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Redaktionen tackar för sig!
Nu är det dags att återigen tacka för mig. Jag har gett Birgit 
ett par handtag för att få ihop ännu en tidning, och Britt-Inger 
har fått våra kära och trogna annonsörer att ställa upp ännu 
en gång, för att kunna ge ut årets och upplagans sista nummer. 
Det känns lite vemodigt, då vi vet att så många läser denna lilla 
tidning och uppskattar den. 
Jag vill också här ännu en gång passa på att tacka alla som 
under årens lopp bidragit med att skicka in material och även 
brev med rosor år oss, så att vi har fått ny energi till nya tid-
ningar. Det har verkligen varit roligt att få vara med om att 
göra tidningen, men allt har sin tid och nu tackar vi för oss. 
Om några av er som läser det här får för er att ni vill göra ett 
nytt Byablad, så är det bara att ni hör av er till oss, så ska vi 
gärna dela med oss om hur vi gjort. 

Karin Jansson Borg
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Vad händer med vårt inland? 
Den viktiga infrastrukturen 
i form av järnväg håller på 
att urholka befolkningsantalet 
ytterligare. Nu är det fastlagt 
att nästa höst försvinner nattå-
gen från Långsele! Glöm resor 
till släkt och vänner söderut, 
företrädesvis västkusten och 
Skåne. Glöm besök av dem här 
hos oss. Vi blir mer och mer 
avskurna från omvärlden och 
då blir det lätt att få tankar på 
egen flytt. Släpp den!

Jag tänker på de nätter vid Lång-
sele station, hur människor hukat 
i mörker och kyla, för att kunna 
ta sig vidare i landet. Omöjliga 
tider och ändå så står alla åldrar 
där och väntar troget på tåget. 
Men det räcker tydligen inte. Vi 
kan inte bli fler när förutsättning-
arna för folks resande förhindras. 
Bilen är snart inget alterna-
tiv. Frågan är hur ska vi kunna 
påverka och hindra direktiv som 
skapas bakom skrivbord, på plat-
ser långt bort från vår verklighet? 
De osynliga händer som skriver 
under våra öden.

En hopplöshetens känsla kom- 
mer dessutom över mig när jag 
ser våra kalhyggen. Hur skogen 
skövlas och tas ifrån oss, för att 
längs vägarna fraktas söderut. 
Det industriella skogsbruket är 

förödande för flora och fauna. 
Men vad bryr sig storbolagen om 
det? Det är pengarna som styr. 

Därför känns det bra när jag 
tänker på den demonstration vi 
gjorde för några år sedan ute i 
skogen, då vi hindrade helikop-
terns skogsgödsling så gott vi 
kunde. Hör nu på radion att göds-
lingen ökade 200 % förra året! 
Obalansen i naturen som detta 
orsakar leder bland annat till att 
blåbären minskat. Rubbad balans 
visar sig alltid efteråt, när det är 
för sent.

Att vi dessutom istället för en 
naturlig gammelskog ska få en 
skog av vindsnurror gör att man 
bara vill dra en filt över huvudet 
och försvinna. Vindkraftsparker 
som drar in pengar till ägare, 
långt borta, och som på inget vis 
kommer att underlätta livet för 
oss boende i bygderna. När våra 
gatuljus släcks ner i besparingsåt-
gärder för att kommunen inte har 
råd att låta sådan grundservice 
kosta, då är något fel! Väldigt 
fel! För det är vi ute på landsbyg-
den som får betala kommunens 

felprioriteringar. Varför ska vi 
då producera än mera ström med 
vår unika natur som mjölkko? Vi 
är exploaterade liksom många 
andra ursprungsbefolkningar runt 
om i världen! Norrlänningen är 
ett utdöende släkte! Därför får 
vi vara tacksamma för alla flyk-
tingar som kommer till oss och 
på så sätt ger oss hopp om ökad 
folkmängd.

Nej gott folk, nu måste vi göra 
något! Vi kan inte längre sitta i 
stugorna och vänta på bättre tider. 
Börja prata med varandra om vad 
ni ser och iakttar i mark och skog. 
Prata med varandra istället för att 
drunkna i tv-program och exper-
ters uttalande. De är också köpta 
av pengar. Vi här, har inga pengar 
men vi har varandra! Det är guld 
värt. Det är den sociala ekonomi 
som vi kan räkna med. Den som 
är unik för oss i vår bygd och 
som har attraktionskraften till att 
det ändå finns människor som vill 
flytta hit till området! 

Med dessa rader får jag tacka 
för mig och min medverkan i 
detta trevliga Byablad under de 
år som gått. Nu är det dags för 
nya krafter att ta vid. Och det 
gäller även dig, kära läsare!

Gunilla Fluur

”Omöjliga tider och ändå så 
står alla åldrar där och väntar 
troget på tåget. Men det räcker 
tydligen inte”

Spalten
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Med början 1996 har nu 17 
hällmålningar dokumenterats 
inom nordvästra Ångerman-
land i Västernorrlands län, 
de två senaste har upptäckts i 
Junsele av Annika Söderlind. 
Innan dess var en hällmålning 
känd i området, den vid Bratt-
forsen i Vängelälven. Den upp-
täcktes av Bo-Göran Hedberg 
1980. Sedan några år tillbaka 
har området ”döpts” till Rö-
dockrarummet. Vid en större 
översikt märker vi att antalet 
målningar är ovanligt många 
inom en sådan begränsad yta 
vilket i detta fall rör sig om 
ungefär 4 x 4 mil. En fråga vi 
kan ställa oss är om det kan fin-
nas ännu flera målningar inom 
denna yta. För min del finner 
jag det så.

Fjällsjöälven och Faxälven samt 
bifurkationen Vängelälven, vil-
ken förbinder de två stora älvarna 

rinner igenom den huvudsakliga 
delen av Rödockrarummet. Fjäll-
sjöälven rinner som bekant in i 
Ångermanälven strax ovanför 
Nämforsen. Den platsen är även 
i internationella kretsar känd för 
sina omkring 2 300 kända häll-
ristningar. I dess direkta närhet 

finns även flera stora boplat-
ser kända. På en annan boplats, 
uppe vid Råinget några få kilo-
metrar uppströms Nämforsen, 
finns bland många andra fynd 
även skifferspetsar med ristade 
motiv. Här märker vi att bildvärl-
den vid tiden det begav sig varit 

ytterst fasta, som på hällarna, 
eller mycket små och bärbara, 
som med de några få gram lätta 
skifferspetsarna med ristade mo-
tiv. Hällmålningarna vilka är av 
rödockra finner vi på berg och 
block i speciellt utvalda miljöer i 
landskapet. 

I följande artikel presenteras 
mycket översiktligt ett, vad jag 
idag vet, enastående fynd be-
stående av en vattenslipad sten 
(kanske från någon isälv i västra 
Ångermanland) med inslag av ett 
ristat motiv tolkad som en älghu-
vudstav vilken i sin undre kant 
tycks vila mot en konväx linje. 
Men inte nog med det. På den 
mjukt formade och lätt bärbara 
stenen är utan tvekan även en till-
knackad mindre yta på vilken ste-
nen kan balansera (se bild). Den 
alldeles speciella detaljen hade vi 
missat trots upprepade noggranna 
studier. Här ska därför speciellt 
tackas Sveriges främsta experter 
på hällristningar; Roger Wikell, 
Sven-Gunnar Broström och Ken-
neth Ihrestam! Fyndet tycks vara 
det enda kända där vi finner ett 
ristat/hugget motiv på en bärbar 
sten vilken upptäckts helt nära en 
hällmålning. Fyndet kan komma 
att påverka tolkningarna av häll-
bilder och får därför betecknas 
som ovanligt intressant.

Vid mina efterforskningar som 
pågått under en tid framgår att det 
inte tycks finnas någon känd, el-
ler åtminstone publicerad, mot-
svarighet till det aktuella fyndet. 

”Vid mina efterforskningar 
som pågått under en tid fram-
går att det inte tycks finnas 
någon känd, eller åtminstone 
publicerad, motsvarighet till 
det aktuella fyndet”

Bärbar sten med ristning 
funnen intill hällmålning
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Boktips:
Bernt Ove Viklund. 2002. 
Några av hällmålningarna i 
västra Ångermanland. Studier i 
Regional Arkeologi 2: Hällbil-
der och hällbildernas rum (red. 
Klang, Lindgren, Ramqvist). 
Mitthögskolan. Örnsköldsvik.
Bernt Ove Viklund & Ma-
ria Tjärnström. 2006. Alces 
Ocra- röda älgens rike. Skogs-
styrelsen Rapport 2006: 2. Do-
kumentationsuppdrag av läns-
styrelsen i Jämtlands län.
Bernt Ove Viklund & Ma-
ria Tjärnström. 2007. Häll-
målningar skvallrar om älgens 
vandringar genom historien. 
Skogsstyrelsen Skogs Eko. Nr 1. 
Rödockrarummet. Artiklar 
från 2008, 2009 och 2010 års 
arkeologihelger i Näsåker. Re-
daktörer Maria Tjärnström & 
Bernt Ove Viklund.

Forskarna som kontaktats är 
(eller var) verksamma i Sverige, 
Norge, Finland och därigenom 
kontakt mot Ryssland och Sibiri-
en, samt Kanada och i Australien.

För närvarande pågår arbeten 
med två artiklar om det enastå-
ende fyndet. Den ene av dem ska 
publiceras i vår kommande bok 
om hällbilder. Den kommer om 
allt går som vi planerar ut under 
försommaren 2012. Vi som gör 
det är Maria Tjärnström, Annika 
Söderlind och jag själv. Som läsa-
ren kanske vet har vi, Norrlands 
Hällbildnings- sällskap, tidigare 
publicerat boken Rödockrarum-
met. Även den kommande boken 
handlar om hällbilder. Fyndet 
kommer även ett publiceras ge-
nom INOR, en internationell pu-
blikation på engelska och franska.

Text: Bernt Ove Viklund
Foto: Ellen Samuelsson Viklund

Ett sent erkännande från

en busig grabb
Att ungar har hittat på olika ”bus-streck” för att förgylla skolda-
garna har förekommit i alla tider. Jag fick ett brev (egentligen ett 
mail) från författaren Ingvar Norlin, som växte upp i Krånge. Med 
intresset för hembygden som gemensam nämnare har vi haft en 
trevlig ”brevväxling”. På sin tid var Ingvar elev vid den gamla sko-
lan (numera Kursgården HUNDraelvan) – och det mesta av nedan-
stående lär väl vara preskriberat idag.

Håll till godo med lite ”hyss” från Åsmon! Vi lämnar ordet till Ingvar:

”Visst gjorde vi små rackartyg där på skolan som jag börjar komma 
ihåg. Det är ju så här i livet att vissa saker försöker man dölja, men det 
finns lagrat i ”dataregistret” och kommer fram när man börjar tänka. 
Här kommer lite rackartyg:
På vintern åkte många av oss skidor till skolan, då var det inte ovanligt 
att vi pojkar strök vatten under någons skidor, och resultatet av detta 
kom ju fram när det var hemfärd. 
Mellan Tängnaders (nuvarande 
Berghs) och skolan fanns ett högt 
staket, ca. en meter från skolans
vägg. Nu skulle vi pojkar, så klart, 
tävla om vem som kunde åka snab-
bast runt skolan. Jag hade ingen 
egen cykel men fick låna Kjell Lid-
grens. Jag satte en våldsam fart och inte kunde jag hålla balansen i 
det smala utrymmet mellan vägg och staket, utan brakade rakt in i 
staketet. Kjell blev inte glad och själv skrapade jag mig rejält på ben 
och armar. Ibland var det någon elev som var på väg till ” huset ”, och 
då blev det krock. 

”Jag satte en våldsam fart och 
inte kunde jag hålla balansen 
i det smala utrymmet mellan 
vägg och staket, utan brakade 
rakt in i staketet”

Fortsättning på sid 20
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God Jul

Julöppet advent lör-sön 12–15

På Earthheart Center i Näsåker 
har nu tjugo elever examinerats 
i en dans- och pedagogutbild-
ning. De första två färdigutbil-
dade Earthheart pedagogerna 
har diplomerats och tio till är 
på väg till sitt yrkesdiplom.

Under fyra år har dessa elever stu-
derat vår kropps inneboende vis-
dom, vår emotionella intelligens 
och människans samspel med na-
turen. Livsharmoni har uppnåtts, 
livsdrömmar har blivit verkliga 
och tjugo innerliga danskonstverk 
har skapats, flera av dem går nu 
vidare ut i världen tillsammans 
med ivern att undervisa växande 
människor i denna kunskap.

Vi som utbildat tackar våra sko-
gar, nipor, forsar och berg för 
samspelet med dem. Vi tackar 

också alla andra entreprenörer 
i bygden som erbjudit vår verk-
samhet mat, husrum, transport, 
marknadsföring, hantverk, bas-
tu-, pulka-, musik- och historik-
upplevelser. Det har stärkt helhe-
ten och dess utveckling.  

Ett nytt dans- och utvecklingskon-
cept med läkande och konstnärlig 
verkan har fötts, växt upp och be-
gett sig ut i världen.

Våra kursarrangemang här i Näs-
åker upphör för ett tag medan 
vi och konceptet besöker andra 
vackra platser i landet och världen.

Tack! 

Åsa Rockberg, Earthheart Center
Foto: Jenny Staaf, IngaMari Solders 

   

Två färdigutbildade
Earthheart pedagoger

Examinerade Susann Rhode 
från Tyskland

Tack Karin och Christer Borg 
för den kompetens det glö-
dande engagemang och den 
positiva och möjlighetssö-
kande attityden ni har givit 
till oss i bygden.
Det har varit en källa till mo-
tivation för mig att driva min 
verksamhet här.

Åsa Rockberg
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Varför jag poängterar exami-
nerade är att det redan 1777 
kom ett reglemente som för-
bjöd oexaminerade barnmor-
skor att utöva yrket. I socknen 
bodde säkert hjälpgummor av 
skiftande kvalité, och dessa fö-
rekom också när socknen hade 
anställt en barnmorska, det var 
inte alltid säkert att barnmor-
skan hann fram i tid med tanke 
på hur stora distrikt de hade. 
Men det fanns en önskan att få 
bort dessa självlärda eller att 
utbilda dem. 

Reglementet väckte dock så stora 
protester att man tog bort den. 
Men 1819 var socknen skyldig 
att anställa en examinerad barn-
morska. Vilket inte alla socken-
män var glada för, de tyckte det 
var en onödig utgift att bekosta 
en barnmorskas utbildning och 
resa. Samma år kräver Collegium 
Medicum att alla barnmorskor 
ska utbildas i Stockolm vid lan-
dets första sjukhus, Serafimer-
lasarettet som också hade barn-
bördsavdelning.

Det var kyrkoherden som drev 
frågan att anställa en barnmorska 

i pastoratet. Liden låg under Re-
sele pastorat vid den tiden. Det är 
också i Resele Cecilia bor.

I sockenstämmoprotokollet från 
den 15 juni 1810 kan man läsa 
att kyrkoherden talar för ortens 
behov av att anställa en exami-
nerad barnmorska samt de övriga 
församlingarna i detta pastorat 
och att de ”…snart förklara sig 
benägne att ingå i gemensamt 
underhåll för en sådan person, 
samt att Jungfru Cecilia Car-
ling vars goda frägd här var af 
flere känd, redan till undervis-
ning i barnmorskekonsten ha 
till Stockholm avrest med något 
understöd af någre välmenande 
ståndspersoner.” 

Ett år senare 1811 har hon åter-
kommit och anställs av försam-
lingen, årslönen hon får är en 
kappa (4,58 liter) god korn av 
varje skatterök, ”samt efter råd 
och lägenhet betala hvarje dess 
embetes åtgärd.”

Sen hittar jag inte så mycket mer 

om Cecilia Carling i socken-
protokollen, i ett protokoll från 
Resele 1827 står det att Barn-
morskan Madame C. Gran får av 
fattigkassan tre riksdaler att köpa 
medikamenter för, att tilldela fat-
tiga barnaföderskor gratis. 

Hon har alltså gift sig, det gör 
hon 1815 med Lars Olofsson 
Gran från Resele. De bor Myre 
och i Höven och får sex barn va-
rav tre uppnår vuxen ålder. 

Cecilia Carling dör i Höven 1868.

1863 har Ådals-Lidens socken 
blivit en kommun. Enligt kom-
munalstämmans protokoll är det 
Brita Christina Frisendahl som är 
ortens barnmorska. Brita Christi-
na heter Åström som ogift och var 
född 1828 i Eden, Junsele. Hon 
gifte sig 1856 med Erik Magnus 
Frisendahl, de bodde först i Kläpp 
men 1867 flyttade de till Ås nr 1. 
(Åsmon) Erik Magnus var bonde 
med flera förtroendeuppdrag som 
nämndeman och kommunalnämn-
dens ordförande, i ett av protokol-
len tituleras han fjärdingsman. De 
fick åtta barn.

I protokollen går att läsa att barn-
morskan kräver mer lön, med mer 
eller mindre framgång. Från den 
27 december 1876 har hon fått 
nog och hotar med uppsägning om 
hon inte får tillökning på lönen till 
250 kr per år. Det beslutas att hon 
ska få det, inberäknad husrum och 
vedbrand och att det är öppet för 
en var som anlitar henne att betala 

”Vad som däremot inte beviljas 
är hennes förfrågan från den 
27 december 1884, då hon vill 
sluta sin tjänst efter att i över 
30 år tjänstgjort inom försam-
lingen. Hon undrade om de 
var villiga att betala henne 100 
kronor årligen i pension under 
hennes återstående livstid. 
Vilket alltså avslås”

Barnmorskorna Cecilia Carling 
och Brita Christina Frisendahl
Ådals-Liden sockens, eller Liden som det heter då, första examinerade barn-
morska anställs 1811. Hon heter Cecilia Carling, född 1784 i Sundsvall. 
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Källor: 
Lidens och Reseles sockenstäm-
moprotokoll, 1807–1827. 
Ådals-Lidens kommunalstäm-
moprotokoll 1863–1871.
Resele husförhörslängd 
1862–1971.
Magnus Johanssons släktforskar-
sida: www.adals-liden.net.
Boken Jordemor av Pia Höjeberg.

Ordförklaringar:
Frägd beskriver en persons 
rykte.
Collegium Medicum motsvarar 
dagens socialstyrelse.
Skatterök kan bäst jämföras med 
hushåll. Efter en skatt som togs 
ut efter antal skorstenar. 
Kappa är ett gammalt volymmått.

Resele Pastorat hade också 
församlingarna Junsele till 1830 
och Liden till 1869.

för varje förlossning efter behag. 
Hon blir dock medskyldig att 
kvarstå så länge hennes ålder och 
hälsa det medgiver.

1883 begär hon ledighet för att be-
söka Sånga Brunnsinrättning i två 
veckor, vilket beviljas. 

Vad som däremot inte beviljas 
är hennes förfrågan från den 27 
december 1884, då hon vill sluta 
sin tjänst efter att i över 30 år 
tjänstgjort inom församlingen. 
Hon undrade om de var villiga att 
betala henne 100 kronor årligen i 
pension under hennes återstående 
livstid. Vilket alltså avslås.

Brita Christina var 56 år när hon 
slutar arbeta som barnmorska 
1885. Hon dog i magkräfta den 
28 december 1899. Då hade hon 
varit änka i 19 år. 

Britt-Inger Lidström

Spökdagar
                      i Västra!
I Alla helgonhelgen passade Näsåkersborna på att spöka ut sig 
och ha roligt. Häxor, smådjävlar och monster for runt på fritids-
gården på fredagen och några for även till Junsele och rev loss 
ordentligt till Ladys rock på lördagskvällen.

Text & foto: Karin Jansson Borg
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En tidig lördagsmorgon i okto-
ber samlades 49 förväntansful-
la personer vid järnvägsstatio-
nen i Ådalsliden. Vi väntade på 
rälsbussen som skulle föra oss 
ända upp till Lycksele under 
en sex timmar lång resa. Solen 
strålade, höstlöv singlade och 
alla var vi glada som barn.

Så kom den då, rälsbussen, fram-
förd av Bengt Holmgren från 
Vännäs, som varit lokförare i 
hela sitt liv och nu som pensio-
när fortsätter med sitt livslånga 
intresse. Med sig ombord  hade 
han Christina Andersson och 
Åke Norberg från Örnsköldsviks 
järnvägssällskap. Som huvudar-
rangör för resan stod Ådalslidens 
järnvägsvänner.

Eftersom vi var såpass många 
behövdes två vagnar. Den bakre 
rälsbussen tillverkades 1953, tänk, 
vilken kvalité! Rutten stakades 
ut som följer: Från Näsåker togs 
Forsmo–Hotingbanan. Från Ho-

ting Inlandsbanan till Storuman, 
därefter Tvärbanan Storuman–
Hällnäs, där Lycksele ligger unge-
fär mittemellan.

Vilket äventyr! Utsikten var ib-
land så bländande vacker att ögo-
nen tårades; när vi körde förbi 
Spegeldammen, där Fjällsjöälven 
möter Ångermanälven hördes ett 
samfällt stönande av lycka. Strax 
därefter kom Kent Lidström och 

Lars-Göran Mähler från Näsåker 
bärandes på termosar med kaffe 
och te. Till och med riktig gräd-
de hade dom med sig. Aldrig 

har en morgonkopp smakat så 
förträffligt. Någon timme senare 
väntade mer skaffning, nu blev 
det baguetter med lyxigt pålägg 
samt en öl.

Stämningen var hög, vi var flera 
deltagare i kören Crescendo som 
sjöng för fulla muggar, till ack-
ompanjemang av Barbro Lid-
ströms ukulele. (Frälsningsar-
mén har en gammal härlig visa 
som passade väl in i samman-
hanget: ”Nu tar vi spårvagnen 
som går till himmelen…”

Vid tretiden tuffade vi in på sta-
tionen i Lycksele. Där väntade 
en buss som tog oss till hotellet 
där vi fick några timmars vila 
före aftonens begivenhet: Mid-
dag och show med Wallmans sa-
longer. När serveringspersonalen 
var klara med sitt jobb förvandla-
des dom till artister. Vilket ös det 
blev! Rivigt och proffsigt, blan-
dade genrer, musiker och sångare 
utplacerade både bland publiken 

Äventyrsresa med rälsbuss

”När vi skulle korsa Umeäl-
ven stannade Bengt Holm-
gren tåget mitt på bron och 
sa: Nu fikar vi! Det var maka-
löst att se den annars helt 
uttorkade flodbädden brädd-
fylld av forsande, skum-
mande vatten”



Byabladet   •   11

och på scenen samtidigt. Man 
blev nästan lite yr i bollen. 

Jag har bara ett enda litet klagomål 
på föreställningen: volymen. Var-
för i hela friden spelas det så högt, 
som om publiken vore stendöv. 
Det begriper jag icke, men man 
kan ju inte förstå allt här i världen.

På söndagen gick hemresan vid 
12-snåret. Skönt att få sova ut och 
ta en promenad genom det vackra 
Lycksele först.

Det fanns plats framme hos föra-
ren Bengt Holmgren. Kära nån, 
så privilegierat att få sitta på för-
sta parkett och se hela panoramat 
bre ut sig. Jag har alltid ansett att 
Norrland är bland det vackraste 
som finns och nu fick jag det be-
kräftat med råge.

Tre tjäderhonor flög strax utmed 
oss, just som jag erkänt att jag 
aldrig sett en levande tjäder. Man 
tackar.

När vi skulle korsa Umeälven 
stannade Bengt Holmgren tåget 
mitt på bron och sa: Nu fikar vi! 
Det var makalöst att se den an-
nars helt uttorkade flodbädden 
bräddfylld av forsande, skum-
mande vatten.

De som satt i den bakre vagnen 
visste inte orsaken till stoppet, 
men ingen panik utbröt. De gis-
sade att vi fått punktering...

Nästa utflykt med rälsbussen lär, 
om inget oförutsett sker, gå första 
helgen i februari 2012. Då är må-
let Jokkmokks marknad.

Den som vill veta mer kan läsa på 
www.adalslidensjarnvagsvanner.se 
eller www.ojs.nu.

Text: Annika Gustafson
Foto: Christina Andersson, 

Jan-Petter Olsson

 Tack för det gångna året 
önskar 

Arrangörerna av sommarens trubaduraftnar

BRANDMUSEET •  NÄSÅKER

God Jul & Gott Nytt År!

Kuriosa: 
”Vår” rälsbuss SJ Littera 773 
är årsmodell 1953 och byggd 
på Hägglund och söner i 
Örnsköldsvik. Bussen ägs av 
Svenska Motorvagnsklubben 
S.M.o.K och disponeras av Örn-
sköldsviks järnvägssällskap. 
Y8 1135 är deponerad hos 
Örnsköldsviks Järnvägssällskap, 
ägare är Ostkustbanans Vänner. 
Dessa bussar är ombyggda 
1963–1965. Rälsbussen används 
flitigt på stambanan men har vid 
många tillfällen kört på Bot-
niabanan inhyrd av Banverket, 
numera Infranord.

 ”Nu tar vi spårvagnen som går till himmelen…”



12   •   Byabladet

Blickar av förväntan är det 
första jag lägger märke till 
hos besökarna/köparna som 
stiger in i entrén på Markus-
gården under söndagen den 30 
oktober. Förväntan, glädjen 
och spänningen ligger i luften. 
Kommer jag hitta något fynd? 
Är mina kläder snyggt upp-
hängda? Syns de? Ja, funde-
ringarna var många både hos 
köparna men också hos oss 
som arrangörer. Min första 
tanke när jag tänker på da-
gen är: LYCKAD! Det var en 
lyckad dag med många, många 
inlämnare och många köpare. 

Min tanke har under ett par år 
varit, att ta till vara på det man 
har och att det skulle vara roligt 
om det kunde gå vidare till nå-
gon annan. Ibland har man vuxit 
ur kläder eller så gillar man dem 
inte längre. Men de är fullt fina 

och i gott skick. Det är plagg som 
man inte vill slänga inte heller 
bara skänka bort. Utan man vill 
faktiskt ha lite cash för dem. Jag 
bad Anna Nilsson om hjälp. Anna 
som är arrangör för barn bytar da-
garna och bagagelucke-loppisarna 
här i Näsåker. Jag bad henne om 
hjälp, att förverkliga min ide. Vi 

satte upp lappar i hela Sollefteå 
området och la ut ett event på 
Face Book vi har också annons-
erat i lokala tidningar. Efter bara 
några dagar var nästan hela del-
tagarlistan fylld. Vi hade då be-

gränsat antalet deltagare till 18 st. 
En vecka senare hade både Anna 
och jag delat ut tre extra bok-
stäver. Och där satte vi STOPP, 
vilket resulterade i 24 deltagare/
inlämnare.

Mellan klockan 18.30–19.30 tog 
vi emot alla kläder på Markusgår-
den (som kändes som det själv-
klara valet av lokal. Vill passa 
på att ”peppa” andra att hyra och 
använda sig av byns resurser och 
lokaler). Kartongerna och Ikea 
kassarna hopade sig i kapprum-
met och entrén, för några sekun-
der kändes det som om jag eller vi, 
Anna och jag hade tagit oss vatten 
över huvudet. Det var SÅ MYCK-
ET kläder som skulle hitta till sin 
plats på rätt bort med rätt storlek 
och ligga snyggt och prydligt och 
samtidigt synas bra. Hänga upp på 
galge och vika ihop. Vi var åtta 
tjejer som jobbade intensivt med 

”Att köpa second hand är tren-
digt, ekologiskt och klimat-
smart. Att du dessutom sparar 
pengar på ditt miljömedvetna 
val är bara en bonus”

Second hand-försäljning
                                                   i Näsåker  



Byabladet   •   13

att förbereda inför söndagens för-
säljning. De första tjejerna var re-
dan på plats strax efter fem och de 
två sista gick precis innan kl. tio 
på kvällen. 

Sömnen den natten var så där, 
jag kunde inte riktigt slappna av, 
har vi hängt upp allt, har någon 
klädställning rasat imorgon och 
så vidare. Tur att klockan skulle 
vridas tillbaka, då tjänade vi en 
timmes sömn och en timmes pys-
sel med förberedelse.

Söndag morgon klockan nio var vi 
på plats igen, för att fixa det sista 
små detaljerna. Klockan 09.45 
stod det några ivriga besökare ut-
anför den låsta dörren och väntade 
på att vi skulle öppna. Under de 
fyra följande timmar var det rejält 
ös. Vi stod i princip hela tiden tre 
personer i kassan och tog betalt, 
prickade av på listan, vek ihop 
kläderna och paketerade ner i en 
återanvänd kasse. Jag upplever 
att de flesta som tittade in faktiskt 
också köpte något, många hade 
fulla kassar i varje hand. Efter 30 
minuter sa jag till Anna: – Jag är 
nöjd! High-five!

Tidningen Ångermanland var på 
plats, besökare från hela kommu-

nen, bybor och utbölingar, många 
hade uppmärksammat evene-
manget och kom. Vilket i sig är 
en förutsättning för att dessa da-
gar skall fungera och återkomma. 
Det bygger till stor del på att ta 
till vara på det man har. Och att 
minska det kommersiellt över-
drivna konsumtionssamhälle som 
vi lever i. Jag tänkte citera mig 
själv från ett reportage från Sol-
lefteåbladet som kom ut dagarna 
innan second hand tillställningen. 
”Att köpa second hand är trendigt, 
ekologiskt och klimatsmart. Att 

du dessutom sparar pengar på ditt 
miljömedvetna val är bara en bo-
nus.” Jag skulle också vilja säga 
man har större chans att vara unik. 

Sist men inte minst vill jag 
säga stort tack till alla som på 
något sätt var med och hjälp-
te till, Annas och min familj, 
goda vänner, alla inlämnare 
och såklart ett stort tack till 
alla köpare. 

Text: & foto: Marie Lundin
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Tisdag 16-21   •   Onsdag 13-16   •   Fredag 16-21
Torsdag 06-8:30 Morgonsim

Trettondedagsafton, (5/1) öppet: 16 -19. Trettondedag jul (6/1): stängt

Ring oss på  0622-104 41 för bokning av:
Spa/massage eller solariebehandlingar.
Strålsäkerhetsmyndigheten avråder alla under 18 år att sola 
i solarium.

För mer info gå in på:
www.solleftea.se | Kultur & fritid | Sport & fritid | Bad | Näsåkers badhus

God Jul & Gott Nytt År! önskar Helen

Medborgarkontorets huvud-
uppgift är att erbjuda service 
och information.

Här kan du få hjälp med att:

•  Få information om kommunal  
 och statlig verksamhet

• Få veta när de kommunala  
 nämnderna sammanträder och  
 ta del av protokoll

•  Ansöka om plats i förskola  
 och skolbarnomsorg

• Få information om olika ut 
 bildningsalternativ

• Hämta broschyrer och blan-
 ketter

• Få hjälp med enklare konsu-
 mentfrågor

•  Hitta rätt när det gäller bygglov

• Göra felanmälan i park- och  
 gatufrågor

•  Besöka arbetsförmedlingens  
 kundarbetsplats

• Få hjälp att kontakta ”din poli-
 tiker”

•  Nyttja video till undervisning  
 som sker på annan ort 

Medborgarkontoret Näsåker 

Öppettider:
Måndag–fredag  8–16 
Säkrast mellan 9–11, 13–15
Biblioteket:
Måndag–fredag  8–16 
Torsdagar öppet till 17
0622-68 30 00
Nipvägen 7, Näsåker
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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

I denna mörka tid är det roligt 
att få uppmuntra sig med en 
fin fräsch frisyr eller varför 
inte en fräsch vinterfärg?

Kursgården HUNDraelvan 
& förlaget Eget Bevåg

tillönskar alla en fridfull julhelg 
och allt det bästa inför 2012!

Har nyss varit i London på frisörmässa 
och fått massor med ny inspiriation 
vad som gäller i frisyrer och färger.

 God Jul & Gott Nytt År!
Råklippet, Helen 076 778 00 58

Välkommen till
advents- och 

julgudstjänsterna 
i våra församlingar

För predikoturer, se
annonser i TÅ torsdagar.

Pastorsexp tfn 0622-100 21

Ingelas Café

Storgatan 23, Näsåker • 0622-10510

4:-styck

God Jul och 
Gott Nytt År! 

Vi bakar även saffransbröd, vetebröd 
och mjuka kakor.

Köp dina julkakor hos oss!

28/11 – 23/12



16   •   Byabladet

Vi vill önska alla barn,
ungdomar, föräldrar 
samt skolpersonal en...

God Jul och 
Ett Gott Nytt År!
Välkommen till julpyssel 
på Markusgården på 
skyltsöndag!

Näsåkers Hem & Skola förening

På församlingshemmet i Näs-
åker höll författaren och folk-
bildaren Göran Hjort ett före-
drag den 9 november. Han vill 
inleda en diskussion baserad på 
de nya rön som framkommer i 
Annica Dahlströms bok ”Kö-
net sitter i hjärnan”.

– Vi, framför allt män, har inte 
koll på varför vi lever som vi gör, 
menar Göran Hjort och fortsätter:

– När jag läser boken inser jag att 
vi alla är offer för våra hormoner, 
hormonerna kommer från den 
äldsta delen av hjärnan, den så 
kallade reptilhjärnan, där de ba-
sala instinkterna såsom fortplant-
ning och överlevnad sitter.

Det jag vill berätta är vad jag 
insett genom att läsa denna bok. 
Dess fakta strider mot den mo-
ral som vi bör/ska hålla oss till. 

Det patriarkat som vi lever i är ett 
uppgraderande av den maskulina 
principen; männen har tillskansat 
sig tolkningsföreträdet, helt en-
kelt, säger Göran Hjort.

För mig som åhörare var det både 
spännande, upplysande och tan-
keväckande. Sånt som tidigare 
har känts självklart, är inte så 
självklart längre. Som till exem-
pel att mannen ska vara ”mono-
gam, ridderlig, hövisk och gärna 
betrakta kvinnan som någon sorts 
varelse som ska intas”. 

Ja, mycket att fundera över. Bo-
ken ”Könet sitter i hjärnan” av 
Annica Dahlström finns att låna 
på biblioteket. 

Text: Annika Gustafson

Sitter könet i hjärnan?

Göran Hjort är född i Rotterdam, civilin-
genjör, inriktning skeppsbyggnad. Arbetat 
som ingenjör, organisationskonsult, gym-
nasielärare i naturvetenskapliga ämnen. 
Skrivit och varit delförfattare i böcker i 
olika ämnen, bl a ”Kompendium i miljö-
kunskap” lärobok för gymnasiet. ”Med-
borgarlön”, debattbok. ”Skatter idéer till 
förändring”, debattbok.
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Handelsbanken
Näsåker  0622-193 90

Din lokala bank
I Handelsbanken har det lokala 
bankkontoret det samlade ansvaret 
för sina kunder. Vi bygger allt på 
närhet till kunden. Vårt mål är att 
skapa varaktiga relationer och att få 
dig som kund långsiktigt nöjd med 
Handelsbanken. 
Välkommen till en riktig bank ! 

Mottagning i Tannflo, Resele
ingamari@vildros.com

Tel 0622-103 99, 0703 47 50 97

www.vi ldros .com

T R E Tension/Trauma
Releasing Exercises

Rosenmetoden
Taktil simulering

www.traumaprevention.com

T R E INSTRUKTÖR
ROSENTERAPEUT OCH BERÖRINGSPEDAGOG

IngaMari Solders

För konst och hållbarhet
Storgatan 33, 88030 Näsåker

info@thenordiccentre.com
0622-67 58 00

www.thenordiccentre.com

Varmt välkomna 
hälsar Helen och David

God Jul & Gott Nytt År!

NÄSÅKERS MEDBORGARKONTOR

www.solleftea.se

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

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

Öppet hus på skyltsöndagen!
kl 15.30 – 17.30 

Ni bjuds på lite smått och gott!

...firar 3-års jubileum
Under december får alla som 
bokar tid delta i vår julkalender.
Dragning varje dag!

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

Tips! Ett presentkort brukar vara en uppskattad julklapp.
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Telefon: 0620 - 175 75
Centrumplan 7 • Sollefteå
Ramsele: 073 821 75 75

www.nipoptik.se

Hos oss får
du kompetens,

valfrihet
och omtanke

Välkommen!

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

Träsnidaren Erik Olof Persson 
är kanske inte lika känd i Näs-
åker som sin släkting Zachris 
Persson i Lidgatu. Men minst 
lika duktig! 

Erik Olof var som sin far Pehr Jo-
sefsson 1808-1892 en konstnärlig 
finsnickare i trä. Han gjorde möb-
ler med vackert utsnidade figurer 
i form av bland annat rosor, djur 
och människor. Erik Olof Persson 
hade samma konstnärliga uttryck 
som sin mer kände släkting (Erik 

Olofs farmors bror) Zachris Pers-
son i Lidgatu. Erik Olof Persson 
var även tremänning med konst-
nären Pelle Molin.

Erik Olof Persson föddes 1845 i 
Moflo Ådals-Liden. Han var son 
till träsnidaren, bonden och nämn-
demannen Pehr Josefsson 1808-
1892 och hans hustru Caisa Greta 
Olofsdotter  1812-1898 i Moflo.

Erik Olof Persson utvandrade till 
Amerika vid ett par tillfällen un-

der början av 1890-talet, men åter-
vände till Rå, Ådals-Liden, där 
han bosatte sig med hustrun Inga 
Dorotea Zachrisdotter 1854-1907 
och fem barn. 

Erik Olof  Perssons föräldrahem i 
Moflo blev Näsåkers första hem-
bygdsgård. Hembygdsgården 
brann tyvärr ner 1973, och med 
den även en del av Erik Olofs 
konstnärliga alster som bevarades 
i Hembygdsgården.

Några av Erik Olof Perssons 
kvarvarande alster har skänkts till 
Pelle Molinsällskapet och Hem-
bygdsföreningen i Näsåker. Bland 
annat finns ett vackert figursnidat 
väggskåp i Pelle Molinrummet på 
Ådalsbyn i Sollefteå. Inom kort 
kommer en säng/soffa med en 
vacker snidad träram att placeras i 
Pelle Molins stuga i Näsåker. 

Erik Olof Persson avled 1931 och 
var min mans farfarsfar.

Text och foto: Anita Berglund

Träsnidaren Erik Olof Persson
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Det sker något magiskt när du inser att du nästan är 
på väg att trotsa fysikens lagar. Du tillsätter energi 
och förväntar dig en viss mängd tillbaka, men plötsligt 
sker det oväntade.

Vår toppmodell, Diplomat Optimum G2, beter sig 
exakt så. När andra värmepumpar producerar en 

förväntad mängd värme och varmvatten, bryter G2:an 
alla mönster.

Tack vare unik värmeforskning får du oöverträffad 
komfort samtidigt som du sänker dina upp-
värmningskostnader ytterligare.

Det är inte magi, men inte heller vad vi vant oss vid. 
Besök thermia.se för mer information.

Tänk om jorden inte
kretsade runt solen

God Jul 
& 

Gott Nytt År!
önskar 

Jeanettes
Massage & Yoga

Entreprenadmaskiner
Mark- och vägarbeten
Snöröjning mm

070 227 85 62
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Salong Liss, 0622-106 40 • ME Fotvård, 0622-106 70  
Storgatan 23 • Näsåker 

Det lackar mot jul, nedräkningen har börjat...
– så passa på, ta hand om dig själv från topp till tå!

Linda & René finns här för ditt hår, 
Marie sköter fötter och tår!

Flexibla öppettider, kvällsöppet varje vecka.

Hela familjen är välkommen!
Vi önskar alla våra kunder och vänner 

en härlig adventstid och en riktigt god jul!

Och så hade vi gårdskarlen (Ola i 
backen) som jämt, tyckte jag, stod 
och högg ved. Vi skulle nu testa 
vem som kunde kasta snöboll som 
träffade på rätställe. Inte var det 
snällt mot den snälle mannen, men 
han brydde sig inte om det hela så 
vi slutade. Något som också var 
roligt var att knyta ihop kläder i 
väntrummet med hårda knutar för 
att sedan se slutresultatet. Men det 
var ingen speciell elev som drab-
bades, utan det kunde vara vem 
som helst av oss. Och så var det 
också roligt att lägga ett häftstift 
på någons skolbänk. Då blev det 
utfrågning av läraren, men ingen 
visste något så klart. Ja egentli-
gen var det ju ganska oskyldigt 
det hela, men för oss som var 
fostrade på ett helt annat sätt än 
dagens barn, var det ju något helt 
annorlunda. Och det fanns ju den 
berömda skamplatsen som vi var 
rädda för att hamna på, och inte 
minst att läraren (-innan) skulle 
tala om för våra föräldrar att vi 
inte varit snälla. Något medhåll 
var inte att vänta från dem inte, 
tack och lov. Ja det var allt som 
jag kom på i dag, men det kanske 
kommer mera. Jag var odygdig 
och hade massor av energi...om 
den inte fick utlopp i någon täv-
lingsform, så kunde jag hitta på 
små bus.”

Text: Åsa Tova Bergh,
Ingvar Norlin

Fortsättning från sid 5.
”Ett sent erkännande från en busig grabb” 

God fisksoppa med smak av saffran
                                                                                                                                           4 portioner

Ingredienser:
4 potatisar, 0,5 cm tjocka skivor
1 fänkål, delad på hälften, 
tunt skivad
2 tomater, klyftade
1 gul lök, finhackad
1 vitlöksklyfta, pressad 
2 msk flytande margarin
1 påse saffran (0,5 g)
7,5 dl vatten
2 grönsaksbuljongtärningar
2,5 dl matlagningsgrädde
1 msk vitvinsvinäger
300 g laxfilé, 
delad i kuber 1x1 cm
150 g räkor, skalade
gräslök, hackad

Gör så här: 
Häll flytande margarin i en varm 
gryta. Stek potatis, fänkål, tomater 
och vitlök utan att det tar färg. 
Tillsätt saffran och fräs ytterligare  
någon minut. Tillsätt vatten,  
buljongtärningarna och matlag-
ningsgrädden, låt det småkoka ca 
10 minuter.
Tillsätt laxen och sjud på svag värme  
i 3–4 minuter, tillsätt därefter 
räkorna.
Smaka av med salt och peppar, strö 
på lite hackad gräslök. 
Servera med vitlöksbröd.

Tips!
Du kan byta ut lax och 

räkor mot annan  

fisk och andra skaldjur.
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Nya Begravningsbyrån
Sollefteå

Roger Söderström
Ombesörjer allt vid dödsfall.

Bouppteckningar, testamenten, etc.
Jour dygnet runt.

Ombud i Näsåkerområdet:
 Göran Sandman, 076-148 83 31

Storgatan 74 • Sollefteå
Tel: 0620-510 14

Lia Bil- & Däckservice AB

Hamptjärnsvägen 18, Näsåker
 Tel. 0622-101 01 • Mobil 070 640 54 02

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

Vi säljer och monterar de 
flesta fabrikat på marknaden, 
till mycket konkurrens-
kraftiga priser. 
Vi ombesörjer även montering 
och balansering om ni har 
köpt däck på annat håll. 
Öppet efter överenskommelse. 
Välkomna!

God Jul &
Gott Nytt År!

Handelsbanken
Näsåker  0622-193 90 

Nina Pudja erbjuder
Massage, healing och ortobionomi.
Ljusrummet är öppet nu, beställ tid.

Köp en tavla i julklapp!
Tavelträdet står i Urhuset under december.

Välkommen till Urhuset, Näsåker

Tidsbeställning
070 21 24 225 • 0622-101 34

 Mjuk och smärtfri är skön att vara.
Ge dig själv en ny vana.

www.pudja.se
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VÅGRÄTT:
 9.  Designera
10.  Stark ljudsignal
11.  Uttalade
13.  Lägg märke till!
14.  På andra sidan om
15.  Har ladugård och London.
16.  Räkneord
17.  Innehåller Vera
18.  Gripa
19.  I sydvästra Tanzania
22.  Underhöll
25.  Presens av vara
26.  Kemiskt tecken Sn
28.  Anger riktning
29.  Matsedel
31.  På dansk bil

32.  Före grundverbform
34.  By nära Styrnäs
35.  Lite äldre inte
37.  Möbel av naturmaterial
38.  Vrede
41.  Virke
42.  Två
43.  Lismar
44.  Träblåsinstrument
46.  Blodkärl
47.  Emedan
49.  Lärarnas Riksförbund
50.  Förkortning för ”Hans Höghet”
51.  Bakdel
53.  Snöhus
55.  Fruset ökenvatten
57.  Frivillig armé

59.  Stötting
61.  Håg
63.  Argon
64.  Gammal form av av
65.  Träffas
67.  Föra oväsen
69.  Kan man stå på
71.  Skalbagge
73.  Uppsyn
74.  Stad i Dagestan
76.  Svordomar
78.  Framåtanda
79.  Öppning att sitta på
81.  Smärtsam
83.  Sätta i säkerhet
84.  Handelsplats under vikingatiden
87.  Före c
88.  Niding
89.  Spritdryck

LODRÄTT:
 1.  Exteriör
 2.  ”Se upp!”
 3.  Uttalas p
 4.  Glad
 5.  Artigt tilltalsord
 6.  Där gick Noak på grund
 7.  Sköljd
 8.  Genast
 9.  I stup
11.  Aftonunderhållning
12.  Interjektion
16.  Gripa
20.  Önska
21.  Jämmer
23.  Oerhörd
24.  Utveckling
27.  Med full fart
30.  Tomteflicka
33.  Angripa
34.  Markområde
36.  Orden med mest minus
39.  Doktrin
40.  Gör klipp
45.  Vild hänförelse
48.  Dialektalt till
52.  Finns i aria
54.  Mindre ren
55.  I tofs
56.  Vid Mont Blanc
58.  Nära Yukon
60.  Bus
62.  Mitt framme på magen
66. Golfrörelse
68.  Namnlös
70.  För rengöring
72.  Sollefteåförsamling
75.  Fåneri
77.  Bolsjevikfärg
80.  Vid i Nederländerna
82.  Något extra
84.  Äga
85.  I ledning
86.  Fågelhem

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10

11 12 13 Bosse 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 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 82

83 84 85 86

87 88 89

Skicka lösningen senast den 26/2 2012 till Bo Lundgren, Lärkvägen 13, 88030 Näsåker. Först rätta lösningen vinner en 
Trisslott. Märk kuvertet ”Byakrysset”. OBS! Vinsten hämtas ut på Näsåkersmacken av vinnaren! Lösning samt vinnare, 
Byakrysset nr. 4 kommer att annonseras på Macken samt Coop nära, Näsåker, 5:e mars. Glöm inte namn och adress.
Lycka till!

Byakrysset 4 • 2011

Namn:________________________________________________   Adress:_______________________________________________________________
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G R E P P P I A
V E T O A L E T T
M O T L J U S O

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

H A G O T T A R I D A G

Lösning på Byakrysset 3 • 2011

Lösning samt vinnare, Byakrysset nr. 4 
kommer att annonseras på Macken 
samt Coop nära, Näsåker 5:e mars.

G R E P P P I AV E T O A L E T TM O T L J U S OG E E S T T A K T MÖ L O S T F E L T O NG A L O S C H R A O RO M L A A P G O T R ON O F A D R E S S E R AB U G A T T I I Y SL R T E M S T R Y K AI E T O N S T I A E PC E R A T S O S T E N AK T R U S T S E D NS E E R A G U L L I G AB O A L U K T V I L L I GI N G R I D U L EL O G A T L Y S E TD Y N T A I M P R I SL I E M A N N E N Ö G AH A G O T T A R I D A G

Vinnare är Anna Kållén, Näsåker som vinner en 
Trisslott. Grattis!
Vinsten hämtar du på Näsåkersmacken.

6 st insända lösningar.

Hembygdsföreningen 
har fått en hemsida!

Ett flygfoto av Prästnipan med Pelle Molins 
stuga i fronten och Hembygdsgården i bakgrun-
den. Fotot är troligtvis från sent 1950-tal eller 
tidigt 1960-tal.

Fotot ger oss anledning att pusha för Hembygds-
föreningens nya hemsida som fortfarande delvis 
är under uppbyggnad. Vi som arbetar med hem-
sidan vill gärna få hjälp av alla som har något 
att berätta om bygdens historia, berättelser 
från förr, gamla notiser från tidningar som rör 
bygden eller gärna gamla kort som kanske kan 
skapa diskussion och minnen! 

Kontakta oss! Vi blir jätteglada! Mailadresserna 
till oss finns under ”Kontakt” på hemsidan. Väl-
kommen att titta in på Hembygdsföreningens 
hemsida: www.hembygd.adalsliden.se

Britt.Inger Lidström och Anita Berglund



Luciafirande i Näsåker!
–    S ö n d a g  4  d e ce m b e r  2011   –

Luciasmyckena sponsras av Lions och Vattenfall. 
Tack till Ådals-Lidens församling , 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! 

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!


