 
föräldraförening vars medlemsområde sträcker 
sig från barnen på Trollemo till ungdomarna 
som går på gymnasiet. Syftet med vår förening 
är att sponsra med pengar när kommunen inte 
kan det, driva ungdomsgården och att försöka 
göra vardagen i Näsåker lite roligare för våra 
barn och ungdomar. T.ex. så har vi sponsrat till 
julfester, studieresor; leksaker, möbler, gardiner 
och cyklar till Älgen och Fritids, lekhjälmar 
till Trollemo, badavgiften för F-klassen och 
barnteatrar i samarbete med andra föreningar, 
för att bara nämna några saker. Eftersom vi inte 
tar ut någon medlemsavgift är masslogin under 
Urkult vår enskilt största inkomstkälla, den 
bedrivs tillsammans med föräldrar som ställer 
upp för att stödja vår verksamhet.

Nu söker föreningen en ny ordförande och en 
ny kassör, och vi i styrelsen hoppas att det finns 
någon där ute i vår fantastiska by som vill ta 
över det ansvaret! Om du vill veta mer om vad 
det innebär att vara ordförande är du välkommen 
att kontakta nuvarande ordförande, Melanie 
Frisendahl på telefonnummer 073-830 49 52; 
vill du veta mer om rollen som kassör kan du 
istället kontakta vår nuvarande kassör, Helen 
Jonsson på telefonnummer 073-025 05 76. Allt 
styrelsearbete bedrivs på ideell basis.

Vad händer om vi inte hittar några nya 
ansvarspersoner? Då är det tyvärr så att vi 
kommer att behöva lösa upp föreningen och 
skänka pengarna vidare, det innebär då förstås 
även slutet för ungdomsgården. 

Vi vill även passa på att bjuda in alla till vårt 
årsmöte den 18/10 kl 18 i skolans matsal. Vi 
bjuder på fika!

Jag, Marie Aleman, framför mina årstidsmålningar 
i ateljén i Urhuset innan vi åkte vidare till utställning 
i Djurgårdskyrkan i Stockholm nu i augusti-september.

Utställningen heter ”Blandskog-Brandskog” och är 
inspirerad av landskapet här runt Näsåker och av 
sommarens skogsbränder i världen.

Foto: Alma Persson-Kinisjärvi
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I slutet av juni inventerades 
Vigdan av Anders Bruks från 
Orsa med firma Vattenbruks AB. 
Uppdragsgivare var Näsåkers 
Fiskevårdsområdesförening där 
Hampus Sjödin är ordförande.
Anders mer eller mindre kröp på 
alla fyra iförd så kallade vadarbyxor 
på en sträcka av cirka 2,5 kilometer 
i ån. Han började inventeringen 
ungefär 500 meter uppströms 
badplatsen i Rå. Inventering går till 
så att Anders hela tiden noterar åns 
bredd, vilken bottentyp det är, hur 
mycket sten som tagits upp och lagts 
vid sidan av ån och mycket mer för 
att se vilka åtgärder som behövs på 
varje delsträcka. Hela projektet går 
ut på att restaurera ån efter den för 
länge sedan nedlagda flottningen, då 
man rensade åns botten från stenar 
och stenblock som var potentiella 
hinder för timret.

Flottledsrensningar pågick under 
hela flottningsepoken, mot slutet 

ofta med hjälp av dynamit och 
grävmaskiner och över hela Sverige. 
De senaste tio åren har mängder 
av flottledsrestaureringar gjorts, 
och intresset för att återskapa goda 
livsmöjligheter för fiskar, musslor 
och andra organismer är ständigt 
ökande.

– Vi vill tillsammans med mark-
ägarna se vad vi kan göra för att 
återställa Vigdan, och vi är ivriga 
att komma igång med arbetet, säger 
Hampus Sjödin.

En restaurering går ut på att flytta 
tillbaka stenar och block i ån. På 
så sätt återskapar man de miljöer 
som fanns innan rensningarna och 
som ursprungligen skapades efter 

att inlandsisen försvann. När stenen 
läggs tillbaka, och det lekgrus 
som spolats bort ersätts, ger man 
de fiskar som lever i strömmande 
vatten en chans att återhämta sig 
i antal och storlek, till gagn för 
biologisk mångfald och ett bra 
fiske så småningom. De stora 
stenarna skapar varierande miljöer 
i vattendraget genom att skapa 
lugnvatten alldeles bakom stenarna 
samtidigt som en stor mängd sten 
gör ån bredare. Lyckas man kommer 
alltså Vigdan delvis att bli bredare 
där detta är möjligt utan att skapa 
problem för vägar och annat, och 
en större vattenbemängd bottenyta 
skapar också större områden för fisk 
och andra vattenlevande organismer 
som insekter och växter. 

Vigdan har stora potentialer menar 
Anders Bruks som arbetar heltid med 
inventeringar och restaureringar. 
Det märks att Anders älskar sitt 
arbete och levande och strömmande 
vatten. När vi under kvällen sum-
merar inventeringens resultat pratar 
han inte om Vigdan som ”den” utan 
som ”hon”. Och visst känns levande 
åar och älvar som väsen med eget liv 
och egen historia. 

Projektet finansieras av läns-
styrelsen, och Anders Berglund 
och David Jonsson från Miljö-
utredningar och fiskeenheten på 
länsstyrelsen Västernorrland var på 
plats under dagen.

– Det är alltid lika roligt när 
lokala intressen engagerar sig i våra 
vattenmiljöer, säger Anders.

Projektet med återställning kom-
mer förhoppningsvis att starta upp 
under hösten, men först ska Anders 
Bruks komma tillbaka för att på 
plats demonstrera hur man ska 
göra och tänka vid olika platser i 
ån. Vi kommer att följa upp detta 
spännande arbete framöver från 
Byabladets sida.

Text & foto: Christer Borg

Vigdan  
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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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Aktivare promenader!
Den färgsprakande hösten är här. Dessa dagar njuter jag 
stort av svampplockning och sköna turer med jyckarna 
i skogen. Det är ju en klar förmån att få leva just här, i 
vackra Ådals-Liden – och det är lätt att förlora sig i egna 
tankar när man är ute i naturen.
Ofta traskar jyckarna med och ”kollar hundarnas Facebook” 
genom att sniffa runt och hitta spår efter de som gått där 
före oss. (Vintertid har även vi tvåbenta en chans att se spår 
av både vilda och tama djur i snön.)

Men det finns ju också möjlighet att göra någon rolig aktivi-
tet när vi ändå är ute. På så sätt förgyller vi hundarnas pro-
menad med vårt engagemang och det faktum att någonting 
händer. En hund som är van att matte/husse bara hänger 
med i andra änden av kopplet kanske inte är van att samar-
beta - vilket ju kan vara trist när man väl vill få kontakt med 
hunden. (Alla som varit med om att jycken ”blir stendöv” när 
en katt dyker upp vet vad jag menar…)

Höstens ByaRacka tipsar om enkel aktivering. 
Välj de saker som passar just dig och din hund!
En klassiker är att låta hunden balansera. Utöver att det är 
roligt förbättras kroppskontrollen och självförtroendet. Se 
dig omkring och utnyttja det du ser i närmiljön – exempelvis 

stubbar och nedfallna stockar. Uppe på byn finns det lämp-
liga stenar utanför Markusgården – här blir det också en del 
miljöträning om det är mycket folk i farten.

Utveckla gärna leken genom att lära hunden bara kliva upp 
med framtassarna. Stå med alla fyra tassarna på en mindre 
yta. Gå ner med frambenen först och vänta på ”Varsågod!” 
innan den hoppar ner eller, varför inte lära hunden backa upp 
på stenen? (Det sistnämnda kräver en del förberedande trä-
ning men när hunden väl lyckas känner den sig superduktig.)

En annan form av bra hjärngympa är omvägsövningar.

Håll tillbaka din reflex att ”hjälpa till” nästa gång hunden 
lyckats hamna på fel sida om en lyktstolpe. Ge den istället 
tid att tänka och beröm när den knäckt nöten.

Om det behövs kan du hjälpa till genom din egen placering, 
det är ju inte meningen att jycken ska trassla runt fyra varv 
och få panik.

När detta väl sitter blir det lättvindiga vinterturer även om 
det är tätt mellan snöröjningskäpparna.

Du kan också göra ett enkelt uppletande. Börja med att visa 
någonting som hunden är intresserad av. (Din vante? Boll? 
Plånboken?) Var tydlig med att du ”gömmer” saken ett par 
meter bort. Uppmuntra sedan hunden att leta. Stort jubel 
när den lyckas – och nästa gång kan du göra det lite svårare.

Bra att kunna den dag du tappat plånboken på riktigt. Dess-
utom får hunden använda sitt förnämliga luktsinne även 
utanför jaktsäsongen, spårandet eller Nose Work-träningen.

Viktigast av allt: Att vi har roligt tillsammans med våra 
fyrbenta!

Ha en hunderbar höst! Åsa Bergh, Åsmon

PS. Kolla in ”ByaRackan i Näsåker” på Facebook! 
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Vi hade haft ett par veckor med 
gott och fint väder redan, men så 
emot helgen förutspådde väder-
rapporterna regn och rusk. Det 
kändes oroande och urtråkigt med 
tanke på att äntligen skulle Helen 
Sjöholm uppträda på stora scen 
inne på festplatsen den 16:e juni. 
Helen Sjöholm är uppväxt i Sunds-
vall, men sina skollov  tillbringade 
hon hos sin mormor Elsa Wessblad 
på Storgatan här i Näsåker. Hon 
berättade från scenen att det var 
i Näsåker som hon började sin 
musikaliska karriär. Både hur hon 
och hennes kusin Maria Lundberg 
(idag bosatt i Sollefteå) brukade 
springa på den stora scenen och 
leka och sjunga inför den då helt 
obefintliga publiken. Annat var det 
den här kvällen i juni när närmare 
2000 besökare såg konserten i Näs-
åker, som förutom Helen och Maria 
även bestod av Helens lillasyster 
Anna Hasselblad, Klas Norberg 
och Holmstens Trio, dagen till ära 
förstärkt till ett sexmannaband och 
sist men inte minst Röåns egen 
Jacke Sjödin.

Det känns extra roligt att vår vackra 
festplats används vid fler tillfällen 
förutom under Urkult sa många 
människor i publiken under kvällen.

Publiken kom långväga ifrån för 
att njuta av den unika konserten 
som alla artisterna tillsammans 
bjöd oss på. De flesta hade med sig 
”brassestolar” och skötte sig exemp-
lariskt. Festplatsen var i princip 
tom direkt efter spelningen. Snyggt 
och prydligt lämnades området i en 
slingrade orm uppför Nipvägen in 
mot byn och bilparkeringen invid 
kyrkan.

Ingelas Café erbjöd goda mackor, 
kaffe och hembakta kakfat som gick 
åt som smör i solsken. 

Näsåkers Brandmannaklubb sålde 
hamburgare och läsk och deras in-
täkter går bland annat till att under-
hålla Brandmuseet vid hembygds-
gården och brandtornet på Nävernäsan. 

Arrangörerna för kvällen var 2 till 2
kommittén i samarbete med Holmsten 
Trio. De hade under kvällen ca 15 
personer som arbetade ideellt inne på 
området med röda tröjor med ordet 

En kväll i juni blev en strålande kväll i juni

Publiken, scenen, artisterna och vädret – vilken fin kväll i juni!

Hela ensemblen som bjöd oss på en 
magisk kväll.

Anna Maria Andersson från 2 till 2 kommittén 
tycker att evenemanget blev lyckat och att 
förberedelserna och efterarbetet flöt på bra.
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Solatum Hus&Hem AB
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www.solatum.se

Just nu erbjudande 
om prova-på-kontrakt. 
Gäller lediga lokaler i 
Ramsele.  

Ledigt just nu: Centrumhuset, Storgatan 10 A, 
Tingsvägen 2
Erbjudande gäller oktober 2018 –  mars 2019.
För mer information kontakta vår uthyrare Helen. Telefon 0620-68 28 60

DU HAR IDÉERNA!
VI HAR LOKALERNA

Ledig lägenhet 
NÄSÅKER
2 rum och kök. Lärkvägen 16 B
45 kvm. 3.876 kr/månad. Ledig omg. 

Trygghetsboendet
Resele

Insamlingsstiftelse
Ditt stöd behövs

för förverkligande
av projektet

Bankgiro: 5288-9326
Swish: 123 557 0742

Mer information på:
www.resele.vision

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
Nina Pudja

“Personal” på ryggen, lättsamt att 
hitta vid behov. Det fanns en liten 
barnhörna uppe vid danslogen med 
två hoppborgar och Frida Näsström 
gjorde härliga ansiktsmålningar på 
de barn som ville.

Det var ett mycket väl arrangerat 
evenemang som jag hoppas att vi 
kommer få ser mer av kommande 
somrar. Det var många år sedan vi 
hade ett så här pass stort arrangemang 
så det känns extra skönt att att gick 
så bra säger Sofia Fjäll från 2 till 2 
kommittén.

Om det blir någon ytterligare 
spelning för Helen Sjöholm i 
Näsåker är hon osäker på idag, även 
om hon hoppas på att få chansen 
att få uppträda på Prästnipans 
stora scen igen. Men just det här 
med syrran och så, det tror Helen 
inte. Det är nog en ”once-in-a-
lifetime”-grej säger hon till Jenny 
Schwieler Staaf som är reporter för 
Nordsverige den här spelningen. 

Text: Marie Lundin med hjälp 
av Jenny Schwieler Staaf

Foto: Nina Bergman, Åsa Hedman, 
Marie Lundin och Jenny Schwieler Staaf

Frida Näsström ansiktsmålar Gustav Åkerlund.

Folkmassan på väg ut från festplatsen.
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Med boken ”Lisens Örtspa” 
som utgångspunkt genomförde 
Debora Brundin en cirkel med 
fyra träffar där deltagarna fick 
lära sig hur man kan använda 
växter för att må bättre. Växterna 
plockade vi GRATIS, allt efter 
växternas blomning. De lärde sig 
även göra ansiktsmasker och SPA 
för hela kroppen av växter som 
man blandar med ingredienser 
som finns i ett skafferi. Sålunda 
släta och mjuka i hyn gick de 
sommaren till mötes.
Ett gäng damer nämligen Inga-
Lena Vestin, Elsa Edin, Gunilla 
Gustafsson, Gunilla Modéen, Sig-
britt Svedberg och Sylvia Jakobsson 
förstärkta med Sven-Olof Svensson 
hade samlats på Näsåker Campings 
servicekök för att servera alla 
Nationaldagsfirare kaffe/saft med 
kaka förtjänstfullt bakade av klass 
6. Med bistånd av sina föräldrar 
kantänka. Det var synnerligen goda 
kakor,vem som nu hade stått för 
bakningen. Som vanligt var det 
lite hektiskt innan vi hade fördelat 
arbetet, men sedan flöt det på fint. 

När tal och uppträdanden var till 
ända var det dukat och klart. Även 
detta år var det en lång kö som 
ringlade fram och lät sig väl smaka 
av det goda kaffebrödet.
Torsdagen 21 juni samlades vi 
Inga-Lena Vestin, Elsa Edin, Sylvia 
Jakobsson, Annika Hiltonen, Seppo 
Hiltonen, Linnea Frisendahl och 
Gunilla Modéen i akt och mening att 
iordningställa midsommarstången 
vid Lissgården. Då hade Bo 
Strandlund och Seppo redan ordnat 
med björkris till stången och damerna 
med blommor till kransarna. Under 
stånk och stön tog stången form 
som om vi får tycka något i saken 
den vackraste stången under våra år 
som stångtillverkare. Som vanligt 
avslutades dagen med en fika på 
Lissgården. Tjänstgörande fotograf 
var för dagen Jan Bertil Johansson 
som även skrev dessa rader.
Vi, fem medlemmar från PRO 
Ådals-Liden – Resele, lämnade 
Näsåker 05:40 för att ansluta 
till busstransport från Sollefteå 
för vidare transport söderut. Efter 
några stopp för påstigande var 

bussen fylld med 55 förväntans-
fulla pensionärer. I Gnarp stannade 
vi för att fika. Därefter fortsatte vi 
till Växbo Krog där vi serverades 
lunch inklusive måltidsdryck och 
kaffe. Ett märkligt ställe som förtjä-
nar att omnämnas för sin goda mat 
och vackra omgivning. Vi fortsatte 
mot Rättvik och vidare till Dal-
halla, ett kalkbrott som lades ner så 
sent som 1990. Väl där gällde det 
att ta sig ner till själva arenan cirka 
en kilometers promenad i brant 
backe eller det lata alternativet, 
buss. Sista biten är enda alternativet 
promenad, tillsammans med 5000 
andra som också är på väg till sina 
sittplatser. Det går förvånansvärt 
lätt att ta sig till sin plats med tanke 
på mängden folk under förflytt-
ning. Så drar det hela igång med 
Malena i högform och gästartis-
terna Helen Sjöholm, Sarah Dawn 
Finer, Nils Landgren och Svenska 
Stråkensemblen förstärkta med 
några av Sveriges främsta musiker 
bland annat Mats Bergström gitarr, 
Janne Bengtsson flöjt och Magnus 
Lindgren tenorsaxofon. Möjligen 
ser vi även en stjärna i vardande, 
nämligen Malenas 12-åriga dotter 
Beata Ernman Thunberg, hon sjöng 
ett solo som gav mig gåshud. Efter 
en superkväll åker vi med nöjda 
leenden mot Falun och First Hotel 
Grand. Där serveras en nattmacka 
med en pilsner, sedan väntar sköna 
sängen.

Efter en magnifik hotellfrukost 
som erbjöd det mesta, åker vi till 
Carl Larsson gården. Där vi får 
en guidad visning, av ett märkligt 
hus från början ett litet hus på tre 
rum och kök. Men tillbyggt för att 
till slut bli nio rum i två våningar. 
Vidare mot Skärså, Söderhamn, 
där stannar vi och äter fisklunch 
på restaurangen Albertina. En fisk-
restaurang som absolut är värd ett 
besök. Det serveras en följd av 
läckerheter ur havet, vi serveras 
Albertinas special som består av 
strömmingsflundra med citron-
sås, sotare, varmrökt röding med 
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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!

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

tack

 ...till alla er som bidragit till att göra Urkult 2018 
till en fantastisk festival!

Vi har lyckats att än en gång åstadkomma en Urkultfestival och det är tack 
vare alla människor som bidrar med att delta, njuta, spela, lyssna, bära, 

måla, sälja, vakta, hyra ut rum, städa, ordna el, teknik 
och allt mellan himmel och jord. 

Så tack för din insats oavsett vilken!

senapssås och varmrökt peppar-
lax med skärgårdssås och till detta 
ett glas Châteu Petit Roubine och 
lyckan var fullständig. Efter mat 
och kaffe fortsatte vi resan norrut till 
respektive hemort. Vår bussguide 
Anna spelade musik efter önskemål, 
men också sång till eget gitarrkomp 
och den som ville fick sjunga med. 
En synnerligen prisvärd resa om än 
lite jobbig, att sitta still i en buss två 
dagar i rad är jobbigt för stela leder.

Torsdagen den 30 augusti samlades 
vi för att avnjuta årets surströmming 
på Trastvägen 2. Det var 35 
hungriga som kom och möttes av 
den angenäma doften av strömming. 
Damerna i köket hade i vanlig 
ordning dukat och smyckat borden 
på ett charmerande sätt. Efter att  
ordförande hälsat välkommen 
begicks så årets premiär. Årets 
strömming var synnerligen god, 
varför det var en strykande åtgång 
på delikatessen. När alla var mätta 
och belåtna intog Klas Norberg 
scenen, han bjöd på en varierad 
repertoar från Ruben Nilsson till 
Elvis Presley. Han bjöd även på en 
bejublad imitation av Di Leva och 
en Jacke Sjödinsk variant på O Sole 
Mio. När så maten lagt sig till rätt 
serverades kaffe med onödigt god 
rulltårta designad av Inga-Lena 
Vestin. Efter att ha njutit av detta 
återkom Klas med ytterligare några 
låtar och mellansnack och av skratten 
att döma var det väldigt uppskattat. 
Har man uppträtt på samma scen 
som Helen Sjöholm måste man 
absolut ha en begåvning utöver det 
vanliga. De som inte kom är att 
beklaga då det blev en eftermiddag 
att minnas. En eloge till damerna i 
köket Elsa Edin, Inga-Lena Vestin, 
Sigbritt Svedberg, Gunilla Modéen 
och Gunvor Tellné utan vars insats 
det inte skulle fungera.

Är du pensionär och tycker att vår 
verksamhet ser spännande ut så är du 
hjärtligt välkommen att bli medlem 
hos PRO Ådals-Liden - Resele.

Jan Bertil Johansson
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J-Ps och Phans bröllopstårta 
Vi vill rikta ett stort TACK till min hemkunskaps-
lärare Marie Sjödin Engblom och brevbäraren 
Monica Tidén som hjälpte oss att spackla och bre 
på grädden samt garnera tårtan. Jordgubbarna 
var självklart köpta hos Mari Ryberg och Petter 
Olsson i Åsmon!

Lycka till önskar vi,  J-P och Phan

Fyllning nr 1, vaniljkräm:

2 ägg
4 msk strösocker
4 msk smör
4 msk potatismjöl
6 dl mjölk

Blanda allt i en kastrull  och låt sjuda under ständig 
omrörning.
Avbryt när du ser första bubblan syns och krämen har 
tjocknat.
Slå upp krämen i en skål och låt svalna, när den har svalnat 
smaksätter du vaniljkrämen med lite vaniljsocker.

Fyllning nr 2, hallonmousse:

Vi använde 2 förpackningar Ekströms färdiga förpackningar.

Foto: Em Johnson 

Tårtbottnar:
Ta fram 3 glas och knäck 4 ägg i ett av glasen.
I ett av de övriga glasen mäter du upp lika mycket 
socker och i det tredje vetemjöl och i vetemjölsmängden 
ska det vara 1/3 del potatismjöl.
Tillsätt 1 1/2 tsk bakpulver i mjölblandningen.
Alla nivåer ska vara i samma höjd som äggen.
Vispa äggen och sockret poröst med elvisp.
Sikta sedan ner mjölblandningen i smeten.
Smöra och bröa en springform, ca 23 cm bred, häll i 
smeten och grädda längst ner i ungen 175°C i 30 min.
OBS! Öppna inte ugnsluckan under tiden!
Testa med en sticka för att känna att tårtbotten är 
genomgräddade.
Vi gjorde 3 tårtbottnar.

Sedan gjorde vi en sats till toppen på tårtan.
Nu mätte vi upp med 3 ägg till tårtbotten, och samma 
procedur.
Vi smörade och bröade en mindre form som var lite 
toppig i botten och bara 15 cm bred.

Montering:
Dela alla bottnar i 3 delar.
Ber först ett tunt lager vaniljkräm och sedan 
hallonmousse växelvis på ett stabilt tårtfat.
Garnera sedan med grädde och de bär du själv önskar.
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 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

Allt inom VVS
och värmepumpar

 Telefon 070 692 23 98

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

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

Vattengympa Onsdagar kl. 18:30 
Start 12/9. Anmälan till Eva, 070 217 54 87 

Barngympa Onsdagar kl 18–18:45. Start 19/9 
För barn födda 2013 och 2014 

Bad & bastu Torsdagar 18–20. Start 13/9
För tjejer 15–100 år

Linedance Måndagar kl 18. Start 17/9

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!
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När jag skriver detta så är det 
slutet av augusti, tiden när de 
grödor som överlevt torkan ska 
skördas, bären ska plockas och 
frysar och källare fyllas med 
råvaror inför vintern. Men det är 
också bråda tider för alla som är 
intresserade av jakt. Vapen ska 
provskjutas, pass röjas, jaktstugor 
städas och mat förberedas för en 
eller flera veckor i skogen.
Jakten är just nu angripen från många 
håll, dels av personer som inte anser 
att det är etiskt riktigt att skjuta 
djur som hobby. Dels från EU som 
anser att rätten att inneha vapen för 
sportskytte eller jakt ska begränsas 
då dessa personer tydligen innebär 
ett stort terroristhot.

Förr i tiden som man så ofta talar om 
som en romantisk del av vår historia 
när allt var bättre så hade jakten en 

mer naturlig del av vår vardag, och 
många gånger i kristider har jakten 
räddat oss från att svälta ihjäl. Men 
en sak som var bättre förr var i alla 
fall den mer sansade diskussion som 
fördes kring jakten.

Jag har nyss avslutat min Jägar-
examen, ett projekt som påbörjades 
med en misslyckad uppskrivning för 
18 år sedan, och som i år avslutades 
med att jag nu har rätt att bära vapen 
i skogen för att kunna fälla vilt. Jag 
har under alla år utan egen examen 
deltagit i jakten som medföljare och 
uppskattat den unika avkoppling 
som en vecka sittandes i ett älgtorn 
gett mig.

Jakten genererar stora värden för 
samhället, den mest uppenbara det 
kött som den ger till jägarna, ett kött 
som är så naturligt som det kan bli 
utan varken tillsatser eller stressade 

djur. Men utöver det så ger den 
många människor en viktig paus i 
vardagen, den genererar stora pengar 
i handeln då jakt som det mesta annat 
idag är en materialsport och slutligen 
så drar så klart även den aldrig nöjda 
statsmakten in stora pengar på 
jaktlicenser och fällavgifter.

Jakten ska bedrivas säkert och 
med stor hänsyn för djur och natur. 
Men det är självklarheter för oss 
som vill kunna fortsätta vistas i vår 
vackra natur. Få grupper som rör 
sig i skog och mark är så utsatta och 
granskade som jägarna och ändå är 
vi förmodligen den grupp som är 
bäst utbildade och har störst intresse 
av att vårda det vi har.

Undertecknat,
Kristoffer Svensson Sellin, Holafors

KRÖNIKAN

Höst = jakt?
En viktig del av vårt kulturarv eller 
en förlegad kvarvara från förr?

Näsåkers Badhus, Bibliotek och Medborgarkontor

Badhuset: 0622-68 30 20, 073-275 18 43
Medborgarkontoret/biblioteket: 0622-68 30 00 • Storgatan 4, Näsåker

Lördagsöppet igen på badhuset!
Från 7 oktober, kl 14–17
(t o m vecka 10)

Fredag den 2 november är badet öppet kl 16–19 
och Medborgarkontoret / Biblioteket kl 9–13
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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

Nu är frisöreleven Elina Karlsson 
på Salongen för hår & själ tre dagar 
i veckan. 
Jag hoppas att hon kommer trivas 
hos oss i Näsåker och att ni kommer 
att trivas med henne.
Under sep, okt och nov kommer ni 
kunna klippa er för 250 kr hos Elina, 
– ett pangpris eller ett riktigt klipp!

Välkomna! Marie och Elina
www.salongenshemsida.se • Storgatan 12, Näsåker • 0622-102 02

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

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

www.nipoptik.se

Hos oss får
du kompetens,

valfrihet
och omtanke

Välkommen!

Entreprenadmaskiner
Mark- och vägarbeten
Snöröjning mm

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
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GRÄSANDEN ÄR EN STOR OCH
KRAFTIG AND SOM BLIR 55 - 60 CM.

DEN HAR ETT VINGSPANN PÅ UPP TILL
95 CM. DEN ADULTA HANEN HAR I
HÄCKNINGSDRÄKT SKIMRANDE ...

GRÄSANDEN ÄR ALLÄTARE OCH
FÖDAN VARIERAR MYCKET. EN STOR
DEL AV FÖDAN BESTÅR AV VÄXTMA-

TERIAL, MEN MERPARTEN BESTÅR AV
KRÄFTDJUR, MASKAR OCH ANDRA ...
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DAS”

NORD-
GREN

PLAGG
SOM ÄR

I ETT
STYCKE

HADE
MAKT
FÖRR I
TIDEN

DEN ÄR
MED I

”UTI VÅR
HAGE”

ÄR
MYCKET

GOTT
ETT BRA

ÄR
MYCKET

GOTT
ETT BRA

SAKNAR
INTE

SÄLL-
SKAP

PETRÉ,
SKÅDE-

SPEL-
ERSKA

SOLDAT
I MO-

BERG-
ROMAN

ETT
OSTEN-
GEBIT

DÄRFÖR
FÖR EN
ROM-
ARE

HAR
ALEX-

ANDER
LUKAS
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ELLER
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Namn:________________________________________________   Adress:________________________________________________________________________

Byakrysset 3 • 2018

Skicka lösningen senast den 28/10 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!

ANTALET
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UNDER-
GÅNG

LUKTAR
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 EN STAD VID FINSKA VIKEN 
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LAR SIG
I NUTID
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BOXA-
REN MAX

SIST I
BREVET

BOND-
DOKTOR
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DENNA ORKIDÉ KALLAS ÄVEN FLÄCK-
IGT NYCKELBLOMSTER. HAR ROSA

BLOMMOR OCH KAN BLI 50 CM HÖG.

DENNA ORKIDÉ FÖREKOMMER FRÅN
SKÅNE TILL UPPLAND. VÄXER  FRÄMST I
KUSTNÄRA TRAKTER VID ÖSTERSJÖN.  

R
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DENNA ORKIDÉ VÄXER FRÅN SKÅNE TILL
LULE LAPPMARK. BLOMMORNA ÄR STORA OCH

VANILJDOFTANDE. VÄXER HELST SKUGGIGT.
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Lösning på Byakrysset 2 • 2018

Vinnare är Kalle Hansson, Undrom som vinner en 
Trisslott. Grattis!

14 insända lösningar. 

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

N
Ä

SÅ K E R S  S A M V E R K AN

Byabladet

Nr 2 2018 • Årgång 19

Manusinlämning för höstnumret senast 9 september

Redo för Urkult

Vår familj har utökats och Nila är nu en stolt storebror 
till lillasyster Yra Påve Blomquist. Hon kom med storken 
den 28 maj.

Hanna Påve och Niklas Blomquist, Norrmoflo

Välkommen till världen!

Vigsel 14 juli 2018, Ådals-Lidens Kyrka 

Suriphan Thanwongsa och Jan-Petter Olsson
Brudparet tar efternamnet Olsson
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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

–  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
 

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

Nytt! Vi har fått hem rökta godsaker från Gradins Rökeri, 
som rökt sidfläsk och lax…


