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Egen e-postadress 
och ljus i mörkret
Härligt med så många skribenter i bladet. 
Och nu har vi både en veterinärspalt och en matspalt. Välkommen J-P! 
Också kul med en ny flygande reporter i form av Astrid Edler Eriksson. 
En annan nyhet är bilderna på nyfödda barn. Välkommen att skicka in 
fler bilder till nästa nummer.
Näsåker med omnejd är verkligen en innehållsrik bygd. Tänk om man 
kunde täcka allt som sker. Om det fanns tid och resurser att bevaka och 
sätta samman, skulle vi säkert kunna komma ut en gång i månaden.
Men vi efterlyser fortfarande fler krafter som har lust och vilja att 
arbeta med den organisatoriska delen av tidningen. Vare sig du känner 
dig hugad för detta eller vill skicka in eget material är du välkommen 
att ringa eller mejla någon av oss. 
Eller till den gemensamma mejladressen: byablad@gmail.com 
Uppmärksamma gärna också vår uppmaning om att tända marschaller 
under skyltsöndagen. Alla behöver vi påminnas om att det finns ljus i 
mörkret.

God jul och Gott Nytt år önskar redaktionen
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Rapport från hemsidesmötet: 
Organisatörer efterlyses

Ordförande:

Mika Moretti, 070 21 99 075 
mikamoretti@live.com

Övriga ledamöter:

Bernt Ove Viklund, 070 607 62 32
bernt.o.v@telia.com

Bärbel Klement,  0730 86 54 31
bkarstensbygg@yahoo.se

Ellinor Eriksson Hedman, 070 323 01 69
ellan69@hotmail.com

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

Göran Sandman, 076 14 88 331
goran51.g@hotmail.se

Karsten Ehrhard, 0730 86 54 31
karstensbygg@yahoo.se

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

Egen e-postadress 
och ljus i mörkret

Nils-Erik Humlesjö, 0622-100 94
eller 070-687 34 82, 
1948neh@gmail.com

Åsa Hedman, 0622-108 88 
eller 070 244 61 71
ordochjord@telia.com

En tisdag i oktober bjöd Byalaget in till ett öppet 
möte där vi skulle diskutera innehåll och upp-
lägg för en ny hemsida för Näsåker. Uppslut-
ningen var inte jättestor, men de som kom var 
desto mer engagerade. 
Det bollades idéer om vad som kan vara viktigt att 
förmedla på en hemsida. Vi kom fram till att det kan 
vara en idé att ha olika teman. Som att till exem-
pel berätta om hur bra Näsåkers skola är. Från den 
utomordentliga skolmaten till olika skoldagsaktivi-
teter. Själva Hem och Skola-föreningen är ju också 
mycket aktiv och har en god ekonomi som möjlig-
gör investeringar i barn- och ungdomsaktiviteter på 
flera plan. Något annat som kan vara bra att lyfta 
fram är bostadsläget i Näsåker med omnejd. Det 
finns både hus och gårdar till vettiga priser, som inte 
är utannonserade.
Ett annat tema kan vara föreningslivet som är fan-
tastiskt i Näsåker. På hemsidan kan man förmedla 
vad föreningarna gör.
Att berätta lite om vilka djur som finns i Näsåker 
kan också vara intressant att känna till för dem som 
vill komma på besök eller funderar på att flytta hit. 
Liksom hur veterinärsituationen ser ut.
Camping och gästboende var en annan sak vi tog 
upp. Att lansera vindskyddsvandring med speciella 
övernattningsmöjligheter och stopp på utsiktsplatser 
och smultronställen var en idé. Vi har helt fantastiskt 
vackra platser och fina fiskevatten i området.
Kulturen är en stor del hos oss näsåkersbor. Vi har 
ju faktiskt till och med två muséum. Musik och kul-
turella evenemang har vi också, vad mer?

Hantverk ligger oss alla varmt om hjärtat. Denna 
lilla folkmängd besitter stor kunskap i olika hant-
verk. Vad som finns, potentialen hos dessa samt vad 
för idéer som kan springa ur dessa…
Friskvård är något högst väsentligt hos oss alla 
på något plan. Att vi har ett så stort kunnande och 
utbud inom detta bör ges en del utrymme. Vi har 
bland annat yoga, massage av olika slag, chi gong, 
ljusterapi, rosenterapi, fotvård, gym, bastu o bad för 
att nämna några!
Förutom det som står ovan har vi ju naturligtvis en 
hel del annat att erbjuda i serviceväg och företags-
sidan. Vi har även en hel del möjligheter till idrot-
tande och friluftsliv, både sommar och vintertid som 
skoterleder, elljusspår, skidbacke, skidspår, bad etc.
Vi kom fram till att det tekniska i uppbyggnaden 
av hemsidan INTE är ett problem. Kunskap finns 
nära till hands. Däremot behöver vi hitta två till tre 
personer som kan samla information och material 
till sidan. Dessa skall då även sköta den fortlöpande 
uppdateringen, samt kontrollera att informationen 
på sidan stämmer. 
En arbetsgrupp bestående av Astrid Edler Eriks-
son, Ellinor Eriksson Hedman, Per Sahlström och 
undertecknad ska fungera som bollplank för dessa 
organisatörer. Vi kan bidra med vissa bilder och 
texter men huvudsakligen skall detta ansvar över-
låtas på organisatörerna. 

För Byalaget Mika Moretti, ordförande
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Varje torsdag mellan 17.30 och 
19.00 är det pingisträning för 
barn och ungdomar i gympa-
salen i Näsåkers skola. 
För närvarande kommer om-
kring femton ungar varje gång. 
– Vi har faktiskt haft ett litet upp-
sving nu, berättar tränaren Annika 
Sjödahl.
Hon har varit tränare i sex år och 
trivs bra med det. Micke Kallin 
vill inte kalla sig för tränare, men 
är med så ofta han har möjlighet.
– Jag är väl mest här som förälder, 
säger han.
Han har haft något barn med på 
träningen ända sedan slutet av 
90-talet.
Både han och Annika tycker det 
skulle vara roligt om fler föräldrar 
var med och tränade. 

– Förr kunde det nästan vara fler 
föräldrar än barn som spelade. 
Och det är bra om ungdomarna får 
slå mot en vuxen.
Hon tror att en förklaring till man-
fallet på vuxensidan helt enkelt 
kan vara att färre föräldrar har 
egen erfarenhet av pingis nu för 
tiden. En period under 60- och 
70-talet spelade var och varannan 
unge bordtennis.
– Då spelade vi mest för att det 
var roligt, minns Petter Olsson 
som själv började spela när han 
var 12–13 år.
Nästa storhetstid var under 90-ta-
let och framåt då Göte och Anita 
Jonsson var oerhört drivande och 

påhittiga som tränare. Bland annat 
arrangerade de söndagsturneringar 
då alla kunde spela mot alla från 
9 till 90 år. Nivåskillnaden jämna-
des ut via handikapp som gjorde 
att alla hade chans att vinna.
– De lyckades spränga genera-
tionsgränserna, säger Petter Ols-
son som under den perioden var 
aktiv som förälder.
Vanlig träning var det tre gånger 
i veckan. Dessutom mycket serie-
spel och deltagande i turneringar 
från Gävle i söder till Kalix i norr.
Grabbarna Magnus Molin och Jo-
han Sondell blev så sporrade av 
pingisen att de satsade fullt ut. 
Idag spelar faktiskt bägge två för 
Kävlinge BTK i Skåne – en av 
landets tio bästa klubbar – och kan 
försörja sig på sporten. 
Magnus som bodde i Sollefteå 
började träna i Näsåker när han 
bara var 7–8 år. Här fanns ju trä-
narna (och tillika morföräldrarna) 
Gösta och Anita. Sedan flyttade 
han till Enköping där det fanns 
bättre träningsmöjligheter. Han 
gick aldrig gymnasiet utan har äg-
nat all tid åt bordtennisen. Han har 
spelat i både svenska och utländ-
ska klubbar och som bäst legat 
36:a i världsrankningen.
Johan som är några år yngre än 
Magnus, minns hur motvilligt han 
gick till den första träningen.
– Men, när jag kom hem efteråt, sa 
jag att det här var det roligaste jag 
gjort i hela mitt liv. Jag ville inte 
göra något annat efter det.
Han flyttade till Söderhamn redan 
i åttonde klass för att träna och 
tävla för Söderhamns UIF. Där 
gick han senare även på pingis-

gymnasiet i fyra år. Och har sedan 
gått vidare därifrån till Kävlinge.
Tillbaka till gympasalen i Näs-
åker:
– Det viktigaste är att barnen 
och ungdomarna har kul, menar 
Annika Sjödahl. 
Men att delta i olika tävlingar är för-
stås också roligt. Den tävling som 
ständigt sporrar är att kvala in till 
”Bästa 4:an”, landets största skol-
tävling som startade redan 1972.
Olivia Brodin som går i fyran är 
en av dem som har en chans. Hon 
är djupt fokuserad när hon slår. 
För Milian Moretti och Isak Kal-
lin som går i femman respektive 
sexan är det andra utmaningar som 
hägrar. Bägge är rejält taggade när 
de går på pingisbollen och missar 
sällan en torsdag i gympahallen.

Text & foto: Åsa Hedman

Full fart på pingisen
– både umgängesplats och drivhus för proffs

”Det viktigaste är att barnen 
och ungdomarna har kul, 
menar Annika Sjödahl”

Magnus Molin.

 Johan Sondell.
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Full fart på pingisen. Lukas Ragnarsson och Simon Hedman plockar bollar, i bakgrunden spelar Anna Persson mot Maud Modén 
vid första bordet och Hanna Kallin mot Jasmine Mähler vid bordet bakom.

Olivia Brodin satsar hårt.

Milian Moretti siktar på att bli bäst. Det viktigaste är att ungarna har kul, 
säger Annika Sjödahl.

Micke Kallin instruerar Simon Hedman i hur man servar.
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Matthew Lidfors Robinson 
               i ”Allt för Sverige”

”Matt är en utdöende art. Trots 
att det var över 100 år sedan 
förfäderna kom till Amerika, så 
är Matt 100 procent svensk, då 
båda hans föräldrar har svens-
ka rötter, något som naturligtvis 
är ovanligt idag. 

Matt drömmer om det stora 
genombrottet som skådespe-
lare i Chicago, men än så länge 
hankar han sig fram på jobb 
som utbildare inom IT med 
mera. Han är snabb i tanken 
och rapp i käften och älskar 
att stå i centrum.”  

Så står det i SVT:s presentation om 
Matthew Lidfors Robinson f 1977. 
Han är en av tio medverkande 
svenskamerikanska ättlingar, vars 
anfäder en gång i tiden utvandrade 
från Sverige till Amerika. De senti-
da ättlingarna medverkar i höstens 
SVT-program av ”Allt för Sve-
rige”, där de får hjälp att söka sina 
svenska rötter. Efter att SVT kon-
taktat Magnus Johansson (släkt- 
och bygdeforskare på SVAR) och 
undertecknad för att eventuellt få 
veta mera om Matthews rötter i 
Näsåker, så följde en spännande tid 
av släkt- och bygdeforskning och 
intressanta möten med lidforska 
ättlingar. Vi, min man Kenneth och 
jag, tog kontakt med flera lidforska 

ättlingar och genom dem fick vi 
mycket nytt material, berättelser 
och många gamla foton som blev 
värdefulla pusselbitar i den lid-
forska historiken.

Magnus Johansson gjorde en ge-
digen släktforskning på Matthews 
(eller Matt som han kallas) anor, 
och jag och min man sökte gamla 
foton och försökte ta reda på lite 
mer om familjens historik. Vi ville 
främst få veta var Matt’s förfäder 
hade bott i Näsåker och försökte 
hitta gamla foton av familjen.

Matt’s utvandrande anfader hette 
Erik Johan Lidfors 1877–1963 
och var Matt’s farfarsfar. Han var 
född i Rå och var son till Hen-
rik Jakob Lidfors 1846–1922 
och hans hustru Ingrid Marga-
reta Sundvall 1854–1881. Det var 
Henrik Jakobs första äktenskap 
och 1877 föddes Erik Johan som 
det andra barnet. Henrik Jakob 
Lidfors gifte sig två gånger till och 
i det sista äktenskapet föddes Nils 
Lidfors 1894–1973 i Rå. Erik Jo-

han avreste från Trondheim med 
skeppet Tasso den 2 juli 1903 med 
destinationen Milaca, Minnesota.

Erik Johans kusin Anna Elisabet 
Lidfors 1882–1952, dotter till Nils 
”Nicke” Mikael Lidfors 1840–
1919 och hans hustru Stina Brita 
Eriksdotter 1843–1913, reste även 
hon över till Amerika några år ef-
ter Erik Johan. Den 26 maj 1911 
avreste Anna Elisabet från Göte-
borg. Det finns ett vykort bevarat, 
avsänt i Göteborg, där Anna Elisa-
bet strax före sin avresa skickar en 
hälsning till sin faster och farbror 
Henrik Jakob Lidfors i Rå. Anna 
Elisabet skriver till ”faster och far-
bror”, fast kanske visste hon redan 
då att de snart skulle bli hennes 
svärföräldrar?  För bara efter ett 
par veckor efter framkomsten till 
USA gifte hon sig med sin kusin 
Erik Johan Lidfors. 

Stamfadern till den Lidforska fa-
miljen hette Erik Mikaelsson Lid-
fors f 1802–1885. Erik Mikaels-
son tog sig namnet Lidfors någon 

Matt’s farfarsfar Erik Johan Lidfors 1877-1963.

Erik Mikaelsson Lidfors med sin fru.
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gång i början av 1800-talet, men 
rötterna till Näsåker sträcker sig 
minst ett par generationer bakåt 
i tiden. Erik Mikaelsson Lidfors 
var gift med Helena Månsdotter 
f 1819–1897 född i Multrå, Sol-
lefteå. Paret bodde i Rå, Näsåker 
och de fick sjutton (!) barn tillsam-
mans varav tio av dem uppnådde 
vuxen ålder.

Erik Mikaelsson Lidfors var 
bonde, handlare och nämndeman. 
Han räknades som en av ”stor-
männen” på sin tid, men han har 
tyvärr inte det allra bästa eftermä-
let i bygdens krönikor. Erik Mika-
elsson Lidfors stora hemman de-
lades av de två äldsta sönerna Erik 

Magnus och Nils Mikael, medan 
sonen Henrik Jakob Lidfors blev 
torpare i Rå. 

Efter en tids sökande fick vi veta 
att det torp i Rå som Erik Johan 
Lidfors f 1877 hade växt upp i 

fortfarande finns kvar! Torpet har 
stått obebott efter att Erik Johans 
halvbror Nils Lidfors dött 1973, 
men mycket av den gamla inred-
ningen från fadern Henrik Jakobs 
tid finns fortfarande bevarat i tor-
pet. Vilken lycka! Flera lidforska 
ättlingar och fd grannar hade 
gamla foton av familjemedlem-
marna och kunde berätta mera om 
familjen Lidfors och torpet i Rå. 
Med nästan osannolik tur hittade 
vi även ett foto av Henrik ”Hinke” 
Jakob Lidfors, hans tredje hustru 
Anna Magdalena Andersdotter 
1861–1949 och deras gemensam-
ma son Nils Lidfors (1894-1973) 
taget utanför torpet i Rå, vilket 
kändes fantastiskt roligt! Fotot 
(ovan) är taget någon gång i bör-
jan av 1900-talet. 

Det finns fortfarande ganska 
många ättlingar kvar efter Erik 
Mikaelsson Lidfors i Näsåker. 
Men ingen av Matt’s många släk-
tingar i Näsåker fick vara med 
när Matt tillsammans med SVT:s 
filmteam besökte torpet i Rå i 
somras; det hade SVT bestämt. 
Men jag har fått veta att Matt blev 
mycket rörd när han fick se och gå 
in i det lilla torp där hans farfars 

far Erik Johan Lidfors hade växt 
upp. Erik Johan var ju bara 26 år 
när han tog beslutet att emigrera 
till Amerika 1903.

Hur gick det sedan för Erik Johan 
Lidfors och hans familj i Ameri-
ka? Erik Johan och Anna Elisabet 
bosatte sig i Borgholm Township i 
Minnesota och de fick fem söner. 
En av sönerna hette Carl Lidfors     
f 1919 som blev Matt’s farfar. 
Matt’s far heter Timothy Lidfors 
och är professor i psykologi i Min-
neapolis Minnesota.

Hur det går för Matt under sin resa 
i Sverige och till Näsåker får vi 
följa i höstens programserie ”Allt 
för Sverige” som började den 28 
oktober i SVT1.

Text: Anita Berglund, Omsjö
Foto: www.svt.se samt privat

Ett stort TACK till Magnus 
Johansson Kramfors, Eva Eriks- 
son Näsåker, Hans Forsberg 
Näsåker/Stockholm, Bo Lundin 
Ottsjö/Härnösand, Lantmäte-
riet i Sollefteå och alla, alla an-
dra för all ovärderlig hjälp! 

Henrik ”Hinke” Jakob Lidfors 1846–1922 och hans tredje hustru Anna Magdalena Andersdotter ”Hinkes-Anna” 1861–1949 med sonen 
Nils Teodor Lidfors 1894–1973 till vänster utanför deras hem i Rå, Ådals-Liden. Övriga personer okända.”

”Mycket av den gamla inred-
ningen från fadern Henrik 
Jakobs tid finns fortfarande 
bevarat i torpet. Vilken lycka!”
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PRO Ådals-Liden 
            – i positiv utveckling

För några år sedan var det som i 
många andra ideella föreningar 
fråga om föreningens fortsatta 
verksamhet. Man hade svårig-
heter att rekrytera nya krafter 
till olika funktioner i styrelsen 
och för andra uppdrag i för-
eningen. Ett brev skickades till 
alla medlemmar där det infor-
merades om situationen och vad 
som kunde göras. Medlemmar-
na ville att föreningen skulle 
leva vidare.

Rundfrågan fick till följd att någ-
ra nya krafter anmälde intresse att 
ta på sig uppgifter i föreningen. I 
och med detta har flera verksam-
heter fått en positiv utveckling. 

Den senaste nya aktiviteten star-
tade våren 2012 då PRO Junsele 
inbjöd till att prova på bowling i 
den nya hallen i Junsele. Några 
intresserade anmälde därefter ett 
lag till bowlingserie för PRO-
medlemmar. Laget från Ådals-
Liden gjorde bra ifrån sig och 
vann seriespelet, vilket omfattade 

sju lag från Västraområdet. Nyli-
gen startade en ny omgång, nu 
med två lag från Lia. Intresserade 
får gärna höra av sig! Vi behöver 
2–3 spelare ytterligare.

Följ med en tisdag 
och prova på!
Dessutom spelar vi boule året 
om, sommarhalvåret utomhus 
på isbanan och vinterhalvåret 
i skolans gymnastiksal. Under 
2012 har antalet som ägnar sig 
åt denna trivsamma aktivitet i 
stort sett fördubblats, från 6–8 
deltagare/tillfälle till 12–14 delta-
gare/tillfälle. Vi har nyss avslutat 
utesäsongen och flyttat inomhus. 
KOM OCH PROVA PÅ!

Linedance, vävstuga, handarbets-
café och studiecirklar med olika 
inriktningar är andra verksam-

heter som pågår. Nya inrikt-
ningar kan starta om intresse 
och deltagare finns.

Våra medlemsmöten, 8–9 st/år 
liksom den mesta cirkelverksam-
heten bedriver vi i ÅSK:s för-
eningslokal. Föreningen har fått 
ett 15-tal nya medlemmar under 
2012 och har nu drygt 100 med-
lemmar totalt.

En av våra nyare medlemmar har 
gjort en strong insats som med-
lemsvärvare. 

Ordförande i föreningen är Jan 
Bertil Johansson, övriga i sty-
relsen är Ebbe Lydig, Elsa Edin, 
Inga-Lena Vestin och Barbro 
Karlsson.

Nya medlemmar och nya idéer 
behövs för att driva och vidga 
utbudet. Välkommen att komma 
med och påverka!

Text: Ebbe Lydig
Foto: Kerstin Hansson

”Laget från Ådals-Liden gjorde 
bra ifrån sig och vann serie-
spelet, vilket omfattade sju 
lag från Västraområdet”

Debbie Brundin leder allsången. PRO bowlinggänget.
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Fredsgudstjänst 
                   i Näsåkers kyrka

Onsdagskvällen den 24 oktober 
bjöd Näsåkers skolas elever, 
Putte Kihl och Örjan Schwie-
ler på en enkel Fredsgudstjänst 
som hette duga. 
Inleddes gjorde det på Själan-
ders Åkeri där barn och föräldrar 
samlades för ett fackeltåg som 
skulle lysa upp färden.  Kallt 
blåste det, mörkt var det men de 
gick med hopp om fred genom 
byn till kyrkan.
Dagen till ära hade barnen själva 
skrivit egna fredssånger som de 
sjöng med liv och lust, samtidigt 
som det gungades och sträcktes 
händer och applåderades. Föräldrar,

mor- och farföräldrar kunde följa 
med då de fiffiga hade lyst upp 
alla texter på väggen vid sidan 
av altaret.
Jo, det var en annorlunda guds-
tjänst, det var allt ifrån vanliga 
visor till rap, och som slutkläm 
fick vi med oss tre ord att stoppa 
i fickan för att skapa fred:
Kärlek, omtanke och fred.
Jag vill tacka er alla medverkan-
de för en stund som ungdomarna 
skulle säga, ”rockade fett” med 
F1:ans fredssång.

Anna Gideonsson Ritzén
Foto: Susanne Selin
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Även i år hade jag glädjen att 
vara med som arkeolog vid 
sommarkonst-kollot vilket ge-
nomförs hos Helen Blästa och 
David Cook. Som ni vet har He-
len och David sitt The Nordic 
Centre för Konst & Hållbarhet 
förlagt till sin gård i Näsåker. 

Min roll under tre somrars läger 
har varit att berätta om och visa 
olika kulturmiljöer i Näsåker 
med omland. I år var min ambi-
tion även att försöka få barnen 
att bidra med nyupptäckter av 
fornlämningar. Vid platsen jag 
valde hade jag tidigare upptäckt 
tre fångstgropar men anade re-
dan då att det kunde finnas fler 
i närområdet, dessa ville jag att 
barnen skulle upptäcka efter det 

jag visat de jag upptäckt och där 
berättat om vad det är bra att tänka 
på när fångstgropar ska sökas. 
Och det må ni tro: barnens livliga 
röster lät inte vänta på sig; här är 
en grop till, jamen här också och 
även här! Bilden visar barnen 
plus fyra vuxna vilka på olika sätt 
arbetade vid kollot. Gruppen är 
vid kanten av ena fångstgropen.

Kartor har väldigt mycket att be-
rätta, vilket kan leda den inven-
terande arkeologen åt rätt håll. 
Men även muntlig information 
kring namn i naturen kan leda oss 
rätt. Håller vi oss till namn vilka 
skvallrar om älgfångst genom 

årtusenden har vi som exempel 
den nämnda Älggårdshöjden, 
men även Älggårdsmon, Älggra-
vamon, Gravamon. Det förefaller 
även vara  som så att namn på 
Bås- skvallrar om fångstgropar. 
Vi kan inte utesluta att det kan 
finnas ännu flera fångstgropar i 
närheten av och i Nävernäsans 
omgivning och inom exploate-
ringsområdena.

Som de flesta vet planeras det för 
ovanligt många vindkraftverk i 
området Fängsjö och Storsjöhöj-
den. Av de hänsyn som exploa-
tören har att ta i beaktande är de 
olika fornlämningar och yngre 
kulturmiljöer vilka kan finnas 
inom exploateringsområdena, 
vilket i detta fall är mycket stora. 
Vad jag vet idag är våra upptäck-
ter av fångstgropar de kanske 
enda kända i området Fängsjö, 
extrakul var att tre av fångst-
groparna upptäcktes av de unga 
”arkeologkollegorna” vid som-
marens konstskollo! 

Jag är alldeles övertygad om att 
ännu mer finns att upptäcka. Jag 
tänker inte minst på samiska kul-
turmiljöer. Området ligger inom 
vinterlandet för Vilhelmina södra 

sameby och Vournese (Frostvi-
ken norra sameby). De närmaste 
dokumenterade samiska viste-
platserna är inom naturreservatet 
Mo-Långsjön (sydväst om Mo-
bodarna) och på en myrholme 
inte långt därifrån.

Nästa gång jag tar mig till Näver-
näsan lär det bli på mina Tegsnäs-
skidor. Åker jag ensam är jag inte 
ensam ändå. Markerna är ”befol-
kade” genom de spår människor-
na avsatt vid sina vandringar eller 
när de åkt skidor. Barnen och jag 
har nu upptäckt några av dessa. 
Nästa år kommer vi att upptäcka 
ännu flera!

Vid mina ”rörelser” inne i mar-
kerna har jag nu återigen funderat 
över vad de som rört sig där inn-
an oss skulle tänkt om de sett vad 
som händer under vår tid. Vad vi 
ser är hur allt mer av gammelsko-
gen försvinner, den är närapå ut-
rotningshotad. Nu ser vi även hur 
allt flera av bergen tas i anspråk 
genom vår tids gränslösa behov 
av energi…

Text & foto: Bernt Ove Viklund

Älggårdshöjden 
                   vid Nävernäsan

”Vi kan inte utesluta att det 
kan finnas ännu flera fångst-
gropar i närheten av och i 
Nävernäsans omgivning och 
inom exploateringsområdena”
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Öppet: 28 dec: 16–21, 2 jan: 13–16, 4 jan: 16–21
Stängt: 22–27 dec,  29 dec–1 jan
Morgonsim 3 jan: 06–8.30
OBS! Solariet tas bort i mars. 
Dropp in solning, mån–fre: 07–21,
lör–sön: 09–18. Myntautomat!

God Jul och Gott nytt år till 
alla badgäster från badpersonalen!

Torsten Blomquist, uppvuxen 
i Sollefteå och med fritids-
boende i Norrmoflo utan-
för Näsåker har i dagarna 
utkommit med en bok, som 
med stor sannolikhet kom-
mer att både skrämma och 
överraska många.
– Men mest tror jag på mun-
ter och lustfylld läsning, säger 
författaren själv.

Handlingen i LUSTHUSET utspelar sig i en liten 
norrländsk kommun, som heter Solfors. Här inträf-
far de mest märkliga och dramatiska händelser.
Kommunens kvinnliga kommunalråd har precis 
förlorat valet och därmed makten i sin lilla kom-
mun, där mygel, mutor, förbjuden kärlek och till 
slut brutala mord skakar om hennes pastorat. Ett 
älgjaktlag har också en central roll i boken.
Du är uppväxt i Sollefteå. Handlar boken om din 
gamla hemkommun?
– Solfors och Sollefteå – liksom många andra mindre 
samhällen – har säkert en hel del gemensamt och 

även om alla miljöer och människor i boken är på-
hittade är det fritt för var och en att tolka in denna 
skröna på sitt eget sätt. Många som bor i Näsåker 
och på andra håll i Västra kommer att le igenkän-
nande. Det är en polisroman att skratta åt, säger 
Torsten Blomquist.
– Det mesta är dikt, men klart är att jag i boken har 
inspirerats av de underbara människorna och den 
härliga miljön i trakten. Inte minst är höstarnas älg-
jakt mellan Fjällsjöälven 
och Ångermanälven 
en av årets höjdpunkter.

LUSTHUSET blir årets julklapp

Boken LUSTHUSET säljs bland annat på Sture-
plan i Näsåker och ges ut av MittMedia Förlag 
(www.mittmediaforlag.se)

En stor del av LUSTHUSET har skrivits 
under författaren Torsten Blomquists 
många besök i Näsåker med omnejd.
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Hösten är påtaglig, löven faller 
från träden, mörkret kommer 
smygande och kylan och frosten 
tar sakta men säkert ta sitt fäste 
i ben, märg och ting. 
Många förknippar denna tid på 
året som tung och mörk och rent 
fysiologiskt så är det vetenskap-
ligt påvisat att vissa känsloytt-
ringar och årstider hör ihop. För 
mig är dock hösten en av favo-
ritårstiderna. Luften är så härligt 
frisk, skogen och trädens alla 
färger så vackra och solens strå-
lar så tacksamma och värmande. 
Det är helt i sin ordning att krypa 
in i sitt bo och ta hand om sig 
själv en stund, lagra kropp och 
själ inför en årstid som kräver 
mycket energi. 

Denna höst har varit märkbar på 
många sätt. Det är mycket som 
händer i världen och samhället 
nu för tiden och detta medför 
tragiskt nog en del olyckligheter 
för många. Som till exempel när 
människor går bort och speciellt 
när unga människor rycks bort 

alldeles för tidigt. Verkligheten 
kommer ikapp, livet får sig en 
törn och tanken kring meningen 
om varför vi finns till blir plöts-
ligt väldigt angelägen.

Mitt jobb som ambulanssköter-
ska innebär en hel del tragik, men 
självklart också fina och givande 

stunder då man känner att man 
kan hjälpa till. Om så bara för en 
liten stund. Livssynen förändras 
och man får lite andra perspektiv 
på vad som är viktigt i livet. Stun-
der av tvivel och tomhet kommer 
självklart även för oss som arbe-
tar inom vården, men samtidigt 
konstigt nog mycket hopp. I alla 
fall för min del. I allt det sjuka så 
kanske det finns nån liten möjlig-
het till mer förståelse. Att vi ser 
det goda i livet, i varandra och 
att vi är tacksamma över det som 
fortfarande finns kvar.

Så här kommer lite uppmunt-
ran och en varm tanke till alla 
Er som mist någon nära. Ni är 
inte ensamma, även fast det kan 
kännas så. En stor flagg ska även 
höjas till alla fantastiska män-
niskor som arbetar inom vård 
och omsorg. Alla som dagligen 
tar hand om våra barn, sjuka och 
gamla. Det finns så klart många 
att lyfta fram i samhället och 
många som ska ha beröm, men 
just nu känner jag att alla dessa 
människor behöver en extra 
klapp på axeln. För jag vet att 
många av dessa glömmer bort 
att ta hand om sig själva mitt i 
alltihop. Men ni ska veta att ni är 
viktiga och betydelsefulla änglar 
på jorden.

”En smula hänsyn och omtanke 
betyder så mycket.. ”

En härlig jul och vinter önskar 
jag Er alla! 

”Livssynen förändras och man 
får lite andra perspektiv på 
vad som är viktigt i livet”
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Morgonsim har lugn i sinn

Torsdag morgon klockan 07.10 
på Näsåkers badhus. Takbe-
lysningen är släckt, bassängen 
omgärdas av levande ljus och 
lugn musik strömmar ut ur 
högtalarna.
Putte Kihl som är stammis på 
morgonsimmet har hunnit tillryg-
galägga 30 längder.
– Det finns inte mycket som går 
upp mot det här, menar han.
Promenader i all ära, men dom är 
en annan sak. Det han gillar med 
torsdagsmorgnarna är tyngdlöshe-
ten och den ro som vattnet och den 
nedtonade belysningen ger. 
Han började med morgonsim i 
januari i år och missar sällan ett 
tillfälle. För det mesta blir det 
en kilometer.
– Ett perfekt sätt att börja arbets-
dagen på, menar han.
För Peter Nilsson som testar mor-
gonsim för första gången är det 
tvärtom; han kommer direkt från 
ett nattpass på Lissgården.

– En perfekt avslutning på ar-
betspasset, tycker han och räknar 
med att det kommer att bli en 
fortsättning.
Just när Byabladet är på besök, 
är det bara de två i bassängen. De 
morgonpiggaste hänger på låset 
redan klockan 06.00 och har redan 
hunnit hasta vidare.

Helen Jonsson som är badvakt-
mästare tog initiativ till mor-
gonsimmet för några år sedan.
– Jag tyckte att näsåkersborna 
skulle ha samma möjligheter som 
i Sollefteå, säger hon.
Hon uppskattar att det brukar röra 
sig om ett tiotal personer som ut-
nyttjar möjligheten. Några sim-
mar sina givna längder och tar en 
snabb dusch innan de sticker iväg 
till jobbet. Andra tar mer tid på sig 

och hinner njuta av både simning, 
bastu och fika till diskussioner 
över morgontidningen.
Putte Kihl ser fram emot när det 
blir ännu mörkare och kallare 
utomhus. Då är kontrasten att 
glida ner i den varma bassängen 
ännu starkare.

Text & foto: Åsa Hedman

”Andra tar mer tid på sig och 
hinner njuta av både simning, 
bastu och fika till diskussio-
ner över morgontidningen”
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Elis 10 år
På julafton brukar vi äta 
julbord, skinkan är bäst. Vi 
brukar öppna julklappar 
som jag har delat ut. Vi har 
alltid en riktig julgran som 
vi har hjälpts åt att klä. Vi 
brukar se på Kalle Anka och 
hans vänner. 
I julklapp önskar jag mig en 
ny mobiltelefon. Jag brukar 
göra en önskelista. Tomten 
kommer nog inte i år för 
han har aldrig kommit till 
oss de senaste åren.

Hur firar du julafton?
Byabladet frågade några barn på Näsåkers skola

Aida 10 år
På julafton äter vi julmat 
och myser. I fjol åt vi fylld 
kalkon. Det var jättegott. 
Till oss kommer det ingen 
jultomte. Vi brukar se på jul-
filmer på julafton. 
Jag önskar att jag ska få 
träffa mamma lite oftare 
och så önskar jag mig nya 
kläder och en lap top.

Olivia 10 år
På julafton öppnar vi paket 
som vi fått av tomten. Det 
är inte samma tomte som 
kommer varje år. I fjol hade 
tomten en MoDo-halsduk 
på sig. Vi brukar titta på 
Kalle Anka och hans vänner. 
Jag ska snart göra min 
önskelista. Den ger jag till 
mamma och sen ger hon 
den till tomten. Jag önskar 
mig pengar och en ny 
mobiltelefon.

Alfred 11 år
På julafton äter vi julskinka, 
kalvsylta, revbensspjäll m m. 
Revbensspjällen är bäst tycker 
jag. Jag och Alva brukar jul-
pyssla, dekorera apelsiner 
och sån’t. Till oss kommer det 
ingen tomte. Julklapparna 
ligger under granen och sen 
så delar pappa ut dem. I år 
önskar jag mig en stereo.

Andreas 10 år
Vi brukar vara hemma en 
stund på julaftonen innan vi 
åker till mormor och morfar. 
Vi äter julbord. Ibland 
kommer tomten men ibland 
gömmer vi julklapparna i 
gillestugan. Jag tycker det 
är roligare när vi får söka 
efter dem än att få dem 
av tomten. I år tror jag att 
tomten kommer hem till oss 
i Åsmon. Jag önskar mig en 
bättre dator.

Alfred 11 år
På julaftonen äter vi julbord. 
Sen ser vi på Kalle Anka och 
hans vänner. Vid 6-tiden på 
kvällen kommer tomten. Då 
får vi julklappar. Jag önskar 
mig en ny morgonrock och 
en sorts overall.

Arvid 11 år
På julaftonen äter vi jul-
bord. Prinskorv och kött-
bullar är mina favoriter. 
Vi ser på Kalle Anka och 
sen kommer tomten. Han 
lämnar en säck med jul-
klappar som jag brukar få 
dela ut. Jag brukar göra en 
önskelista men jag har inte 
hunnit göra den än. Jag 
önskar mig ett TV-spel.

Simon 11 år
Till oss kommer det ingen 
tomte. Vi äter julbord. Det 
godaste där är det hem-
bakta tunnbrödet. Jag har 
gjort en önskelista och jag 
önskar mig nya hockey-
handskar.

Linus 11 år
Till Rå kommer det ingen 
tomte utan julklapparna 
ligger under granen. När vi 
är hos mormor och släkting-
arna i Resele brukar tomten 
komma. Men man vet 
aldrig... i år kanske tomten 
kommer till Rå...  Jag brukar 
göra en önskelista och i år 
önskar jag mig pengar.

Samantha 6 år
Vi firar jul hemma. Jag 
önskar mig en stor docka 
i julklapp. Tomten brukar 
komma till oss med paketen 
på kvällen när vi sover.

Harley 7 år
Vi brukar åka till mormor 
och fira jul. Jag önskar mig 
en dator och en radiostyrd 
motorbåt i julklapp. Tomten 
brukar alltid komma till oss så 
det tror jag han gör i år också.

Jakob 6 år
Vi brukar fira jul hemma 
och skotta och vänta på att 
åka till momma. Det gör vi 
på kvällen. Jag önskar mig 
trummor och en elgitarr i 
julklapp. Tomten kommer 
säkert till oss men har tom-
tenmask så man vet att det 
inte är nå’n riktig tomte.



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!

Byajord – Första sommaren

På en bit mark bakom Cen-
trumhuset har det i sommar 
spirat och grott mer än bara 
ogräs och förvuxna hallonsnår. 
I våras satte nämligen odlarna 
i Byjord igång att röja, rensa 
och sätta fröer, med hopp om 
att under sommar och höst 
kunna skörda egna grönsaker. 
Stort tack till Hans Tenglund 
som lånat ut sin teg.

Arbetet med Byajord startade 
med målsättningen att ordna ett 
gemensamt grönsaksland för 
boende i Näsåker. Dels för att 
vi vill kunna bidra till vår egen 
matförsörjning, men också för 
att det blir enklare och roligare 
att hjälpas åt med en trädgård. 
Även om det i dagsläget kanske 
inte är ekonomiskt lönsamt att 
odla sina egna grönsaker, ger det 

ju i alla fall en härlig känsla att 
få påta i jorden och äta sin egen-
odlade broccoli.
I maj röjdes området upp med 
röjsåg, och därefter plöjdes två 
grönsaksland upp. Vi kom igång 
lite sent med det mesta av sådd 
och förodling, men eftersom am-
bitionerna inte låg särskilt högt 
var vi nöjda med att i alla fall ha 
kommit igång. 
Olika sorters kålplantor köptes 
in, potatis sattes och hallonsnåren 
glesades ut.
Under sommaren blev det hård 
krigföring mot ogräset, som ho-
tade att återta den igenvuxna 
tomtens ursprungliga vildvuxna 
look. Men det ivriga regnandet 
besparade oss i alla fall arbete 
med bevattning.

fortsättn. sid 25.
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Den gamla bilden

Fotot bör vara från ca 1930–1935. En kommentar från Ådals-Lidens facebooksida: 
”En intressant och omtalad kvinna, Eva i Norrby. Hon föddes 1881 och dottern Ger-
trud 1901, båda inom Junsele socken. Eva och Magnus fyra äldsta barn föddes där 
innan familjen flyttade till Norrby. Hon lär ska ha arbetat som utkastare på hotellet 
i Junsele och det går historier om hennes styrka även här i Lia. Magnus omtalas som 
sjuklig (eller invalid?) under lång tid så hon skötte även honom. Bl a talas det om när 
hon köpte en järnspis och själv fraktade den från Forsås till Norrby. Det sägs att hon 
bar den hem men det låter som en skröna i mina öron, även om hon var stor och 
stark :) Hur som helst sägs hon ha varit mycket respekterad av ortsbefolkningen och 
betraktades av karlarna i trakten som en jämlike.”

Urklipp ev från nedlagda Nya Norrland genom Harriet Boman

Välkommen 
till världen!
På Byabladets möten har idén och 
intresset över att få presentera våra 
yngsta tillskott till byn kommit upp. 
Där för vill vi nu uppmana er som fått 
barn nyligen och alla ni som kommer 
att få barn i framtiden att dela med 
er. Skicka en bild, skriv en kort text 
och maila till oss i redaktionen, skriv 
gärna vem som är på bilden och 
kanske vart ni bor.
marie@salongenshemsida.se

Lilli-Sofie Hemmerling 
28.04.2012 
Föräldrar: Anne Hemmerling 
och Niclas Stenbom

Vilgot
24.08.2012 
Föräldrar: Annelie Olsson 
och Joakim Ek, Rå
Storasyster: Fanny
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– Alla är välkomna till oss, det 
vill vi verkligen att folk ska veta 
och känna, säger Henja och 
Marko Timmerman i munnen 
på varandra.
Det sprakar från brasan i täljstens-
kaminen. Vi har slagit oss ner i 
foajén för en pratstund om hur de 
tycker att det är att driva ett litet 
landsortshotell i Näsåker. Det är 
sju år sedan de lämnade sina fasta 
anställningar i den tätbefolkade 
storstaden Eindhoven i Holland.
I Näsåker tycker de att det är ro-
ligt att folk hejar eller ger sig till 
känna när de rör sig på byn. Och 
så uppskattar de förstås den fan-
tastiska naturen. Men det skulle 
kunna vara ännu bättre…
Ifrån början var drömmen och pla-
nen att skaffa ett ställe i Frankrike. 
De hade kommit överens med kö-
paren, sagt upp sina jobb, sålt sitt 
hus och börjat ta lektioner i fran-
ska, men bara några dagar innan 
kontraktet skulle skrivas på, ång-
rade sig säljaren.

– Vi kände oss förstås grund-
lurade, säger Henja.
Men, paret gav inte upp utan 
började söka efter andra ställen 
i andra länder. Och i allt vidare 
cirklar. Så föll ögonen på Hotell 
Nämforsen i Näsåker.
Marko minns den där marsdagen 
då de besökte hotellet första gång-
en, det var några decimeter snö, 
nollgrader och strålande sol på da-
gen och minus 20 och stjärnklart 
på natten.
– Vi tyckte det var så vackert.
Så, de slog till och köpte. Det har 
varit lite av en berg och dalbana. 
Men nu går hotellet äntligen med 
vinst. De tycker att de hittat en 
nivå som funkar.
De betonar att det är hotellgäster-
na som är stommen och den vik-
tigaste delen i verksamheten. Och 
att de bland annat har några lång-
tidskontrakt med olika företag.
– Men självklart uppskattar vi att 
det kommer folk till puben också. 

Alla är välkomna.
Däremot kan vi inte servera mat, 
annat än om det rör sig om ett stör-
re sällskap som förbeställer. 
– Vi kan inte ha hela köket igång 
och färska råvaror framme för en-
staka strögäster.
De är fortfarande lite förvånade 
över att det är så tunnsått med bar-
gäster vanliga vardagskvällar eller 
helger utan musikarrangemang. 
De trodde det skulle vara som i 
Holland att man gick till puben 
och tog en öl eller ett glas vin efter 
jobbet eller efter middagen. Men 
har nu vant sig vid att här är det 
mera antingen en helkväll på kro-
gen eller inget alls som gäller.
– Fortfarande hoppas vi att by-
borna känner sig välkomna och 
droppar in lite oftare. En enkel 
macka till kaffet eller ölen går 
alltid att fixa. 
De efterlyser ett större samarbete 
mellan olika företagare, föreningar 
och organisationer. Menar att det 
vore något alla skulle vinna på, 
genom att undvika att olika arrang-
emang konkurrerar med varandra.
– Vi har ett jättebra samarbete 
med Urkult och Club Sebastian. 
Men om vi arrangerar något själ-
va, verkar det inte som folk är lika 
sugna på att komma. Vi har provat 
allt möjligt, men vad vi än har sat-
sat på, har intresset dalat efter ett 
par gånger.
– Så, nu gillar vi läget och an-
passar oss efter vad som funkar, 
säger Henja.
Som hotellägare är de i princip 
gifta med sin arbetsplats och till-
gängliga dygnet runt.

Henja och Marko trivs 
 i Näsåker

fortsättn. sid 20.
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DEBATTDEBATT

När Vindbruksplanen plane-
rades och beslutades 2008 i 
Sollefteå kommun togs inga 
personliga kontakter med året 
runt/fritidsboende i berörda 
byar för att redogöra för om-
fattningen och konsekvenserna 
av planeringen för en storskalig 
vindkraftsutbyggnad på SCA:s 
marker i Omsjöområdet. Vind-
projektet kom som en total 
överraskning för alla berörda 
hösten 2011.
Forsca vindbolag har lämnat in 
en tillståndsansökan till Länssty-
relsen (okt. 2012) för att bygga 
ett storskaligt vindindustriområde 
med 180 vindkraftverk à 210 me-
ter höga (de högsta i Sverige!) på 
SCA:s marker. Fängsjö/Storsjö-
höjdens vindprojekt kommer att 
bli den största vindkraftsindustrin 
i Sollefteå kommun, och den näst 
största i Sverige! Alla vindverk 
kommer att ha blinkande ljus 
som kommer att synas flera mil 
över bygden. Det kommer att bli 
en stor påverkan på landskapet. 
Dessutom planeras två gigantiska 
mark- och bergtäkter strax utanför 
Omsjö resp. Fängsjö, som kom-
mer att förorsaka buller och mas-
siva vägtransporter inom området. 
Cirka elva mil vägar kommer att 
byggas, kraftledningar kommer 
att dras genom skogarna vilket 
kommer att ge stora effekter på 
närområdet och närliggande orter. 

När Sollefteå kommuns vind-
bruksplan antogs 2008, fanns en-
dast en gammal, ej aktuell över-
siktsplan för kommunen från 
1990 att tillgå. För ett par måna-
der sedan startade Sollefteå kom-
mun arbetet med att göra en ny 
översiktsplan efter påtryckningar 
från Länsstyrelsen och kommun-
invånare. En översiktsplan ska 
förnyas vart fjärde år, men det har 
Sollefteå kommun struntat i. Den 
nya översiktsplanen beräknas vara 
klar 2014 och ska då fungera som 

ett samlat beslutsunderlag som 
beskriver kommunens vision och 
strategi för framtida utveckling. 
Planen skall klarlägga allmänna 
intressen, riksintressen för fri-
luftsliv, miljösituationen samt 
visa på hur kommunen ser på 
mark och vattenanvändningen och 
bebyggelseutvecklingen. Den nya 
översiktsplanen ska/bör förhopp-
ningsvis innehålla nya, aktuella 
revideringar och uppdateringar 
av gamla och nya områden av 
riksintressen för alla näringars 
behov, och för skydd av den 
vackra och unika naturen och 
miljön i övre Ådalen.
Ett s.k. riksintresse gäller områ-
den med många möjligheter till 

friluftsliv som i kommunens vind-
plan 2008 undantagits från stor-
skaliga vindkraftsprojekt. I sam-
ma vindplan gäller att riksintresse 
för friluftsliv finns i dalgången ef-
ter Ångermanälven från Undrom 
– Sollefteå – Näsåker.  Omsjö, 1,6 
mil från Näsåker, är den största 
fritidsbyn i Sollefteå kommun 
med nära hundra fritidsboende, en 
mycket välbesökt och naturvacker 
camping och med tio mantalsskriv-
na boende idag. (Inte fyra som det 
står i vindplanen 2008!) I Grund-
tjärn finns ett tjugotal mantals-
skrivna och ett hundratal fritids-
boende. (Grundjärn tillhör Ö-viks 
kommun) I Fängsjö och Tallnäset 
finns totalt ett tjugofem-tal fritids-
boenden som direkt kommer att 
beröras av vindkraftsexploate-
ringen. Vi anser att Omsjö med 
intilliggande fritidsbyar ska klassas 
som ett riksintresse för friluftsliv.  
Vi ställer följande krav:
– Stopp för VK-etableringar och 
ytterligare utredning av planer 
och områden tills Sollefteå kom-
muns nya översiktsplan är upp-
rättad och beslutad (2014).
– Att Omsjö, Fängsjö och när-
liggande berörda fritidsbyar 
ska klassas som riksintresse för 
friluftsliv i den nya översikts-
planen. 

Berörda bybor / Anita Berglund, Omsjö
Bild: Montagebild Omsjö 

Fängsjö/Storsjöhöjdens vindkraftprojekt               

”Vindprojektet kom som en 
total överraskning för alla 
berörda hösten 2011”



20   •   Byabladet

Som jag undrat…  
…vem som tagit sig an det rosa 
huset på andra sidan riks 90 
vid utfarten från Näsåker mot 
Sollefteå!
Men efter ett spontant besök träf-
far jag en kille som heter Morgan 
Nilsson och är 47 år.
Morgan (som ursprungligen kom-
mer från Småland) har på bara 
några månader, med hjälp av 
bland annat några kompisar, röjt 
upp på framsidan av huset med 
tillhörande ladugård och härbren.
Han har påbörjat renovering av 
”rosa huset” genom att lägga 
golv, ordnat ett fungerande av-
lopp och toalettutrymme. En stör-
re och bättre vedspis ska sättas in 
i köket, massor av lister ska sättas 
på plats, ja allt som ska fixas går 
inte att räkna upp här. Samtliga 
uthus är också i behov av diverse 
renoveringar. Ett arbete som är 
delvis påbörjat.
Då Morgan har för avsikt att per-
manent bosätta sig på gården pla-
nerar han att hägna in utrymmen 
på den tre hektar stora tomten där 
strutsar ska få plats.

Morgan är även engagerad inom 
djurskyddet och brinner speciellt 
för problemhundar. För närva-
rande finns tre stycken på gården.
I ladugården har han gjort ut-
rymme för höns och tupp som 
går ute i solskenet när jag be-
söker honom.
Morgan visade också övervå-
ningen i huset som har en glasad 
fasad som vetter mot riks 90. 
Trots byggnadernas dåliga skick 
som stått obrukade under många 
år finns här en potential och jag 
hoppa att Morgan orkar ”gå i 
mål” med hela projektet samt 
klara av sin första vinter här.
Om Morgan ger sin tillåtelse 
kommer jag att fortsättningsvis 
följa honom på denna otroliga 
resa som han just påbörjat.
LYCKA TILL!
PS. Morgan skulle behöva hjälp 
med material till stängsel. Har 
du något som blivit liggande blir 
han nog glad om du vill höra av 
dig till honom.

Text: Astrid Edler Eriksson
Foto: Åsa Hedman

Planerar för strutsfarm – Egentligen har vi aldrig stängt 
utan finns här jämt utom då vi åker 
och handlar. Att lägga ut en nyckel 
i en låda till en hotellgäst, det gäl-
ler inte för oss, säger Marko.
Henja frågar mig vad jag tror att 
byborna vill ha av hotellet… en 
fråga som jag inte tycker att jag har 
mandat att svara på. Vem är jag att 
representera alla näsåkersbor? Jag 
nöjer mig med att dela med mig av 
mina personliga synpunkter, vilket 
leder vidare in i ett resonemang 
om att det vore skönt om folk vore 
öppnare och mera direkta mot var-
andra om sina frågor, åsikter och 
önskningar – att man talar mera 
med den det berör istället för att 
”muttra i korridoren”. Men enas 
om att det inte heller är så enkelt 
att vara både rak och ödmjuk. Eller 
att bedöma vilken ”rätt” man har 
att ”lägga sig i”.
Både Henja och Marko är för-
vånade över en del rykten de fått 
höra om sig själva på omvägar. 
Och som det inte finns ens en gnutta 
sanning i.
Till exempel att hotellet ligger ute 
till försäljning. ”Hotellet har aldrig 
legat ute till försäljning sedan vi 
köpte det”, betonar Henja.
Däremot är det mycket möjligt att 
de lägger ut det till försäljning nu 
till våren eftersom Marko är sjuk.
Det var i juli han fick besked om 
att han har njurcancer som spridit 
sig till lungorna. Men cellgiftsbe-
handlingen fungerar bra.
– Fast jag blir förstås väldigt trött 
mellan varven, förklarar han.
Planen är att arbeta på som van-
ligt fram till jul för att sedan ta en 
extra lång semester med husbilen. 
Sedan kan det kanske hända att de 
bestämmer sig för att sälja.
– Vi vet inte säkert, men livet har 
ju tagit en annan vändning nu, 
säger Henja.

Text & foto: Åsa Hedman

fortsättn. från sid 18.
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Jan-Petter Olsson, en näsåkerspojk i sina 
bästa år, bjuder in oss i sitt kök. Där kom-
mer vi få ta del av hans favoritrecept. 
J-P arbetar sedan flera år tillbaks på 
Lissgården som undersköterska trots att 
gymnasiekompetensen var murare i bygg-
nadsbranschen.
Fjällräven Center i Örnsköldsvik är en av J-P 
naturliga miljöer, hans trivs bra på läktaren 
när MODO kämpar för att plocka poäng. 
Förutom att leva livet med goda vänner och 
familj är det långa promenader, Crescen-
dokören, Lions Club och kyrkvärd som kan-
tar hans liv. Men den största passionen finns 
ändå i köket, intresset för mat och framför 
allt för olika bakverk. – Det har verkligen 
växt fram de senaste åren, jag älskar att baka, 
säger J-P. 
I kommande Byablad kommer vi att få ta del 
av hans guldkorn. 
Men nu, låt dig väl smaka av J-Ps Radiokaka!

Text och foto: Marie Lundin

Gör så här:

Smält kokosfett och choklad 
i ett vattenbad.

Vispa ägg och florsocker pösigt.

Tillsätt äggblandningen försiktigt i den 
något avsvalnande chokladsmeten.

Klä en avlång form, ca 1 1/2 liter, med 
smörpapper. Bred ut ett lager chok-
ladsmet i botten. Varva sedan kex och 
smet. Avsluta med smet. 

Låt stelna i kyl över natten.

J-Ps Krubb      Tugg& 

J-Ps Radiokaka
Min farmor serverade den här kakan vid juletid, det var mycket festligt då hon bjöd på just Radiokaka.  
Jag har många fina och roliga minnen från henne. Hon bodde i Sundåsen i underbara Örnsköldsvik. 

Ingredienser:

200 g kokosfett
200 g mörk blockchoklad
2 ägg
3 dl florsocker
20 kex, typ mariekex

Passar utmärkt såväl som dess-
ert efter en god middag som 
för den chokladsugne.

Servera kaffe eller en rökig 
whisky till så blir det en riktig 
höjdare!
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Ridsporten och ridskolornas 
verksamheter framställs gärna 
som nedläggningshotade och är 
nästan alltid i farozonen i olika 
dagstidningar. 

Generellt är ridsporten inte spe-
ciellt uppmärksammad i Sverige, 
och räknas sällan som en riktig 
sport. Holafors ryttarförening 
har funnits sedan 1976 och har 
alltid byggt på ideellt arbete med 
gedigna entusiaster och mycket 
engagemang från lokala ortsbor. 
Byabladet fick in ett tips på hur 
fint stallet i Holafors blivit under 
sommaren och uppmaningen löd: 
– Det vore väl något att skriva om 
i Byabladet? Att vi har ett sådant 
fint och fräscht stall!

Föreningens grund är en styrelse 
på ca 10 aktiva personer som till-
sammans har arbetat med att reno-
vera stallet. Alla har hjälpts åt och 
vi fick skriva upp oss på varsina 
områden berättar styrelseordfö-
rande, Inger Sundin. De sökte 
under våren sponsring hos Sandå 
Måleri, och fick ett positivt svar. 
Penslar och arbetsverktyg har 
både köpts in och skänkts av rid-
skolans medlemar. Arbetsinsatsen 
har alla hjälps åt med och resul-
tatet blev verkligen jättefint!

I Holafors finns det plats för tio 
hästar och idag står det åtta hästar 
i stallet. Det är framför allt barn 
och yngre ungdomar som är ak-
tiva i klubben.  Likaså är det flera 
vuxna och föräldrar som tagit 
upp ridningen igen eller låter sin 
barndoms dröm gå i uppfyllelse. 

Så sent som i augusti fick Hola-
fors ridskola en ny ridlärare, 
Karin Stillberg från Umeå. Karin 
upplever att det finns en mycket 
fin gemenskap på just den här 
ridskolan, och att det är lite 
unikt, alla blir sedda. Här hand-
lar det inte bara om att prestera 
bra, tävla och att vinna. Här finns 
gemenskapen i klubben och det 
handlar väldigt mycket om kon-
takten med hästarna. På ridskolan 
lär man sig inte bara att rida. Det 
är en stor del som handlar om 
ren hästkunskap, att umgås med 
hästar och hur djurvården och 
kontakten byggs upp säger Karin 
Stillberg. 

Känner du dig nyfiken finns det 
möjlighet, en ny kurs börjar v 46. 
Allmän hästkunskap. 
I övrigt består klubben av ett stort 
ridhus som används året om och 
en klubbstuga där teorilektionerna, 

matbehov och viss typ av ombyten 
kan ske. Såklart också den självkla-
ra platsen för umgänge och träffar. 
Under Alla helgons helg ordnade 
ungdomssektionen en Halloween- 
träff med lekar till häst som heter 
Gymkhana. 

Text: Marie Lundin
Foto: Inger Sundin

Holafors Ryttarförening
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Hela gänget på Bi-draget
önskar alla kunder, nära och kära

en underbart mysig God Jul!

Öppet onsdag, 
fredag kl 13-17 
och lördag kl 11-15
Storgatan 23, Näsåker

Återanvändning ett klimatsmart alternativ!
OBS! Vi tar inte kort

November
23 november, kl 10
Gratis teaterföreställning 
för stora och små barn.
Markusgården, Näsåker
Arr: Club Sebastian

24 november, kl 21–02
Popklubb Disco, 18 år
Näsåkers Hotell
Arr: Popklubb

24 november, kl 13–15
Orientalisk dans, 250 kr
Markusgården, Näsåker
Arr: Rörelseverkstad

24 november
Rälsbussresa till Åre, 
Pistvakt
För mer info kontakta 
Göran Frisk 
eller Kent Lidström

December
2 december, kl 11–17
Julmarknad, Fäbodammen, 
Lidgatu

9 december
Skyltsöndag Näsåker
Luciakröning, kyrkan kl 18
Försäljning, lotter
Markusgården
Arr: Lions

9 december, kl 15–17
Öppet hus med Jonna Jinton, 
Nordkristall
Salongen, Näsåker

22 december, kl 14
Resele kyrka
Resele, Ed, Junsele och Näsåkers 
Crescendokör uppträder

29 december kl 13–15
Orientalisk dans, 250 kr
Markusgården, Näsåker
Arr: Rörelseverkstad

30 december
Konsert med fyra körer
Näsåkers kyrka

Roger Nilssons MÅLERI AB

Jag utför allt inom måleri, både in- 
och utvändigt samt tapetsering. 

Företag och privatpersoner 
är välkomna med sin förfrågan. 

Uttnyttja ROT-avdraget!

För mer information, 
kontakta mig.

OMSJÖ 070-320 78 98

EVENEMANGS-
 KALENDERN

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
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När jag var liten gjorde min 
mor ibland ett test med vår 
hund: En större bit östtysk 
choklad i en hand och en myck-
et mindre bit från västtyskland 
i den andra som vi fick från en 
vän från ”väst”. 
Till vår stora förtjusning tvekade 
”Teddy” aldrig att ta den mindre 
biten först. Hon tyckte mycket om 
choklad och fick en del då och då. 
När jag blev äldre, försökte jag 
avhålla min mor från att ge hun-
den den där goda chokladen… 
Men, ”Teddy” blev 16 år gammal 
och dog för 16 år sedan. Fast med 
otroligt mycket tandsten.
Många har den här diskussionen 
hemma - speciellt när det är jul: 
EN – vanligtvis (svär)mor säger: 
”Ja, men bara en bit kan ju inte 
skada” och den andra (vanligtvis 
yngre och därför i naturligt un-
derläge) försöker argumentera likt 
mot en vägg, angående choklad 
och annat godis. Men hur är det 
egentligen? Är choklad skadligt?
Ja, du kan faktiskt förgifta en 
hund med choklad. Som Para-
celsus sa: ”Det är mängden som 
avgör om något verkar som gift 

eller inte”. Men särskilt under 
högtider kan det ske ”olyckor” 
och då kan följden bli katastrofal.
Kakaobönan innehåller något 
som kallas för teobromin och 
mindre mängder koffein. Bägge 
kallas för xantiner och tillhör 
alkaloider. Alkaloider finns i 
olika former och grupper. Även 
nikotin och morfin är alkaloider. 
Samtliga påverkar människans 
och djurens centrala nervsystem 
(CNS) mer eller mindre. Därför 
används teobromin inom modern 
medicin. Mängden i den chok-
lad vi konsumerar är så låg att vi 
vanligtvis inte märker av någon 
påverkan. Men till skillnad från 
till exempel hundar har männis-
kan ett enzym i sin kropp, som 
hjälper oss att bli av med teobro-
minet innan det kan göra skada. 
Ett enzym är ungefär som en 
katalysator i kroppen. Eftersom 
detta enzym saknas i hundens 
kropp, sker omsättningen mycket 
långsammare. (Andra djur som är 
särskilt känsliga är hästar, katter, 
papegojor och sorkar) En förgif-
tad hund börjar vanligtvis bli illa-
mående (hunden blir väldigt tyst 
och/eller kräks), den kan bli lös 
i magen och kan få ett ökat be-
hov att kissa. Större mängder kan 
leda till hjärtrubbningar (arytmi), 
epileptiska anfall (!), hjärtinfarkt 
och döden.
Hur stor påverkan blir beror på 
den mängd teobromin hunden 
intar: Mörk choklad innehåller 
mer än mjölkchoklad, choklad av 
bättre kvalitet oftast mer än den 
billiga sorten. En knähund kan dö 

av samma mängd som inte ger ett 
enda symptom hos en schäfer el-
ler annan större hund.
Man vet att en 25-kilos hund har 
dött av 140 gram mörk block-
choklad.
Allmänt gäller 60 gram PER KI-
LOGRAM kroppsvikt som död-
lig dos.
Därför är det särskilt viktigt att 
undvika att (speciellt unga hun-
dar som älskar att upptäcka och 
tugga på saker de inte får) din 
hund får kontakt med söta chok-
ladtomtar etc.
Men om det händer att din 
hund har fått i sig en större 
mängd choklad eller om du är 
osäker:
1. Det är bra att ha paraffinolja 
och mediciniskt kol hemma. 
(finns på apoteket). Paraffin-
oljan (1 ml per kg kroppsvikt) 
ges i munnen. Den stimulerar 
tarmmotoriken och ska för-
korta tiden som giftet tas upp 
av tarmen. Mediciniskt kol ges 
enligt bruksanvisningen (som 
för barn). Det binder toxiner 
och hindrar upptaget i tarmen.
2. Ring veterinären. Inom två 
till max sex timmar kan man 
ge hunden ”kräkmedicin”. 
Efteråt är behandlingen mest 
symptomatisk.
Men förhoppningsvis har ni en 
fantastisk jul och nyår utan dis-
kussioner och sjuka djur!
God Jul!

Anne Hemmerling

FRÅGA VETERINÄRENFRÅGA VETERINÄREN

Chokladförgiftning
”- Men hunden ska ju också ha något gott…”
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Handelsbanken
Näsåker  0622-193 90

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

0622-101 00, 070 656 49 06. www.fabodammen.com 
Catering – Sällskap – Fest – Konferens – Boka Fäbodammen, Näsåker

Vi på Fäbodammen önskar våra 
nya och gamla gäster 

en God Jul och Gott Nytt År!

Stängt under jul och nyår samt hela januari.
Varmt välkommen den 4 februari 2013.

Julbordsbokningar 
0622–101 00

I skrivande stund, mitten på okto-
ber, har det mesta skördats. Kvar 
i sina rader står grönkålen och 
väntar på att plockas lite i taget. 
Det känns alltid lite som ett lot-
teri att se vad som ger bra eller 
dålig skörd från år till år. För oss 
blev skörden god av till exempel 
grönkål, kålrötter, potatis, rödbe-
tor, morötter, vitkål, persilja, kål-
rabbi och mangold. Vi har också 
kunnat plocka oss nöjda på både 
hallon, svarta och röda vinbär. 
Däremot blev bondbönorna lite 
av en besvikelse, de mognade av 
någon anledning väldigt trögt, så 
när frosten hotade fick vi så lov 
att skörda det som fanns. 
Överlag har dock denna första 
sommar med Byjordsodling känts 
riktigt lyckad. Fler deltagare i 
odlandet är varmt välkomna att 
fortsätta med utvecklingen av 
Byjord. Ny mark behövs.
Skicka ett mail till 
byjord.nasaker@gmail.com om 
du vill veta mer.

Text: Terez Bergfeldt
Foto: Lars-Erik Jonsson

fortsättn. från sid 16.
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Höstdagjämningen firades i dagarna tre i Näs-
åker! Fredag 21 september höll Göran Hjort 
ett föredrag om skapelsemyter ”Vem eller vad 
skapade världen?”, på BokCaféet ”Bokfloden” 
på Ängsvägen 24 A.
Lördag 22 september hölls en minnesstund för Bir-
gitta Onsell i utställningssalen i Urhuset. Där pra-
tade Gunilla Carlson, förutom om Birgitta Onsell, 
även om hösten och mörkret. Vi ska kanske inte se 
det som en enbart mörk och trist tid, utan en tid för 
eftertanke och vila. Åsa Rockberg dansade ”Gudin-
nans språk” med stor känsla och inlevelse. 
Därefter gick vi ut till den staty som konstnären 
Tore Heby från Falkenberg, gjort som en hyllning 
till Birgitta Onsell och utställningen ”Efter tusen 
år av tystnad.” Statyn föreställer Fredrika Bremer, 
Elin Wägner, Moder Jord och Birgitta Onsell. På 
statyn ser man Birgitta Onsell spika upp sina frågor 
på Storkyrkans port. Göran Hjort som var med vid 
den händelsen (som enda man!) berättade om detta.
Som avslutning bjöds en enkel höstbuffé med 
mingel och småprat i utställningssalen. För de 
som ville fanns möjlighet till en guidad visning av 
utställningen.
Söndag den 23 september avslöjade Göran Hjort 
vad som händer i den finansiella världen, med före-
läsningen ”Vart tar alla pengar vägen?”
Plats var BokCaféet ”Bokfloden.”

Text & foto: Mary Sjödin

Firade höstdagjämningen
och ny staty

Den text som Birgitta Onsell spikade upp på Stor-
kyrkans port var denna:

Därefter bildades Föreningen Tealogerna 1996
Läs mer på www.tealogerna.nu
Sedan några år tillbaka finns också Föreningen 
Birgitta Onsells vänner www.kvinnominne.com

UPPRÖRELSEN
KVINNORNAS REFORMATIONSRÖRELSE

Vad är det?
Jo, en modern folkrörelse som sprids via medier 

och personliga kontakter.

Kanske är du redan ”upprörd”! 
Testa dig själv ”ja” eller ”nej”.

1. Är Bibeln så helig att den inte kan diskuteras?

2. Kvinnouppfattningen i Gamla Testamentet är 
 – i sin helhet – negativ. Bör vi forska efter 
 orsakerna till denna syn och redovisa den?

3. Tror du att bibelsynen alltjämt påverkar kvinno-
 uppfattningen i vårt samhälle?

4.  Är tiden mogen för att uppdaga orättvisor 
 i kvinnosynen, upprätta kvinnorna i historien 
 och bygga upp något nytt?

5.  Tycker du att detta är viktiga kvinnofrågor?

Har du svarat ja på fyra frågor 
så står du UPPRÖRELSEN nära!

Gunilla Carlson i utställningssalen. Göran Hjort vid statyn.
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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

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

www.nipoptik.se

Hos oss får
du kompetens,

valfrihet
och omtanke

Välkommen!

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

Mobil: 0731 82 19 45, 070 685 57 59

Näsåker

Klassisk massage
&Bindvävsmassage

Medicinsk Qi-Gong
Biyunmetoden
Hatha Yoga

Medicinsk Yoga
Välkommen till

Jeanette Flodin
Diplomerad i samtliga...

070 227 85 62

God Jul & Gott Nytt År!

NÄSÅKERS MEDBORGARKONTOR

www.solleftea.se

Ingelas Café

Storgatan 23, Näsåker • 0622-105 10

4:-styck

God Jul och 
Gott Nytt År! 

Öppet nov–dec:
 Månd–fred: 9–16:30
Lörd–sönd: Stängt

Köp dina julkakor hos oss!

gäller december

Välkommen till
advents- och 

julgudstjänsterna 
i våra församlingar

För predikoturer, se
annonser i TÅ torsdagar.

Pastorsexp tfn 0622-100 21

Får ni besök 
av bekanta? 

Har ni trångt? 
Vi hyr ut stuga! 

6 bäddar, varmbonat

0622-10569
Björklund

Kanot
Finns!
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En gång i tiden jobbade jag som lokalguide i 
Uppsala. Ett stimulerande jobb för en historie-
intresserad språknörd; mängder av intressanta 
möten med alla möjliga (och omöjliga) sorters 
människor: 

Nobelpristagare. Bespisningspersonal. Utvecklings-
störda skådespelare. Professorer. Diplomatfruar. 
Båtflyktingar. Skolklasser. Kompisgäng… ja, under 
5 år hann det definitivt bli en rätt spretig blandning..!

Ofta kändes det som en ofantlig lyx att få möta alla 
dessa människor som i många fall rest från andra 
sidan av jordklotet för att se min hemtrakt. Världen 
kom till min stad och mitt jobb var att alla skulle 
känna sig välkomna!

Som sig bör i mänskliga möten var det ofta en två-
vägskommunikation och jag lärde mig mycket.

Nuförtiden ser mina levnadsvillkor lite annorlunda 
ut. Bosatt i en liten by och med begränsad rörlig-
het funkar inte mitt forna arbetsliv. Erfarenheter har 
man alltid nytta av, och att driva ett litet vandrarhem 
och kursgård är en syssla som är klart givande. Kan-
ske inte ekonomiskt men absolut själsligt.

Även Näsåker får ju åtskilliga spännande besök 
under en säsong – inte bara under Urkult.

En av årets mer ovanliga gäster på HUNDraelvan 
var Sally som kom i sällskap med matte som skulle 
delta i en bevakningskurs med väninnan och hen-
nes hundar. Sally med matte fick eget rum med god 
takhöjd. Under kvällarna, när hela gänget satt och 
grillade, var Sally med ute i trädgården. Hon hade 
en liten sele och en lång lina. Näbben var impone-
rande och min vildvuxna sälg var snabbt beskuren 
på alla ledder.

Varför släpar man med en goja 
från Stockholmstrakten till Näsåker?
Matte berättade om fåglarnas utvecklingscykel och 
förklarade att Sally var i en känslig pubertetsfas just 
nu – därför skulle det ha varit klart olämpligt att 
”svika” henne genom att lämna henne hemma.

Det låter fullt logiskt. Men själv hade jag aldrig 
skänkt en tanke åt detta. Man inser hur mycket man 
inte vet..!

En annan lite ”udda” övernattningsgäst var en kille 
som föresatt sig att åka rullskidor från Smygehuk 
till Treriksröset. Bra gjort att ta sig till Näsåker! 

Vi tipsade honom om att undvika Betåsvägen på sin 
fortsatta tur i riktning mot Lappland. Grus och gro-
par är ju bara måttligt kul.

Rätt vad det var ringde telefonen och ett par mark-
nadsknallar med godis som sitt sortiment ville 
övernatta. De dök upp, medförandes en glad pu-
del, och snart insåg vi att det fanns gemensamma 
vänner i byn.

De reste vidare – och kom tillbaka. Denna gång 
laddade med godis efter att ha förhört oss om vad 
vi gillade…

När Världen kommer till Byn… ja, då sker många 
roliga möten! Jag skulle vilja rekommendera alla 
som har möjlighet att hyra ut ett gästrum under 
sommaren. Inte minst när Urkultfestivalen skänker 
glans åt byn och de lite mer mogna gästerna gärna 
avstår från campinglivet.

Åsa Bergh, Åsmon

När Världen 
kommer 
till Byn…
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Storgatan 12, Näsåker • 0622-102 02

Vi bjuder på varm dryck, tävlingar 
och fina erbjudanden. Välkommen!

www.salongenshemsida.se
Tack för det gångna året. God jul och gott nytt år, Marie och Therese

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

Vi firar 4-års jubileum!
Öppet hus, skyltsöndag 9/12 kl, 15–17

Jonna Jinton, Nordkristall, säljer sina smycken. 

Julklappstips!

Nina Pudja erbjuder
Massage, Healing och Ortobionomi

Urhuset, Näsåker
Tidsbeställning/anmälan

070 212 42 25, 0622-101 34

Utställning pågår nu på
Österåsens Hälsohem t.o.m. 7/12.

Orientaliskdans Markusgården 
24/11 och 29/12, kl 13–15. 

250 kr/gång.
Anmäl dig nu!

Försäljning av linnement, presentkort. 
Önskar alla en god jul och gott nytt år!

Välkomna!
www.pudja.se

Tel: 301 43

Lia Bil- & Däckservice AB

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

Vi säljer och monterar de flesta däck- 
fabrikat på marknaden till mycket 
konkurrenskraftiga priser. 
Behöver du biltillbehör? 
Vi säljer olika produkter för att din 
bil ska må bra. 
Välkommen!

God Jul &
Gott Nytt År!

Vi säljer Tudor bilbatterier 
till bästa pris!

Entreprenadmaskiner
Mark- och vägarbeten
Snöröjning mm
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Luciafirande i Näsåker!
–    S ö n d a g  9  d e ce m b e r  2012   –

Luciasmyckena sponsras av Vattenfall. 
Tack till Ådals-Lidens församling , Stureplan, 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: 19.00

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

Varmt
välkommna! 

Rösta på Näsåkers Lucia 
och stjärngosse 2012 
Röstning pågår fram till den 1 december.

Luciakröning den 9 december i Ådals-Lidens 
kyrka kl 18.

10 kr/röst.

Behållningen tillfaller Ungdomsgården.

Två julskinkor lottas ut bland er som röstar.

Mer info om röstningen hittar du på byn.

Vid pressläggningen saknade Byabladet bilder 
på kandidaterna:

4. Joel Jacobson

5. Niklas Gustafsson

6. Marcus Toljamo

1. Jasmine Gracia 2. Milena Nilsson

3. Maja Torkelsson/Staaf
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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
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Rosenterapeut
IngaMari Solders

ingamari@vildros.com
Tel 0622-103 99, 0703 47 50 97

www.vi ldros .com

Lär dig ett enkelt, naturligt sätt 
att släppa stress och spänningar. 
I grupp eller enskilt.

T R E: Trauma/Tension 
Releasing Exercises

GOD JUL
&

GOTT NYTT ÅR!

B R A N DM U S E E T
N Ä S Å K E R

Salong Liss, 0622-106 40 • ME Fotvård, 0622-106 70  
Storgatan 23 • Näsåker 

Nytt På Salong Liss!
Hårologi hår- och hudvårdsprodukter samt näringstillägg 

är baserade på de bästa råvarorna från naturens egna källor.
Alla hårologiprodukter är tillverkade i Sverige.

Såväl innehåll som förpackningar är biologiskt nedbrytbara.
 Vi på Salong Liss & ME Fotvård önskar 

alla våra kunder och vänner 
en härlig adventstid och en riktigt god jul!
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Mer information om lediga lägenheter: 

www.solatum.se

Adress Storlek Yta Hyra Ledig

NÄSÅKER

Ängsvägen 32 C 2 rum & kök 46 3.553 13.01.16

Orrvägen 3 C 1 rum & kök 53 4.130 omgående

Storgatan 21 2 rum & kök 68 5.018 omgående

Härliga ljusa Näsåker!
Tänk om alla i byn skulle göra samma sak, samma dag och på samma tid? 

Om vi alla skulle kosta på oss två marschaller 
var, vart vi än bor i Näsåkersområdet. 

Vi tänder dem vid vår vägkant skyltsöndagen 
den 9 december kl 15.

Vi tror att det skulle skapa en unik magi och 
bli extremt effektfullt för en sådan liten och 
underbar ort som vi bor i. 

Vi ser framför oss ett otroligt vackert 
Näsåker när vår tid är som mörkast. 

Tro, hopp och kärlek för framtiden! 

Byabladets redaktion

Öppet hus!
Nipgården, Ramsele
Tisdagen den 11 december, kl. 17–19.
Vi bjuder på glögg och pepparkakor samt 
visar lediga lägenheter på Nipgården.

Välkommen!
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Bruksvägen 18, 881 41 Sollefteå      Tfn 0620-156 30       

Det är vi som trycker Byabladet och tackar 
Byalaget för förtroendet

www.printinmind.se

PrintInMind
www.alinea.se

Vi har delat upp 
Sollefteå Tryckeri AB 
i två nya verksamheter.
Läs mer på våra hemsidor!

Reg nr. BTW 071. Årsm. 
1965, diesel. Bra utrustad 
med ”Bergsjö” frontlas-
tare och bakskopa. Extra 
hydraluttag med snabb-
koppling för tippkärra. 
Snökedjor, halvbandar-
utrustad, motorvärmare. 

Bra däck med vattenfyllda bakdäck. Lättstartad. Säljes i befintligt skick. 
Pris 25.000 kr + moms.

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

En god jul utan 
ryck och slit?!

VGW (Very Good Walking) hindrar 
koppeldragande utan att göra ont!
Ring 0622-300 12 – så levererar vi!

Handelsbanken
Näsåker  0622-193 90

God Jul
&

Gott Nytt År!

Byalagets traktor säljes! 
Till salu FERGUSON 135

För vidare info ring: Nisse Humlesjö, 
070 285 22 27 alt. 0622-10094
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VÅGRÄTT:
 8.  En viss Connery
 9.  Forntida styresman
10.  Slipat mineral
12.  Så uttalas b
13.  Programspråk och dam
15.  Skrev mest verk för orgel
21.  Fisk
22.  Bör alla hundar bära
23.  Kallas ibland fotbollslag
25.  Tilltalsord
26.  Alvirke
27.  Finland
29.  Ännu
30.  Förkortning av väderstreck
31.  Nötkreatursfett
33.  Medlemmar i akademi

35.  Ej vild
36.  I troll
37.  Att hänga tvätt på
39. Utstickande landtungor
41.  Tidsenhet
43.  I nära framtid
44.  På Kairo-bil
46.  Anger riktning
47.  Torr
48.  Ulricehamns Tidning
50.  Mediaord
52.  Ger värme
53.  Underrätta
56.  Får man genom smältning av späck.
58.  Plockas ofta till prydnad
59.  Brittiska flygvapnet
60.  Tre i kvadrat

62.  Om de levande varelserna i deras  
  naturliga omgivning
64.  Sporta
66.  Fördriver mörkret
67.  Engelskt nät
68.  Skällsord
69.  Också en stavning av ö
70.  Geometrisk beskrivning
72.  Gris
73.  Golfklubb
74.  Arrangemang
75.  Rår du om
76.  Djur
78.  Regnets gud
80.  Leder verksamheten
82.  Kroppsställning
84.  Svordom
85.  Fenomen inom fysiken

LODRÄTT:
 1.  En sådan är eldfast
 2.  Jovisst!
 3.  Kan vara väl
 4.  Kan man gå på
 5.  Förebild
 6.  Akrobat som tuktar träd
 7.  Tiondels liter
 8.  Sådana tigrar finns inte längre
11.  Gulblommig buske eller slutet 
  på vävtråd
14.  Obevisad grundsats
15.  Kompis
16.  Mindre äppelträd
17.  Sjukdom
18.  Oklar
19   I hästens mun
20.  Ger upplysning
24.  Kan man ta sig saker
28.  Papegoja
32.  Substans i frön
34.  Kan inte ändras på
35.  Gripa om
38.  Adverb
40.  Anhopning av mineralkristaller
42.  Konstitutionsutskottet
43.  Profet
45.  Med många fordon.
49.  Tillhör rossläktet
51.  Vindar
54.  Sydost om Lappfjärd
55.  En bit av ragtime-musik
57.  Bit av kroppspulsåder
61.  Föregår infinitivform
63.  Vattenlösning av t.ex. karbonat
65.  Vindarnas herre
69.  Skogsfågel
71.  Fotbollsförbund
74.  Prefix till många låneord
77.  Dofta
79.  Största ensiffriga heltalet
80. Sjukdom
81.  Tråg
82.  Grekisk bokstav
83.  I fetma

1 2 3 4 5 6 7

8 9

10 11

12 BOSSE 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 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

Skicka lösningen senast den 17/2 till Bo Lundgren, Lärkvägen 13, 88030 Näsåker. Första rätta lösningen vinner 
en Trisslott. Märk kuvertet ”Byakrysset”.  Glöm inte namn och adress. Lycka till!

Byakrysset 4 • 2012

Namn:________________________________________________   Adress:_______________________________________________________________
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Nästa nummer kommer ut vecka 12
Skicka artiklar och annonser före den 3 mars

P O J K B A D
A R T A O R E N
F O T O N A N I
B A L J A I T

T I E F E O S A M T
B A N J O R A B A U L O
A K A R M A O N T E N
R I O M O A T G A V
N M S U R M O D I G A
S Y S K O N P M V A N T
Ä R T A T E I R E G O
L A K A B U L O R R E N
L R A F A E L L O L E
S T A N T R I O L S I M
K R E D I T L I A N U
A E E N E J A M O
P A N I N B A K A D E R

A N E A V I G A N
P R I O R I T E R I N G A
R O N D O T P G E U T

Lösning på Byakrysset 3 • 2012

Prenumeration
Alla hushåll i Näsåker får
Byabladet. Övriga i Sverige
kan prenumerera, det kostar 200 kr/år. 

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 3 2012 • Årgång 13

Jakten kan börjasid. 6

Vi har ungdomsrabatt på våra lägenheter!Läs mer på sidan 24.

Vårt blåvita lag – ÅSK:s framtidsid. 22

Höst-
   numret!

Vinnare är Eva Näslund, Näsåker som vinner en 
Trisslott. Grattis!

9 st insända lösningar.

mars • påsk

Glada Byarutan

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

En något överförfriskad man står och knackar 
frenetiskt på en lyktstolpe.
 Det är nog ingen hemma, säger en förbipasserande 
polis med ett leende.
–Jo för tusan, ser du inte att det lyser på över-
våningen?

Kyrkvaktmästaren håller på att strö ut salt på 
den hala kyrktrappan på julmorgonen innan 
julottebesökarna ska komma. Sven som just 
går förbi ser detta och säger lite spjuveraktigt:
– Jaså, det är du som är Psaltaren?

Resele övre jaktlags framgångsrike jägare har fått 
vara med på en kunglig jakt…
– Visst är jag belåten med jaktresultatet. Jag sköt tre 
älgar, berättar han för Tidningen Ångermanland.
– Men det hade varit ännu roligare att träffa kungen?

En sångare sjöng för patien-
terna på ett sjukhus. Han 
avslutade med orden.
– Hej då och hoppas ni 
blir bättre.
– Tack det samma, svarade 
patienterna.



Välkommen till IVT Center
Vi har många olika typer av värmepumpar att välja mellan, 

beroende på ditt hus befintliga uppvärmningssystem
 samt dina behov. 

Kontakta oss så hjälper vi dig med dina frågor. 
Vi har totalentrepenad på värmepumpsinstallationer, 
vilket innebär att vi projekterar, driftsätter och servar. 

Först i kommunen med EU-certifierad utbildning inom 
värmepumpinstallation.

Sture: 070 649 39 81, Jesper: 070 692 23 98,
Illern: 070 284 91 11,  Zacke: 070 691 22 26

Vi alla på Stureplan och Stures Rör
önskar våra nya och gamla kunder en 

God jul och ett Gott Nytt År!

Stureplans öppettider:
Måndag–fredag: 7–20 • Lördag: 9–19 • Söndag: 12–19

Stureplan, Storgatan 47 • Näsåker


