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Då kära Näsåker med omnejd 
var snart år 2010 till ända och 
själv känns det som jag kan 
minnas det som ett mycket 
innehållsrikt år. Det kanske 
inte har hänt så mycket revo-
lutionerande, men vår by ligger 
fortfarande stadigt på nipkan-
ten. Eller? Nja om inte annat är 
det ju underhållande att se när 
en skopa gungar runt med sand 
i skyn för att fylla i nipan som 
rasat en smula. 

Vi har som vanligt svårt att hitta 
ideella krafter till alla de uppdrag 
som finns för att hålla vår by 
levande. En sak som vore hemskt 
tråkigt i min mening är om denna 
tidning skulle sluta skickas ut i 
vår byggd. Nu är det brådskande 
att hitta någon eller några vänliga 
själar som har intresse av att samla 
in material till denna tidning. 
Våra gamla goda vänner känner 
nu att de vill ha avlösning i det 
arbetet. Christer Borg och Karin 
Jansson Borg har skött arbetet i 
fem år. Christer har redan slutat 
men Karin finns kvar och hjälper 

gärna till att få i gång nästa gäng. 
Så om ni vill vara med och rädda 
vår tidning blir ni hela bygdens 
hjältar. Inte så dumt va? Och så 
vore det inte heller så dumt om en 
hemsidesintresserad tog tag i vår 
hemsida www.nasaker.com. Jag 
tror att en levande hemsida är till 
stor nytta för vår bygd. 

En tanke som jag ofta leker med i 
mitt huvud är positiva omformu-
leringar av ord som har en nega-
tiv klang. Det som jag nu tänker 
på är jantelagen som många velat 

se som vår norrländska fiende. 
Jag tror att man kanske måste 
våga släppa in en sådan fiende i 
värmen för att i framtiden lyckas 
omformulera den och på så sätt 
kunna möta varandra med öppna 
armar. Genom den information 
som jag får om min omvärld i 
media och andra forum inser jag 
att samarbete och omtanke inte 
alltid är rådande i mötet med 
andra. Jag får en känsla av att 
en viss rädsla för okända män-
niskor finns. Om en gäst som 
besöker mitt hem inte visar stor 
ödmjukhet och förståelse för de 
seder som jag önskar i mitt hem 
blir jag rädd. Rädsla är inte en 
vacker syn alla gånger, men den 
finns, det kan jag skriva under 

på. Men kanske är det så att om 
jag öppnar min dörr lite sakta så 
betyder detta bara att jag vill vara 
trygg, och om min gäst accepte-
rar detta så kommer jag att öppna 
mina armar om en stund. 

Jag ser det norrländska hemmet 
som mycket öppet för gäster 
och den norrländska folksjälen 
som osjälvisk och frikostig, men 
kanske en smula rädd för det 
okända. Vi kanske måste accep-
tera våra rädslor för att kunna gå 
vidare mot en öppen bygd. Så 
kanske en positiv omformulering 
av jantelagen är vad vi behöver. 
Den skulle kunna låta så här: ”Jag 
har svårt för att se att du är något 
förens du gjort mig trygg med att 
jag får vara den jag är.” 

Då tackar jag för mig och hoppas 
att vår vackra Ådal blommar med 
samma prakt nästa år.

Max Nyman 
ordförande Byalaget Näsåkers Samverkan

”Och så vore det inte heller så 
dumt om en hemsidesintres-
serad tog tag i vår hemsida 
www.nasaker.com Jag tror att 
en levande hemsida är till stor 
nytta för vår bygd. ”

Byalagsordförande  Max har ordet...

Vi skulle vilja ha tag i någon 
eller några vänliga själar som 
har intresse av att samla in 
material till denna tidning.

Byabladsredaktionen 
behöver hjälp

Hör av er till 
Karin Jansson Borg

070 629 34 43, karin@isaris.se
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Firande av vårt badhus 
                        11 december!

I år fyller Näsåkers badhus 40 
år och det tycker vi är en bra 
anledning att fira. Badhuset 
har genom åren tjänat som 
social träffpunkt och nyttig 
motionslokal för hela Näsåker 
och även de andra byarna i 
västraområdet. Ofta ser vi fa-
miljer från både Ramsele- och 
Junselehållet på besök, speci-
ellt på fredagarna. Men innan 
vi viker ut oss i detaljer om fi-
randet (som ni inte bör missa) 
lite bakgrund…

Bygget

I samband med att Ådalslidens 
kommun skulle uppgå i Sol-

lefteå kommun under den stora 
kommunsammanslagningseran 
i Sverige beslöt kommunstyrel-
sen att ett badhus skulle byggas 
i Näsåker. Det fanns hyfsat med 
pengar i kommunkassan efter 
den stora utbyggnadstiden av 
vattenkraften men det räckte inte 
helt. Man ansökte också om reg-
leringspengar och eftersom vår 
kommun hade så mycket regle-
ringar som skulle ersättas fick de 
som skulle ställa upp med peng-
arna låna av regleringsmedel 
från Umeälven. 

Det var Byggnadstekniska kon-
toret i Härnösand som fick 

skissa och göra kostnadsförslag 
på badhuset i Näsåker. Försla-
gen presenterades 8/5 1969. Ett 
förslag var att det skulle stå på 
nipkanten med dusch och om-
klädningsrum i gymnastikhal-
len, det ansågs dock bli svårt att 
lösa praktiskt, och att bygga om 
gymnastikhuset så att det skulle 
passa för ändamålet skulle bli 
för dyrt. Badhuset skulle in-
rymma ”simbassäng på 16,67 
meter, barnbassäng, motionsrum 
i källaren, kafé-bar jämte övriga 
erforderliga utrymmen, såsom 
tvättrum, bastu, dusch m.m.” En-
ligt kostnadsberäkningen skulle 
det gå på 977.000:-. 14/9 1970 
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var det slutbesiktning av badhu-
set. K.A. Anderssons byggnads 
AB byggde och cafe´-baren hyrs 
ut till Gudrun Ingelsson. Redan 
den 4/12 -70 beslutas att rum i 
simhallen iordningställs till ung-
domar, det är caféinnehavarens 
önskemål. Då beslutats även om 
(ytterligare) utsmyckning. Det 
är av textilkonstnärinnan Inga 
Brattmo, Alnö och motivet är ett 
fiskstim i bränd lera.

Öppet hus

Lördag 11 december blir det öp-
pet hus i badhuset och de andra 
lokalerna. Det är öppet mellan 
13.00 och 18.00 och fritt inträde 
gäller. Barnen får bada en stund 
på dagen, fram till klockan 14.30 
då bassängen ska få nyttjas av de 
vuxna. ”Prova-på” vattengympa 
bjuds det på och en del bastuak-
tiviteter som aromabastu och an-
nat lite mys. Under tiden tar Put-
te Kihl och Christer Borg hand 
om barnen till de föräldrar som 
vill vara för sig själva en stund i 
badavdelningen. Vi kommer att 
ha fiskdamm och lite musik för 
de små inne på fiket. Vi bjuder 
på kaffe och tilltugg för alla un-
der dagen. Välkomna ska ni vara 
allihop!

Text och foto: Christer Borg
Artikelurklipp: Britt-Inger Lidström

Artikel från VA (Västernorrlands 
Allehanda) den 10 juni 1970.
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I Åsmon pyntades den gamla 
handelsboden med spindelväv 
och levande ljus inför Hal-
loween och ett alldeles äkta 
”åkerspöke” fanns också på 
plats i lokalen och lyckades till 
och med fastna på bild. Detta 
enligt Tidningen Ångerman-
land den 24 oktober.

Jag var in på Åsmons egen hem-

sida och såg att handelsboden 
skulle vara öppen några kvällar 
i mörkret och jag var så nyfiken 
på hur det blivit där inne, då jag 
missat att gå dit innan den stängde 
för vintern. 

Mina tre barn var överlyckliga 
när de förutom hundprylar kunde 
inhandla döskalleringar och 
spindlar. Vi blev också glatt över-

raskade när vi blev bjudna på häf-
tiga spökkakor och dricka i grönt 
och blodrött. 

Tack Åsa för att du låter dina 
drömmar gå i uppfyllelse och 
bevarar vårt gemensamma kul-
turarv!

Karin Jansson Borg
Foto: Foto Tobias Rahn

Kusliga kvällar 
                        i Handelsboden
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Vi har glädjen att ha en stor miljöentusiast i Näsåker. Christer gör ett fantastiskt arbete med sitt 
engagemang för miljön och för att rädda de få älvar med dess fiskebestånd i Norrland som ännu 
inte förstörts av kraftverksutbyggnader. Han har i dagarna fått motta WWF:s och Minplanets 
miljöpris av kungen och det är värt ett jättestort GRATTIS! 

Ett välförtjänt pris till en stor miljövän!

WWF:s miljöpris
                 till en näsåkersbo

Citerat från Fiskejournalen:

”Så möttes de då – älvarnas kon-
ung Christer Borg och Sveriges 
dito, Carl XVI Gustaf. Den förre 
fick av den senare motta priset 
som Årets miljöhjälte.

När WWF-sajten Minplanet.se 
för ett tag sedan utlyste en om-
röstning om Årets miljöhjälte 
fick Älvräddarnas ordförande 
Christer Borg överlägset flest 
röster. Priskommittén valde att 
utse de tre främst placerade vid 
omröstningen till miljöhjältar.

Vid en ceremoni, i samband med 

WWF:s höstmöte, belönades mil-
jöhjältarna med diplom, utdelade 
av ordföranden i WWF:s förtro-
enderåd, kung Carl Gustaf.

I sitt tacktal sa Christer Borg:

”Ers Majestät, mötesdeltagare: 
Ett tack till WWF och de andra 
organisationer som instiftat detta 
pris. Ett stort tack till alla som 
röstat på samtliga av oss nomine-
rade; tack för ert engagemang.

Det känns bra att de frågor som 
jag brinner för sedan flera år på 
detta sätt får uppmärksamhet tack 
vare priset, frågor som jag driver 

som ordförande i Älvräddarnas 
Samorganisation. Det handlar om 
bevarande av biologisk mångfald 
i de strömvattendrag som helt 
eller till delar är orörda av vat-
tenkraft och det handlar om att 
restaurera de vattendrag som är 
utbyggda, främst med hjälp av 
fiskvandringsvägar.

Ett stort tack från mig och från 
den myllrande mångfalden un-
der ytan i alla våra vattendrag. 
Tack!”

Artikel lånad från 
www. smulansblog.blogspot.com

/ Anita Berglund

WWF:s motivering:

”För att han lagt ner hela sin själ 

i arbetet med att rädda norrländ-

ska älvar genom Älvräddarnas 

Samorganisation från Näsåker i 

Ångermanland, och för att han 

med oförtruten energi sprider sin 

kunskap om energi, ekologi och 

vårt ansvar för natur och jord.”
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Sitter i ett grått novemberdis 
med lätt blötsnö fallande.

Det är tungt denna årstid, innan 
snön lagt sig och med sin vithet 
lyser upp vägbanor och dikes-
kanter. Glansisen lurar för varje 
löpsteg jag tar. Att springa med 
stavar är ingen teknik jag kommit 
på ännu. Fast ”det ska visst gå”, 
säger de som själva föredrar att 
gå. Denna årstid vill det till att 
man anstränger sig för att motio-
nera. Att pressa sig ut i gråheten 
när det känns lika jämngrått på 
insidan. Det är solens frånvaro 
som gör humördykningen.

Lycka är då att ha tillgång till ett 
ljusrum. Eller skapa ett själv hem-
mavid. Då menar jag inte stearin-
ljus som jag läser att människor 
tycker om att tända i höstmörker. 
Nej, ett vitmålat, helvitt rum med 
speciella ljusrör i taket. Det finns 
till och med speciella bordslampor 
som man kan sätta framför sig på 
morgonen när man äter frukost för 
att få sig dagens ljusdos.

Därför anser jag att den bästa 
dagen på hela året, är den 21 
december, då vintersolståndet 
gör att vi vänder åter mot de ljusa 
tiderna. Följaktligen så smyger 
svårmodet över mig när sommar-
solståndet träder in och jag vet att 
mörkret sakta kommer krypande 
tillbaka.

Att motionera under ljusa dagar 
gör att steget och kroppen känns 
betydligt lättare. Sedan har jag 
märkt en tendens till viktökning 
varje höst. Hungern och suget 
ökar med mörkret och åldern. 

Finns det då inga fördelar med 
höstmörker? Ur min synvinkel, 
njaäe, det skulle vara då att jag kan 
tillåta mig läsa böcker, istället för 
att hålla på utomhus med antingen 
gräsklippning eller snöskottning, 
som å andra sidan ger tillfälle till 
motion. Jag har precis läst klart 
Leif GW Perssons senaste deck-
are. Lyckligtvis var den tjock, 
boken. Men den satte också punkt 
för ”den hedervärde polisen” från 
våra trakter. Kvar är att finna en 
ny bok att försjunka i efter en 
sådan läsupplevelse, vilket inte är 
det lättaste. Boken ”Hjärnkoll på 
vikten” som är en mycket tunnare 
bok, frestar inte alls på samma 
sätt. Det är nästan så att hjärnan 
värjer sig när den blir avslöjad in 
på bara cellerna. Min hjärna vill ha 
mustighet, smaker och dofter, när 
jag vänder blad. (Tro nu inte att   
jag tänker  läsa boken om kungen. 
Det behöver jag inte eftersom jag 
är så gammal att jag mycket väl 
minns alla tidningsskriverier på 
den tiden).

Ju mer spännande en bok är, desto 
svårare är det att lägga den ifrån 
sig. Ibland domnar både armar 

och ben bort efter några timmars 
krampaktigt hållande i bokpärmar. 
Spänningen släpper inte ens grep-
pet, när det är dags att sova. Så då 
blir det till att snurra runt både i 
tankarna och lakanen, för hur ska 
det gå...

Därför tycker jag mer om att läsa 
böcker än att titta på film. När 
min hjärna får fantisera fritt kring 
karaktärerna och försöka lista ut 
slutet.

Spänning, ja. Ofta är ändå verklig-
heten mer spännande än fiktioner. 
Till och med de små vardagliga 
händelserna kan ibland blir rik-
tiga rysare. Som härom veckan då 
nysnön fallit vilket gjorde att jag 
upptäckte de två röda varelserna 
ute på tomten. Det ena var en räv 
och det andra var grannens 10 
månaders gamla kattunge Fors-
berg, ja, så heter han. Forsberg är 
en riktig tuffing. Han hade burrat 
upp sig och fräste så att räven 
backade på snedden framför mina 
fötter. När sedan räven efter fem 

minuters krypande slutligen smet 
upp i skogen, så tror ni inte att 
kattrackarn sprang efter Mickel!?

Det kallar jag mod eller ska jag 
kanske kalla det ungdomligt oför-
stånd? I vilket fall som helst gjorde 
Forsberg det som min egen gamla 
katt aldrig skulle våga göra. Slö-
ingen som just nu ligger bakom 
mig och snarkar högt, föredrar att 
sitta bakom fönsterglas och titta på 
när andra djur är ute och rör sig.

Sådan herre sådan hund, heter det. 
Vad kallas det då när man har en 
katt som min? Något som ovan-
stående rader vill förmedla? Sådan 
latmask sådan lathund?

Gunilla Fluur

”Därför anser jag att den bästa 
dagen på hela året, är den 21 
december, då vintersolståndet 
gör att vi vänder åter mot de 
ljusa tiderna. ”



Byabladet   •   9

Crescendokören eller ”Puttes 
kör” har blivit ett begrepp i 
Näsåker efter bara två år. 

Putte Kihl startade kören hös-
ten 2008 och arbetar med den i 
tjänsten som församlingsassis-
tent i Ådalslidens församling. I 
dagsläget är det inte mindre än 
35 stycken som varje måndags-
kväll träffas för att repetera. På 
repertoaren finns afrikanska re-
ligiösa- och kampsånger blandat 
med ”vanlig” musik från 50-, 
60-, och 70-talet. 

Kören har haft ett tiotal fram-
trädanden under gudstjänster 

och musikcaféer, på tre av dessa 
har lokala bandet Vispers kom-
pat kören. Sjungandet försiggår 
i kyrkans egna studieförbund 
Sensus regi och Putte menar att 
det är lite av folkbildningsanda 
över kören. Så även om Putte 
är körledare hjälps alla åt med 
hur sångerna ska arrangeras och 
framföras. 

Jag frågar Putte om det är kul 
att leda kören och svaret lyder: 
– Att det är kul ja! Även om man 
ibland kan känna sig trött och 
orkeslös innan man far iväg på 
måndagskvällen, blir man full 

av energi när man repeterat en 
stund, det är endorfinskapande, 
säger Putte.

Vill ni lyssna på Crescendokören 
kan ni passa på den 15 december 
på församlingshemmet då det är 
julmusikcafé. 

Sist, men inte minst: Att delta i 
körverksamheten är öppet för 
alla (just nu saknas det killar). 
Så känner ni att det vore kul att 
få ”rensa piporna”, ring Putte 
och sjung ut ert intresse! 

Christer Borg
Foto: Maja Kihl

Crescendokören

Paul Lundins Minnesfonds 
årliga stipendium har tilldelats 
Christer Borg. Överlämnandet 
ägde rum i samband national-
dagsfirandet den 6:e juni vid 
Hembygdsgården i Näsåker. 

Christer Borg hör till den stora 
skaran av nyinflyttade unga 
familjer och han har visat sig vara 
en mycket stor tillgång för sam-
hället. I likhet med Paul Lundin 
har Christer starkt engagerat sig 
i olika hembygdsverksamheter 

och särskilt i kampen för natur- 
och kulturmiljön i Ångermanäl-
ven och Nämforsen. 

Christer Borg har under möten 
med Vattenfall genom sakliga 
och juridiska argument tillsvidare 
stoppat försöket att häva den vat-
tendom som skyddar turistvattnet 
och förhindra planerad muddring 
av älven nedströms kraftverket. 
Denna muddring skulle helt för-
störa de enda två kvarvarande 
naturliga forsarna, Hundforsen 

och Bastuvallsströmmen i nedre 
Ångermanälven. Jag tror inte 
att det finns någon näsåkersbo 
som inte tycker att detta sam-
manfaller med Paul Lundins 
intresseområde. Nämforsen och 
hällristnigarna är vår hembygds 
största kulturarv och ger Näsåker 
ett namn på Europas kulturkarta.

Christer Borgs övriga meriter 
torde vara kända för de flesta 
Näsåkersbor. Han har i många år

Fortsättning på sid 16

Paul Lundins stipendium
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Luciafirande i Näsåker!
–    S ö n d a g  5  d e ce m b e r  2 0 1 0    –

Luciasmyckena sponsras av Vattenfall. 
Tack till Bilisten, Konsum, Ritzéns, Salong Liss och Moléns Taxi för medverkan i arrangemanget. 

Intäkterna från Luciaröstning och kröning tillfaller ungdomsgården Näsåker.

Lucia besöker:
- Lissgården 16.30
- Kröning kyrkan 18.00
- Markusgården ca: 19.30

Tomten delar ut godis kl. 17 vid Lions 
brasa med försäljning av kolbullar, kaffe 
och lotter på Markusgårdens parkering.

Varmt
välkommna!

90 år fyller den 2 februari f. hem-
mansäg. Erik Johan Hellman i 
Norrmoflo, Ådalsliden. Han är 
född på det hemman han själv 
levt och brukat. År 1908 reste 
han över till Nord-Amerika när-
mare bestämt Wisconsin där han 
arbetade på farmer om somrarna 
och högg timmer i skogarna om 
vintern. det var under denna tid 

han fick smeknamnet ”den starke 
svenske” ty Hellman var inte bara 
storväxt och lång, han besatt ock-
så en enastående styrka. Att lyfta 
en cementtunna på 180 kg ensam 
var ingen konst för honom.

Det berättas en del episoder om 
Hellmans styrka från tiden i Wis-
consin. Vid en timmercamp när 

han var ensam i sin barack kom 
en fruktad slagskämpe till irlän-
dare in och hotade honom och 
ville ha pengar. Hellman grep tag 
i den tjocke och store irländaren 
över bröstet, lyfte upp honom 
och tryckte honom upp genom 
det tunna brädtaket på baracken. 
En annan gång låg Hellman och 
sov då en berusad norrman skulle 

Jag skickar ett urklipp ur Tidningen Västernorrlands Allehanda, VA. Jag har tyvärr inget datum 
på på urklippet, men efter födelseår och nittioårsfirande bör det ju vara 1966. Erik Hellman som 
urklippet handlar om höll sig sysselsatt med många olika saker på äldre dar. Han gjorde bl.a sopar 
med borst av hästtagel och jag är väldigt glad att jag fick en sådan sop av honom. Jag kan också 
nämna att jag hade mycket vårtor inne i en hand och det var ganska besvärligt, men Erik knöt en 
knut på varje vårta och en liten tid efteråt var de bara borta. Jag träffade Eriks dotterdotter Elisa-
beth i somras och hon tyckte det skulle vara trevligt om reportaget kom med i Byabladet.

Linda Svedin f. Kallin

Starke Hellman i Norrmoflo
         firar nittioårs-jubileum
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Adress Våning  Storlek  Yta  Hyra 
Pelle Molinsväg 3 1 3 rum & kök 88 6.173
Pelle Molinsväg 3  2 2 rum & kök 55 4.020
Orrvägen 6 A 2 2 rum & kök 65 4.573
Orrvägen 6 A 2 1 rum & kök 37 2.783
Orrvägen 6 B 2 2 rum & kök 65 4.615
Orrvägen 3 D 2 2 rum & kök 66 4.836
Storgatan 21  1 2 rum & kök 68 4.693
Storgatan 21  1 2 rum & kök 68 4.693
Storgatan 21  2 2 rum & kök 68 4.693
Storgatan 21  2 3 rum & kök 75 5.192
Ängsvägen 32 C  1 2 rum & kök 45 3.480
Ängsvägen 32 A 1 2 rum & kök 46 3.508
Ängsvägen 28 A  1 2 rum & kök 46 3.473

Intresserad? Kontakta: Helen Bystedt 0620-68 28 60

Ewa Norèn Svensson: 0620-68 28 63

Lediga lägenheter i Näsåker!

Mer information om lediga lägenheter finns på:

www.solatum.se

Husvärd för Näsåker / Junsele:
Lars ”Bubben” Lundgren
Du når honom lättast mellan 10–11 
på telefon: 0622-100 76

God Jul

Julöppet advent lör-sön 12–15

försöka ta hans plånbok, men 
”den starke svensken” var på sin 
vakt och gav tjuven en spark så 
att han som en projektil åkte ut 
genom den stängda dörren.

Efter sju år i västern återkom Hell-
man till hembygden, han övertog 
gården, brukade jorden, körde i 
skogen om vintrarna. Dessemel-
lan var han”lasskjussare”, var 
med om att bygga landsvägsbron 
vid Kattdalsforsen och hann ock-
så med att gifta sig år 1916 med 
Anna Sandahl, från Norrmoflo 
även hon.

Numera har Erik Hellman över-
låtit gården till sonen Karl Gun-
nar, men liksom hustrun hjälper 
han fortfarande till ute och inne, 
ty sysslolös kan han inte vara. 
Än är han pigg och kry efter ål-
dern, endast hörseln har börjat 
svika. Men minnet är bra och än 
kan han berätta från sin ungdom 
i Vilda Västern, bl a om det till-
fälle då han för att rädda livet vid 
en förödande präriebrand medelst 
ett rep firade sig ner i en brunn, 
där han höll sig kvar till dess att 
präriebranden passerat.
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Helgseminariet vilket Norrlands 
hällbildnings-sällskap arrange-
rade här i Näsåker den 25-26 
september blev lyckat. 

Vi har därför beslutat att arrangera 
även nästa år, det blir för fjärde 
året i följd. Datum blir då den 
24-25 september.  Även då håller 
vi till i Församlingsgården. 

Nästa års utflykt till vilka kultur-
miljöer vi ska besöka är inte pla-
nerad ännu. Däremot är det klart 
med i stort sett alla föreläsare. 
Vi kommer bland annat att få ett 
program om hällbilder i Nami-
bia samt om ett område i södra 
Sverige där det upptäckts närapå 
10 tusen hällristningar under de 
senaste åren. En föreläsning om 
de ljudfenomen vilka uppmärk-
sammats vid Nämforsen kommer 
att kompletteras med föreläsning 
vilken kommer att göra med jäm-

förelser mellan bilderna vid Näm-
forsen och bilder i norra Norge 
samt på Kolahalvön. Vi har även 
glädjen att kunna presentera en 
föreläsning om indianska hällbil-
der i Kanada. 

Så har lagom till den snart stun-
dande julen har vi även klart 
med en bok vilken innehåller 11 
artiklar om hällbilder. Författarna 
har skrivet om sådana i Norge, 
Finland och Sverige, en av artik-
larna handlar om produktion av 
rödockra i Australien. Som de 
seminarier vi arrangerar sätter 
bokens artiklar in ristningarna vid 
Nämforsen och hällmålningarna i 
Rödockrarummet i ett större sam-
manhang kring hällbilder. Ämnet 
är outtömligt stort!

Bernt Ove Viklund
Foto: Maria Tjärnström

Rödockrarummet III

Hällmålningar finns oftast på iögonfal-
lande platser i landskapet. Som vid denna 
på Vågdalsberget i Ramsele socken. Det 
var en av tre platser med målningar vilka 
besöktes under seminariet i september.

Hej vad det svängde! Reggae 
och dancehall på jamtska var en 
nyhet för mig i alla fall, men roligt 
och dansant var det på hotell 
Nämforsen lördagen 6 november. 

Inte fullsatt men närapå. Och tur 
var väl det kanske, golvtiljorna 
kanske inte hade hållit för flera 
dansande, inte många satt nämli-
gen, trots uttrycket fullsatt…

P-Danjelsa med kompbandet 
Röttran stod för den musikaliska 
upplevelsen. Med en härlig när-
varokänsla och direktkontakt med 
de dansande, utan choser, fann 

bandet och publiken varandra 
direkt. Texterna som levererades 
på svenska/jamtska handlade om 
allt möjligt (till exempel Essinge-
leden i Stockholm och ”hur jäkla 
många bilar kan de ha i N henn 
stan?”) och influenserna kommer 
från Beatles, Bob Marley, Dennis 
Brown och många andra. 

Stort tack till Urkult som arrange-
rade, Brasse som mixade och för-
stås – till P-Danjelsa och Röttran!

Christer Borg
Foto: Ken Day

Reggae på jamtska
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Jag tycker om vintern. Jag 
tycker om mörkret, snön och 
kylan. Ja, jag tycker t.o.m. om 
att bada i kallt vatten. Så kan 
man nog bli när man växt upp 
i Norrland (i Östersund för min 
del, och mycket i fjällvärlden). 
Det blir i alla fall lättare att bo 
och leva här uppe i norr om 
vi kan finna ut finesserna och 
njutningen av varje årstid i 
detta klimat.

Mörkret kan skrämmas, men det 
kan också gömma och skydda och 
föda många saker. Och i mörkret 
syns stjärnhimlen och fullmånens 
sken så klart! 

För att verkligen få ut allt vi kan 
av mörkret och för att göra något 
viktigt av årets mörkaste dag 
och av att det sedan vänder har 
vi på Earthheart Dance Center 
firat Vintersolståndet med en 
Midvinterfest nu i sex år här i 
Näsåker. Vintersolståndet den 21 
december är faktiskt Solvarvets 
(årets) pånyttfödelse, efter det 
börjar dagarna bli längre dag för 
dag och visst är det fantastiskt 
några veckor in i januari då det 
märks att solen stiger högre, 
att dagsljuset är ännu ljusare 
och att och dagarna blir längre 
och hoppfullare på något vis!? 
I många kulturers har man 
firat denna tidpunkt och vi kan 
finna berättelser om solens 
pånyttfödelse i olika mytologier. 
Vår Kristna tradition med sin 
julafton ligger ju också väldigt 
nära denna händelse.

Vi har här i Näsåker firat dagen 
med att uppmärksamma mörkret 
och ljuset ute i naturen i en enkel 
ljusceremoni nere vid forsen 
och sedan vandrat i ett magiskt 
fackeltåg genom Niporna upp 

till byn. Vi har fortsatt kvällen 
med att festa med mat, konst och 
dans och har då visat det som 
hänt i Earthheart-verksamheten 
varje år. De första två åren 
fanns ungdomsgrupper jag 
arbetade med på scenen, de 
kommande tre åren växte min 
egen scenkonst och även en diger 
barnverksamhet med pojkar och 
flickor i olika åldrar som det var 
underbart att arbeta med och se 
på scen! Efter nedskärningar i 
kommunens och kulturskolans 

budget har barnverksamheten 
tyvärr inte kunnat fortsätta som 
förut. Till och med Fia Berggrens 
teaterverksamhet på skolan under 
terminerna rationaliserades bort. 
Som tur är Näsåkers skola driftiga 
och har sökt statliga kulturpengar 
och har därför denna termin 
kunnat ha teater-, akrobatik- 
och dansundervisning med Fia 
och Manuel. Förra året firade 
så min dansverksamhet 10 år 
och då varvade vi ned med en 
mindre födelsedagsfest på själva 
danscentret.

I år startar vi om på nytt i samverkan 
med föreningen Kvinnominne, 
som har samma intresse som oss 
att uppmärksamma ”Naturens 
nyår” - den gamla traditionen 
med Vintersolståndet. Vi kommer 
i samband med Ljusceremonin 
också att ha ett Mörkermöte – ett 
möte med mörkret med Gunilla 
Carlson, lärare och författare från 
Edsele. Det startar i Urhuset, i 
Kvinnominnes lokaler, kl 17.00 
och leder vidare ned till forsen, 
ljusceremonin och fackeltåget. 
Årets nyhet på danscentret är 
Manuel Bojéns dansakrobatiska 
konst så vid Markusgården ca kl 
19.00 möter ni den tillsammans 
med Lasse Abrahamssons 
magiska iskonst! På festen finns 
det soppa med hembakt bröd 
och där leder jag, Åsa, så tillslut 
en önskad lättsam och skön 
Dansverkstad för människor i 
alla åldrar som vill ha en rolig 
stund tillsammans.

Välkomna!!! Och ni som ska 
med ut: Ta på varma kläder, bra 
skor, mössa, vantar och gärna 
broddar!

Åsa Rockberg
Foto: Jenny Staaf, Sebastian Staaf

Midvinterfirande 21 dec
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Så här ser en utrycknings-
styrka från Näsåkers Brandkår 
ut nu. Två mindre bilar och tre 
brandmän (ja, det heter brand-
man även om det är en kvinna). 
På bilden ser vi två av de nyaste 
brandmännen, Thomas Sande-
värn och Helen Nymoen samt 
Kent Lidström som inte är lika 
färsk i brandkåren.

Det har skett lite förändringar, en 
man mindre och lastbilen är borta. 
Fler nyheter från räddningstjäns-
ten i förkortningarnas tecken, 
IVPA och FIP.  FIP står för första-
insats person och är anledningen 
till att vi ofta ser en brandbil på 
byn, brandförmannen har under 
sin beredskapsvecka den med sig 
hela tiden för att kunna rycka ut 
direkt utan den fördröjning det 
innebär att först åka till brand-
stationen. Att utryckningsstyrkan 
minskats med en man (även Jun-
sele och Ramsele har minskat sina 
styrkor) har fått till följd att det så 
gott som alltid larmas två statio-
ner vid olyckor eller bränder.
 IVPA uttydes ”i väntan på 
ambulans” och förklaras så här av 
Rickard Johansson, IVPA-sam-

ordnare, Räddningstjänsten Höga 
Kusten Ådalen: – Detta är ingen-
ting som ersätter ambulansen utan 
är ett komplement till den. När 
det går ett sjukvårdslarm rycker 
två brandmän ut, de är utrustade 
med bl a syrgas och defibrillator.  
 Utbildning och utrustning sker 
nu för att kunna starta verksamhe-
ten efter årsskiftet.
 Allan Bengtsson, produk-
tionschef vid Räddningstjänsten 
Höga Kusten Ådalen: – Vi har 

redan IVPA-verksamhet i Jun-
sele och Ramsele. Junsele var 
en av de första stationerna i Sve-
rige som åkte på sjukvårdslarm 
(1989) och har varit föregångare 
på många sätt. Det känns otroligt 
roligt att nu kunna lägga till Näs-
åker till de stationer som åker på 
dessa larm, avslutar Allan.

Text: Lars Jonasson
Foto: Johanna Lidström

Brandkårsnytt

Välkommen till vår informationskväll:

Räddningstjänsten vill förbättra säkerheten 
för alla er som bor i Näsåker med omnejd

•  Information om IVPA (I väntan på ambulans) 
 – snart start i Näsåker

•  Tips om hur du förebygger åtgärder mot olyckor

•  Hur vi ser på era bostäder ur brandsynpunkt

Markusgården torsdag 2/12, kl. 18.30
Funderingar inför träffen? Ring:

Kent Lidström, 070 645 97 21 eller Peter Norell, 070 268 18 81 

Försäkringsbolaget Dina försäkringar finns med och svarar på 
frågor angående ert försäkringsskydd i händelse av brand   

Vi bjuder på fika 
den 2/12

Välkommen!
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Önskar alla mina nya och gamla kunder 
en riktig God Jul & ett Gott Nytt år! 

Utför alla sorters arbeten inom
Mark & Anläggning, Lastning, 
Snöröjning, Buskröjning
Även försäljning av vägtrummor mm

0622-400 22, 070-525 19 10
Norrtannflo 203, 880 30 NÄSÅKER
e-post: lennart@stromboms.com

 

Strömboms 

Entreprenad

Byggnadssnickerier
i specialutförande
efter ditt önskemål

• Portar
• Fönster
• Trappor m.m.

Industrivägen 4, 880 30 Näsåker
Tel: 0622-103 04
Fax: 0622-101 20

Utför alla sorters arbeten inom
Mark och anläggning

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

0622-400 22 • 070-525 19 10

Norrtannflo 203, 880 30 Näsåker
e-post: lennart@stromboms.com

Vackra och prisvärda

Smycken
En uppskattad julklapp

Beställ och du har dina 
smycken inom en vecka!

www.kortosmycken-mm.se

Jag önskar alla mina 
kunder en riktigt 

God Jul och ett Gott Nytt År!

Anita Rahn 0705 87 84 58

Välkommen till
advents- och 

julgudstjänsterna 
i våra församlingar

För predikoturer, se
annonser i TÅ torsdagar.

Pastorsexp tfn 0622-100 21

Åren går...

Mjuk och smärtfri är
skönt att vara.

Ge dig själv en ny vana!
Massage, Healing

Ljusrummet är öppet
Julklappstips:

Presentkort, konst mm
Mottagning i Urhuset

Näsåker
Tidsbeställning Nina Pudja

070-21 24 225
0622-101 34

Stort tack till alla mina
kunder för detta år

www.pudja.se

Helen på Råklippet, 076 778 00 58

Här hittar du en välbehövlig julklapp till henne/honom.
Nu finns även en ny fräsch stylingserie från Matrix!
Har nu även Matrix Biolage hela serie som gör under för
alla hårtyper.
Hemsida inom kort med olika erbjudanden.

2-årsjubileum vid klipp och färgning:

Gratis brynplock 
och brynfärgning 
t om 15 december

God Jul & Gott Nytt År!

NÄSÅKERS MEDBORGARKONTOR

www.solleftea.se
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ERBJUDANDE FREDAG 26/11:
Tanka för minst 400:- och du får 
köpa en dunk Bilistens motorolja, 
4 lit, för halva priset!

Vintertider: vardagar: 7 - 20  •  lördag: 9 - 19 • söndag: 10 - 19

varit redaktör för Byabladet, som 
ju bland annat kommit att bli ett 
forum för bygdens historia. Även 
Byabladet-Special, ett samling-
nummer för hela “Västra” från 
2005 hade Christer som upphovs-
man. I detta specialnummer finns 
en mängd artiklar med anknyt-
ning till områdets hembygdshis-

toria.  Christer Borg har också 
bidragit med egna artiklar där 
han utforskat Norrmoflos histo-
riska utveckling. Han också varit 
primusmotor i Näsåkers lokalra-
diostation som är ytterligare ett 
forum för spridning av vår hem-
bygds kultur och historia.

Christer Borgs oförtrutliga kamp 
för att rädda Nämforsen, Bastu-
vallsströmmen och Hundforsen 
mot Vattenfalls ödeläggande verk-
samhet är enligt Minnesfonden en 
ovärderlig insats för hembygden. 
Att man från Vattenfalls sida totalt 
utan känsla för Nämforsens kultur-
arv vill riva upp en vattendom och 
strypa den lilla vattenström som 
under sommarmånaderna skänker 
liv och därmed ökad förståelse för 
stenåldersjägarna “heliga hällrist-
ningskatedral”, är beklagligt och 
tragiskt. Har vi inte motstånds-
kämpar som Paul Lundin och 
Christer Borg som träder fram och 
engagerar sig för vår stolta kultur-
historia och för vår vackra natur 
vad har vi då för hembygd kvar?  

Motiveringen till stipendiet för 
denna mångsysslande hembygds-
kämpe har Minnesfonden formu-
lerat enligt följande:

Under vårvintern 2011 (datum 
ännu ej fastställt) kommer Chris-
ter Borg att hålla ett föredrag  med 
rubriken ”Striderna kring Näm-
forsen igår, idag och i morgon.”  
Se kommande annonsering.

Nils-Erik Humlesjö
Ordf. Paul Lundins Minnesfond 

Oförtruten kämpe 
för forsarnas frihet.

För laxens fria 
vandringsvägar.

För hembygdens skönhet.
Grävande entusiast 

i Ådals-Lidens nutida och 
historiska mylla.

Svävande visionär 
i kommunens etermedia.

I sann Paul Lundinsk anda.        
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Öppettider
Måndagar – Fredagar:

07.00-16.00
Lördagar – Söndagar:

(samt övriga helgdagar)
Stängt

Beställning av sjukresor och
färdtjänst görs via Samtrans
beställningscentral, telefon
0620-439 00 (Dygnet runt)

Bussresor samt övriga resor
bokas: mån-fre 07.00-16.00
på vår telefon 0622-101 01

God Jul & Gott Nytt År!

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

God Jul
&

Gott Nytt År!

Handelsbanken
Näsåker  0622-10013

Storgatan 12, Näsåker • 0622 - 102 02
Öppettiderna är flexibla efter era önskemål

Öppet hus på skyltsöndagen!
kl 15 – 17.30 

Ni bjuds på lite smått och gott!

...firar 2-års jubileum
...och invigninger min NYA 
”Boutique” den 1 december          
•  Handgjorda silversmycken
•  Second hand artiklar, både saker  
 och kläder
•  Lite presentartiklar och barnklä-
 der i olika naturmaterial

Stort tack för det gångna året... God Jul och Gott Nytt År!

  Medlemskap 50:- / år 

Kontakta Aktiv Ungdom lokalt:
aktivungdom@solleftea.se                    
  eller ring: 0622-67 58 00

www.aktivungdom.nu

 Gemenskap
     Utbildningar
        Kreativitet
     Samarbete  
 Aktiviteter

Julgransplundring
15:e januari, kl: 13.00

Hela byn tillönskas 

en härlig julhelg! 

Stämningsfullt fika 
med Näsåkers Lucia

13 december, kl: 18.00

För information:
Ulla 0622-301 69 / Helena 0622-300 66
Se mer på hemsidan www.asmon.se

Markusgården 26/11, kl 19
www.torvision.se med stöd av Film Gävleborg
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Storgatan 23, Näsåker. Tel: 0622-106 40 

Produkter för både hår och fötter
Presentkort – alltid lika uppskattat

Vi önskar alla våra kunder samt vänner 
en härlig adventstid och en riktigt god jul!

Linda, René och Marie

Fixa julkappen hos oss!

Undertecknad växte upp på en 
liten gård i Gråbo, ett par mil 
utanför Göteborg. På en gård 
strax intill mitt hem arbetade 
en flicka som hetteAnna-Lisa 
Tidén. Hon var från Näsåker 
och hade sin skoltid i Holafors.

Hon var husmor åt en familj 
från Göteborg. Vi träffades 
1940. Jag arbetade som målare 
men det var ont om arbete just 
då. Men det blev 18 månader 
i det militära. Vid ett tillfälle 
tog vi tåget upp till Näsåker, vi 
hade cyklarna med oss så att vi 
skulle så att vi skulle kunna se 
oss omkring. När tåget stannade 
vid Ådals-Lidens station och 
jag fick se älven och vattenfallet 
och naturen runt det hela, så 
föddes intresset för det vackra 
norrländska landskapet. Efter 
en vecka var vi hemma igen.
Vi gifte oss påskafton 20 april 
1946. Efter moget övervägande 
flyttade vi till Borås 1949, där 

vår son Jan-Erik föddes 1951. 
Efter en tid fick Anna-Lisa plats 
i Borås kommun som husmor 
och kokerska för två skolor. Jag 
arbetade på en firma i Borås. 
Åren gick fort med stort socialt 
umgänge, men varje år planerades 
in en eller två veckors semester i 
Näsåker, det blev nästan 50 år. De 

första åren bodde vi mest hos 
släkten, Edvin Westin i Åsmon, 
Gunhild Pallin i Åsele eller Sven 
Tidén i Näsåker. Men sedan 
enbart på Näsåker Camping. 
När man svänger av väg 90 ner 
mot Ådals-Lidens vackra kyrka 
med den lilla parken och förbi 
Pelle Molins stuga och får se 

hembygdsparken, då är man 
hemma.

Otaliga är de dagar och kvällar 
som vi samlats i någon stuga 
eller på en altan för en bit mat 
eller en kopp kaffe. En mycket 
avstressande miljö. Många år 
hade vi med oss familjer och 
vänner från min hemort, alla lika 
förtjusta i Ådalen från Sundsvall 
och norrut. Men mest av allt 
blev det ändå hembygdsparken 
i Näsåker med sina stora och 
små stugor, hembygdsstuga, 
bagarstuga, servicehus och 
järnvägen runt det hela med 
Ångermanälven i bakgrunden.

Men åren gick fort och efterhand 
upplöstes skaran av naturliga skäl 
och nu har även jag blivit ensam 
sedan något år och bor nu på ett 
äldreboende i Gråbo. Ett stort tack 
till hela Näsåker och inte minst 
till värdparen på Campingen.

Evert Edvardsson, Gråbo

Det kom ett brev 
                 till redaktionen...

”När man svänger av väg 90 
ner mot Ådals-Lidens vackra 
kyrka med den lilla parken och 
förbi Pelle Molins stuga och 
får se hembygdsparken, då är 
man hemma.”

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

www.nipoptik.se

Hos oss får
du kompetens,

valfrihet
och omtanke

Välkommen!
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Tel: 301 43

Entreprenadmaskiner
Mark- och vägarbeten
Snöröjning mm

IngaMari Solders 
Rosenterapeut och Beröringspedagog

Mottagning i Tannflo, Resele
ingamari@vildros.com

Tel 0622 103 99, 0703 47 50 97

www.vi ldros .com

Två olika metoder 
Rosenmetoden

TaktilStimulering

Hjälp till avspänning

Välkommen!

God Jul & Gott Nytt År!

Det kom ett brev 
                 till redaktionen...

Midvinterfest

Välkomna!
Arr: Kvinnominne 

& Earthheart Dance Center

Samling i Urhuset kl 17
för Ljusceremoni vid forsen

Markusgården kl 19
Ute: Elddans & Iskonst

Inne: Soppa & Dansverkstad 
med Åsa Rockberg

Inträde: 110 :- / ungdom 50 :- 
/ under 12 år gratis

Tisdag 21/12
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• Anders Näsström
• Byalaget
• Catarina Molinder
• Centrumhuset
• Engströms Rör
• Essys Hantverk
• Flintabaren
• Fäbodammen
• Görans Schakt
• Handelsbanken
• Hembygdsföreningen
• Ingelas Café
• Kilamons Plantskola
• Konsum
• Loppis
• MEAB
• Medborgarkontoret
• Mählers Smide
• Nisab
• Näsåkers Brandmannaklubb
• Näsåkers Camping
• Näsåkersmacken
• Näsåkers Snickeri
• Näsåkers Taxi
• Omsjö Camping
• Ritzens Livs
• Salong Liss
• SG Marskinrep
• Sigges Camping
• Solatum
• Stures Rör
• Tenglunds Maskin
• Urkult
• Vattenfall
• Ådals-Lidens Fiskevårdsför.
• Ådals-Lidens församling
• ÅSK 

Handelsbanken
Näsåker  0622-100 13

Vi...
...finns där du bor.

...satsar på Näsåker. 
...har kontor här 

sedan 1921.

Välkommen till oss !

Tack för sponsring till 
blommor och flaggor...

...från alla oss på byn!

Byablomman

2010

Lördagen 25 september var det klädbytardag på Markusgården. 
Fullpackade bord med framförallt barnkläder, men också en del 
sportartiklar för barn fanns till salu och byte.

Välbesökt och trevligt var det och klass 6 i Näsåkers skola stod 
för kaffe och kaka. 

Christer Borg
Foto: Karin Jansson Borg

Klädbytardag
  på Markusgården
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Nya Begravningsbyrån
Sollefteå

Roger Söderström

Ombesörjer allt vid dödsfall.
Bouppteckningar, testamenten, etc.

Jour dygnet runt.

Storgatan 74 • Sollefteå
Tel: 0620-510 14

Välkommen till Fäbodammen! 
Vintertider: 11-18. Helger stängt.

God Jul & Gott Nytt År!
Sture och Marianne Persson

tfn: 0622-101 00, 101 86 • 070-649 39 81 • 070-656 49 06

Ingelas Café

Storgatan 23, Näsåker • 0622-10510

4:-styck

God Jul och 
Gott Nytt År! 

Julklappstips! 
Presentkort på kurs, 20% rabatt

Vi önskar alla en fridfull julhelg 
och allt det bästa inför 2011!

GOD JUL
&

GOTT NYTT ÅR!

B R A N DM U S E E T
N Ä S Å K E R

Semesterstängt 31/12 - 9/1
Välkommen!

...hela december!

Småkakor...

•  SERVICE efter biltillverkarnas krav med  
 giltig servicestämpel
•  Alla slags REPARATIONER, även bilel
•  Vi släcker varnings- och servicelampor,
 FELDIAGNOS från 250 kr
•  Däckservice
•  Service och reparation av trädgårds-
 maskiner, cyklar, ATV, 
 båtmotorer mm. 

Vi reparerar och servar alla bilar!*

*t.o.m årsmodell 2010

3 års
garanti på reservdelar

levererade av
Mekonomen

www.egetbevag.se 

Klädbytardag
  på Markusgården
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VÅGRÄTT:
 6.  Anger riktning
 8.  Är också en violin
 9. Sås som stötts i mortel
11.  Spanskt han
12.  Är ön Milos
13.  Utförs till technomusik.
14.  Plusgrader
15.  Ytmått
16.  Rysk tsar
17.  Driver moderna bilar
19.  Stillsamhet
20.  Romersk väg
21.  Kom ut på marknaden 1982
22.  Numera oftast du
23.  Stark blåst med snö eller regn
24.  Presens av vara

25.  Betyg
26.  I kyrka eller bland djur
28.  Uppfann fotofonen
30.  Kan medfölja tomte
32.  Kungsfisk
33.  ”Krutrök”
35.  Grunda
37.  Börjar i mars
40.  Ogunst
41.  Förkortning för kejsare
42.  Sådana dokument beskriver 
  samverkansrutiner        
43.  Skulptur av Michelangelo
45.  Med kalv
47.  Fäste ihop
50.  Engelska i USA
51.  Undernollresultat

53.  I minne
54.  Elektricitet
55.  Besvärat
58.  Utan vind
59.  Amerikansk förkortning
61.  Kan man ge någon
62.  Lägga oj på
63.  Lägger samfunden stor vikt vid
65.  Ohejdat drickande
68.  Den placeringen vill oftast 
  idrottsmän nå
69.  Så kan sj-ljudet också stavas.
70.  Rinner genom Nantes
71.  Festklänning
73.  Driver handel med värdepapper
74.  Preposition
75.  Motsats till andra
76.  Får teälskare piggare
78.  Stort anseende
80.  Smila
81.  En dröm i öknen

LODRÄTT:
 1.  Modernt utomordentligt
 2.  I portal
 3.  Hög på stark ost
 4.  Lars af Malmborg
 5.  Nej, nej, nej…
 6.  Något andra ser av dig
 7.  Knäppgök
 8.  Sagoväsen
10.  Tors hustru
14. En viss sådan lärde oss mat-
  lagning
15.  Uppsyn
18.  Förbunden
25.  Kortspel
27.  Äldre stavning på afrikansk stat
29.  Fågel
31   På den finner man texten
34.  Tempo
36.  Äldre stavning av avträde
38.  Tetrao tetrix
39.  Fransk kung
44.  Gärde
46.  Betalningssystem
48.  Tvist, dispyt
49.  Fattigdom och kolera
52.  Pant
56.  Graciös
57.  Växt i vatten
60.  Prästrock
64.  Kortnamn på miljonstad
66.  Tillhörighet
67.  Känd åsna
71.  Ingår i arv
72.  Chiffonjé
73.  Vall
74.  Kallades även Aun
76.  Gripa
77.  Datorord
78.  Besvikelseord
79.  Har löv

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10

11 12

13

14 15 16 17 18

19 20 21 22

23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36

37 38 39 40

41 42 43 44 BOSSE

45 46 47 48 49

50 51 52 53 54

55 56 57 58

59 60 61 62 63 64

65 66 67 68

69 70 71 72

73 74

75 76 77 78 79

80 81

Skicka lösningen senast den 21/3 till Bo Lundgren, Lärkvägen 13, 88030 Näsåker. Först rätta lösningen vinner en Triss-
lott. Märk kuvertet ”Byakrysset”. OBS! Vinsten hämtas ut på Näsåkersmacken av vinnaren! 
Glöm inte namn och adress. Lycka till!

Byakrysset 4 / 2010

Namn:________________________________________________   Adress:_______________________________________________________________
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Nästa nummer kommer ut vecka 16
Skicka artiklar och annonser före den 3 mars

F Ö N S T E R V Y
Å E T V I R R A
L E G I T I M A N

O M S L A G L A K I A
U E U R A S I E N P K
N  Y M F L E G A S L Å R
D A T T L A P L U T O
V I N D Ö G A D U N A N
I T R A N D A N S D I
K L I A Y E N T E R O S
L I S M A A P A A R M
I N K A S T P I Ö R E
G E T S T O L T S E R A
K Ä R I L A L F T A N
R R K I V I L L E R N
A S D I T S Y R O V A
S O L Å R I K N U T E N
C E L E F A N T T E D
H Ö M A T A O Ä R E A

M T R O S E N T A G G

Lösning på Byakrysset 3 / 2010

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

Prenumeration
Alla hushåll i Näsåker får
Byabladet. Övriga i Sverige
kan prenumerera, det kostar 150 kr/år. 

Sätt in pengarna på PG 16 90 33-8 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.

april • påsk
BYALAGET

N
Ä

SÅ K E R S  S A M V E R K AN

Byabladet

Nr 3 2010 • Årgång 11

Björnfrossa                                   sid. 14Åsmons nygamla handelsbod sid. 6

Och så kom tåget... sid. 3

Höst-
   numret!

Hösthälsningar!

Glada Byarutan

När skolavslutningen äntligen är över har Gudrun bråt-
tom hem med betygen. När hon visar sin pappa dem 
grubblar han fundersamt:
– Vad står alla dessa IG:n för?
Gudrun ler och svarar stolt:
– Imponerande Gudrun!

Kalle ringer sin son i Stockholm några dagar före 
julafton.
– Jag vill inte förstöra helgen för dig, men jag måste 
tala om att din mamma och jag ska skiljas. 45 års 
olycka får räcka!
– Vad pratar du om pappa? skriker sonen i luren.
– Vi står inte ut med varandra längre och jag orkar 
inte prata mer om det. Ring din syster i Kiruna och 
tala om det för henne.
Panikslagen ringer sonen till systern, som explode-
rar i telefonen:
– Aldrig i livet att de ska skiljas, säger hon. Jag tar 
hand om det här! Hon ringer omgående pappan och 
säger bestämt:
– Ni ska inte skiljas! Gör ingenting förrän vi 
kommer!
Pappan lägger på luren och vänder sig till sin fru 
med orden:
– Det är okej. De kommer hem till jul och de betalar 
resan själva.

Vinnare är Ewa Persson, Kramfors, som vinner 
en Trisslott. Grattis!
Vinsten hämtar du på Näsåkersmacken.

11 st insända lösningar.



Först i kommunen med EU-certifierad utbildning inom värmepumpinstallation

Sture: 070-64 93 981  •  Jesper: 070-692 23 98  •  Illern: 070-284 91 11

Vi önskar våra nya och gamla kunder en God Jul & Gott Nytt År!

Vi vill önska alla barn,
ungdomar, föräldrar samt skolpersonal

En God Jul och Ett Gott Nytt År!
Välkommen in till U-gården på skyltsöndagen

vi bjuder på glögg , saft och kaffe.

Kom och delta i vår julpyntstävling!
Näsåkers Hem och Skola förening


