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Den som väntar 
får se
Fullt igen! Både i förra numret och det här, har vi varit tvungna att 
”ställa” material. Vi hade velat berätta så mycket mer. Men det får vi 
ta igen längre fram. I nästa nummer kommer du följaktligen att få 
läsa om både kams och idoga brandmän, liksom om den nya rörelsen 
”Lilla Butiken” i Urhuset som smygöppnar till advent. 

Och än en gång: Om du är sugen på att arbeta med Byabladet 
– skriva, fota, administrera eller sälja annonser, så hör av dig till 
någon i redaktionen.

Tills vidare säger vi: Tänd ett ljus, en marschall eller flera på skylt-
söndagen.

God jul och Gott Nytt år önskar redaktionen

Innehåll:

Badhuset nysatsar ......................................................................................................................................... 4
Gamla Posten kan bli lägenheter ................................................................................................. 4
Bussturer försvinner .................................................................................................................................... 5
Oklar framtid för Medborgarkontoret .................................................................................... 5
Digital bio 2014................................................................................................................................................ 5
Högt valdeltagande i Ådalsliden och Resele .................................................................. 7
Tradition och förnyelse i Lia och Resele .............................................................................. 7
Annhild trivs bland tomtar och troll ........................................................................................ 8
Hemlagat på Fäbodammen ................................................................................................................. 9
Fullträff för turkisk buffé ...................................................................................................................... 9
Näsåkers egen tomtemor ...................................................................................................................10
Ge bort en prenumeration ................................................................................................................10
Spökfest på Älgen  ..................................................................................................................................... 11
The Nordic Centre .......................................................................................................................................12
Musikaliteten i landskapet ..............................................................................................................14
Sean och Michelle fann sina rötter i Resele................................................................17
Resele Framtidsbygd 2020 ...............................................................................................................18
Evenemangskalendern ...........................................................................................................................19
Hitta vilse .............................................................................................................................................................20
Erikas spalt ..........................................................................................................................................................21
Linda summerar sommaren .............................................................................................................22
”Skrömt och skrönor” i Lidgatu ...................................................................................................24
Välkommen till världen ........................................................................................................................25
Babymassage i Näsåker ........................................................................................................................26
J-Ps Krubb & Tugg ......................................................................................................................................28
Rösta på Näsåkers Lucia 2013 .....................................................................................................30
Härliga ljusa Näsåker ..............................................................................................................................32
Byakrysset ............................................................................................................................................................34
Lösningen Byakrysset nr 3 2013 ................................................................................................35



Byabladet   •   3

Näsåkersbor i allmänhet gillar fest och umgänge. 
Urkultfestivalen är den riktigt stora folkfesten. 
På olika håll gror även idéer om att arrangera en 
slags gemensam föreningsfest. Kanske dags för 
detta under 2014.
En lördag i höstas hade Byalaget en alltigenom 
lyckad arbetsdag nere vid älven då vi flyttade 
virke och röjde upp och snyggade till kring bastun. 
Dagen avslutades med en gemensam middag där 
vi bland annat diskuterade vilken roll vårt byalag 
ska ha. 
En knepig fråga det där. Olika byalag arbetar 
med vitt skilda saker. En del bedriver politik och 
framtidsfrågor och räddar skolor, andra arrangerar 
fester, åter andra underhåller badplatser etc. Åter 
andra gör alltihop på en gång.
Det vi tycker oss uppfatta är att det finns en gry-
ende önskan på bygden om att arrangera en större 
fest under hösten, kanske en slags skördefest där 
folk kommer samman och många föreningar hjälps 
åt. Eller en vinterfest med snö, eld och is
– ”Urkallt” har det länge funnits olika visioner om.
Kanske det är läge att göra slag i saken under 2014 
– skördefest på hösten och en Urkallt-festival i 
februari 2015. Man vet aldrig. 
Kontakta gärna någon i styrelsen om du har tankar 
och idéer. Eller kom på ett möte.

Byalagets styrelse

Folk- och föreningsfest 
under 2014

Den som väntar 
får se

Ordförande:

Elisabet Sellgren, 070-261 58 63 
bettansellgren@hotmail.com

Övriga ledamöter:

Desirée Barroso, sekreterare
annadesireebarroso@hotmail.co

Helen Blästa, 0767-66 84 35
blasta@live.se

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

Christer Borg, 684 74 31 
christer.borg@alvraddarna.se 

Lahja Brandt, 070-31 660 28 
lahja.brandt@vattenfall.com

Angela Carlén, 073-727 46 53 
angelacarlen@hotmail.com

Åsa Hedman, 070-244 61 71 
ordochjord@telia.com

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

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

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

Max Nyman, 070-640 79 79 
maxnyman69@yahoo.se

Helena Toss, 070-240 95 90 
helenatoss@msn.com

Byalagets ordförande Bettan Sellgren spånar kring en fest, 
kanske en skördefest.
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Det kommunala bostadsbola-
get Solatum har fått i uppgift 
att utreda kostnaderna för att 
bygga om före detta Postens 
lokaler på Kläppvägen i Näs-
åker till lägenheter. Solatums 
vd Timo Siikaluoma säger att 
utredningen ska vara klar 
under januari 2014. Någon 

förfrågan att utreda andra 
möjligheter som till exempel 
bibliotek eller medborgar-
kontor har Solatum inte fått. 
Lokalerna är på drygt 200 
kvadratmeter. 

Gamla 
Posten 
kan bli 
lägenheter

Näsåkers badhus och nysatsar 
genom att erbjuda fler verk-
samheter, fräschare lokaler och 
utökade öppettider.

Lagom till höstterminen började 
kunde Näsåkers badhus slå upp 
portarna till ombyggda och upp-
fräschade lokaler. 
– Tanken är att hela huset ska fyl-
las med olika verksamheter som 
är kopplade till motion och frisk-
vård, berättar badhusförestånda-
ren Helen Jonsson.
Det som hänt hittills är att själva 
bassängen har fogats om, damer-

nas omklädningsrum har blivit 
rymligare och fått en ny bastu. 
Plus att entrén är nymålad.
När ungdomsgårdsverksamheten 
flyttades till Markusgården blev 
både fiket och källaren lediga. 
Med fiket kommer ingenting att 
hända förrän nästa år.
– Men vi försöker att hitta en lös-
ning som gör att entrén går ge-
nom fiket så att personalen kan 
sköta både fik och entré samtidigt 
som man har uppsikt över de ba-
dande, säger Helén.
Källaren är nymålad och har fått 

ge plats för 15 blåa spinningcyk-
lar. Längre in finns ett större rum 
som också är nymålat i grått och 
rött med två spegelklädda väggar. 
Här finns en portabel minigolfan-
läggning för barn. Helén menar 
att utrymmet kan användas till 
många olika verksamheter.

Hon tycker det känns väldigt bra att 
badhuset börjar ha lördagsöppet.
– Det här är en medveten sats-
ning från kommunens sida, säger 
Bengt Åkerlind som är chef på 
kultur-utbildnings- och fritidsför-
valtningen.
– Vi har förstått att Näsåkers bad-
hus är en verklig samlingspunkt 
för Näsåkersborna och därför vill 
vi utveckla verksamheten mot att 
bli en slags friskvårdsanläggning 
i miniatyr.
Han välkomnar synpunkter från 
ortsborna och säger att det kom-
mer att sättas upp en ”förslags-
låda” på badhuset inom kort.

Badhuset nysatsar

”Tanken är att hela huset ska 
fyllas med olika verksam-
heter som är kopplade till 
motion och friskvård”
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Nu på tisdag den 3 december ska Kommunstyrel-
sen i Sollefteå med största sannolikhet fatta beslut 
om de tre medborgarkontorens fortsatta verk-
samhet i västraområdet. Näsåkers kontor ligger 
sämst till. 

Enligt Jerry Mähler (s) som sitter i KS, ligger ett 
förslag om att helt och hållet stänga igen kontoret 
eftersom medborgarna i allmänhet inte verkar ha 
något behov av den service kontoret kan erbjuda. 
De anställda på kontoret håller inte med.
– Jag tror vi skulle ha fler besökare om kontoret låg 
mer centralt, säger Pekka Frisk.
Han menar också att det kommer att behövas ett 
kommunalt nav i Näsåker om orten ska ta emot 
asylsökande.
Mikael Näsström på Sollefteå näringslivsavdelning 
tycker det vore bra om kontoret finns kvar, men i en 

annan form och med en annan verksamhet som är 
mer inriktad på näringslivs- och företagsutveckling.
Från bibliotekets sida ser man mycket allvarligt på 
en nedläggning eftersom medborgarkontorets per-
sonal har kunnat hjälpa till med enklare in- och utlå-
ning av böcker då bibliotekarien inte finns på plats. 
(Idag endast på torsdagar) Biblioteket är mycket 
populärt.
Lokala rådet har föreslagit en flytt av både medbor-
garkontor och bibliotek till Postens före detta loka-
ler på Kläppvägen, ett förslag som kommunstyrel-
sen tycker är för dyrt. Då Posten hyrde lokalerna 
av Solatum betalade man omkring 16 000 kronor i 
månaden i hyra.

Oklar framtid för 
Medborgarkontoret – beslut nära

I mitten av december försvin-
ner flera bussturer mellan Sol-
lefteå och Näsåker. 
Indragningarna innebär att det 
blir omöjligt att arbetspendla 
för den som har 40-timmars-
vecka. Hädanefter anländer den 
första morgonbussen till Sollef-
teå klockan 08.15. Från Sollefteå 
till Näsåker går sista bussen vid 
16-tiden på vardagar.

För den som vill ta bussen till Sol-
lefteå och lördagshandla är det 
helt kört eftersom man varken 
kommer dit eller hem med buss. 
Kvällsturerna mellan Näsåker och 
Sollefteå på söndagar kommer 
dock fortfarande att vara kvar. 

Bussturer försvinner 

– Nu är det nära, säger Anita Lidström som 
förestår bion på Markusgården i Näsåker. 
Pengar är sökta och 300 000 är beviljade 
från Länsstyrelsens bygdeavgiftsmedel. 
Dock behövs ytterligare några hundra-
tusen för att besökare ska kunna se både 
digitalt och 3D.

Digital bio 2014 
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Både Ådalslidens (Näsåker) 
och Reseles församlingar hade 
ett högt valdeltagande jämfört 
med riket som helhet. Antalet 
medlemmar är också högre 
här, procentuellt sett.

Nils-Erik Nilsson som är kon-
traktsprost tror att det beror på 
att kyrkan syns och finns nära 
människorna.
– Vi har ju en rätt bra verksamhet 
och olika aktiviteter på alla vis, 
säger han och nämner som ex-
empel kyrkans barntimmar, kör-
verksamheten, soppluncher och 
församlingsaftnar.
Till de ordinarie gudstjänsterna 
kommer dock inte så många. En 
trend som gäller hela landet. 
– Det finns inte samma behov av 
kontinuitet idag som det gjorde 
för 30 år sedan då jag kom till 
Näsåker, säger han.

Han skulle önska att fler valde 
att göra gudstjänstbesöken till 
en vana. 
– Jag vill självklart att man ska ha 
lust att gå till kyrkan utan att det 
pågår något speciellt, säger han.

Text & foto: Åsa Hedman

Högt valdeltagande 
i Ådalsliden och Resele

Valdeltagande i kyrkovalet 
september 2013
Procent av kyrkotillhöriga som röstade:

Resele 28 %

Ådalsliden 23 %

Riket 12,7 %

Medlemmar i Svenska kyrkan 
31 december 2012

Ådalslidens 
pastorat 84 %

Sollefteå kontrakt 77 %

Riket 67,5 %

1.  Varför röstar du i kyrkovalet?
2.  Vad betyder kyrkans arbete
 för dig?

Kamilla Abrahamsson 17 år
1. Det är viktigt att vara engagerad och visa 
vad man tycker när man har en chans att 
påverka och inte bara stå utanför och vara 
missnöjd över att saker är som de är.
2. Jag tycker att kyrkans arbete över huvud 
taget är väldigt viktigt. Jag har alltid tyckt 
om att gå i kyrkan och känner att det är en 
plats där alla kan få vara sig själva.

Ebbe Lydig 71 år
1. Som medborgare och medlem i Svenska 
kyrkan tycker jag att det är min plikt och rät-
tighet att rösta. Det är helt enkelt en själv-
klarhet.
2. Jag måste erkänna att jag inte är någon 
särskilt flitig kyrkobesökare, jag deltar nästan 
inte i någonting kyrkligt. Men jag inbillar mig 
att kyrkans verksamhet fyller en funktion.

Magnus Engblom 46 år
1. Det är en skyldighet att rösta och det enda 
sättet att låta dem man tycker ska leda kyr-
kans arbete i den riktning man själv tycker 
är den rätta.
2. Jag tycker att det är en viktig del i ett litet 
samhälle som Näsåker. Ta bara det här med 
körverksamheten, det ger så otroligt mycket 
gemenskap med människor som man inte 
umgås med annars.
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Kyrkans högtid framför alla 
står för dörren. Julen är den tid 
på året som drar flest besökare 
till kyrkorna. Stämningen och 
musiken lockar. Men kyrkan 
vill också finnas med i varda-
gen. I Näsåker och Resele finns 
utrymme för både tradition 
och förnyelse.

Körverksamheten är mycket upp-
skattad och blandar folk av alla slag.
Sopplunchen varannan torsdag 
i Näsåkers församlingshem har 
också blivit en trivsam mötes-
plats. Omkring ett 40-tal perso-
ner dyker upp mellan 11 och 14.
Oftast är det församlingsassistenten 
Putte Kihl och hans medhjälpare 
Olof Sjögren som står vid grytorna.
– Det är jättekul att det är en så-

dan blandning av folk som kom-
mer, säger Putte.
Här sitter alla åldrar; från små-
barnsföräldrar med ettåringar i knät 
till de som passerat 80-gränsen. 
Pensionärerna Carina Näsström 
och Anna-Karin Mellin tycker 
att det är en trevlig träffpunkt. 
Busschauffören Börje Fredriks-
son tycker om idén att fattig som 
rik har råd att komma till soppan.

– Dessutom känns det bra att 
pengarna går till kyrkans interna-
tionella arbete säger han.
Också i Resele arrangeras popu-

lära soppluncher i församlings-
hemmet.
Här ordnar kyrkan också både film- 
aftnar och konserter fördelade 
över hela året. 
I höst har kyrkan provat att er-
bjuda en ledd meditation i kyrkan 
strax före lunch varannan torsdag.
– Det kan vara skönt att få stänga 
av omvärlden en stund och möta 
sig själv, säger prästen Martin 
Jönsson som är en av de som 
leder meditationerna.
Ytterligare ett steg mot inre still-
het är den helgretreat som kom-
mer att hållas i Ådalslidens kyrka 
i mitten av februari.

Text & foto: Åsa Hedman

Tradition och förnyelse  
i Lia och Resele

”Det är jättekul att det är en 
sådan blandning av folk som 
kommer”

Putte och Olof serverar sopplunch varannan torsdag. Lunchmeditationen i kyrkan är öppen för alla.

Julcaféet med körsång, lotterier och ”kråsa” brukar 
fylla församlingshemmet.
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När jag hukar mig ner och ser 
trollet i ögonen möts jag av en 
oändligt mild och varm blick. 
Jag häpnar. Trollet är ju inte 
på riktigt.

Men efter att ha lyssnat en stund 
till Annhild som är trollets ska-
pare, börjar jag ana vad det be-
tyder när en människa verkligen 
lägger ner sin själ i det hon gör. 
Nog måste det vara en liten pust 
av Annhilds själ som smugit sig 
in i trollet. 
Egentligen var det bestämt att jag 
skulle skriva om hennes tomte-
tillverkning. Men det specialbe-
ställda trollet som är på väg till 
Stockholm kommer emellan. Det 
måste fotas innan det lämnar hu-
set på Kläppvägen.

Annhild Eriksson, barnafödd 
uppe i Ottsjö, 1,5 mil från Näs-
åker är en naturmänniska i själ 
och hjärta. Det är i skogen hon 
trivs allra bäst, nära marken. Un-
der bärsäsongen är hon i sitt esse. 
– Folk frågar om jag inte är rädd 
för varg eller björn, men varför 

skulle jag vara det. Jag känner 
mig helt trygg i skogen.
Nej, att resa ut och bort eller flyga 
är ingenting för henne. I många år 
var hon getfarmare och det var när 
hon tog hand om det lena skinnet 
efter slaktade killingar som hon 
kom på att hon ville ge liv åt tom-
tar och troll. Sedan dess har det 
blivit många beställningar.
– Jag börjar alltid med ansiktet. 
Sedan kan jag börja prata med fi-
lurerna, berättar hon.
Cernitlera till kroppen och så 
mycket naturmaterial hon kan 
finna till resten. Tomteskäggen 
kommer från Helena Toss får. 
Västar av getskinn och andra de-
taljer som skor och knivslida av 
också av skinn. Trollet jag fotar 
bär på en liten korg full av natur-
trogna hjortron. Annhild berättar:
– Ibland tänker jag mig att det 
vore roligt att möta ett troll i 
skogen, just ett sånt här. Jag kan 
föreställa mig att jag har satt mig 
ner för att vila på en stubbe och 
så hör jag hur det prasslar till i ri-
set. Jag kanske tror att det är en 
lavskrika, men så får jag syn på 
trollet som också sätter sig på en 
stubbe för att vila. Han berättar 
att även han är ute för att plocka 

hjortron och visar mig sin korg. 
Vi byter några ord i samförstånd 
innan vi skiljs åt och jag tänker 
att världen vore så mycket bättre 
om det fanns fler troll…

Text & foto: Åsa Hedman

Annhild trivs bland 
tomtar och troll

”Jag börjar alltid med 
ansiktet. Sedan kan jag 
börja prata med filurerna”
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När Fäbodammen dukar upp till julbord är 
ambitionen att det mesta ska vara hemlagat. 
Förberedelserna är redan i full gång.

När Byabladet besöker Fäbodammen, mat- och 
turistanläggningen ett par kilometer nedströms 
Näsåker, är julförberedelserna i full gång. Limpor 
av nybakt vörtbröd ligger på svalning och Nicklas 
Arvidsson och Marianne Persson lägger in spän-
nande sillar för glatta livet.
– Vår ambition är att det allra mesta på vårt julbord 
ska vara hemlagat, säger Nicklas som är kökschef.
Han vill särskilt satsa på fisk i alla dess former och 
tycker samtidigt att det är roligt att experimentera. 
Ny för i år är till exempel den chili- och limegra-
vade laxen.
En annan ambition som är lite svårare att uppfylla 
är att råvarorna ska vara lokala.
– Ja, helst skulle vi vilja att allt kom från lokala produ-
center, men det skulle gästerna inte ha råd att betala.

En hel del kommer ändå från trakten som lever och 
nöthjärta från Rafnaslakt i Ramsele, röding från Ram-
sele och regnbåge från den alldeles egna dammen.
– För att inte glömma fisken till fiskpatén – den kom-
mer från olika fritidsfiskare på trakten, säger Nicklas.

Text & foto: Åsa Hedman

Hemlagat på Fäbodammen

Det blev helt enkelt knökfullt på Flintabaren då 
Ulas och Selda bjöd på turkisk buffé en fredag i 
slutet av september.

Till vardags är det hämtpizza och kebabrullar som 
gäller på Flintabaren i Näsåker. Men när Ulas och 
Selda Yüksel fick en förfrågan om de ville bjuda 
på mat från sitt hemland, det turkiska Kurdistan, 
fångade de möjligheten och dukade upp en riklig 
buffé av turkiska rätter.
– Vi hoppades på 15 personer, men det kom 35, 
säger Selda.
Stämningen var verkligen på topp. 
– Perfekt avslutning på veckan att få sätta sig till 
dukat bord, menade Camilla Lundgren.
Ulas och Selda räknar med en repris, så snart Ulas 
moster är bra i sin arm eftersom det var hon som 
stod för mycket av matlagningen. Så håll utkik ef-
ter affisch. Föranmälan gäller.

Text & foto: Åsa Hedman

Fullträff för turkisk buffé

Annhild trivs bland 
tomtar och troll
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Jag har haft glädjen att få hälsa på hos byns 
”mesta” tomtemor Dagmar Sjödin.

Hennes samling av tomtar började med att hon be-
ställde en tomte från Halens år 1956, och sedan har 
det bara fortsatt med flera inköp (några av tomtarna 
har Dagmar själv gjort). Samlingen uppgår idag till 
flera hundra.
Utöver tomtar har hon lucia, kyrka, sångkör, präst 
och prästfru. Kyrkan har Dagmar haft sedan 1953. 

Hela härligheten arrangerar hon i sitt stora, mysiga 
kök. Allt har sin givna plats år från år och för att det 
ska fungera har hon fotat allt.
Den roligaste tomten är den som får husera på toa-
letten, jovisst, den sitter på sin egen potta!
Dagmar har ett roligt minne från ett av sina barnbarn, 
Ida, då 3 år, som brukade fråga ”toalett-tomten” un-
gefär så här; ”Jag är ”färdig” – är du ”färdig” ?
Julgranen hemma hos Dagmar är också något utö-
ver det vanliga. Dekorerad med enbart röda kulor, 
där de största hänger längst ner och minskar i stor-
lek ju högre upp man tittar och i stället för glitter har 
hon långa vita pärlband. Vackert!
Ja, Dagmar är en otroligt kreativ person, där hennes 
”skaparverkstäder” står och väntar så fort hon får en 
ledig stund. Men se, det är en helt annan historia…
Tack Dagmar för ett inspirerande besök hemma 
hos dig.

Text: Astrid Edler Eriksson 
Foto: Åsa Hedman samt privat

Näsåkers egen tomtemor…

När Ann-Christine Borin just var i färd med att 
besluta om hon skulle ta med sig blommor eller 
choklad eller bägge delar, då hon skulle hälsa på 
släktingar söderut, kom hon på idén att ge bort 
två årsprenumerationer av Byabladet istället.

– Helt perfekt, blommor vissnar och choklad för-
svinner, men Byabladet består, säger Ann-Christine 
som är lagd åt det praktiska hållet.
Om du vill göra samma sak, så sätt in 140 kronor 
för fyra nummer (ett år) på BG 5015-6207. Glöm 
inte att skriva namn och adress på den som Bya-
bladet ska skickas till.

Ge bort en prenumeration på Byabladet

Ett litet axplock av Dagmars alla tomtar.
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Äntligen så kom den dagen då det var dags för 
festen på Älgen. Barnen var fulla av förväntan 
och väntade ivrigt hela morgonen.

Vi startade med disco och som tur var kunde vi dan-
sa som vi ville. Så var det dags för spännande även-
tyr, vi fick gå in i målarrummet. Där fick vi stoppa 
våra händer under en handduk. Det fanns två skålar, 
det kändes klibbigt, kletigt, äckligt, roligt, läskigt 
och spännande!!! I den ena skålen fanns det en mus, 
tur den inte var riktig.
Till lunch bjöds det på våfflor med grädde och hjort-
ron-, jordgubb- och blåbärsylt som kokats på Äl-
gen. Vi fick spökglasstårta till efterrätt turligt nog så 
hann vi före råttorna som var och nafsade i kanten!
Festen fortsatte med mera disco samt popcorn och 
vampyrdricksbål, i bålen låg en hand!!!  Vi blev så 
rädda att någon av oss hade förlorat en av våra, men 
efter en snabbkoll så såg vi att vi hade båda våra 
händer kvar allihopa, skönt! Trötta, mätta och nöjda 
så avslutades festen och några av barnen gick hem 
medan de andra var kvar på Älgen en stund till.

Älgenbarnen

Spökfest på Älgen

Uppvakta dig själv eller någon annan med kreativitet! Den perfekta julklappen?
Ge bort en värdecheck på The Nordic Centre till bröllopet, jubileet eller födelsedagen!

Här & Nu är presentkortet som kan fyllas med enstaka och återkommande infall av kreativitet!

The place to be creative and connected

Vi erbjuder kurser i keramik, glasfusing, akvarell, teckning samt föreläsningar om hållbarhet.

Prisexempel ”Skapa i lera”:
450:-  halvdag/per person
750:-  heldag/per person med handledning 
 av Helen i verkstaden
Personalgrupper, möhippor och familjeträffar
(3–8 pers.) 250:- /person 
ger 3 timmar med roliga aktiviteter.
Priserna ovan inkluderar lera, glasering och bränning. 
Givetvis skräddarsys varje bokning enligt era 
önskemål och behov. 
Bokningar och frågor tas emot på 076-766 84 35,
0622-67 58 00 eller mejla: info@thenordiccentre.com
Besöksadress: Storgatan 33, Näsåker
Läs mer på www.thenordiccentre.com
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Det är tisdag en dag i slutet av 
oktober. Jag och min son be-
finner oss på Storgatan 33 hos 
Helen Blästa, konstnär och kul-
turarbetare och hennes man 
David Cook, miljöambassadör 
och författare. 

Den gamla ladugården på gården 
som gjorts om till verkstad är 
vårt uppehälle för dagen. En ke-
ramikverkstad i Näsåker! Det är 
för bra för att vara sant. Inte nog 
med att det är nära, man får också 
en känsla av harmoni och trivsel 
när man kliver in. Vissa delar av 
verkstaden är fortfarande under 
uppbyggnad, men där vi ska hålla 
till finns gott om utrymme. Flera 
platser att skapa, tre platser för de 
som vill dreja, ett stort bord för 
vidare konstruktion och en egen 

del för bränning och förvaring 
av material. Vi har några gånger 
under hösten varit där på sönda-
gar när det har varit öppet hus 
och skaparverkstad och för min 
del måste jag säga att det varit ett 
otroligt uppvaknande för konst i 
fri form. Jag har i och för sig all-
tid haft ett underliggande intresse 
för att få dreja och skapa med 
lera, men aldrig tagit mig tiden 
att uppfylla den drömmen. Jag 
tänkte ändra på det nu. 

Helen är född i Stockholm, upp-
vuxen i Harmånger i Hälsingland 

men flyttade i tonåren till Uppsa-
la när hennes mamma skulle läsa 
till sjuksköterska. Hon inledde 
sin estetiska bana vid 17 års ålder. 
Någon estetisk linje fanns inte på 
den tiden och hennes inre läng-
tan att hålla på med konst ledde 
till att hon, på grund av brist på 
motivation, hoppade av grund-
skolan. Hennes mamma, som 
förstod hennes vilja och önskan, 
tog ett lån så att hon fick börja på 
en konstskola som på den tiden 
hette Kursverksamheten. Idag 
heter samma skola Folkuniversi-
tetets konstskola. Där studerade 
hon under ett års tid grunderna i 
keramik, skulptur, målning, teck-
ning och kroki, foto och akvarell. 
Undervisningen leddes av auk-
toriserade konstnärer. Jag förstår 
av hennes berättelse att den här 
tiden och även lärarna har kom-
mit att betyda mycket för henne 
och hennes drivkraft och vilja till 
fortsatt skapande. 

Hon berättar medan hon målmed-
vetet sitter och formar en lera till 
min son. När hon kommer till 
vissa avsnitt i livet ler hon och jag 
kan skymta en liten genans över 
en del livsbeslut hon tagit men 
även en stolthet över att ha vågat 
gå sin egen väg och lyssnat på sin 
inre önskan. Mitt i berättelsen vill 
Emil ha hjälp med grodan som de 
håller på att forma och hon svarar 
honom tålmodigt medan jag sit-
ter på andra sidan bordet och för-
undras över hennes totala närvaro 
och rakhet. Jag får tålmodigt vän-
ta på min nästa fråga tills hon är 
klar med honom. Men det är helt 
okej. Det är en del av skapandet. 
På The Nordic Centres hemsida 
står ”Alla människor har olika 
behov och därför är alla våra ak-
tiviteter också anpassningsbara 
efter förkunskaper och behov”. 

The Nordic Centre

”Helen har märkt att öppen-
heten och lusten till kreativi-
tet blivit en inspirationskälla 
för allt fler”
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Jag förstår precis vad som åsyf-
tas och i mitt stilla sinne tackar 
jag henne djupt för att hon väljer 
att se Emils iver att skapa framför 
min utfrågning för att inhämta in-
formation. Jag hinner få reda på 
det jag vill veta ändå. 

1994 gick flyttlasset till Näsåker, 
för att hon först blev nyfiken på 
Skogsnäs och dess kulturhistoria. 
Bostadsvalet föll i slutändan på 
Näsåker och här har hon bott se-
dan dess. Jag frågar henne om hon 
har någon koppling till den här 
bygden och först svarar hon nej, 
men kommer sedan på att det har 
hon ju visst utan att hon visste om 
det. Hon hittade av en tillfällighet 
sin farmors bror i telefonkatalo-
gen en dag. Det visade sig att han 
arbetat som lärare i Näsåker under 
anläggningstiden på 1940- och 
50-talet. Han lever dock inte idag.

De senaste 15 åren har hon arbe-
tat målmedvetet för att kunna för-
sörja sig på sin konst. För unge-
fär 10 år sedan började hon även 
arbeta åt Kulturskolan i Sollefteå 
där hon drivit en skaparverkstad 
för barn mellan 7–18 år några da-
gar i veckan. Hennes drivkraft där 
har varit att dela med sig av de 
kunskaper som hon erfarit under 

årens lopp. Mycket inspiration 
hämtar hon från sina gamla lärare 
med elevens egna uttryckssätt i 
fokus. Deltagandet har varit frivil-
ligt och därför blivit som en kon-
trast till den vanliga skolan, vilket 
gjort att hennes vilja till undervis-
ning gett ringar på vattnet när hon 
märkt av ett engagemang och stort 
gensvar från sina elever. Finns en 
vilja att skapa så finns hon mer än 
gärna med som stöd. Idag är hon 
nere på kulturskolan och jobbar en 
dag i veckan ungefär.

Helen och David grundade fö-
retaget The Nordic Centre i fe-
bruari 2010. De erbjuder kurser 
i keramik, glasfusing, akvarell, 
teckning samt föreläsningar om 
hållbarhet för privatpersoner 
och företag. Just hållbarheten är 
något de pekar på som en viktig 
del i kulturhistorien. Vi måste bli 
mer medvetna om att konsumtion 
inte är vägen till lycka utan att  
det vi själva skapar och påverkar 
kan vara mer betydelsefullt i det 
långa loppet. Keramiken, skulp-
tering och även glasfusing, som 
hon fastnat för de senaste åren, 
är det som är det mest centrala 
i företagets produktion idag. De 
sista fem åren har de även drivit 
ett konstkollo varje sommar för 
barn mellan 7-18 år. Dessa har 
varit mycket populära och barn 
från hela Sverige har medverkat. 
Ett speciellt åtagande under dessa 
dagar är att alla bor tillsammans i 
den Mongoliska hjortan som står 
ute på gården. Lek, glädje och 
skapande står i fokus under dessa 
dagar. Företaget är även nischat 
mot beställningar. Hon erbjuder 
bland annat företagspresenter till 
myndigheter och organisationer. 
Har man några önskemål som 
privatperson är man naturligtvis 
också välkommen in med beställ-
ningar. Under hösten har det vid 
flera tillfällen varit öppet hus på 
söndagar, 

Fortsättn. på sid 31
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Musikaliteten i landskapet
- Landskapet i musikaliteten
Till minnet av vännen Danne

Backsjön där O-B Santesson upptäckte stenåldersboplatsen som blev den första kända i Norrland.

Klockan närmar sig midnatt på 
Härnön. Snart övergår dygnet 
i ännu en av alla dessa dygn 
som jag ivrigt och så lustfullt 
tar emot. Och det tycks aldrig 
gå över det där. Passande nog 
spelar jag nu ännu en gång Miles 
Davis ”Around Midnight”.  
Och nu minns jag så väl när jag 
hälsade på hos Danne för några 
år sedan. Det kan ha varit när 
min äldsta son Jon var med, eller 
kanske när min yngsta dotter 
Ellen med kompis var där och 
red på hästar i omgivningen. Då 

var en av Kattis döttrar med. Jag 
minns att jag vid något av de till-
fällena nämnde Miles kolossala 
musikalitet och att jag vid ett 
besök på jazzfestivalen i Molde 
i Norge vid början av 1970-talet 
mötte musikanter vilka spelat 
med honom, och även med en 
annan legendar, John ”The Bird” 
Coltrane. Jag nämnde även vid 
det tillfället att jag ofta tänkte på 
att jag genom alla år i arkeologin 
ständigt och jämnt ”mötte” per-
soner vilka inte längre finns kvar, 
det som var kvar av dem, det är 

de fysiska spåren i form av forn- 
och kulturlämningar. Men även 
av immateriella spår, det vi inte 
kan ta på. Så de finns närvarande. 
Kanske det är därför jag aldrig 
känner mig ensam…? Jag följer 
dem i deras spår, i vad jag vill 
kalla för ”Gångstigslandet” (se 
Byabladet Nr 2 2013). Och så sa 
jag något, typ: ”jag tycker mig 
nästan alltid höra musik när jag är 
inne i markerna.” Då log Danne 
och såg mig i ögonen där i köket 
på Kilåmon när han hällde på en 
påtår av det goda starka kaffet 
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Fortsättn. sid 16

och katten i huset strök sig mot 
mina ben och kurrade och elden 
sprakade i vedspisen. Svaret från 
Danne var att ”allt är musik, i 
dur och i moll”. Han hade rätt, 
så rätt. Det förstår jag alltmera. 
Om jag nu har något att säga 
till om så hoppas jag han finns 
någonstans där ingen av oss ännu 
är och sätter musik till det hela. 
Musiken i livet. Livet i musiken. 
Musiken i livet efter detta. Livet i 
musiken efter detta.
Sista gången jag träffade Danne 
var i huset han flyttat till i Näs-
åker. Jag nämnde till min käraste 
Ulla samma morgon när vi åt fru-
kost att jag måste besöka honom 
innan jag åkte norrut. Jag kände 
det så påtagligt starkt. Jag visste 
inte då att det var samma dag han 
släppte taget och for iväg bortom 
horisonten. Han reste iväg dit 
ingen kunde följa med. Långt 
bort, bortom horisontens rand 
och jordens rundning. Danne var 
då inte längre kontaktbar. Han 
var omgiven av sin son Mitras, 
Kattis var där, Angela och Helena 
med dotter och Inga-Maria. Det 
är långt ifrån alla som får vara 
så omgiven av familj och vänner 
när ljusets låga flämtar sina allra 
sista flämtande tag... När jag 
samma dag åkte norrut in i Same-
land för att åter igen ge mig in 
i markerna visste jag att det var 
sista gången vi träffades i jorde-
livet. Som vanligt körde jag lugnt 
när jag passerade Junsele, Åsele, 
Vilhelmina och tog Inlandsvä-
gen vidare mot Storuman. Och 
denna gång i påtagligt vemod. 
Från himlen föll tårar, den grät. 
Dagen efter när jag kopplade 
upp mig efter arbetsdagen mig 
fick jag veta att Danne tagit sina 
sista andetag. Dagen efter beske-
det vandrade jag in i skogen och 
upp bland bergen/lågfjällen vari-
från jag såg Södra Gardfjällen 
och delar av Marsfjällsmassivet. 
Jag möttes då ännu en gång av 

färska björnspår, jag möttes av 
Kungsörn vilken med sitt väldiga 
vingspann seglade på uppvinden 
över Trollberget och dess brant. 
Ännu en gång önskade jag då 
att jag kunnat följa med på dess 
färd genom lufthavet. Och ännu 
en gång tänkte jag på att jag så 
många gånger gått in i markerna 
innan flyttfåglarna kommit norrut. 
Och varit kvar därinne när de flyt-
tat söderut. Och ibland önskat att 
jag kunnat följa med dem långt 
bortom horisontens rand…

När jag från mitt arbetsbord nu 
vänder min blick till vänster ser 
jag blänket från norra inloppet 
till hamnen i Härnösand. Jag ser 
även rök som stiger från värme-
verket. I vattnet speglar sig lam-
pors sken. Och där bortom ser 
jag fem röda lampor som blinkar 
från vindkraftverken norr om 
staden. Och i huset där jag bor är 
alldeles tyst. Så vänder jag mig 
återigen till vänster och ser en 
ensam vandrare på gatan här ned-
anför, det verkar vara en person 
i ensamma tankar vilken just 
stannar till och tänder en cigarett 
under skenet av gatulyset. Vem 
är det tänker jag, vem är det…? 
Är det kanske en person som 
tänker bekymmersamma tankar, 
eller kanske euforiska? Eller helt 
enkelt att ciggen som just tändes 
smakar så gott? Nu ser jag att 
personen är ute och rastar sin 
hund inför natten. Så enkelt det 

ändå kan vara. Kanske även den 
okändes tankar går till vänner 
som lämnat jordelivet, vilket jag 
nu gör. Igen. Min väg som allt-
mer kantas av gravstenar…
I vintras frågade Danne mig om 
jag kunde följa med honom till 
Rossön i Bodums socken, vari-
från hans mamma kom och där 
han själv tillbringat tid som ung 
med sina släktingar. Han ville dit 
och åka omkring och minnas tider 
som flytt. Jag svarade med glädje 
att jag absolut var med på det. 
Jag hade redan tidigare nämnt till 
Danne att jag gjort åtskilliga arbe-
ten även i den socknen och hade 
bra kläm på många kulturmiljöer i 
området. När så Danne kom hem 
till mig och var med på en mat-
lagsmiddag plockade jag senare 
under kvällen fram kartorna över 
området och boken om Bodums 
socken. Jag började förbereda vår 
tur. Boken skulle jag ge till honom 
som gåva. Men nu blev det inte så. 
Dannes tillstånd försämrades och 
han, likaväl som jag, förstod att 
färden inte skulle bli av. Skulle vi 
nu kommit iväg skulle jag nämnt 
en portalfigur i arkeologin i Norr-
land vilken även han gjorde sina 
räder i Bodum, inte minst kring 
Rossön och Bodumsjön. Det går 
inte att utesluta att äldre släktingar 
till Danne träffade eller åtmins-
tone hörde talas om fornforska-
ren som färdades i socknen i sitt 
sökande efter tider som flytt…
Namnet på personen är Otto Bernt 
Santesson (1874–1950). När O-B, 
som han härmed skrivs som, upp-
täckte boplatsen vid Backsjön i 
Eds socken i Sollefteå kommun 
var han bara barnet, 13 år ung 
(BILD 1). Det är på hans axlar 
vi står, vi som fortsätter hans 
arbete. Han dog samma år jag 
föddes, 1950. Första gången jag 
hörde hans namn var 1972 när jag 
var tillsammans med en tjej vars 
familj hade ett torp i Nordingrå.

”Då log Danne och såg 
mig i ögonen där i köket på 
Kilåmon när han hällde på 
en påtår av det goda starka 
kaffet och katten i huset 
strök sig mot mina ben och 
kurrade och elden sprakade 
i vedspisen. Svaret från 
Danne var att ”allt är musik, 
i dur och i moll”
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Platsen heter Överveda dit O-B 
kom år 1905 och undersökte det 
som blev den andra kända boplat-
sen från stenåldern i Norrland. 
Säljägarboplatsen är omkring 
5 500 år gammal och vida känd 
för sina t-formiga redskap av 
skiffer. Antagligen är redskapen 
skrapor för skinnberedning. Men 
det finns andra tolkningar också. 
Delar av boplatsen undersöktes 
sedan 1969–70 under ledning 
av Evert Baudou vilken fick den 
första professuren i ämnet arkeo-
logi vid Umeå universitet. Året 
var då 1975. Vid mina studier vid 
Umeå universitet framgick att 
Evert verkligen hyllade OB för 
hans inventeringar och hans stu-
dier av landhöjningen och genom 
den kunde göra tillförlitliga date-
ringar utifrån fyndplatsernas höjd 
över havet. Vad O-B listade ut är 
klassiskt numera och används 
ännu och kommer att fortsätta 
så även in i framtiden. Även i 
Ådalslidens socken verkade han. 
När jag ser på de många note-
ringar han gjorde ser jag bland 
annat en punkt han noterat vid 

stranden nedanför stället som var 
vår vän P-O hade i Forsås. 
Under många år har jag arbetat i 
områden där O-B var den förste 
som träffade och intervjuade 
informanter och gjorde anteck-
ningar om olika sorters fornfynd 
som påträffats. Bara som ett 
exempel av många vill jag nämna 
gården min syster Kristina med 
familj bor på i Vibyggerå nere 
vid kusten. Det visar sig att min 
svåger Lars-Henriks farfar fick 
besök av honom med anledning 
av en serie fornfynd han gjort när 
han plöjde sina åkrar.
I våras var jag nu och då till läns-
styrelsen och hjälpte till med 
uppgifter i samband med en land-
skapsanalys. Det gällde upptäck-
ter jag gjort i bland annat västra 
Ångermanland, även i Näsåker 
med omland. Inte så få av dessa 
upptäckter har gjorts när jag haft 
den verkligt stora glädjen att 
arbeta med Urkult under festiva-
lerna 1996–2013. Dessa uppgif-
ter finns nu inlagda i en rapport 
där de står med tillsammans med 

legendarens upptäckter. Och det 
känns mycket stort att vara med 
i det sammanhanget.
Nu är natten här. Igen. Gryningen 
närmar sig. Så jag tar nu fram 
Dannes text och ännu en gång 
läser igenom ”De tusen tingens 
atmosfär”.
”Jag har nått viktigt att berätta 
egentligen väldigt uppenbart
det att livet är otroligt vackert och 
att solen går upp snart
Jag har hela dagen framför mig i 
de tusen tingens atmosfär
det finns stora möjligheter tack 
gode Gud att jag är här
Jag har möjlighet att skapa leka 
livet hela dan
jag får känna på min oro men 
med åren blitt van
Det är lycka att leva det är lycka 
att få va
jag är lycklig när det kommer det 
som gör mig fri och glad”

 Text & foto: Bernt Ove Viklund

Ransarsjön den 4 augusti 2013. Bortom skuggan hänger ljuset kvar. Det penslar med stora svepande drag fjällen på andra sidan sjön.
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I slutet av 1800-talet utvandrade 
många människor i Sverige 
till USA. Det rådde stor fattig-
dom i Sverige på den tiden och 
Amerika blev för många hop-
pet om en bättre framtid. 
Vi är många som har släktingar 
i USA, både kända och okända 
för oss. Även för de ättlingar till 
svenskar som lever i USA kan 
rötterna till Sverige vara okända 
ibland. Så var det för Sean Sloan 
Johnson född i San Diego men 
som numera bor i Berlin, Tysk-
land. När Sean började söka sin 
släkt hittade han ett flertal rötter 
till Sverige, bland annat till Re-
sele. Sean skapade en fin hemsi-
da om sin släktforskning, och så 
småningom föddes tanken på att 
göra en resa till Sverige och till 
Resele. Via kontakter fick Sean 
så småningom kontakt med ett 
par av sina avlägsna släktingar 
nämligen Harriet Boman i Resele 
och undertecknad. Sean hämtade 
sin mamma Michelle från USA 
och de påbörjade en lång resa 
runt om i Sverige och till Norge. I 
slutet av oktober kom de till Näs-
åker och Resele.
Vi fick under ett par dagar glädjen 
att visa Michelle och Sean våra 
gemensamma förfäders gårdar 
och byar i Resele och Herman-
sjö. Det blev ett par jättetrevliga 
dagar tillsammans med gemen-
samma middagar, berättelser om 
vår släkthistoria och möjlighet att 
visa gamla bilder av våra gamla 
gemensamma familjmedlemmar. 
Vi lärde känna varandra och när 
dagarna hade gått kändes det som 
vi, förutom att vi var släktingar 
även blivit goda vänner. 
Vår gemensamma ana är Jonas 

Henrik Söderqvist 1817–1905 och 
hans hustru Brita Jönsdotter 1821–
1909. De bodde i Holme Resele. 
Paret fick nio barn, varav två av 
dem är min och Harriets anor. Ett 
par andra av Jonas Henrik Söder-
qvists barn, Erik Söderqvist f 1858 
och dottern Brita ”Bertha” Greta 
Söderqvist f 1848 emigrerade till 
USA. Vad som hände med Erik Sö-
derqvist i Amerika är fortfarande 
okänt för oss. Det är dottern Ber-
tha som kom att bli Sean och hans 
mors anmoder. 
Bertha Söderqvist gifte sig med 
Per Johnson f 1848 i Hermansjö, 
Resele men växte upp i Tängsta 
Resele. Pers föräldrar hette Jonas 
Jönsson f 1815 och Maria Eli-
sabet Carlsdotter f 1822. Famil-
jen flyttade från Hermansjö till 
Tängsta, Resele 1854 när sonen 
Per var sex år. 
Bertha och Per Jonsson emigre-
rade 1883 tillsammas med sina 
två barn, Johannes Per f 1876 
och Margareta Elisabet f 1879 
till Stonington, Michigan. I USA 
fick paret ytterligare två barn tvil-
lingarna Olof August f 1886 och 
Jonas Peter f 1886. Det är sonen 

Olof August som blev anfader till 
Sean och hans mamma. Det finns 
idag många ättlingar och familje-
medlemmar efter Bertha och Per 
Jonsson – spridda över stora de-
lar av USA.
Att tillsammans med Sean och 
Michelle besöka våra gemen-
samma anors gårdar kändes fint. 
Cirkeln slöts på något sätt. Bertha 
och Per Söderqvist fick slutligen 
komma tillbaka till Resele genom 
sina barnbarnbarnsbarn.

Anita Berglund, Omsjö

Sean och Michelle fann 
sina rötter i Resele

Per Johnson och Bertha Söderqvist med 
sina fyra barn.
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Resele inflyttningsgrupp har 
de senaste åren arbetat aktivt 
och målmedvetet för att öka in-
flyttningen av yngre människor        
i bygden. 
Resultatet har dels blivit att 
många unga mellan 20 och 40 år 
köpt hus och flyttat in i byn. Dels 
att Resele byggt ett positivt varu-
märke kring ”Resele Framtids-
bygd 2020”. Metoden att locka 
folk till bygden har dels bestått 
av användande av sociala medier 
och blocket samt ett trevligt värd-
skap och guidning när de intres-
serade kommit för att besöka byn 
och titta på lediga hus. 
I slutet av oktober vann Resele In-
flyttningsgrupp Tidningen Lands 
Stora Landsbygdspris 2013 i hård 
konkurrens bland 400 olika bi-
drag. Vinsten bestod förutom ära 
och berömmelse även av 50 000 
kronor öronmärkta för att använ-

das till marknadsföring, samt en 
fest för hela Resele där mer än 
200 personer bjöds på tårtkalas på 
skolan av Tidningen Land.  

Inflyttningsgruppen är även nomi-
nerad som kandidat till Norrmeje-
riers stipendium 2013. 
– Vi är väldigt stolta och glada 
över utmärkelserna och all posi-
tiv PR vi fått kring byn det senas-
te halvåret. En PR som även spillt 
över på hela kommunen. Nu satar 
vi målmedvetet mot ännu mer 
inflyttning och ökad samhälls-
service i Resele framtidsbygd 
2020, säger Emelie Kårén i in-
flyttningsgruppen. 

– Tack vare att vi har kvar vår 
fina skola och förskola kan vi 
fortsätta att utveckla byn i många 
år framåt. Vi tänker hela tiden 
utveckling och ser bara möjlighe-
ter framöver. Vi hoppas att andra 
byar hänger på vårt arbetssätt, 
både i kommunen och i övriga 
Sverige. Tänk positivt och inse 
att man kan göra mycket av egen 
kraft i en by om viljan finns och 
tron på sin egen förmåga. 

Vill ni flytta till Resele kontakta 
inflyttningsgruppen 
boiresele@hotmail.se eller titta 
på hemsidan www.resele.se 
Där kan ni även titta på en rad 
positiva filmsnuttar från TV om 
Resele eller läsa vår inflyttnings-
folder på svenska och engelska.

Text & foto: Kerstin Kårén

Resele Framtidsbygd 2020 

”Vi är väldigt  stolta och 
glada över utmärkelserna 
och all positiv PR vi fått kring 
byn det senaste halvåret”

Från vänster Madelene Kårén, Jenny Bengtsson, Helen Olsson, Johan Andersson liggande Emelie Kårén.
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EVENEMANGS-
 KALENDERN

Pågående aktiviteter

Hundträning
Söndagar kl 14 kan man 
träffas i Åsmon på Kägel-
vallen och träna sin hund 
tillsammans med andra. 
Ingen instruktör utan 
enskild träning. 
Arr. HUNDraelvan.

Spinning
onsdagar fr 10.30, fredagar 
och söndagar fr 18. 
Passen pågår ca 45 min.
Näsåkers badhus.

Lördagsöppet i badhuset 
från 7/12 till 22/2. 
Näsåkers badhus.

Öppen verkstad för alla 
varje söndag fram till jul, 
kl 11-15. Pris 50 kr + 
20 kr/kg lera inkl bränning. 
Arr. Helene Blästa, 
The Nordic Centre.

Julbord Fäbodammen 
fredagar och lördagar, 
från 22/11 till 21/12. 
Två sittningar, kl 14 och 
kl 18. Fäbodammen.

December

2/12 Öppet hus med fika, 
ca-tid 10-15. Lissgården.

4–7/12 Varmbad 
i bassängen. 
Ord öppettider. 
Näsåkers badhus.

8/12 Föreläsning kl 14–15 
”När barna Hedenhös var 
vid Nämforsen” med Pia 
Fries och pers fr museet. 
Museet öppet 13-16. 
Fika och julpyssel.
Nämforsens 
Hällristningsmuseum.

8/12 Julmarknad vid 
Markusgården från kl 16. 
Brandmannaföreningen.

8/12 Luciakröning kl 18 
i Ådalslidens Kyrka. Lions.

10/12 Jonny Wiktorsson 
sjunger julsånger, 
start kl 10.45. Lissgården.

11/12 Julcafé i Försam-
lingshemmet kl 18.30 
med Crescendokören.

12/12 Prostens julgröt. 
Församlingshemmet 
kl 11–13.

12/12 Windows 
kl 18 Ingelas Café. 
Arr Club Sebastian.

13/12 Luciagudstjänst 
i Resele Kyrka kl 18.

14/12 Julavslutning med 
julkadrilj, tomteparad och 
juligt fika. Börjar kl 14.
Holafors Ryttarförening.

15/12 Gudstjänst i 
Ådalslidens Kyrka kl 18, 
med Crescendokören och 
Brandmannaföreningen.

15/12 Håll utkik efter 
affisch ang Näsåkers 
teaterbarns föreställning 
som visas nån gång under 
vecka 51. 
Fia Berggren.

21/12 Midvintersolstånds-
firande. 
Samling vid Urhuset kl 19. 
Medtag gärna fackla eller 
trumma. 
Arr: Kvinnominne.

22/12 Crescendokören 
sjunger Christmas Carols 
i Resele Kyrka kl 18.

23/12 Vi sjunger julsånger 
tillsammans kl 13 på 
Lissgården.

23/12 ”Gudstjänst vid 
krubban” 
Ådalslidens Kyrka kl 18.

25/12 Julotta Ådalslidens 
Kyrka kl 07:00

25/12 Julotta Resele Kyrka 
kl 07:00

25/12 Disco. Popklubb 
arrangerar, håll utkik efter 
tid och plats.

Januari

7–11/1 Varmbad 
i bassängen. 
Ord öppettider. Näsåkers 
badhus.

21/1 Handarbetscafé 
kl 18 på Ingelas café. 
Alla välkomna!

Februari

5–8/2 Varmbad 
i bassängen. 
Ord öppettider. 
Näsåkers badhus.

14/2 Retreat Bara Vara 
i Ådalslidens Kyrka. 
Fre kl 17 – Lö kl 09. 
Middag, introduktion, 
övernattning, frukost. 
Gratis. Anmälan senast 
12/2 till 0622-100 21. 
G Fluur och M Jönsson.

18/2 Handarbetscafé 
kl 18 på Ingelas café. 
Alla välkomna!

22/2 ”En mans föreställ-
ning” Stand up show med 
Jens Nilsson (”rörmokaren” 
i Vinterfrossa, red anm). 
Markusgården kl 19. 
Näsåkers Teaterförening.

Mars

1–2/3 Verkstad i ”Eld-
skulpturbygge” med Sture 
Söberg. 
Arr. Club Sebastian, 
anmälan till Robert Nilsson 
0706-688 795 

Under sportlovet (vecka 10) 
kommer det att vara läger 
och andra roliga aktiviteter.
Vi planerar för olika aktivi-
teter: uteritter, fallträ-
ningskurs och annat även 
på helger under vintern. 
Håll utkik på hemsidan. 
Holafors Ryttarförening.

18/3 Handarbetscafé 
kl 18 på Ingelas café. 
Alla välkomna!

22/3 Pimpeltävling på 
Åssjön. Anmälan kl 10–11. 
Tävlingstid kl 11–13.
Lions Club Näsåker.

Resele Framtidsbygd 2020 
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Gå med i gruppen ”Näsåker” 
på Facebook om du vill vara 
uppdaterad på vad som 
händer. Eller själv lägga in 
evenemangstips där.

Gilla Näsåker på
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Lördagen den 26 oktober sam-
lades ett tiotal barn vid skid-
stugan i Näsåker för att delta i 
en tre timmar lång kurs av de 
grundläggande kunskaperna 
om vad man skall göra om man 
råkar gå vilse i skogen. 
Deltagarna samlades klockan 10 
men kursledaren som åkt från 

Sundsvall dök inte upp förrän 
närmare klockan 11. Älgenbar-
nen väntade tappert och äntligen 
kunde inlärningen börja. Först 
fick barnen instruktioner om hur 
de skulle gå till väga i skogen. 
De gick längs en stig där de höll 
utkik efter skyltar med olika bil-
der som de tydde och fick tips på 

om vad man kan göra om man 
gått vilse. Till exempel: Gör ett 
stopp tecken utav tre pinnar, lägg 
dem i en hög på varandra. Krama 
ett trä istället för en sten. Efter-
som trädet är mycket varmare än 
stenen. Om man ändå blir kvar i 
skogen under en längre tid så kan 
man bygga en koja utav mossa 
och pinnar. Sen kan man krypa in 
i kojan. Barnen hade med sig eget 
fika och personalen från Älgen 
hade tagit med ved så att det gick 
enkelt att grilla. Efter grillningen 
och fikat fick barnen gömma sig 
i skogen. Då kunde kursledaren, 
Jennie Fredin Kants hund spåra 
och leta rätt på barnen. 
Det verkar ha varit en spännande 
dag med mycket kul och bra kun-
skaper i ryggsäcken för barnen 
och deras vuxna sällskap.

Vid tangenterna sitter Lilly Irma 
Linnea Åkerlund tillsammans med 

bästa farbror Anders

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

God Jul och 
Ett Gott Nytt År!
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Den 1 november 2013 är ett 
datum jag inte kommer att 
glömma. Det kan hända att det 
är ett historiskt ögonblick i mitt 
liv. I alla fall ett av dem. Jag har 
ganska många sådana extraor-
dinära stunder.
Det här datumet var nämligen den 
dagen då jag förpassade mig in i 
ledet där resten av befolkningen 
redan befunnit sig ett tag. Varför 
jag inte har gjort det tidigare i just 
det här fallet vet jag egentligen 
inte. Det har väl varit bekvämt 
och inte nödvändigt att anamma 
det som alla andra redan har. Lite 
egendomligt och uråldrigt kan 
tänkas, men jag har klarat mig 
bra ändå. Den här stora dagen 
befann jag mig i Sundsvall, ute 
i Birsta rättare sagt. Där är det 
många affärer. Roliga affärer, 
mindre roliga affärer, nödvän-
diga affärer, och onödiga affärer. 
Jag befann mig i en vad många 
(män) skulle kalla en nödvändig 
affär med mycket teknik. Media 
Markt med sina stora röda skyltar 
välkomnade mig med sin uppen-
barelse och mångfald. Där finns 
ju lite att välja på och ibland när 
man tittar sig omkring undrar 

man om kvantiteten överstiger 
kvaliteten. Men jag vet inte om 
jag är rätt person att avgöra det. 

Med mig därifrån hade jag en 
Smart-tv! Min första platta tv! 
Syftet när jag gick in var faktiskt 
också att ha med mig en sådan 
ut. Jag var tvungen att skratta när 
jag sedan ställde den bredvid min 
gamla tjock-tv på 25 tum. Jag är 
nöjd, min son är nöjd och Boxer 
är säkerligen också nöjd över att 
ha fått en ny kund. Konsumtio-
nen i samhället blomstrar och jag 
bidrar. Storartat. Eller inte. Jag 
har delade meningar om detta 
men måste nog sälla mig till hur 
verkligheten ser ut. 

Blir man lyckligare över att äga 
mer saker? Kanske en liten stund 
tills exalteringen lagt sig eller tills 
någon ny smart pryl dyker upp 
som alla hushåll bara också måste 
ha. Vi börjar närma oss jul och jag 
kan inte låta bli att fundera över om 
årets försäljning kommer att slå 

nytt rekord igen. Jag kanske är en 
glädjedödare när jag säger att jag 
då inte köper julklappar i över-
flöd till min son. Han kommer att 
få vissa saker som han önskar sig 
men jag vill nog hellre skapa kva-
litetstid och fina minnen än bidra 
med en alltför stor prylfixering. 
Det viktiga i livet är kärleks-
fulla handlingar, omtanke och 
meningsfullt umgänge. Sådant är 
gratis och hållbart. Handlar man 
med hjärtat kan nästan ingenting 
i livet gå fel. Min nya tv handlade 
jag med hjärnan, men jag hoppas 
att jag kommer att välja att titta 
på de innehållsrika programmen 
med mer innebörd så att hjärtat 
också blir nöjt. 

Nu för tiden skriver jag inte bara 
i Byabladet. Ni som vill är väl-
komna att titta in på min blogg 
www.idaerikao.wordpress.com

Varma vinterhälsningar och en 
God Jul önskar jag er!

”Jag är nöjd, min son är nöjd 
och Boxer är säkerligen 
också nöjd”

Det viktiga i livet
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Vi går mot höst och vinter. De 
flesta sommarfåglar och även 
sommarfolket har lämnat Moflo 
för i år. 
För min del blev det ett annor-
lunda avsked den här hösten ef-
tersom jag avyttrade min fastig-
het med ”boa” till Kent Lidström 
från Näsåker.
Det känns både vemodigt och 
skönt. Vemodigt för att jag till-
bringat hela min uppväxt där och 
att vi senare, min man och jag, 
har kunnat vara där på somrarna. 
Samtidigt är det bra för jag vet att 
Kent kommer att ta hand om hu-
set och ”boa” på ett bra sätt.
Vi kommer dock, om hälsan till-
låter, att vara i Moflo någon del 
av sommaren, bland annat för att 
plocka bär. Men det finns annat 
som lockar…
I sommar var vi till exempel in-
bjudna till grillkväll av byalaget i 
Moflo. En trevlig kväll.

Så var vi till Resele kyrka två 
gånger för att lyssna på Sundeli-
narna samt andra gången för att 
lyssna på Real Stompers. Det var 
mycket bra musik.

En verkligt fin dag upplevde vi 
i Byssjön i Junsele med många 
verkligen bra sångare och mu-
siker. Intag av abborrklämmor, 
goda hembakade kakor och fram-
för allt många glada, trevliga 
människor fick vi träffa.
Sommaren avslutades med Spel-
mansstämma i Ramsele. En fin 
tradition samt skördemarknad 
med goda grönsaker, honung och 
tunnbröd.
Jag har en bild av huset medan 
”boa” ännu var igång samt en lite 
suddig bild på Mor Ester bakom 

disken. På bilden ser man lite av 
sortimentet som fanns i en lant-
handel.
Många har kanske förundrats 
över att Ingemar och jag suttit på 
farsubron när vi druckit vårt kaf-
fe. Men på samma farstubro ser 
ni Mor Ester. Visserligen äter hon 
surströmming, men ändå!
Vi vill passa på att önska alla en 
God Jul och ett Gott Nytt År!

Linda och Ingemar Svedin

Linda summerar sommaren

”Vi kommer dock, om hälsan 
tillåter, att vara i Moflo någon 
del av sommaren”
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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

Bi-draget
önskar alla kunder, nära och kära

en underbart mysig God Jul!

Öppet fredag kl 13-17 
Storgatan 23, Näsåker

Återanvändning ett klimatsmart alternativ!
Produkter från Biofood

OBS! Vi tar inte kort

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

25-års 
jubileum!

Linda summerar sommaren

Tel. 070-620 25 55

BYALAGET

N
ÄS Å K E R S  S A M V E RKAN

Byabladet

Har du någon vän utanför 
Näsåker som gärna vill hålla 

kontakt med byn?

Ge bort en prenumeration i jul! 
Byabladet kommer ut 

fyra gånger per år. 140 kr/år.

Sätt in pengarna på BG 5015-6207
Glöm inte att skriva namn 

och adress på den som 
Byabladet ska skickas till.

Julklappstips!
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Nytt på Badhuset!
Spinning i badhuskällaren onsdag kl. 10:30, fredag och söndag kl. 18. Droppa in! 

Lördagsöppet! 7/12 – 22/2, kl. 14 – 17!

...och första helgfria onsdagen i december t o m februari
 värmer vi upp bassängen lite extra!

Värmen håller i sig t o m lördag, så passa på!

Jultider
23/12 16 – 19
24/12 – 26/12 Stängt
27/12 16 – 21
28/12 14 – 17
29/12 Stängt
30/12 16 – 19
31/12 – 2/1 Stängt
3/1 16 – 21
4/1 14 – 17

Nytt telefonnummer: 0622-68 30 20 
Öppet: Tisdag 16 – 21, onsdag 13 – 16, torsdag 06 – 08:30 (morgonsim), fredag 16 – 21, lördag 14 – 17 (gäller 7/12 – 22/2)
Sista insläpp en timme före stängning. (Gäller inte morgonsim!)

En God Jul och ett 
Gott Nytt År 

till önskas alla 
badgäster!

Julklappstips: 

Köp ett presentkort 

på Bad eller SPA

-behandling!

Den 28 september arrangera-
des en berättarkväll på temat 
”Skrömt och skrönor” i  ”Nils-
Olofs” bystuga i Lidgatu.
Det var bygdeforskaren Göran 
Stenmark från Junsele och Lena 
Eriksson från Näsåker som in-
bjudits av Lidgatus byalag, och 
som vanligt med den här  duon 
så bjöds det på många spännande 
berättelser, sång och musik. Ett 
trettiotal besökare bänkade sig i 
Nils-Olofs stugan och fick lyssna 
på Görans berättelser om skrö-
nor och oknytt från förr och nu. 
Svarta damer, huvudlösa män, 
vittror, bjäran och ”heliga Maria” 
i Näsåkersnipan – oj,  så trevligt 
det blev!  
Publiken var från första stund 
med på noterna och bidrog med 

sina egna och andras upplevelser 
av smått onaturliga händelser. Det 
blev en trevlig stämning i stugan 
och den förhöjdes ytterligare  i 
pausen med en jättegod köttsoppa 
och hembakat bröd tillagat av Fä-
bodammens duktiga kock. 

En trevlig afton som inbjöd till 
flera kvällar med samma tema! 
Tack Göran, Lena och byalaget 
i Lidgatu för en supertrevlig 
kväll!

Anita Berglund, Omsjö

”Skrömt och skrönor”
i Lidgatu
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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 3 februari 2014.

Julbordsbokningar 
0622–101 00

Välkommen 
till världen!

”Skrömt och skrönor”
i Lidgatu

Julhandla hos oss i Urhuset!

Ny affär
i Näsåker!

Ordinarie öppning blir i vår men redan under 
adventshelgerna har vi öppet och erbjuder bland annat:

Årechoklad, Gränna polkagrisar, Honung, 
Doftljus, Emmas skorpor med mera...
Arlene säljer sitt nybakade tunnbröd!

Välkomna! Marit & Johnny

OBS! Än så länge kan vi inte ta emot kortbetalningar!

Den 14 september föddes Manfred. Han 
bor i Lidgatu tillsammans föräldrarna 
mamma Teresia Persson och pappa 
Ronnie Sjödin.

Den 14 september föddes Manfred. Han 
bor i Lidgatu tillsammans föräldrarna 
mamma Teresia Persson och pappa 
Ronnie Sjödin.

Här är Milton Häggqvist Nilsson.
Han är föddes den 4 oktober, på Kanel-
bullens dag. Och nog var han som en 
liten bulle med sina 3995 g och 52 cm.
Han bor i Åsmon med sina storasystrar, 
mamma Marielle Häggqvist och pappa 
Tommy Nilsson.

Renoveringsprojekt. Pris: 1000 kr eller högstbjudande. 
Ring Nisse Humlesjö, 070 285 22 27 

Byalaget säljer ”Skogskoja” 
på hjul, oljekamin och gasolkök
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Öppettider
Måndag 10:00–13:00

14:00–17:00

Tisdag Tidsbokning

Onsdag 10:00–15:00

Torsdag 10:00–15:00

Fredag Tidsbokning

Julöppet
Måndag 23/12 10:00–15:00

Julafton Stängt

Juldagen Stängt

Annandag jul Stängt

Fredag 27/12 10:00–15:00

Måndag 30/12 10:00–15:00

God Jul & Gott Nytt År önskar Mari

Telefon: 0622-193 90 • E-post: nasaker@handelsbanken.se
www.handelsbanken.se/näsåker 

K
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Nyårsafton Stängt

Nyårsdagen Stängt

Torsdag 2/1 10:00–15:00

Fredag 3/1 Stängt

Trettondag jul Stängt

Andra ändringar kan förekomma.

Ja det är sant! Vi småbarnsföräldrar som hör till 
Junsele/Näsåkers vårdcentral blir erbjudna att 
delta i en kurs med fyra träffar på cirka en timme 
med härliga rörelsemönster att använda till våra 
spädbarn. 
Vi träffades under september och oktober på vård-
centralen i Näsåker i de före detta tandläkarloka-
lerna. Med madrasser, handdukar och massageolja 

sitter vi ner i en ring på golvet när Märit som är 
BVC-sköterska från Ramsele lär oss rörelserna från 
indisk och svensk massage anpassad för de allra 
minsta barnen. Det brukar vara ett tillfälle på vå-
ren och ett tillfälle på hösten berättar Märit. Under 
hösten har vi varit fyra föräldrar och fyra barn, det 
är helt kostnadsfritt och responsen har varit mycket 
positiv. Föräldrarna är SÅ glada att det anordnas 
träffar och erbjuds lärorik information kopplad till 
barnen. Det blir också en följetong av positiva si-
tuationer: föräldrarna blir medvetna om vilka i byg-
den som också har barn i samma ålder, barnen träf-
fas tidigt och det syns markant skillnad när de får 
syn på varandra. Träffarna har lett till möjligheter 
att prata om olika situationer och dela erfarenheter 
med varandra, det har också lett till att föräldrarna 
går vidare på promenad genom byn och fikar eller 
äter lunch på Ingelas Café efteråt. Det knyts kontak-
ter tidigt inför förskola, skola och umgänge mellan 
både barn och mellan föräldrar. Alla vi möter längs 
gatorna skiner upp, särskilt de äldre i byn blir glada 
när halva gatan är upptagen av fyra barnvagnar i 
bredd! Underbart skoj att dessa tillfällen finns och 
att vi har förmånen att få delta! 

Text & foto: Marie Lundin

Babymassage i Näsåker 
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Byggnadssnickerier
i specialutförande
efter ditt önskemål

• Portar
• Fönster
• Trappor m.m.

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

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

Ingelas Café

Storgatan 23, Näsåker • 0622-105 10

4:-styck

God Jul och 

Gott Nytt År! 
önskar

Ingela, Elsa och Fia

Semesterstängt: 24 dec–7 jan.
Semlor igen i januari! 

Köp dina julkakor hos oss!

gäller 1–24 december

Välkommen till
advents- och 

julgudstjänsterna 
i våra församlingar

För predikoturer, se
annonser i TÅ torsdagar.

Pastorsexp tfn 0622-100 21

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
Utför alla sorters arbeten inom

Mark och anläggning
Lastning • Snöröjning • Buskröjning
Även försäljning av vägtrummor m.m.

072-746 36 78
Myre 155, 880 30 Näsåker

e-post: lennart@stromboms.com

Fo
to

: P
au

l L
un

di
n,

 R
åi

ng
et

 1
95

0 GOD JUL
&

GOTT NYTT ÅR!

B R A N DM U S E E T
N Ä S Å K E R

BYALAGET

N
ÄS Å K E R S  S A M V E RKAN

Byabladet

Har du någon vän utanför 
Näsåker som gärna vill hålla 

kontakt med byn?

Ge bort en prenumeration i jul! 
Byabladet kommer ut 

fyra gånger per år. 140 kr/år.

Sätt in pengarna på BG 5015-6207
Glöm inte att skriva namn 

och adress på den som 
Byabladet ska skickas till.

Julklappstips!
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Hej på er kära Byabladsläsare. Här får ni 
ett lättbakat dessertrecept som passar in 
nu till jul och nyår. Det är så lättbakat att 
om ni mot förmodan skulle misslyckas så 
lovar jag att jag personligen ska komma 
hem till er och baka tårtan.
Lycka till och en fridfull jul och ett riktigt 
gott nytt år önskar jag dig.

Gör så här:

Smält smör och smula kexen gry-
niga och blanda ihop. Lägg det i en 
springform.

Smält ca 150 g After Eight-choklad 
över ett vattenbad och grovhacka 
resten. Vispa grädden, inte för hårt. 
Blanda i färskosten och florsockret. 
Till sist rör du i både den smälta och 
hackad After Eight-chokladen. Bred 
fyllningen över kexbotten. 

J-Ps Krubb      Tugg& 

J-Ps Cheesecake med 
smak av After Eight

Botten:

100 g smör
250 g digestivekex

Fyllning:

200 g After Eight
5 dl vispgrädde
100 g färskost, 
t ex Philadelphia
1 msk florsocker

Ställ in tårtan i frysen några 
timmar. Ta fram den ca 1 
timme innan servering och 
garnera den med lite hackad 
After Eight.
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Storgatan 12, Näsåker • 0622-102 02

Salongen finns på Facebook och på www.salongenshemsida.se

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

Arbetar med bokade kunder under Skyltsöndagen 
men jag har ett jubileumserbjudande under dagen:

Vill önska er en riktigt fin jul och ett gott nytt år! 
Som kanske just du inleder med en förändring i ditt hår…
Marie Lundin

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

Vi firar 5-års jubileum!

Köp ett presentkort för 500 kr så är det värt 
600 kr efter nyår, fram t o m 30 augusti 2014
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Luciafirande i Näsåker!
–    S ö n d a g  8  d e ce m b e r  2013   –

Luciasmyckena sponsras av Vattenfall. 
Tack till Ådals-Lidens församling, Stureplan, COOP Nära, 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 2013 
Röstning pågår fram till den 
30 november. 10 kr/röst.
Du kan rösta på COOP Nära, 
ICA Ritzéns och Stureplan.
Behållningen tillfaller 
Ungdomsgården.

1. Alva Tiainen 3. Saga Jansson Borg2. Moa Lundqvist 4. Smilla Falk Rosengren

En julskinka lottas ut bland 
er som röstar.
Luciakröning den 8 december 
i Ådals-Lidens kyrka kl 18.
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Nu utökar vi vårt redan tidigare välfyllda trygghets- 
paket med 10 års garanti på varmvattenberedaren*.  
Läs mer på thermia.se.

NYHET! 
ÄNNU TRYGGARE VÄRMEPUMPAR.

*Gäller Thermias alla villavärmepumpar med enkelmantlad varmvattenberedare,  
  producerade fr.o.m. februari 2013.

Fortsättn. från sid 13

vilket lett till ett ökat intresse och 
Helen har märkt att öppenheten 
och lusten till kreativitet blivit en 
inspirationskälla för allt fler.  

Hon och David trivs i Norrland 
och naturen, där jag förstår, utan 
att hon egentligen behöver ut-
trycka det, att de hämtar mycket 
av sin inspiration. Helen är 51 år, 
i stort sett självlärd och med över 
30 års erfarenhet inom konst och 
kultur kan man säga att hon vet 
vad hon håller på med och har 
ändå inte tappat nyfikenheten och 
lusten till att fortsätta utveckla 
sin kreativitet. Hon har fyra vux-
na barn som är utspridda i Sve-
rige och världen. Alla har i någon 
form ärvt hennes sinne för kultur 
och skapande och det märks att 
hon låtit dem, precis som sina 
elever, format sina egna liv och 
uttryckssätt. Helen är intellek-
tuell, hon utstrålar livslust och 
styrka och verkar veta precis hur 
hon vill ha det. Man trivs i hennes 
närvaro och hon låter en skapa i 
sin egen takt. Hon visar, förklarar 
och uppmuntrar vid behov. Alla 
med lust att skapa är välkomna 
till gården. Slå en signal, kom 
förbi och hälsa på eller gå in och 
läs på hemsidan. 

Avslutningsvis är både jag och 
Emil är nöjda med dagen när vi 
går därifrån och jag vet att vi snart 
kommer att vara tillbaka igen. 

www.thenordiccentre.com 
eller ring 076-7668435.

”Förbrukningssamhällets konse-
kvenser och globala miljöproblem 
behöver mötas med och vägas mot 
en genuin uppskattning av natu-
ren och dess värde för oss alla. 
Om vi hänger oss till vår speciella 
plats i världen kan vi skapa den 
platsen för alla. Vi tror att vägen 
dit återfinns i konst, kreativitet och 
en återanknytning till naturen”.

Text & foto: Erika Olofsson

 
Kom i form 2014

Centrumgymmet
Kläppvägen 2, Näsåker

Du kan träna alla dagar mellan 08.00 och 22.00

Centrumhuset Ekonomisk förening

Vuxna  750 kr/halvår
Ungdom  400 kr/halvår (15–17 år)

Pensionär  400 kr/halvår

Träningskort och nyckelbricka (50 kr) köper du på Ritzéns Livs
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Mer information om lediga lägenheter: 

www.solatum.se

Adress Storlek Yta Hyra Ledig

NÄSÅKER

Orrvägen 6 B 2 rum & kök 65 4.858 14.01.01

Ängsvägen 32 C 2 rum & kök 46 3.572 omgående

RAMSELE

Nipvägen 9 1 rum & kök 33 3.855 omgående

Hagavägen 36 A 2 rum & kök 49 2.990 omgående

JUNSELE

Björnsväg 21 1 rum & kök 46 3.696 omgående

Björnsväg 23 2 rum & kök 50 4.093 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 8 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

Vi önskar alla hyresgäster och 
medarbetare en riktigt 

God Jul och ett Gott Nytt År!
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MOTORELEKTRISKA I NÄSÅKER AB
Omlindning, service och försäljning av:   
 – Elmotorer
 – Dränkbara pumpar
 – Generatorer
 – Startmotorer
 – Bilelektriska tillbehör

Tfn: 0622-301 45
Lennart: 070-342 57 40, Folke  070-223 83 51

En god jul utan 
ryck och slit?!

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

Bruksvägen 18, 881 41 Sollefteå      Tfn 0620-156 30       

Det är vi som trycker Byabladet och tackar 
Byalaget för förtroendet

www.printinmind.se

PrintInMind

0620-156 30
www.alinea.se

Hjälper dig med 
dina trycksaker och 

annan marknadsföring!

 För dig som har/gör 
tryckfärdiga PDF:er.

Räkna fram tryckpris själv 
och beställ via hemsidan

Tel. 070-620 25 55

Hustomten Näsåkers 
Alltjänst

GOD JUL
&

GOTT NYTT ÅR!

Salongen öppnar snart 
på Lissvägen 6, Näsåker
Välkommen!

Tack alla gamla och nya 
kunder för detta år!
God Jul & Ett Gott Nytt År!

 Helen, Råklippet 076 778 00 58
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VÅGRÄTT:

 6.  Postscriptum           
 8.  Kan lyftas vid seans
 9.  Dricker alldeles för mycket
10.  Lövträd 
11.  Tjut
12.  Äldre ”titel” på man
13.  Utbyttes till du
15.  Kustartilleri
16.  Träpelarpåle
18.  Ex. på hjärnverksamhet
19.  Med siffror
20.  Buske
21.  Denna stund
22.  Tidsperioden
23.  Grundregel

25.  Jesus från Nasaret, judarnas  
  konung
27.  Räkneord
29.  Bemåla
31.  Kan kanske kort i kortspel
33.  Något under noll
35.  Inrättades 1993
36.  Kajan
38.  Iväg
40.  Till och med
42.  Dröjsmål
44.  Växt
45.  Bakström
46.  Allmän sammankomst i sal
48.  Sjunger tillsammans
49.  Sakinnehåll
51.  Östgerman

53.  Liten vinylskiva
55.  Ytterlighetsriktning
56.  Gripa
57.  Elakhet
59.  Lövträd
60.  Finns på kräftdjur och blötdjur
62.  Släkte – jätteormar
63.  Nikotinprodukt
66.  Skynda
67. Ytmått
68.  Avskydd organisation
70.  Den som håller fyr
71.  Mesfågel som lever i barrskog
73.  Kan man vara i magen
74.  Visartad instrumentsats
75.  Inte mitt
78.  Var av värde av
81.  Nyare för nio
82.  Vistas 
83.  Växtryggrad
84.  Rörlig stol

LODRÄTT:

 1.  Variant av röd
 2.  Noa-konstruktion
 3.  Lanserades 1982 av Philips
 4.  Svårbegriplig
 5.  Kamma mothårs
 6.  Utrop
 7.  Ger violinkvartett
 8.  Motsats till framsidan
11.  Zigenare
13.  Miljarddels
14.  Motsats till ut
16.  Två
17.  Blir färre
19.  Ort nära Villmanstrand
24.  I fors
26.  I kanal
28.  Visst!
30.  Färg i kort
32.  Finns med i Peer Gynt 
  (norsk stavning!)
34.  Sprida ut
37.  Utstuderad
39.  Att göra soppan simmig
41.  Helt och hållet
43.  18
47.  Handikappad
50.  Vass del av äldre redskap
52.  Viktigt för politiker
54.  Hör på!
58.  Mellansvenskt samhälle
61.  Huvudstad i Schleswig-Holstein
64.  Saknas i kmpetens
65.  Ojämn
68.  Rycka
69.  Spänd
72.  I t.ex. fartyg
76.  Rinner nära Mynchen
77.  Dogm
79. Olympiska spel
80.  Rom-fördraget 1957
82.  Barnombudsman

→ 1 2 3 4 5 6 7

8 9

10 11 12

↓ 13 14 ↓ 15 16 17

18 19

20 21 22

23 24 BOSSE 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

Skicka lösningen senast den 9/3 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 • 2013

Namn:________________________________________________   Adress:_______________________________________________________________
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Nästa nummer kommer ut vecka 15
Skicka artiklar och annonser före den 23 mars

→ K Ä F T B I L D
B U G A O L I V
→ T A S S BOSSE P I

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

I S A K T O A P A L Ä
A S K T O R R G R A N C
L A D E L E N Å L S K
A S A I T D R O
S T E N S K A P E LL S E V
K O R S H L Ä K A R E
A I K E O L R A Å K

S K A T T S Ö K A R E E

Lösning på Byakrysset 3 • 2013

Prenumeration
Alla hushåll i Näsåker får
Byabladet. Övriga i Sverige
kan prenumerera, det kostar 140 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 2013 • Årgång 14

Skördetid är nådetid
Håller formen med dans och hemmagym

Firar årstiderna

Höst-
   numret!

Vinnare är Elsa Sillberg, Näsåker som vinner en 
Trisslott. Grattis!

13 insända lösningar. Det är rekord!

april • påsk

Glada Byarutan

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

När Nisse fyllde år uppvackade hustrun med en ny 
klocka. Nisse blev jätteglad.
– Så fin den är, berömde han. Och vattentät till tjugo 
meter. Då kan jag ha den på mig när jag badar i 
sommar.
– Ja och framför allt behöver du inte ta av den när 
du diskar.

Två killar krockade 
med sina bilar. Den 
ene rusade ut och 
skrek:
– Är du blind?
– Nej, varför tror du 
det? Träffade jag inte 
dig, kanske?

Berra har varit på födelsedagskalas och kommer 
hemvinglande på morgonkulan.
Hustrun sömnigt:
– Var det femtio eller sextio han fyllde?
– Femtio eller sextio... han fyllde oss allihop!

Chefen frågar sin sekreterare:
– Hur sätter du egentligen in pappren i pärmarna?
– Efter det bibliska systemet.
– Hur hittar man där?
– Sök och du kommer att finna.



Alla på Stureplan och Stures Rör
önskar våra nya och gamla kunder en 

God Jul och ett Gott Nytt År!

IVT Center!
Hos oss hittar du marknadens enda Svanen-märkta värmepumpar.

EU-certifierad utbildning inom värmepumpsinstallationer.

Sture: 070 649 39 81, Illern: 070 284 91 11, Zacke: 070 691 22 26

Storgatan 47, Näsåker

Öppet:
Måndag–fredag: 7–20 • Lördag & Söndag: 12–18

Tel. 0622-101 70 • www.sturesror.com

Vi hälsar Malin Kenntoft välkommen i gänget. 
Hon vikarierar för Teresia som är mammaledig.


