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Tack för i år!
Välkommen till årets sista Byablad. Under året som gått har vi gått upp 
i storlek på tidningen och fått mer än 20 nya prenumeranter, vilket så 
klart känns kul. Tack för det.  Vi vill också rikta ett stort tack till alla som 
annonserar i Byabladet, det har stor betydelse för att Byalaget ska kunna 
finansiera tryck och distribution.

Om du har något du vill skriva eller berätta om i Byabladet kan du kon-
takta någon i redaktionen till vänster eller mejla till byablad@gmail.com

Tills vidare: Tänd ett ljus, en marschall eller flera på skyltsöndagen den 
7 december.

God jul och Gott Nytt År önskar redaktionen
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Ångande grytor från Eritrea, rysk rödbetssoppa, 
italiensk tiramisu, läckra bakverk från Ukraina, 
Jeanssons frestelse, karelska piroger och ugnsbakad 
älvlax är bara ett axplock av alla rätter som duka-
des upp till det internationella knytkalaset på för-
samlingshemmet den andra helgen i oktober.

Det var smått fantastiskt hur väl allting stämde och gick 
i lås. Trots att man inte behövde föranmäla sig kom det 
nästan exakt lika mycket folk som det får vistas samti-
digt i stora salen, nämligen 130 personer.

Nästan alla hade med sig någon läcker maträtt. Mustat 
Silmät spelade smäktande musik och Putte Kihl auktio-
nerade ut grönsaker, hemlagad sylt och saft och – om 
inte världens, så i alla fall Näsåkers garanterat tyngsta 
pumpa. 
Idén med kalaset var att under festliga, men otvungna 
former skapa en mötesplats för nyanlända och fast-
boende bybor. Att äta tillsammans och våga testa nya 
smaker är aldrig fel. 
– Jag blev verkligen positivt överraskad över att det 
kom så mycket folk fast det är en så liten ort, säger 
Erika Olofsson som är nyinflyttad till Näsåker.
– Det var en massa god mat, bra musik och trevlig 
stämning, folk verkar öppna och vänliga.
Hon tror inte att det hade varit lika enkelt att samla så 
många nationaliteter under samma tak i Stockholm där 
hon bott senast.
– Här verkar det vara lätt att få kontakt med nya männ-
iskor. Folk undrar vem man är och hälsar en välkommen.
Natsnet och Hareg från Eritrea var några av alla som 
hjälpte till i köket.
– Det känns bra att att 
kunna vara delaktig 
i något sånt här och 
kunna göra nytta, säger 
Natsnet.
Det internationella 
knytkalaset var ett sam-
arbete mellan Ådals-
lidens församling och 
Integrationsgruppen 
som ryms under Bya-
lagets tak. 

För Byalaget genom 
Åsa Hedman

Tack för i år!
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bettansellgren@hotmail.com
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Christer Borg, 684 74 31 
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Åsa Hedman, 070-244 61 71 
a.hedman@icloud.com
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Byalaget Näsåkers Samverkan •  Från Byalaget Näsåkers Samverkan •  Från Byalaget Näsåkers Samverkan

Trivsamt knytkalas

Nyinflyttade Erika Olofsson ropade 
in grönsaker på skördeauktionen.
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Det var nästan helt fullt i bassängen när Eva och Lena peppade deltagarna.

ÅSK, Ådals-Lidens Sportklubb 
har funnits sedan 1926. Idag 
finns det fyra undersektioner 
inom föreningen: fotboll, skidor, 
bordtennis och motion.

Den 11 oktober firade ÅSK Mo-
tion sitt 60-årsjubileum. Firandet 
genomsyrades självklart av alla de 
olika träningsformer som motions-
sektionen erbjuder och bedriver i 
Näsåker. Motionssektionens gäng 
bjöd in till en heldag i hälsans 
tecken. Klockan 10:00 på lördagen 
började ett tjugotal deltagare dagen 
med ”Måndagsgympan”, det vill 
säga ett motionsgympapass i gym-
pahallen följt av ”torsdagsgympan”, 
även det ett motionsgympapass men 
med mer styrka. Därefter fick alla 
prova på Line dance. Under en 
halvtimme hann gruppen prova på 

tre olika danser. Cirka tjugo lagom 
hungriga motionärer blev bjudna på 
en fräsch lunchbuffé i Markusgår-
dens lokaler. 

Det fanns också möjlighet att pröva 
på massage till ett fördelaktigt pris 
under hela dagen.

Kristoffer Kårén fanns på plats i 
gymmet under hela dagen för att in-
spirera och assistera gamla och nya 
styrketränande motionärer. Samma 
dag som 60-årsjubiléet firades, öpp-
nades dörrarna till det nya gymmet 
i de nya lokalerna för första gången 
och det firades såklart med ett för-
delaktigt pris även för ett gymkort. 

Lite drygt femton personer passade 
på att investera i ett gymkort och 
därmed även i sin egen kropp, hälsa 
och framtid. Kul! 

Efter lunchen fortsatte träningen med 
ett spinningpass, en styrkerunda i 
gymmet och avslutningsvis ett pass i 
bassängen med vattengympa.

Helt enkelt, kort och gott, en underbar 
dag med motion och hälsa i spetsen!

Text och foto: Marie Lundin

ÅSK Motion firar 60 år

Fakta om Ådals-Lidens socken 
hämtad från Wikipedia:

Ådals-Lidens socken har medeltida 
ursprung under namnet Lidens socken, 
som den 1 januari 1886 enligt kungligt 
beslut den 17 april 1885 namnändrades 
till det nuvarande.
Vid kommunreformen 1862 övergick 
socknens ansvar för de kyrkliga frågorna 
till Ådals-Lidens församling och för de 
borgerliga frågorna bildades Ådals-
Lidens landskommun. Landskommunen 
uppgick 1971 i Sollefteå kommun.)

Kristoffer Kårén instruerar Mia Carlström i bänkpress. Helene Jonsson ger en massagebehandling.

Elsa Sillberg till höger i bild tillhör veteranerna.
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Den ”kvinnliga motionsgymnas-
tiken” startades upp av en grupp 
damer i Kilforsen under hösten 
1954. I oktober 1955 flyttades 
verksamheten till Näsåkers gamla 
skola. I december 1956 bildades 
gymnastiksektionen i ÅSK. 

Där var bland andra Hanna Nylan-
der och Gerd Sjödin mycket ak-
tiva under många, många år. De är 
fortfarande alerta damer, även om 
de inte längre är aktiva deltagare i 
någon träningsgrupp, är det extra 
roligt att de fortfarande är bosatta i 
Näsåker. Imponerande!

Under dessa sextio år har mo-
tionstrenderna ändrats från ”vanlig 
gympa” till bland annat aerobics, 
discogympa och gym-mix, berättar 
Anita Sjödén.

För att hålla ihop budgeten i sek-
tionen jobbar ledarna inte bara 
ideellt under alla träningspass utan 
ser även till att engagera folk som 

kan jobba ihop pengar när tillfällen 
finns. Några av de arrangemang där 
motionssektionen har jobbat ihop 
pengar under årens lopp är bland 
annat Fallens Dag, Kams-SM, Lia-
löpet och Kraftloppet. 

I samband med ”2 till 2”, Resele-
Revyn och i Brandmannapuben är 
de flitiga som serverings- eller ca-
teringpersonal. Andra tillfällen till 
bra förtjänster är att agera parke-
ringsvakter under Urkult, tidigare 
sålde de även bingolotter.

Barngympan startades av Britt 
Mari Wikman och Birgit Olofsson, 
den har sedan starten varit en av 
de mest välbesökta gruppträningar 
som ÅSK erbjuder. Birgit Olofs-
sons ögon glittrar till när jag frå-
gar om hur barngympan kom till? 
Jag ser hur hon minns glädjen från 
åren som ledare. Hennes svar blir 
att det såklart var barnen som var i 
fokus och att hon själv hade barn i 

rätt ålder, det var bara roligt! Idag 
är det Lottie Själander, Annelie Ols-
son och Anna Nilsson som leker och 
tränar med barnen i åldrarna 4–5 på 
onsdagskvällarna i gymnastikhallen. 

1989 startade Inga-Lill Själander 
och Saga Hansson vattengympa. 
Den är fortfarande lika populär nu 
som då.  Trängseln är stor i bassäng-
en i de två grupper som idag leds av 
Eva Edberg och Lena Tenglund. 

Historia om motionssektionen 
och vilka som startade

Damerna från vänster: Fanny Hägglund, Britt Lundberg, Hanna Nylander, Nanny Wernersson, Maj Eriksson, Ingegärd Englund 
och främst Gerda Höglund. Fotografiet togs troligtvis i slutet av 50-talet av för oss okänd fotograf. 

fortsättn. sid 29.
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Från Storsjöhöjden 
till Tannflohöjden-Nävernäsan 
Till minnet av vännen Angela



Byabladet   •   7

Jag hade precis upptäckt några 
fångstgropar på skogen en bit 
norr om Strand i Resele och höll 
på att dokumentera dem när jag 
fick ett sms från Ylva att Angela 
samma morgon lämnat jordeli-
vet. Det var så sorgligt att höra. 

Det var den 17 september budet kom 
till mig. Jag satte mig ned under den 
högsta av tallarna där jag var vid 
tillfället för meddelandet och först 
då förstod jag på allvar vad Angela 
menade i en av de allra sista mening-
arna jag hörde från henne. Det var 
som att det blev ett alldeles speciellt 
sus i de höga tallarna där jag var och 
förstod att nu var ännu en god vän 
borta. Men ändå inte. Angela och 
de andra finns kvar i tanken. Dagen 
efter beskedet var Ylva med mig in 
i markerna, det blev en mycket gi-
vande dag vid sökandet efter forn-
lämningar: 10 fångstgropar och två 
gamla härdar av samisk typ. Så här 
sa jag till Ylva: den här dagen och 
de upptäckter som gjorts vill jag att 
vi tillägnar Angela. Ylva sa med ett 
leende, ja, låt oss göra det!  

Angela och jag började känna var-
andra för drygt 20 år sedan. Sedan 
stötte vi på varandra nu och då. Det 
kunde vara på Skogsnäs, eller vid 
Urkult, och sedan med tiden även 
hemma hos P-O i Forsås, och på an-
dra platser. Eller så kunde det vara 
på någon av affärerna i Näsåker. 

Många böcker köpte jag på Bidra-
get när Angela jobbade där. När jag 
sedan flyttade till Näsåker 2007 var 
hon en av dem som ibland blev med 
mig in i markerna. Det kunde vara 
utflykter till kulturmiljöer, eller vid 
inventeringar jag gjorde. 

Ett av de starkaste minnena från mar-
kerna som jag har när Angela är med 
är från en av Gudinnedagarna i Näs-
åker. Vid det tillfället är jag vägvisa-
re till en hällmålning på Högberget 
i Ramsele socken. Vi var väl 25–30 
personer vid det tillfället. Helt nära 
platsen säger jag till gruppen att de 
får stanna och vänta till jag kommer 
tillbaka och att de ska hålla samman 
till dess. Alltså inga ”solodanser” i 
omgivningen. Jag bad dem även att 
vara helt tysta. Det var som att jag 
anade något. Intuitivt. Den gamla 
tjärstubben utanför blockgrottans 
öppning som min blick föll på var 
helt utriven, myrsamhället i den var 
i kaos. Vi hade alltså björn inpå oss. 
Den måste snabbt ha dragit iväg när 
den märkte att vi kom. Jag föredrog 
att ingenting säga till gruppen (vän-
tade med det till vi var tillbaka till 
bilarna vid foten av berget) när jag 
hämtade den. Jag blev inte alls över-
raskad att det var Angela som var 
den enda i gruppen vilken lade mär-
ke till händelsen med tjärstubben. 

Fortsättn på sid 8.

Från Storsjöhöjden 
till Tannflohöjden-Nävernäsan 
Till minnet av vännen Angela

Höst i markerna. Dagen efter Angelas bortgång. Angela och Ylva intill härd av samisk typ.
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Fortsättn från sid 7.

Till henne viskade jag att det är bara 
björn som kan göra så där. Det är 
bara den som har den kraften. Till 
blockgrottan återvände jag senare 
samma år för att fota. Då var ingen 
tjärstubbe i omgivningen hel längre.

En gång möttes Angela, Ylva 
och jag uppe i Frostviken i norra 
Jämtland. Jag befann mig då i ar-
bete inom bland annat Börgefjell på 
norska sidan av Sapmi-Sameland. 
Vid den tiden inventerade jag långt 
långt bortom vägs ände. I trakten av 
Näsåker blev det även svamp eller 
bärplockning. Jag tänkte mycket på 
det i höst efter Angelas bortgång 
när jag var till en alldeles speciellt 
rik tranbärsmyr dit bland annat hon 
var med för några år sedan. Men 
nu blev det ingenting av det där i 
sommar, eller i höst. Sista gången 
vi träffades blev i hennes trädgård 
i somras. Angela höll på med sina 
växter när jag kom dit. Hon var 
som i ett med det hon planterat och 
det som grönskade. Det var verkli-
gen en bra plats att träffas på. Och 
det blev sista gången vi träffades, 
i detta sällsamma äventyr vi kallar 
för livet. Kaffet vi drack mot den 

varma husväggen var så gott. Och 
vädret, det var det verkligt varma. 
Hennes katt låg och dåsade under 
en buske intill oss, den såg ut som 
att den sov när den kom fram mot 
oss. Vi log när vi såg den. När jag 
sedan åkte iväg min med gamle 
”Röde springare” för att åter igen 
ge mig in i markerna vinkade Ang-
ela och jag till varandra. Hon log 
där hon stod vid dörren till sitt hus. 
Jag log tillbaka. Jag ser nu henne 
tydligt framför mig. Hon såg ut 
som en fågel som snart skulle 
sträcka ut sina vingar och segla 
iväg på uppvinden. 

Ja, Angela, jag saknar dig verkli-
gen. Varje gång jag kommer till 
Näsåker ser jag mot ditt hus och 
undrar var du nu befinner dig. Vi 
hade haft våra samtal om reinkarna-
tion. En gång pratade vi om att det 
var bara att ställa in sig på att vår 
väg genom livet alltmer skulle bör-
ja kantas av gravstenar och andra 
minnesmärken. Kan det ha sagts 
vid någon av våra matlagsmidda-
gar, kanske hemma hos dig, kanske 
hos mig, kanske hos Ylva eller hos 
Lasse och Katarina?

I några av Byabladets tidigare num-

mer (2014 Nr 1 och Nr 3) har jag 
skrivit om det arkeologiska uppdrag 
som påbörjades i somras och som 
ännu pågår när jag nu skriver ihop 
denna artikel. Uppdraget sker ge-
nom Voernese sameby och på finan-
siering av Sametinget. Jag är så upp-
riktigt glad att göra det här arbetet.

Sedan förra artikeln har allt flera 
upptäckter gjorts. När jag skrev 
ihop den var antalet fornlämningar 
ökade med 7 200 % (varje upptäckt 
är 100 %). Nu är vi uppe i över 
10 000 %. Och än är jag inte klar. 
Jag beräknar avsluta arbetet i mar-
kerna någon gång under november. 
Sedan ska rapporten skrivas och 
vara klar i december, innan Jul. Ar-
betet har att göra med planerna på 
exploatering av Tannflohöjden och 
Storsjöhöjden med omland (nämnt 
i Byabladet Nr 3 2014). Projektet 
står självständigt, ingen finansie-
ring kommer från FORSCA, eller 
Sollefteå kommun.

”Ja, Angela, jag saknar dig verk-
ligen. Varje gång jag kommer till 
Näsåker ser jag mot ditt hus och 
undrar var du nu befinner dig”

Hällmålningen i blockgrottan på Högberget där vi hade björn nära oss. Fotot taget inför seminariet ”Rödockrarrummet” i Näsåker.
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Telefon: 0622-193 90 • E-post: nasaker@handelsbanken.se
www.handelsbanken.se/näsåker 

God Jul & Gott Nytt År önskar Mari

Jag är inte emot vindkraft som ener-
gikälla, inte alls. Vad jag däremot är 
i opposition emot är den öppna famn 
som tycks råda här. Som ni alla vet 
är det kommunledningen som kan 
säga ja, eller nej, till exploatering-
arna av bergen i kommunen. Jag har 
ett förslag: Sätt vindkraftverken på 
övergivna fabriksområden, eller ute 
i Bottenhavet eller längre söderut i 
Östersjön. Då är energin även när-
mare konsumenterna. Det kom jag 
att tänka på när Ulla och jag flög hem 
från Rom under försommaren i år.

Ja, Angela, vi samtalade ibland om 
exploateringar. Vi visste, både du 
och jag, att Sollefteå kommun och 
angränsande Strömsunds kommun 
i norra Jämtland redan är de hårdast 
exploaterade i landet vad gäller vat-
tenkraft. Och nu tycks just de kom-
munerna även bli de hårdast exploa-
terade när det gäller vindkraften. Från 
insatta personer har jag fått veta att 
omkring 60 % av den samlade ener-
gin från vindkraft i Sverige planeras 
att produceras i Västernorrlands län.

Jag befinner mig ännu en gång uppe 
i brandtornet på Nävernäsan. Det är 
högt ovanför marken. Åt det hållet 

jag nu ser är det bara berg och sko-
gar och sjöar. Utsikten är hisnande. 
När jag sakta vänder mig om är det 
också bara skog och berg och sjöar. 
Men jag vet att Näsåker finns där-
bortom, och Resele också och ditåt 
är Junsele och där borta är Backe 
i Fjällsjö. När jag vänder mig öst-
erut vet jag att Ångermanälven och 
havet möts där. Men horisontlinjen 
har förändrats. När jag ser bort mot 
Ramsele till ser jag ett större antal 

vindsnurror på bergen. Och när jag 
ser mot Anundsjö inom Örnskölds-
viks kommun ser jag åtminstone 25 
vindkraftverk på bergen nära Sol-
berg. Om exploatörerna får som de 
vill finns där snart inga berg kvar att 
vandra upp på för att låta blicken 
fara fritt. Det får inte fortsätta så 
här. Om det gör det kommer framti-
dens barn inte att förlåta oss. 

Text och foto: Bernt Ove Viklund

Öppettider
Måndag 10 – 13  

14 – 17
Tisdag Tidsbokning

Onsdag Tidsbokning

Torsdag 10 – 15

Fredag Tidsbokning

Byt upp dig till vårt bästa kort
– Allkortet (med eller utan kredit)
Du får bonus och reseförsäkring. Ansök i dag så bjuder 
jag på första årsavgiften (erbjudandet gäller fram till 
årsskiftet). 
Du ansöker enkelt via Internetbanken – konton och kort 
– ansök om kort – ansök om Allkort, eller kom in till mig 
så hjälper jag dig. (Tillfälliga avvikelser kan förekomma)
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Det är till stor del Ragnar Gide-
onssons förtjänst att Näsåker en 
gång fick ett elljusspår.
Med stor envishet och hårt arbete 
blev spåret klart och kunde tas i 
bruk vintern 1965–66.

Ragnar är idag 93 år fyllda och bor 
med sin fru Iris i en lägenhet på 
Storgatan. Paret kom flyttande med 
sina fem barn till Näsåker från Väs-
terbotten 1959 eftersom Ragnar fått 
jobb som huggare åt SCA. Familjen 
bosatte sig i Kläpp och så snart det 
blev snö på backen började han 
trampa upp spår för skidåkning i 

den närmaste omgivningen så att 
de äldsta barnen skulle kunna åka. 
Fler barn och ungdomar anslöt sig 
och snart var det ett helt gäng som 
tränade mellan en och två gånger i 
veckan hela vintern. Källaren blev 
vallabod och Iris serverade mjölk 
och bullar till alla i köket efter trä-
ningarna. När helgen kom var det 
dags för tävling och resor till olika 
platser runt om i länet. 

Ville ha ljus
Men Näsåker hade inte lika bra trä-
ningsförutsättningar som till exempel 
Junsele som hade elljusspår. 

Ragnar började bearbeta mark- 
ägarna nedanför Hamptjärnsberget 
och lyckades hitta en sträckdrag-
ning på 2,5 kilometer som alla 
kunde känna sig nöjda med. Nu 
var det bara att sätta igång, Ragnar, 
sonen Sverker som då var i tioårsål-
dern och jobbarkompisen Ahti Syri 
började med att fälla träd, bryta 
stubbar och spränga sten. Hela se-
mestern gick åt minns Iris. Ragnar 
var bara hem och vände. Stolpar till 
ledningarna fick de av NCB AB. 
Ledningarna kom någon annan-
stans ifrån. Sverker hjälpte till att 
klänga i linorna och montera ljuset. 

Fixade första skidstugan
Ragnar ordnade även den första 
skidstugan till ÅSK (Ådalslidens 
sportklubb) Det var en 16-manna-
koja som han fick från skogsbo-
laget Svanö AB. Kojan som kom 
från Mjösjö fraktades med lastbil 
och ställdes upp där elljusspåret 
tangerar Riks 90.

Ragnar upphörde med sitt tränings-
engagemang i slutet av 70-talet. Då 
hade han även varit fotbollstränare 
några säsonger.

– Pappa gjorde allting ideellt, han 
tog heller aldrig ett öre för bensin 
trots alla mil han körde till olika 
skidtävlingar eller bortamatcher 
alla år, säger Sverker.

Ragnar själv är idag glad över att 
elljusspåret sköts så bra och hoppas 
att fler använder det.

Text och foto: Åsa Hedman

Skidträningen igång igen
Periodvis har ÅSK:s skidsektion varit 
mycket aktiv, de senaste åren har det 
dock inte funnits några barn- eller ung-
domstränare för längdskidåkning, men i 
höst har Åsa Olofsson och Anna Stattin 
klivit in som nya unga tränare. Ett fem-
tontal barn mellan 6 och 14 år tränar en 
timme varje måndag.

Propagandaloppet
För att inspirera gammal som ung att åka skidor arrang-
erade Ragnar Gideonsson och Ahti Syri under flera år en 
skidtävling som de kallade för Propagandaloppet.
De samlade ihop folk som hjälpte till att trampa upp tre 
olika spår på 1 km, 2,5 km respektive 5 km. ”Det skulle ju 
vara bra spår som tålde flera varv.” Det skulle också tiggas 
ihop priser till alla deltagare, ingen skulle vara utan. Jum-
bon fick en meter limpa från bagare Dahl och en meter 
korvring från Lanz Ritzén.

Berättat av Sverker Gideonsson
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Vägen var slipprig och sladdig, 
men det var tydliga bilspår från 
korsningen i Näsåker genom sko-
gen ända fram till Grundtjärn. Till 
slut mitt inne i byn möttes vi av den 
svarta smideskylten med texten: 
Galleri, konst och silversmide. 

Bilarna trängdes på uppfarten till det 
lilla röda huset beläget invid gamla 
skolan i byn. De flesta husen som 
vi ser gapar tomma eller är mest be-
bodda under sommaren. Men det är 
annorlunda på den här gården, här 
ser man att det bor en speciell per-
son. Stenkonsten och entrén är av-
slöjande och välkomnande. 

Trots att det är en butik och ett gal-
leri som vi skall besöka, ser vi i hal-
len att skorna skall lämnas utanför, 
känslan av hemtrevnad sprider sig 
lika tydligt som förundran.

Väl inne i huset möts vi av värme, 
kärlek och ljus. Två ansikten är väl-

bekanta, Anita och Jonna Jinton är 
konstnärerna och smyckesskaparna. 
Jonna är kanske mest känd för sitt 
bloggande men hennes inre dröm 
väcks mer och mer, hon är en sann 
konstnärssjäl. Som brinner för foto, 
färg, och form av olika slag.

Galleriet är välbesökt från alla håll 
och under vår stund i stugan, är det 
hela tiden lång kö till kassan, där 
du kan betala med kort eftersom 
de äntligen fått en ordentlig inter-
netuppkoppling. 

Smyckena är ljuvliga och förtrol-
lande, ett sant hantverk skapat till-
sammans av en mor och hennes 
dotter. Även om de har sina olika 
kollektioner som såklart skiljer sig 
från varandra. 

Så roligt att det kom så mycket 
folk, vi hade inte alls räknat med 
detta säger Anita. Utan när vi reso-
nerade i går kväll sa vi att vi skall 

vara glada om det kommer några 
stycken fortsätter hon. 

Jonna är svår att få några ord med. 
Hon servar, berättar och säljer tav-
lor för fullt. En tavla som inte ens 
var inne i galleriet, utan i Jonnas 
egen hall, blev till och med upp-
märksammad och såld. 

Beställningslistan på smycken bara 
fylldes på hela tiden.

I köket fanns goda vänner och släkt 
som serverande ljuvliga snittar, ka-
kor och dryck, både bubbel och 
kaffe fanns. Alla som ville fikade 
invid den nya eldstaden i Jonnas ny-
renoverade kök, fortfarande bevarat 
med lantlig charm. Ljuvligt att få 
”komma hem” till sin idol eller 
sin favoritkonstnär. 

Text och foto: Marie Lundin 

Galleriet i skogen
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Nästa sommar kommer Nämforsens hällristningar att 
kunna ses av drygt 80 miljoner tv-tittare i 116 länder. 
Detta genom att Tareq Taylor, bekant från svt:s Träd-
gårdsmåndag syns i rutan då han tillreder mat nere på 
klipporna. Inslaget spelades in en tidig kväll i septem-
ber då släpljuset var som finast. Tareq marinerade och 
brynte filéer av nyfångad älvlax som han serverade 
tillsammans med en rödbetsyoughurt och kvanne allt 
medan han lovordade råvarorna och naturen runt om-
kring inför kameran.  Peter Johansson som är verksam-
hetsledare på Nämforsens hällristningsmuseum fick 
också säga några ord om platsens arkeologi.
Programmet spelas in på engelska och är en del av en 
serie om nordisk matlagning som produktionsbolaget 
Luckyday har sålt in till olika tv-bolag världen över.
I just det här programmet är laxmåltiden i Näsåker bara 
en del av innehållet – älvfiske nedanför kraftverket i 
Sollefteå, matlagning vid Höga Kusten-bron, tunn-
brödsbakning i Resele och ett besök på Box whisky-
destilleri i Bjärtrå, är bara en del av allt annat som ska 
rymmas under vinjetten matlagning i Höga Kusten. Max 
fem minuter tippar producenten Anders Eklund att varje 
inslag får.
Peter Holmqvist, vd för turistbolaget Höga Kusten 
destinationsutveckling AB är ändå förhoppningsfull.
– TV har en enorm genomslagskraft, läcker mat tillsam-
mans med upplevelser är något som de flesta attraheras 
av, säger han.

Text och foto: Åsa Hedman

Tv-kock marknadsför 
Näsåker för världen

Turismutvecklingsbolaget bildades i våras och ägs gemensamt 
av Kramfors, Härnösand, Sollefteå och Örnsköldsviks kommuner.

Peter Johansson och Peter Holmqivst hoppas att tv-inslaget ska 
locka turister.

Marinerad och friterad lax à la Nämforsen.

Tareq Taylor förbereder matlagning på klipphällarna.
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Tv-kock marknadsför 
Näsåker för världen

Spännande skrönor i Lidgatu
Det var fullt in till sista plats vid 
höstens berättarkväll i Lidgatu 
när musikduon GöLe upprepade 
succén från ifjol med skrömt och 
skrönor på programmet.
Bakom artistnamnet GöLe döljer 
sig berättarna och musikerna Göran 
Stenmark från Junsele och Lena Er-
iksson från Näsåker. Göran sjöng och 
spelade gitarr och Lena ackompan-
jerade på mandolin och nyckelhar-
pa. Under kvällen var det dock inte 
främst musiken som stod i centrum 
utan själva berättandet. Storstugan 
i Nils-Olofs gård är som gjord för 
spännande skrönor och sägner. 
Levande ljus i ett tvåhundraårigt hus 
med en gammal tramporgel, öppen 

spis och många föremål som väcker 
minnen och associationer.
Allt medan skymningen föll och 
höstmörkret kröp in på knutarna 
rullades den ena historien efter den 
andra upp. Somt var sant och annat 
rena skrönor.
Åhörarna fick ta del av historier om 
stenkastande jättar, snikna storbön-
der som gick igen eller valde att 
spela sina giriga släktingar ett spratt.
Publiken bidrog också med berät-
telser om varsel och oknytt eller 
människor som kunnat stämma 
blod och bota vårtor med hjälp av 
att smörja in händerna med fläsk-
svål vid fullmåne. 

Det var andra gången som Lidgatus 
byalag arrangerade en berättarkväll 
i hembygdsgården. 
Sture Persson som är en av arrangö-
rerna berättade själv om när han och 
några kamrater varit ute på Notön 
en mörk natt och var övertygade om 
att det var Jungfru Marias upplysta 
uppenbarelse de såg uppe i slänten 
vid Laxbäcken. Något som vid en 
närmare titt inte visade sig stämma.
GöLe är redan inbokade till nästa 
höst igen och då kommer det att 
serveras fler historier med anknyt-
ning till Ådalsliden.

Text och foto: Åsa Hedman

Göran och Lena vävde samman musik och berättande.

Åhörarna längst bak trivdes gott.

Sture tänder ljusen.

I pausen serverades köttsoppa…

…och nya historier.



14   •   Byabladet

Jag minns honom som farbror 
Uno, vår fantastiskt snälle gran-
ne, som alltid var intresserad av 
att höra hur det gick med fot-
bollsspelandet, och som ofta för-
hörde sig om hur många mål jag 
gjort och hur vi låg till i tabellen i 
pojklagsserien. 

Jag minns honom också som konfe-
rencier och presentatör på snart sagt 
varje evenemang som lilla Näsåker 
hade att erbjuda, oavsett om det gäll-
de idrott eller musik, teater eller den 
numera nedlagda Fallens Dag, och 
han hann också med att vara bio-
grafvaktmästare. Jag var också av 
och till dagbarn hos Uno och hans 
fru Ulla. Jag har väl egentligen först 
i efterhand förstått hur mycket han 
betytt för Näsåker, och att han räk-
nas till en av de allra största profi-
lerna från bygden genom alla tider.

Uno föddes den 25 juni 1927 i 
Näsåker. Hans föräldrar var hand-
lare Hans Otto Lundin och Fanny 

Margareta Lundin (F. Vestin) och 
hans bror var Paul Lundin, seder-
mera lokalhistoriker och författare. 
I Hans Ottos affär, som snarast var 
en stormarknad i miniatyr, såldes 
bl.a. kläder, skor, cyklar, gram-
mofoner, glasögon, tyger, present-
artiklar och tobaksvaror. Skylten 
på affärslokalen på Storgatan 14 
i Näsåker satt kvar åtminstone en 
bra bit in på 1990-talet, långt efter 
att affären gått i graven, och löd 
kort och gott ”Lundins”.

Fotbollskarriär
Uno visade tidigt ett mycket stort 
intresse och talang för fotboll och 
han debuterade redan som nybliven 
12-åring i Ådalslidens SK:s A-lag, 
i en match mot Helgums IF i divi-
sion 4. Han fick hoppa in eftersom 
en av de ordinarie spelarna inte in-
fann sig till matchen. Han fortsatte 
som reserv under en tid, men blev 
ordinarie centerforward i laget re-
dan 1940. En följd av att Nämfor-
sens kraftverk började byggas 1944 
var att Näsåker med omnejd såg en 
stor inflyttningsvåg- invånarantalet 

steg från 2 221 till 4 700 invånare 
och många lovande fotbollspelare 
hamnade i klubben. 1947 vann 
ÅSK serien, med Uno som center. 
Han spelade därefter i ÅSK fram 
tills 1952 då han blev värvad av 
division 2-klubben Älgarna i Här-
nösand. 1955 var han tillbaka i mo-
derklubben och efter ett kort gäst-

spel hos Älgarna 1958 spelade han 
för moderklubben Ådalsliden fram 
till 1966, då han tvingades sluta på 
grund av diskbråck. Det blev sam-
manlagt lite drygt 26 (!) säsonger i 
Ångermanländsk klubbfotboll och 
han representerade även Ånger-
manland i flera olika landskapsmat-
cher. Under sejouren 1955-1958 i 
moderklubben var Uno en högst 
bidragande orsak till att man av-
ancerade genom tre seriesystem på 
kort tid (1956 var man uppe i divi-
sion 3). Under denna period spe-
lade även min morfars bror, Ruben 
Sjödin, i laget- enligt Paul Lundin 
en outtröttlig och slitstark spelare 
(Ruben dog sedan alltför ung i en 
bilolycka någonstans i närheten av 
den norra korsningen till Riksväg 
90 i Näsåker 1966).

Proffschanser
Under ett sensommaruppehåll 
1952 var han och provspelade för 
både Elfsborg och Djurgården och 
erbjöds provspel i Gefle IF (vilket 
han tackade nej till) i den högsta 
divisionen. Efter en match mot 
Ober-Österreich (oklart vilken 
klubb han då representerade) blev 
han mycket omskriven i pressen. 
Under sitt provspelande gick det 
först inte så bra i Elfsborg, men 
däremot gjorde han succé i Djur-
gården - i Dagens Nyheter förä-
rades han med en helsida om den 
”Norrländske Kanonskytten”.

Uno blev så erbjuden en plats i Djur-
gården. Dåvarande lagledaren ”Far-
san” Sandberg tyckte mycket om 
Uno och spådde honom fortsatt ly-
sande framgångar på fotbollsplanen.

Nu föll det sig så att under tiden han 

”Men däremot gjorde han succé 
i Djurgården - i Dagens Nyheter 
förärades han med en helsida 
om den ”Norrländske Kanon-
skytten”

Uno Lundin
- kanonkungen från Näsåker
Del 1 av 2. Andra delen kommer i Byabladets vårnummer, 19 mars.



Byabladet   •   15

provspelade i Djurgården fick hans 
familj tillstånd att bygga ut sin affär 
i Näsåker och pappa Hans Otto lo-
vade Uno en ny bil om han återvän-
de hem istället för att spela fotboll 
i Stockholm. Uno föll till föga och 
återvände hem, något han senare 
ångrade (kanske något bittert har 
jag förstått) då han menade att spel 
i Djurgården hade kunnat leda till 
vidare proffsspel i Italien.

Målskytten
Då statistiken inte alltid varit så 
viktig i de lägre divisionerna är det 
svårt att säga exakt hur många mål 
Uno faktiskt gjorde, men att han var 
en målspottare av rang och att han 
hade riktigt duktigt med löd i hö-
gerskon råder det inga som helst tvi-
vel om. Det som finns dokumenterat 
är att han 1949 gjorde 60 mål av 
klubbens sammanlagda 101 och att 

han 1955 gjorde 32 mål av klubbens 
sammanlagda 61, vilket innebär att 
han gjorde 50–60 % av Ådalslidens 
mål under de säsongerna.

Fotbollsdomaren Edmund Ahlberg 
uppskattade att Uno under sina 22 
säsonger i Ådalslidens SK hade ett 
målsnitt på minst 15 mål per sä-
song. Det skulle innebära 330 mål 
och till det skall man också lägga de 
mål han gjorde under 4-5 säsonger 
för Härnösandsklubben Älgarna. 

Många artiklar ur Västernorrlands 
Allehanda vittnar om flera matcher 
med Älgarna där Uno gjorde både 
tre och fyra mål. Rubriker som 
”Kanonen som väckte”, ”Heta 
projektiler på Ängevallen” ”Stark 
center” och ”Älgarna uddlösa utan 
Uno” var inte ovanliga.

Jag har också åtskilliga gånger hört, 
vad jag trodde var en anekdot, att 

Uno vid ett tillfälle skall ha skjutit 
in, inte bara bollen, utan även mål-
vakten i målburen. Detta bekräftas 
dock av Paul Lundin, som skriver 
så här: ”Ofta omtalat blev ett till-
fälle på Hamptjärnsmon (Junseles 
fotbollsplan) då Uno i första halv-
lek slog på en av sina kända ka-
nonhårda rökare. Såväl bollen som 
målvakten, den legendariske ”Fan-
tomen” Hedberg, följde med in i 
mål och hamnade i nätmaskorna. 
”Fantomen” blev så frustrerad att 
han sprang ut på planen och började 
jaga Uno, alltmedan ÅSK-publiken 
skrek 2-0 till ÅSK. Det tog ett bra 
tag innan domaren lyckades åter-
ställa ordningen”. Junsele IF var 
något av en ärkerival, och just den-
na match vann ÅSK med 4-2. 

En rolig sak, som också återberättats 
av Paul Lundin, är att ÅSK hade ett 
tiotal supportrar mellan 60 och 80 år 
som alltid följde med på bortamat-
cherna i egen supporterbuss!

Under 1950-talet var det, enligt 
Paul, en ständig fotbollsfeber i Näs-
åker och Näsåkersborna gick man 
ur huse för att titta på matcherna 
(och Lissvallen hade en läktare som 
rymde upp emot 700 åskådare- mer 
om denna senare) och överallt på 
byn diskuterades söndagsmatcher-
na. Mellan 700-1 000 åskådare var 
inte ovanligt under denna period- re-
kordet var i vänskapsmatchen mot 
Djurgårdens IF - 1 540 personer.

Daniel Nordin, Härnösand, mars 2014
F.d. Näsåkersbo och 

f.d. fotbollsspelare  i ”Lia”

Källor:

- Västernorrlands Allehandas tidnings-
arkiv hos Näringslivsarkiv i Norrland-NIN

- Älgarnas arkiv hos Föreningsarkivet 
Västernorrland

- Diverse historik och minnen, skrivet 
av Paul Lundin (årtalen stämmer inte 
alltid i Pauls berättelser, så jag har tagit 
mig friheten att ändra dem emellanåt).

- Bertil Nordins minnesruna i Tidningen 
Ångermanland, 19 maj 2010

Uno Lundin
- kanonkungen från Näsåker
Del 1 av 2. Andra delen kommer i Byabladets vårnummer, 19 mars.
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Begränsad kollektivtrafik och sam-
tidigt många halvtomma bilar… 
Mobilsamåkning kan vara en 
framgångsrik lösning. Några 
enkla klick på datorn eller tele-
fonen och så har en resa samord-
nats med någon annan i byn! 
Kanske något att testa i Näsåker?

På flera glesbygdsorter har man star-
tat mobilsamåkning. Idén har fötts 
ur ett behov av alternativt organise-
rad transport eftersom bussturerna 
är få. Det blir dyrt att åka ensam i 
bilen och med samåkning kan man 
spara pengar. Man bidrar även till 
minskade utsläpp och mindre kli-
matpåverkan. Dessutom leder sam-
åkningen till ökad gemenskap och 
social samvaro i bygden. Den är 
också smidig och lätt att hantera. Via 
en hemsida och sms knyts passage-
rare och chaufförer samman.

Junsele testar 
I Junsele drog man igång mobil-
samåkning i september. 

– Det fungerar jättebra, säger An-
nika Falkensson som är en av ini-
tiativtagarna. 

– I morse åkte jag med en bil in till 
stan och ikväll åker jag hem med 
samma bil. Andra dagar åker jag 
med en bil på morgonen och en an-
nan bil på kvällen. Och ibland är det 
jag som kör och ger skjuts åt andra.

De som ska köra skriver på hemsi-
dan eller på appen i telefonen vilka 
tider de åker medan de som vill åka 
med, går in där också och ser om det 
finns några tider som passar dem. 
Via sms bekräftar man bokningar, 
får svar på sina bevakningar, anmä-
ler förseningar och får påminnelser.

Slipper kontanter 
– Med det här systemet, slipper man 
kontanthantering, säger Annika. 

– Det finns en fastställd taxa till den 
som står för fordonet och var tredje 
månad sker en summering av de re-
sor som gjorts. Har man i huvudsak 
varit chaufför betalas ersättningen 
för resorna in på ens konto, har 
man i huvudsak varit passagerare 
får man en faktura att betala. 

Annika poängterar också att mo-
bilsamåkningen inte ska ses som 

någon konkurrerande verksamhet 
till bussarna utan snarare som ett 
komplement. Det kan till och med 
vara så att det blir ett så stort tryck 
vissa tider så att en ny busstur kan 
behöva sättas in.  

Junsele ska prova mobilsamåkning 
under ett år och sedan utvärdera. 
Just nu försöker man till exempel 
få till hållplatser på bra ställen där 
passagerare kan plockas upp. 

Varje år betalas en licens för att få 
vara med i systemet och få tillgång 
till hemsidan och sms-tjänsten. Sol-
lefteå kommun med flera delfinansi-
ärer har betalat den licensen för i år.  

Något för Näsåker
Kanske skulle mobilsamåkning vara 
av intresse även för Näsåker? Vi får 
följa upp hur det går för Junsele. 
Kanske är det en bra idé att bjuda hit 
några av junseleborna för att berätta 
för oss om mobilsamåkningen och 
hur de tycker att det fungerar. 

Text: Emma Nyman
Foto: Erik Löfgren

Mobilsamåkning i Näsåker?
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I början av oktober såg en ny 
kör dagens ljus i Näsåker. Det är 
hemflyttade musikpedagogen An-
neli Björklund som dragit igång en 
rock- och popkör som kommer att 
ge en första konsert kring jul.

Kören är ännu inte permanent utan 
sjösatt som ett testprojekt i studiecir-
kelform med tio träffar och en kon-
sert som slutmål. Ett 25-tal kvinnor 
och en tapper man övar i Gudinnesa-
len i Urhuset*1 varje torsdagskväll.

– Det här känns så otroligt roligt, sä-
ger Anneli.

– Hur trött jag än är innan, känner 
jag mig helt hög efteråt över att få 
kunna hålla på med något som jag 
verkligen älskar att göra.

Idén om att starta en kör som sjunger 
afromusik*2 har hon burit på länge. 
Det är den genren hon känner sig 
mest hemma i eftersom den är så ut-
trycksfull. Den funkar också bra när 
det gäller att lära sig efter gehör is-
tället för till noter. Några av de låtar 

som kommer att framföras till kon-
serten är ”Love the one you’re with” 
och ”Man in the mirror”.

– Texterna har stor betydelse för låt-
valet, menar hon.

– Jag har valt musik som förmedlar 
sådant som jag tycker är viktigt – 
som till exempel att om man vill för-
ändra världen måste man börja med 
att ta en titt på sig själv.

Anneli som är utbildad musikpeda-
gog och återvände till Näsåker i juli 
förra året, har en 80 procents tjänst 
som musiklärare i Junsele och Näs-
åker. Där utöver frilansar hon i sitt 
företag Sång för Alla.

Om testet med pop- och rockkören 
slår väl ut lär det bli en fortsättning 
efter jul.

Text och foto: Åsa Hedman
*1 Plenisalen i före detta kommunalhuset.
*2 Samlingsnamn för rock, pop, gospel, soul
 och rytm & blues.

Premiär för rock- och popkör
”Texterna har stor betydelse för låtvalet”

FN-dagen i slutet av oktober firas i Näsåker sedan 
30 år tillbaka. Vart annat år arbetar skolan med 
projekt och vart annat år går eleverna i ett fackel-
tåg genom byn, från Själanders Åkeri till kyrkan 
där det hålls gudstjänst och sjungs sånger för fred. 
Texterna projiceras på kyrkväggen så att alla ska 
kunna sjunga med.
– Vi måste sluta kriga, det är så dumt, säger Aida 
Njie som gick med i tåget fast hon hoppade på 
kryckor. 

 Foto: Åsa Hedman

Facklor för fred
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När hembygdsforskaren och fo-
tografen Paul Lundin gick bort 
2003 bildades en minnesfond till 
hans minne. 

Initiativet till den togs av Ulla Lun-
din och Nils-Erik Humlesjö och syf-
tet var att få till en fond där medel 
skulle gå till stipendiater som arbe-
tar med forskning kring hembygden. 
Givetvis var det hela ett sätt att he-
dra minnet av Pauls gärning som fo-
tograf och hembygdsforskare, men 
inte minst också för hans deltagande 
i kampen att få till en rejäl minimi-
tappning i torrfåran sommartid, det 
så kallade ”turistspillet”, när tredje 
aggregatet sattes in i Nämforsens 
kraftverk på 1970-talet.

Ett viktigt skäl att bilda fonden var 
att det vid tiden för fondens tillbli-
velse inte fanns någon institution 
där pengarna gick tillbaka direkt 
till Ådalsliden.

Ett antal stipendier har delats ut un-
der årens lopp till personer som på 
olika sätt arbetat i Paul Lundins anda 

kring Ådalsliden och hembygden. 
Fonden hade också en utställning 
med tema runt Pauls handkolorera-
de fotografier, med vernissage och 
premiär på Hotel Nämforsen.

Fonden har legat som en självstän-
dig arbetsgrupp under Ådalslidens 
hembygdsförening, med egna kon-
ton och Plusgiro. Nu har fondens 
styrelse av olika skäl inte möjlighet 
att arbeta vidare. Av den orsaken 
ingår nu fonden direkt i hembygds-
föreningens ordinarie arbete, men 
styrelsen i hembygdsföreningen 
har inte möjlighet att på egen hand 
arbeta vidare. 

Bland det sista som gjorts i fondens 
namn är en bok med berättelser ur 
Paul Lundins bok Sanningar och 
sägner i Ådalsliden, och som redi-
gerats av Bertil Nordin. Hembygds-
föreningen kommer att under vecka 
50 ha ”boksläpp” med fika och 
stipendieutdelning på församlings-
hemmet, missa inte det.  Närmare 
detaljer om tider och vad som mer 
bjuds på denna kväll kan som van-

ligt läsas på byns samtliga anlags-
tavlor inom kort.

Styrelsen i hembygdsföreningen har 
tagit ett beslut om att upphöra med 
fondens verksamhet vid årsskiftet 
av ovan sagda anledningar. Å andra 
sidan, är någon intresserad av att ta 
över det praktiska arbetet med att ta 
hand om gåvor och skriva ut min-
nesbrev, men framförallt att utse sti-
pendiater och arrangera utdelningen 
av medel, är inget skrivet i sten.

Det kan ju vara bra med en institu-
tion som finns till för bygdens kul-
turella värden…

Christer Borg

Paul Lundins minnesfond

Välkommen till 
Paul Lundins Minnesfonds stipendieutdelning 2014

Församlingshemmet 10 december klockan 18.30
Boksläpp: Bertil Nordin berättar om den nytryckta boken 
– Stormän, fattigfolk och särlingar – Berättelser ur ”Sanningar 
och sägner i Ådalsliden” av Paul Lundin. 
Föredrag av Christer Borg ”Nämforsen – vad händer?”
Musik av GöLe (Göran Stenmark och Lena Eriksson) 
samt givetvis utdelning av stipendiemedel på 10 000 kronor 
till årets stipendiat!

Kaffe med smörgås och kaka till bra pris, där pengarna 
går till Näsåkers skolas 6:e klass skolresa.

Arr: Ådalslidens hembygdsförening och arbetsgruppen Paul Lundins Minnesfond
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Trakterna kring Näsåker är vårt och renarnas hem 
under vinterperioden. Vilka är vi då, kanske du 
undrar? Vi, är de människor i Voernese sameby som 
flyttar renhjorden mellan skogslandet och fjälltrak-
terna återkommande varje år. 
Ibland har renflytten gått närmare kusten men ibland 
inte så många mil alls från fjället. Lite beroende på 
väder, vind, tillgången till bete, rovdjurssituation men 
andra faktorer spelar också in. Så har det varit under 
många, många år. Under senare tid har naturligtvis äl-
vens utbyggnad och annan modern verksamhet påver-
kat valet av flyttväg och platser att stanna på och beta 
renhjorden under vinter. 
Renens flyttmönster styr mycket av vår verksamhet 
idag och har styrt valet av boplatser tidigare och under 

väldigt lång tid. Det var just det som gjorde oss nyfikna 
på det kulturarv som finns gömt i skogen och bara lig-
ger där och ruvar och väntar på att återupptäckas. Vi har 
genom olika kurser och med våra kunskaper från ren-
skötseln lärt oss att i fjällvärlden hitta gamla boplatser, 
härdar från tältkåtor, förvaringsgropar, fångstgropar 
och till och med gravar. Skoglandskapet bjuder dock på 
större utmaningar och de arkeologiska lämningarna är 
både diskreta och väldigt svåra att upptäcka. Här kräv-
des en specialist. Vi engagerade arkeologen Bernt Ove 
Viklund, vilket inte var särskilt svårt eldsjäl som han 
är, för uppdraget. Vi hade vi lärt känna varandra sedan 
många år tidigare och nu fick vi tillfälle att slå våra 
kunskaper ihop och fick dessutom medel från Sam-
etinget för att genomföra ett inventeringsprojekt det 
här året. Som ni sett i tidigare artiklar i Byabladet har 
inventeringarna ökat fynden av samiska fornlämningar 
flerfaldiga gånger. Markerna norr om och nordost om 
Näsåker är proppfulla med intressanta kulturmiljöer 
och kan berätta för oss vilken rik trakt detta har varit. 
Här har förutsättningarna varit goda för en renskötande 
befolkning. Och är så än idag. 
Vi är bekanta med många av er kring Näsåker redan. 
Men vi vill knyta fler kontakter. Ta gärna kontakt 
med oss när vi ses på affären, bensinmacken, i skogen 
eller vart vi nu kan stöta på varandra. Vi berättar 
gärna mer om projektet och om oss själva. 

Lena Kroik

Mellan skogsland 
och fjälltrakter

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 7 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
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– Herne, härri´n hä´n stôbben 
ske skatt´n vära!
Det var den inledande repliken, 
som Göran Henriksson från Moflo 
många gånger uttalade när det tra-
ditionsrika krönikespelet ”Sagor-
nas Ådal” av Albert Viksten fram-
fördes på Prästnipan i Näsåker för 
sisådär en trettio år sedan…
Göran hade med sig Björn Sund-
berg som skattjägare i midsom-
marnatten, och de hade också med 
sig mer eller mindre osynliga små-
troll på vägen genom skogen fram 
till stubben mitt på friluftsscenen 
intill Pelle Molins stuga. Göran 
grävde frenetiskt i stubben men…
Guldet blev dessvärre till sand för 
skattjägarna eftersom Sundberg 
inte kunde hålla truten…
Det var ungefär så det började. 
Friluftsskådespelet, som drog 
storpublik till Näsåker varje mid-

sommarhelg under 1970- och 
1980-talen. Dessförinnan en pe-
riod under 1950-talet.
”Sagornas Ådal” hade en uppsätt-
ning med bortåt ett 80-tal med-
verkande, alla troll och skira små 
älvor inräknade, och dess ”primus 
motor” och drivande kraft var 
Uno Lundin. Han såg till att alla 
roller kunde besättas, han ordnade 
så att repetitionerna flöt, han ord-
nade annonsering, han såg till att 
rekvisita fanns, att det fanns fika 
när det behövdes – och han till 
och med spelade lite dragspel och 
”gjorde opp vä länsman, sôm feck 
hålve ålgen” innan målarkludden 
Pelle Molin uppenbarade sig…
Hans Malmehed, präst, Per Olof 
Näsström, kyrkovaktmästare, och 
så Jacke Sjödin, kåsör…
Dessa tre herrar hade en sak ge-
mensamt. Alla tre gestaltade Pelle 

Molin och lyckades nästan förföra 
(?) en stackars förälskad Margret, 
spelad av i tur och ordning av 
Sonja Rolén, Märta-Britta Fors-
berg och Cecilia Jakobsson. 
Regissörer var Rolf Tourd och sedan 
Margareta Sundström. Den först-
nämnde hade också rollen som jäga-
ren Johannes. Han vågade ta till orda 
när den mäktiga Rösten ekade genom 
skogsgläntan och skrämde slag på 
bondehopen.
– Du vidfaring, du nordanfolkens 
store skyddspatron, lär oss något 
från det framfarna, från fädrens 
hårda tider…
– Årsbarn med skogen såg jag hur 
landen höjde sig stolt över havet 
och stranden… mässade jag med 
tordönsstämma (med teknikens 
hjälp) från den undanskymda 
platsen intill Regionmusikens 
professionella musiker.

Oförglömliga 
”Sagornas Ådal”

Vuxna unga damer i dag – Ulrika Håkansson 
och Katrin Johansson som små älvor i ”Sagornas 
Ådal” 1979.  Bakom dem till höger syns skatt- 
jägaren Björn Sundberg.

Per Olof Näsström som Pelle Molin i en öm scen med Märta Britta Forsberg, 
som Margret.
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0622-107 00 • sjalander@telia.com

Vi tackar vår fina personal, kunder 

och leverantörer för gott samarbete 

under det gångna året och önskar er 

en riktigt God Jul & Gott Nytt År!

När Pia Henriksson, som Maja Lisa, 
dristade sig att fråga ”Du store siare 
och profet, säg oss hur dä ä´ vä´n 
dän skatt´n sôm pojktoka bökte et-
ter” – då fick hon inget svar…
De sista åren fick jag också efter-
träda Bo Lundgren och förmå Pelle 
Molin att lämna Näsåker. Som 
medicine studeranden Fredrik 
Lindskog stod jag där och skra-
pade med foten och antydde att 

han kunde komma till Paris. Då 
bestämde han sig...

”Detta är Ådalen, sannerligen det 
fagraste land…” deklamerade han 
i slutscenen…   
”… på samma fläck i passiv tillbed-
jan till det som fängslat öga och 
öra – Sagornas Ådal…”.  

Så gick han – och applåderna ville 
inte ta slut.

Det var stort för oss medver-
kande att bidra till skådespelet. 
Hur många näsåkersbarn har inte 
agerat troll och älvor under dessa 
midsommarhelger när det begav 
sig? Flera av dem, som gjorde det 
redan på 1950-talet, är 60+ i dag.

Text och foto: Bertil Nordin

Skattjägarna Göran Henriksson och Björn Sundberg gräver frenetiskt i stubben. Bakom dem tätt ihop i gropen (till vänster) 
syns sufflösen Ann-Christine Strandberg och den senare uppdykande gråe jägaren Göran Borin (numera gifta).
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Nu är den tiden på året här då julklappar och jul-
mat köps i massor! 
I genomsnitt spenderar svenskana totalt cirka 7 000 kro-
nor per person under julen på mat och julklappar. Inget 
annat land i världen spenderar så mycket på julshopping 
per capita som Sverige. Julmaten är den största utgiften, vi 
lägger betydligt mer pengar på maten än på julklapparna. 
Jag roar mig med att undersöka hur mycket pengar vi 
som bor här i Näsåker lägger på julklappar och julmat. 
I september i år bodde det 1 097 personer i Ådalslidens 
församling. Om vi följer riksgenomsnittet och lägger    
7 000 kronor var på julmat och julklappar så handlar vi 
sammanlagt för 7,7 miljoner kronor. I Sollefteå kom-
mun bodde det 19 735 personer i september, vilket be-
tyder att invånarna i kommunen lägger 138,1 miljoner 
kronor på julmat och julklappar. 
För att kunna jämföra de siffrorna med några andra så 
kollar jag upp hur mycket som läggs på skolan i kom-
munen. För år 2014 budgeterades det 4,3 miljoner för 

grundskolan i Näsåker (förskoleklass- årskurs 6). För 
grundskolan i hela Sollefteå kommun (förskoleklass – 
årskurs 9) budgeterades det 164,2 miljoner. 
Det är mycket pengar som läggs på julklappar och 
julmat. Var hamnar de pengarna? Hur mycket stannar 
inom kommunen? Hur stor del hamnar i Näsåker?

Emma Nyman

Julklappsdags 
och julmatsfrossa

Nu känns det som länge sedan valet tillriksdagen 
gick av stapeln, men ändå är det bara knappt två 
månader sedan när detta skrivs.
Undertecknad och min granne Björn Holmdén pratade 
redan i somras om att det kanske skulle vara kul att bjuda 
in byn till en gemensam valvaka på hotell Nämforsen.
Så blev det, efter samtal med Henja och Marco som dri-
ver hotellet. Björn gjorde snygga affischer som spreds 
på byn och Zara Forlano dekorerade hotellets matsal 
med affischer från Vänstern, Socialdemokraterna, Mil-
jöpartiet, Feministiskt Initiativ, samt med kommunala 
Västrainitiativet. 
Det hölls lite tal av bland andra Björn, undertecknad och 
Gunilla Fluhr, och det bjöds också på musik av ett för 
kvällen hopsatt band bestående av Björn, och även här 
undertecknad, Olov Sjögren och Örjan Schwieler. Bland 
annat spelade vi Björns egna nyskrivna låt Ronny Rasist.
Mellan femtio och sextio personer hörsammade vår in-
bjudan och stämningen var hög. 
Hur gick det då? Tja, det vet ni väl vid det här laget…

Christer Borg 

Valvaka på hotellet

Var hamnar pengarna?
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Det är lördag 18 oktober. Efter 
ett och ett halvt år utan filmvis-
ning på Markusgården rullar nu 
den första filmen igång inför pu-
bliken. Det är idag premiär för 
den nya digitala anläggningen.

I salongen sitter 70, mest minder-
åriga näsåkersbor, med speciella 
glasögon och njuter av 3D-filmen 
Flygplan 2: Räddningstjänsten.
– Funkar det? Det är så tyst! Gå och 
titta ropar bioansvariga Anita Lid-
ström lite förskräckt till sin kollega 
som står lite närmare biosalongen. 
Utanför salongen står några över-
blivna popcornpåsar som delats ut 
gratis och läskfylda plastmuggar. 
Kanske kommer några biosugna 
ungar i sista minuten.
Till höger om ingången är ett stort 
inbjudande bord dukat med små 
smörgåsar och lite annat tilltugg. 
Det är förberett för mingel inför 

nästa filmvisning denna eftermid-
dag. Då visas komedin Medicinen 
med Helena Bergström, i regi av 
Colin Nutley.
Efter en snabb kontroll kan Anita 
andas ut, allt fungerar som det ska. 
– Tur att Lasse Olausson finns säger 
hon tacksamt. 
– Han ställer alltid upp frivilligt när 
tekniken strular.
Inköpet av digitalanläggningen har 
möjliggjorts genom bidrag från 
Svenska Filminstitutet och 300 000
kronor i bygdeavgiftsmedel. Vägen 
hit har varit lång för Stiftelsen 
Näsåkers Bio. En realistisk utveck-
lingsplan krävdes för att man skulle 
kunna få fortsätta med den verk-
samhet som pågått i mer än 60 år.
Nu ska filmer visas varannan sön-
dag. Extravisningar kan alltid ord-
nas och det ska finnas ett samarbete 
med skolan. TV-spel på bio kan er-

bjudas i framtiden. De bioansvariga 
vill främst satsa på det som Näsåkers 
ungdomar vill se och på komedier.   
– Man vill ju skratta när man går på 
bio säger Anita med ett leende.
Men med den nya tekniken är ur-
valet av filmer stort. Alla ska ha 
möjlighet att påverka vilka filmer 
som kommer att visas. Därför, håll 
utkik efter förslagslådan som snart 
kommer att sättas upp, en inne på 
Markusgården och en utanför.

Text och foto: Anne Hemmerling

Biopremiären 
blev en succé!

Fyndade på bytardag. Det var stort tryck på höstens barnbytardag på 
Markusgården, inga barn bytte ägare, men många passade på att fynda både 
leksaker och barnkläder till högst facila priser. Nora Olofsman hade fått 
tag i ett dataspel, medan kompisarna bunkrade upp med gosedjur av alla 
de slag, från vänster bredvid Nora: Cecilia Gradin, Sandra Fridlund, Nadja 
Toss och Beatrice Lidström. 

Foto: Åsa Hedman 
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Under sista torsdagen och fre-
dagen i oktober månad avgjor-
des stövar-SM 2014, i skrivan-
de stund pågår jaktproven och 
bedömningen för fullt. 
För er som inte vet så mycket om 
jakt och jaktprov ska jag snabbt 
försöka, kort och enkelt förklara. 
För att starta på SM-uttagningarna 
krävs att hunden erövrat två 1:a pris 
i öppen klass. Det är dom bäst pla-
cerade hundarna i varje deltävling 
som går vidare för att slutligen kva-
lificera sig till SM. Hunden bedöms 
bland annat efter följande kriterier: 
upptag, drev, skall, tapptarbete, 
lydnad och jaktlust.
Det är två domare per hund och 
hundförare under SM, direkt efteråt 
hålls ett domarkollegium med alla 
20 domare så att de olika bedöm-
ningarna med 100 procent säkerhet 
är rätt utförda. Efter detta kan man 
slutligen kora årets vinnare. 
Utgångspunkten för årets SM-
deltagare är vår kommun med 

Hallstaberget som boende. Där 
hölls invigningen, presentationen 
av hundarna och dess ägare samt 
den officiella lottdragningen av de 
olika jaktprovsrutorna. Allt sändes 
live på internet via stövarklubbens 
hemsida i ett samarbete med jakt-
journalen. 
Detta stövar-SM har kanske passerat 
obemärkt för de flesta av oss, men 
det känns ändå roligt att få delge vad 

som händer i våra skogar och hur 
stor denna händelse faktiskt är. 
Det var 10 tävlingsrutor utplace-
rade i skogen runt Sollefteå, bland 
annat runt Hallstaberget, Resele, 
Näsåker, Fängsjön, Norrtannflo 
och Stormyrberget. Där fanns det 
tillfälligt arrangerade mötesplatser 
för publiken, som bjöds på kaffe 
och grillad korv medan de förhopp-
ningsvis kunde lyssna till hundar-
nas skall. Anita och Urban Sjödén 
var ansvariga för en grillplats i 
Fängsjön precis som Thore Hans-
son i Norrtannflo. Som en sann 
stövarägare och årets ordförande 
Henrik Kårén skulle ha utryckt det: 
– Jag hade ljuv musik i öronen.
Deltagarna kommer från hela Sve-
rige och stövarsällskapet tog upp ett 
70-tal av rummen på Hallstaberget 
som totalt har 138 rum. Hundarna 
fick så klart även dom, bo flott till-
sammans med sin ägare på speci-
ella rum, där hundar är tillåtna. 

Text: Marie Lundin
Foto: Johan Åkerlund

Det blev en kamp ända in till slut-
minuterna. Men SM-vinnare 2014 
blev till slut Wahl-Bos Gullan. Hon 
var också den enda startande hun-
den som fick tillräckligt med poäng 
för en elitetta. Grattis! 

Årets SM-vinnare: Wahl-Bos Gullan 
Ägare: Mikael Johansson, Strömsbruk
Uppfödare: Alf Wahlman
Lokalklubb: Sydsvenska Stövarklubben
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Passerar man förbi Trollemos för-
skola, anar man inte att byggna-
den har genomgått en stor föränd-
ring på insidan – byggnaden har 
delats upp i två avdelningar. 
Varför? Jo på grund av ett angenämt 
problem:
Det finns för många barn i byn!
Planen att all skolverksamhet ska 
flyttas till ett och samma ställe, i 

skolans byggnad, ligger på is. An-
ledningen är platsbrist!  
Istället fick Trollemo förskola de-
las upp i två avdelningar. Syftet är 
att skapa mer lugn i grupperna och 
kunna genomföra en mer ålders-
anpassad utbildning.
11 barn som är under två år och 14 
barn mellan två och tre år bildar nu-
mera två  grupper.

Angelägna problem 
på Trollemo förskola

Varje grupp har var sin ingång till 
förskolan, sina egna lek- och vilo-
rum. Egna  förskollärare, som bara 
delvis jobbar på båda ställena. Tidigt 
på morgonen och  senare på  efter-
middagen får barnen från båda grup-
perna leka tillsammans . 
Personalen har fått slita i många 
veckor, även kvällstid, för att skapa 
två trivsamma avdelningar för de 
yngsta. Mycket tid ha lagts ner för 
att fundera ut hur rum och personal 
kan utnyttjas på ett optimalt sätt.
Numera återstår bara ett ”problem” 
– vad ska båda avdelningarna heta? 
Lilltrollet och Stortrollet” är förslag 
som föräldrar har kommit med.
Kanske du har en bra idé? Hör av 
dig i så fall!

Text: Anne Hemmerling
Foto: Rebecka Strandlund

Nu har Nordic Centres nyöppnade 
galleri haft sin första ”riktiga” ut-
ställning. Och nya står för dörren i 
Näsåkers alldeles egna galleri.
Den första oktober slogs portarna 
upp för sundsvallsbördige Fredrik 
Wimmercranz lekfulla verk.
Han arbetar i många olika tekniker, 
provar sig fram och undersöker. 
Rävar är ett återkommande tema i 
flera av verken.
– Jag vet inte varför, men jag gillar 
dem bara, säger han.
Många kom till vernissagen och im-
ponerades av både utställningen och 
hur det gamla potatislagret förvand-
lats till en ljus och luftig utställnings-
lokal med finish in i minsta detalj.

Wimmercranz utställning hängde 
under hela oktober men är nu ned-
plockad till förmån för nya konstnä-
rer. Galleriägaren Helen Blästa be-
rättar om vad som är på gång härnäst.
– Jag kan inte avslöja några namn 
förrän det är spikat, men en konstnär 
som tillverkar mongoliska masker 
och en känd keramiker som arbe-
tar med metall är några av dem jag 
försöker boka in under nästa år. Hon 
kommer även att ställa ut egna och 
andra mer lokala konstnärers verk.
Till första advent kommer gruppen 
”Måndagsmålarna” från Sollefteå 
att hänga en utställning. Galleriet 
håller öppet varje vardag mellan 
klockan 11 och 17.

Galleri invigt på riktigt
Text och foto: Åsa Hedman

Fredrik Wimmercranz var premiärutställare 
på galleriet.
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Bli medlem i Ådalslidens hembygdsförening 2015!
Du får en jättetrevlig almanacka med bilder från förr med Näsåkersmotiv

Betala in 50:- på Bankgiro 832-7397, 
glöm inte att ange ditt namn! 
Eller ta kontakt med Majken Ritzén på 
0622-102 77.

Välkommen som medlem!

… Midsommarfirandet vid hembygdsgården, 
Nationaldagen, Gökotta, Öppet hus i Bagar- 
stugan, Pelle Molins stuga, Hembygdsgården, 
är exempel på vad vi sysslar med…

Få gratis

almanacka!

60 års jubiléerna avlöser varan-
dra i Näsåker med omnejd. 
Den 25 oktober firade Åsmons Sam-
hällsförening sitt jubileum, med en 
stor och välbesökt kakfrossa på Kä-
gelvallen. Kakbordet var det största 
som jag hittills har sett. Inte mindre 
än 37 olika sorters bakverk som var 
snyggt och prydligt uppdukade på 
det knappt 20 meter långa bordet 
och frestade drygt 80 besökare mel-
lan kl. 11.00–15.00 under söndagen. 
Det fanns allt ifrån vanliga bullar 
till radiokaka, kolakakor, rulltårtor, 
chokladbollar, morotskaka, kladd-

kaka, franska våfflor, syltgrottor, till 
rullrån, mördegskakor och struvor. 
Det fanns även flera gluten- och 
laktosfria alternativ. Ungefär trettio 
personer hade bakat dessa under-
verk och skänkt dem till förmån för 
föreningen. Intäkterna från inträdet 
används till kommande evenemang. 
Ett tiotal personer hjälptes åt att 
duka upp, duka av och fylla på med 
bakverk under hela dagen. Kakfros-
san var en fantastisk upplevelse som 
förhoppningsvis kan bli en tradition 
för många av besökarna, likaväl som 
för den sextioårsjubilerande fören-
ingen: Åsmons Samhällsförening. 

Text: Marie Lundin
Foto: Marie Lundin och Åsa Hedman

37 olika sorters kakor. Anna Collén och Elsa Edin passade på 
att fika gott.

Ibland var det trångt kring kakorna.

Viktoria Toljamo har lastat fatet fullt med kakor.
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Ibland löses saker och ting per om-
gående och utan större problem. I 
förra Byabladet skrev jag en arti-
kel om att Ådalslidens Hembygds-
föreningen sökte en timerbyggnad 
för att kunna inreda som gammal 
skola i 1930-talsstil. 

Det gick inte mer än någon vecka 
så fick jag ett samtal av en kvinna 
som gärna skänkte ett gammalt 

timmerhus mot att vi ansvarar för 
nedmontering och bortforsling. Nu 
har jag, Lo Eriksson och Roger Li-
dén, alla från styrelsen i hembygds-
föreningen, varit och titta på huset 
samt pratat med ägarna. Överens-
kommet är nu att, förutsatt att vi får 
de bygdemedelspengar som vi nu 
söker för finansiering av projektet, 
vi monterar ned huset efter att snön 
försvunnit efter intågande vinter. 

Vi har också träffat Åke Gullersbo 
från Sollefteå kommun angående 
placering av huset på tomten vid 
Pelle Molins hus. Tomten, som vi 
äger, ingår inte i stadsplanelagt om-
råde, varför bygglov inte kostar så 
mycket. Åke ansvarar bland annat 
för kommunens ras- och skredgrupp, 
och han menar att husets storlek och 
placering kan godtas med hänsyn ta-
gen till ras- och skredrisk.
Nu ber vi åter om hjälp med ytter-
ligare några saker. Vi skulle behöva 
kläder från perioden 1930-1950, 
både för vuxna och för barn. Vi be-
höver en liten handhållen klocka för 
att ”ringa in” efter rast. Vi behöver 
planscher, ni minns de klassiska 
som hängdes upp med handmålade 
motiv med insekter, däggdjur, fåg-
lar och mycket mer. Stora kartor 
från denna tid vore också bra. 
Hela projektet handlar om att levan-
degöra tiden mellan 1930–1950 för 
våra barn (och intresserade vuxna). 
Jag och styrelsen i hembygdsfören-
ingen tror att det finns oanade möjlig-
heter för vår riktiga skola att utnyttja 
barns nyfikenhet för hur det var förr 
till att skapa pedagogiska möten med 
det gamla och med hembygden.
Vi återkommer vartefter projektet 
fortskrider…

Christer Borg
Ordförande Ådalslidens Hembygdsförening

Foto: Christer Borg och skolbild från 
Norrmoflo lånad från Bilddatabasen Sollefteå

En lagom fin höstdag den 4 oktober bjöd Ådals-
lidens hembygdsförening på öppet hus i bagar-
stugan vid hembygdsgården. Köttsoppa med 
klimp, kaffe med äppelkaka och vaniljsås stod på 
menyn, och Putte Kihl underhöll en stund sång 
och gitarr, med vis assistans av undertecknad på 
tvättbräda och visp.

Christer Borg

Öppet hus i bagarstugan

Viktoria Toljamo har lastat fatet fullt med kakor.
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Året börjar närma sig sitt slut. 
Ett år som för min del varit präg-
lad av både sorg och lycka. Kom-
binationen kanske för de flesta 
indikerar förvirring, men ser 
man de båda tillstånden ur var 
sin synvinkel får man oftast en 
klarare bild av verkligheten.
Vem är då hon som skriver den här 
krönikan i varje nummer? Den frågan 
har nått fram till mig på senare tid. 
I min enfald har jag tagit för givet att 
de flesta vet vem jag är eftersom byn 
inte är särskilt stor. Så är dock inte 
fallet och nu tänkte jag räta ut det 
frågetecknet, för er som undrar. 
Jag heter som sagt Erika Olofsson, 
född och uppvuxen här på byn och 
förmodligen en invånare som Sol-
lefteå kommun inte kommer att 
bli av med under resterande delen 
av mitt liv heller. Jag är ingen som 
tycker om att exponera mig särskilt 
mycket och länge. Jag har nog en 
viss integritet. Men jag tycker om 
att skriva och delar gärna med mig 
av tankar och erfarenheter. Jag är 
närmare 40 än 30 och har en son 
vars skostorlek sakta men säkert 
närmar sig min. Jag jobbar som 
ambulanssköterska. Det är vad jag 
gör, inte den jag är. Åren går, jag 
följer med och för varje dag märker 
jag hur lite jag egentligen vet om 
livet. Jag är bara mer och mer tack-
sam för att jag har det så bra, jäm-
fört med många andra. 

Livet har som alla vet en benägen-
het att leverera både det ena och det 
andra. Hela tiden. Varje dag. Posi-
tiva och mindre positiva saker. Han-
teringen fluktuerar och lärdomarna 
följer med. Lagras i kroppen och 
knoppen. I cellminnet och i andeta-
get. Just andetaget är något som jag 
faktiskt studerar på närmare håll nu 
för tiden, i min utbildning till Med-
icinsk Yogainstruktör. Jag hoppas 
att den kommer bana väg till något 

nytt och gott. I dagens samhälle där 
tempot växlar hela tiden och för-
ändringar tillhör vardagen behöver 
vi ta hand om oss själva. Att hitta 
en balans med intention att skapa 
det liv vi behöver för att överleva 
som art är inte lätt. Där, just där, 
känner jag att jag vill bidra. Mer 
än jag hinner göra idag. Att kunna 
erbjuda mer helhetliga lösningar 
till hälsa och påvisa att det faktiskt 
går att göra väldigt mycket själv 
för att återfå sin kraft, både fysiskt 
och mentalt. Människans innebo-
ende resurser är häftiga. Vi kan så 
mycket mer än vi tror och är så 
mycket mer än det vi ser. Om man 
skrapar lite på ytan finns det fantas-
tiska individer överallt!

Det här var en kortare beskrivning 
av mig. Den längre versionen finns 
IRL, In real life, någonstans där ute. 
Förmodligen i färd med något av 
sina projekt. Bloggen, som jag hän-
visar till längre ner, har på senare 
tid fått vila på grund av att livet helt 
enkelt har placerat ut andra saker 
framför mig som jag varit tvungen 
att prioritera. Jag hoppas att det blir 
ändring på det snart.  

Nu väntar vinter, snö och kyla och 
förhoppningsvis många skid- och 
fjällturer. Jag älskar fjällvärlden 
och ser fram emot att snart få möta 
topparna och den friska fjällluften 
igen. Bergen, utsikten och solen 
som lyser så att det gnistrar så här-
ligt i snön är för mig frihet, lycka 
och återhämtning. 

Med de orden avslutar jag mina 
bidrag till Byabladet för detta år 
och ska fundera över en eventuell 
fortsättning nästa år. I vilket fall så 
önskar jag Er en härlig JUL, ett gott 
slut och ett gott nytt år! 

Varma hälsningar 

Välkommen att titta in på min blogg 
www.idaerikao.wordpress.com

”Människans inneboende resurser 
är häftiga. Vi kan så mycket mer 
än vi tror och är så mycket mer 
än det vi ser” 

Erikas spalt
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Ibland pratar man, som regel un-
der telefontiden, med en oroad 
ägare till en jakthund, som inte 
presterar som förr. Djuräga-
ren brukar insistera på att hun-
den MÅSTE ha noskvalster och 
behöver därför medicin utskriven 
eftersom han inte jagar längre.
Frågar man efter symptom hos hun-
den… blir det ibland tyst… Inga 
symptom som:
Noskvalster: Nysningar, harklingar, 
kliande mot näsan, förlorat luktsinne 
och ibland kan man se enstaka små 
kvalster-djur som kryper i/på nosen.
Behandling: I regel receptbe-
lagd medicin som man ger i nack-
en som spot-on. Ja, det finns faktiskt 
ett enda receptfritt medel med ver-
kan mot noskvalster på markna-
den: Milbemax i vikt-anpassad 
dosering. Ges en gång per vecka 
under 3–4 veckor. Resultat ska ses 
efter 10 dagar.

OBS! Att själv behandla hunden, 
speciellt om den inte har några av 
de symptom som beskrivits ovan re-
kommenderas inte! En överanvänd-
ning av läkemedel leder bara till re-
sistensbildning och tar bort 
behandlingsmöjligheter i framtiden.
Vi veterinärer vill helst undersö-
ka hunden. Inte sällan är tonsillerna 
inflammerade (öm, röd, svullen), 
ibland infekterade (bakterier el-
ler virus involverat i varbildning). 

Det kan också bero på en aller-
gisk reaktion eller ofta förekomma 
i samband med tandproblem. För att 
veterinären skall kunna bedöma ton-
sillerna måste hunden få lugnande 
medicin.
Tonsillit: (Ibland) minskad mat-
lust, nedsatt jaktlust, harklingar, då-
lig andedräkt.
Behandling: Nyaste rön är att bara 
behandla med icke-kortison inflam-
mationsdämpande medicin (NSAID).  
OBS! INGEN SJÄLVBEHAND-
LING MED HUMANPREPARAT 
eftersom du kan tillfoga din hund livs-
hotande skador speciellt på levern.
Hunden kan också ha fått en annan 
sorts infektion, en främmande kropp 
i näsan, eller är helt enkelt inte tränad 
bra nog, fick fel foder och lider av 
muskelvärk eller värre: jaktödem.
Jaktödem: Ivriga hundar som plöts-
ligt ansträngs hårt drabbas av ihål-
lande andningsbesvär och flåsighet 
efter avslutad jakt.
Orsak: Ansamling av vätska i lung-
orna, orsaken är fortfarande okänd.
Behandling: Efter konstaterad väts-
keansamling i lungorna, via rönt-
gen, ger man vätskedrivande medicin 
(Furosemid). Veterinärbesök krävs.

Inte så sällan undersöker man en 
hund, som har förlorat sin jaktlust, 
med röntgen och blodprover och hit-
tar trots detta inget, förutom smärta 
i muskulaturen. Ett viktig åtgärd för 
att undvika problem som stelhet eller 
jaktödem är att ha en bra tränad hund.
När ska man ge foder?
Inte DIREKT innan hunden ska 
jobba men definitivt några timmar 
innan jaktens början. För att fyl-
la på med energi.
Jakthundar kan betraktas som elit-
drottsmän och måste behandlas 
därefter. Att träna hunden inte bara 

i 2–3 veckor innan jaktens bör-
jan skulle vara en självklarhet. (En 
ganska bra men kortfattat sida är t 
ex www.petstoresweden.com/Hur-
tranar-jag-min-hund).
Som optimalt anses träning i vat-
ten (som då måste vara varmare än 
13 grad celsius, men inte alla hun-
dar är faktiskt så  förtjusta i simning-
en) eller vid koppel med gående el-
ler  cyklande husse/matte.
Med träningen ökar energibehovet. 
Oavsett vilken kondition din hund 
är i, ett bra foder ger din hund en 
glänsande päls och lite och välfor-
mad avföring. Billigt foder uppfyl-
ler ofta inte dessa krav och är inte 
anpassat till ”idrottare”!
Fettrikt foder och vatten, gärna beri-
kat med elektrolytlösning! – är essen-
tiellt. Det finns högenergifoder hos 
veterinären som ni kan ta med un-
der jakten och ge hunden  direkt ef-
ter tillsammans med vatten. För 
att öka vattenupptaget (räkna med 
500–1000 ml per djur minst, vid 
25 kg kroppsvikt) kan man blanda 
speciellt energirikt burkfoder som 
hunden får i samband med en större 
mängd ljummet vatten. Speciellt be-
rikat ”snacks” finns också i pasta-
form. Bra att göra som rutin för att 
säkerställa att hunden förblir frisk
Undersök alltid om hunden har 
fått skador efter jakten och låt 
hunden varken blir för varm eller 
för kall. Att massera hundens kropp 
efter ett ansträngande  pass kan dess-
utom hjälpa till att förhindra stelhet 
och ömhet i muskulaturen.

Ta alltid med en febertermome-
ter och första hjälpen-kit till  hun-
den, ni vet ju vad veterinären frågar 
allra först: Har hunden feber?
Lycka till!

Anne Hemmerling

Jakthundar som inte jagar 
– har de noskvalster eller är de sjuka, eller?

FRÅGA VETERINÄRENFRÅGA VETERINÄREN
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Så var då boulebanan högtidli-
gen invigd med Fritidskonsulent 
Bosse Nilsson som bandklippare.

1990 introducerade Ivan Åhlin det 
nya sällskaps- och familjespelet 
boule bland pensionärerna i Näs-
åker och succén var given. Alvar 
Näslund var en av eldsjälarna vid 
introduktionen av det nya spelet. 
Från början höll man till på Prästni-
pan, men under de senaste åren har 
vi samlats vid ishockeyrinken. Ef-
ter Alvar Näslunds bortgång blev 
Ivan Åhlin, Karl-Olov Haglund och 
Göran Berglund de som höll i bou-
leverksamheten. Maj-Britt Henriks-
son och Doris Olsson var med redan 
från början och är fortfarande aktiva 
boulespelare, Maj-Britt fyllde 90 år 
i somras.

1999, jubileumsåret, lyckades 
Ådals-Lidens lag vinna både kom-
munmästerskapet i Långsele och 
DM i Köpmanholmen och därmed 

kvala in till PRO:s riksfinal i Gy-
singe. I laget ingick Bertil Prytz, 
Ivan Åhlin och Maj-Britt Henriks-
son med Ingrid Prytz som reserv. 
Några segrar blev det även i polspe-
let, men där blev det stopp.

Hösten 2013 beslöt styrelsen för 
PRO Ådals-Liden att söka bygde-
medel till en boulebana, så i de-
cember skickade vi in ansökan till 
länsstyrelsen. I början av mars till-
styrkte Sollefteå kommunstyrelse 
remissen från länsstyrelsen och i 
april blev de sökta 50 000 kronor 
beviljade även av länsstyrelsen för 
bygget av en boulebana i Näsåker 
på Trastvägen 4. Under juli månad 
blev Själanders klar med själva 

planen, då återstod ”bara” att lägga 
ner en ram som banmarkering. Men 
värmeböljan gjorde att det dröjde 
ända in i augusti innan vi kom igång 
med arbetet och allt tar mycket läng-
re tid numera, så först i september 
blev då äntligen boulebanan klar 
för spel.

Fredagen den 12 september ägde 
invigningen rum i närvaro av cirka 
40 personer som hörsammat vår 
inbjudan. Dagen till ära bjöd fören-
ingen på kaffe och hemtårta. Invig-
ningen förrättades av fritidskonsu-
lent Bosse Nilsson.

PRO Ådals-Liden har byggt och 
sköter banan, men vår förhoppning 
är att ortsborna ska känna sig väl-
komna att spela. Man behöver inte 
vara 65+ för att spela boule.

Väl mött på Trastvägen 4, mycket 
nöje.
För PRO Ådals-Liden, Jan-Bertil Johansson

Invigning av boulebanan 

Blommor från PRO-Resele.

”Hösten 2013 beslöt styrelsen för 
PRO Ådals-Liden att söka bygde-
medel till en boulebana, så i 
december skickade vi in ansökan 
till länsstyrelsen”

Bosse Nilson klipper bandet. Kaffe med tårta.



EVENEMANGS-

 KALENDERN

BADHUSET
Extra öppet på lördagar kl 14:00-17:00 
t o m vecka 10.

NÄSÅKERSBIO
Varannan söndag visas det film, 
antingen kl 15:00 eller kl 18:30. 
Håll utkik efter affischer!

ÅSK SKIDTRÄNING
Varje måndag kl 18-19 
Vid skidspåret och i skidbacken

TEATER
22/11 kl 19:00
”Vinterfrossa” Revy med Teater 
Västernorrland 
Markusgården
Entré 150 kronor för vuxna, barn 
och skolungdom gratis.

TORSDAGSSOPPA
27/11 kl 11:00-13:00
Soppservering på församlingshemmet 
i Näsåker

ADVENTSCAFÉ 
Varje söndag i advent kl 10:00-15:00 
(30/11, 7/12, 14/12 och 21/12)
Jurtan i Forsås
Varmt välkomna att äta julgröt och 
fika gott!

SPELSTUGA PÅ FÄBODAMMEN
2/12 kl 18:00
Fikaförsäljning
Välkommen att delta eller bara lyssna!

VARMBAD I BASSÄNGEN
Vecka 49
Badhuset

BARNVERKSAMHETS- 
AVSLUTNING
4/12 Börjar 17:00 med familjeguds-
tjänst i kyrkan, sedan mat och prat i 
församlingshemmet. Öppet för alla!

ÖPPET HUS
5/12 kl 10:00-13:00
Hobbyn på Lissgården 
Underhållning, fika 20 kr.
Mer info kommer senare.
Anmälan till Carina 0622-68 31 01 

KOLONIEN och MARCUS BERG 
5/12 kl 21:00
Skogsnäs Culturhus
Arr Urkult & Club Sebastian

JONNA OCH ANITAS GALLERI
6/12 kl 10:00-18:00
Konst och silversmide
Grundtjärn

JULMARKNAD
7/12 kl 16:00 med Luciatåg kl 19:00
Markusgården
 
LIONS LUCIAHÖGTID
7/12 kl 18:00
Näsåkers kyrka

KORSSTYGNET
9/12 kl 18:00-21:00
Resele församlingshem

PROSTENS JULGRÖT
11/12 kl 11:00-13:00 
Putte och Olov spelar julmusik
Församlingshemmet i Näsåker

TORSDAGSÖPPET
11/12 kl 12:00
Resele församlingshem

VEGETARISKT JULBORD 
12/12 kl 18:00
Församlinshemmet i Näsåker
Kostnad: 200 kr
Förbokning till Agnes på 
bodenagnes@gmail.com 
eller 073-83 73 002

NORRDANS 
MED FÖRESTÄLLNINGEN WINDOWS
12/12 kl 18:00
Ingelas Café
Gratis!
Arr: Club Sebastian

CAROLS VID BETLEHEM 
Julens berättelser i ord och musik 
med Crescendo
14/12 kl 14:00
Resele kyrka

CAROLS VID BETLEHEM
14/12 kl 18:00 
Julens berättelser i ord och musik med

Gå med i gruppen ”Näsåker” på Facebook 
om du vill vara uppdaterad på vad som 
händer. Eller själv lägga in evenemangs-
tips där.

Gilla Näsåker på
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Nästa evenemangsperiod spänner mellan 
19 mars och 4 juni. 
Om du vill ha med evenemangstips 
i nästa nummer, kontakta Emma Nyman 
på tel: 070-27 46 455 eller mail: 
emma@uppstroms.se 
Senast den 1 mars.
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Telefon: 0622-68 30 20, 073-275 18 43

Vi fortsätter med lördagsöppet fram till och med 7 mars.
Första onsdagen–lördagen i månaden värmer vi upp 
bassängen lite extra!

JULKLAPPSTIPS! Köp presentkort på Bad, 
Spa, Spinning eller Gym.

Vi önskar alla gäster en riktigt 
God Jul och ett Gott Nytt År!

Jultider

23/12 16 – 19

24/12 – 26/12 Stängt

27/12 14 – 17

28/12 – 29/12 Stängt

30/12 16 – 19

31/12 – 1/1 Stängt

2/1 16 – 21

3/1 14 – 17

4/1 – 6/1 Stängt

Därefter gäller ordinarie tider. 

I förskoleklassen leker och jobbar vi mycket med bland annat språket. 
Då kan vi gå ut för att lära oss en massa roliga saker om till exempel 
meningar. 

Vi går ofta till underbara Siggeskogen för att leka och ibland har bar-
nen en uppgift, den här gången skulle de hitta på meningar om just 
Siggeskogen, resultatet blev en höstdikt.

Hälsningar från förskoleklassen 14–15

Underbara Siggeskogen  
Höst i Siggeskogen.
Vi är i Siggeskogen.
Det finns en koja där.
Vi samlar saker.
Vi samlar löv.
Vi plockar träpinnar       
och spån.
Vi leker att spånet             
är spagetti.
Det finns många träd      
och brännässlor.
Det är roligt att leka där.



Byabladet   •   33

Vi erbjuder bl a Årechoklad, Spikarö godis, små tomtar, 
hembakat tunnbröd, Meåfors getmese.   

Julklappstips!
Lokalproducerat hantverk, t ex fina mönsterstickade vantar, 

lovikkavantar, smycken och sockar.
Öppet under december fredagar 13–17 och lördagar 10–14

Välkommen önskar Marit, telefon 073-815 00 89 

Vi bjuder på glögg och pepparkakor! 
Skyltsöndagen 7 december, kl 15–19

Vad vore julen utan blomsterprakt

Julblommor fixar vi smidigt direkt hem till er, 
eller också kan du hämta hos Marie på 
Salongen Hår & Själ. Ring för mer info!

God Jul & Gott Nytt År! 

Blommorna till nära och kära i Näsåker och byarna runt om?
– Beställ genom Interflora så levererar vi ända fram till dörren!  

Köp ett säsongsliftkort för skidbacken här i Näsåker av oss!
(gäller även i Ramsele och Junsele). Vi paketerar det snyggt! 
Vi vill också passa på att tacka alla våra medlemmar för det 
gångna året och ser fram emot ny utmaningar 2015. 
Kom ihåg att även om du inte deltar aktivt i någon träning kan du vara 
stödmedlem i Ådalslidens sportklubb. Alla medlemmar är oerhört viktiga för oss.  
 
God Jul och Gott Nytt År!
önskar Styrelsen

Vi erbjuder: Pingisträning, Fotbollsträning, Gympa, 
Barngympa, Vattengympa, Bad & Bastu, Fartfylld 
Gympa, Line dance, Skidträning för barn och ungdomar. 

Julklappstips till dina barn och barnbarn!
Deltagarna kommer även från 
grannbyarna Resele och Junsele för 
att få trampa vatten med oss.

Motionsgymnastiken, ”tantgympan” 
som egentligen hette Damgympan 
heter idag Gympa, den leds se-
dan mitten av 2000-talet av Anna 
Maria Andersson och Sofia Fjäll. 
Beskrivningen av passet lyder som 
följer: ”Ett pass med kondition, 
rörlighet och styrka i lite snällare 
tempo för att utmana musklerna 
lite extra.” Här kan du delta efter 
din egen förmåga och fokus ligger 
på dig själv och din kropp, inte på 
en massa knepiga stegkombina-
tioner och svåra rörelser utan på 
kroppen och glädjen i gruppen.

Aerobics-gym mix-gruppen även 
kallad ”Fartfylld gympa” leds av 
Eva Edberg. Den är lite mer fart-
fylld och kräver lite mer koordina-
tion både i kroppen och i knoppen.  
Eva Edberg har även startat och le-
der Line dance på söndagar. 

– Vi hade även sommargympa vid 
hembygdsgården ett par år i början 
på 90-talet, berättar Anita. – Tyvärr 
har vi inte någon herrgympagrupp 
för tillfället, men det hoppas vi så-
klart kunna ändra på till nästa år, 
fortsätter hon. 

Sist men inte minst bedriver ÅSK 
motion idag, Bad och Bastu för 
kvinnor på torsdagar. Det startades 
upp 1998 av Helen Jonsson och 
Ingela Johansson. Det är ett fint till-
fälle att simma i lugn och ro, vila 
sinnet och mjukt röra på kroppen. 
Ofta är lamporna släckta och levan-
de ljus pryder bassängkanten. 

Avslutningsvis finns ju nu också det 
nya gymmet; Kraftkällan med eld-
själen, Kristoffer Kårén i spetsen. 
Allt detta under ÅSK motionssek-
tions långa lista av aktiviteter. 

Nu får vi alla hoppas att ÅSK mo-
tion kan fortsätta vara lika fram-
gångsrika i minst 60 år till. 

Text: Marie Lundin 
med stor hjälp av Anita Sjödén

Foto: Marie Lundin och ÅSK material

fortsättn. från sid 5.
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Gör så här:
Sätt ugnen på 200 grader.
Smält smöret. (lämna smöret framme så det blir mjukt).
Vispa socker och ägg poröst. Sikta ner kakao, bakpulver, mjöl samt vaniljsocker 
i smeten. Häll sedan i det smälta smöret.
Bred ut smeten försiktigt i en långpanna som du klätt med bakplåtspapper.
Grädda längst ner i ugnen ca 20 min.
Låt den svalna.

Smörkrämslagret
Skålla och skala mandlarna. 
Kör mandlarna i en matberedare så att de blir malda. Tillsätt sedan socker och 
några droppar vatten, försiktigt. Rör om så att du får en mandelmassekonsistens.
Sedan tillsätter du äggulor, florsocker och smör. Rör i hop det så att det blir en 
mjuk kräm.
Bred ut smörkrämen över kakan och låt den stå och stelna till en stund.

Garnering
Smält chokladen i vattenbad. Blanda ner oljan. Bred ut chokladen över smörkrämen 
och låt nu kakan åter stelna.
Skär sedan kakan i rutor och valfri storlek.

J-Ps Krubb      Tugg& 

J-Ps Smarriga rutor
Botten:
300 g smör
6 dl socker
4 ägg
1 dl kakao
1 msk bakpulver
5 dl vetemjöl
2 tsk vaniljsocker

Smörkräm:
200 g sötmandel
2 1/2 dl socker
4 äggulor
4 dl florsocker
400 g smör

Garnering:
300 g ljus blockchoklad
0,5 dl matolja

  

Hej på er Byabladsläsare. Den här kakan passar utmärkt att baka på vintern då det är minusgrader ute! 
En utsökt god kaka som passar både till jul och nyår!

God Jul och Gott Nytt År tillönskar jag er alla!

Fo
to

: P
ha

n
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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

IngaMari Solders
ingamari@vildros.com

Tel 0622-103 99, 0703 47 50 97

www.vi ldros .com

Behandlingar som hjälper dig 
hitta ditt lugn och din kraft.

Rabatt enligt ubuntu.
För info se www.vildros.com

Mottagning på Kroppart 
Medborgarkontoret
Nipvägen 7, Näsåker

Välkommen!

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

www.nipoptik.se

Hos oss får
du kompetens,

valfrihet
och omtanke

Välkommen!

 
 
 
 

 
 

 
 

 
Urhuset Näsåker Friskvård 

 
Nina Pudja Erbjuder 

Massage:  
bra när du har ont i musklerna  
och som friskvård /avkoppling. 

Healing: 
 avslappnande, helande och lugnande  

för stressade kroppar och sinnen. 
Ortobionomi: 

är en mjuk och effektiv behandling för  
leder, ligament och muskler. 

Energimassage:  
Både avslappnande och energigivande. 

Inspiration: 
Samtal, mental träning, uttryck. 

Utbildning:  
Energimassage start 23 januari 2015 

  Ta hand om dig själv i höst det lönar sig. 
Tidsbeställning och info 

070-21 24 225, 0622-101 34 
Välkomna 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
Urhuset Näsåker Friskvård 

 
Nina Pudja Erbjuder 

Massage:  
bra när du har ont i musklerna  
och som friskvård /avkoppling. 

Healing: 
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för stressade kroppar och sinnen. 
Ortobionomi: 

är en mjuk och effektiv behandling för  
leder, ligament och muskler. 

Energimassage:  
Både avslappnande och energigivande. 

Inspiration: 
Samtal, mental träning, uttryck. 

Utbildning:  
Energimassage start 23 januari 2015 

  Ta hand om dig själv i höst det lönar sig. 
Tidsbeställning och info 

070-21 24 225, 0622-101 34 
Välkomna 

 
 
 
 

Tel. 070-620 25 55

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

6-års jubileum!
Jag firar med extra fina erbjudanden den 1 december!
 

Passa på att köpa en julklapp hos mig till någon du tycker om. 
Presentkort är alltid uppskattat!

Har öppet ända till dan före dopparedagen och även i mellandagarna.
(Från mitten av januari kommer Salongen vara stängd i tre veckor, 

jag öppnar igen den 9 februari).

Önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År! 
Varmt välkomna under hela 2015, Marie
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Vi vill önska alla barn,
ungdomar, föräldrar 
samt skolpersonal en...

God Jul och 
Ett Gott Nytt År!

Jag kommer väl ihåg den digra 
högen av maskinskrivna manus-
kript, som Paul Lundin hade i 
sina gömmor när Ådalslidens 
Hembygds & Turistförening ak-
tualiserade utgivning av ”Ådals-
lidens hembygdsbok II”. 

Året var 1982 och det blev en 
hembygdsbok enbart med Pauls 
berättelser. Allt han hade hört om, 
själv sett och upplevt, och fått 
fram under sina arkivstudier blev 
samlat och tryckt hos Kåre Andre-
asson på Trycktjänst i Sollefteå. 
Titeln på boken blev ”Sanningar 
och sägner i Ådalsliden”, drygt 
300 sidor inklusive ett register 
med dialektala uttryck.

Företrädarna för Paul Lundins Min-
nesfond har under en tid diskuterat 
att framställa en nyutgåva av ”San-
ningar och sägner i Ådalsliden” – 
fast i en kortare version med enbart 
”personporträtt” och i någon mån 
med en viss modernisering av ett 
gammalt språkbruk.

Det blev en ärofylld uppgift för mig 
att ta mig an detta, att ”återuppliva” 
berättelserna om en lång rad per-
sonligheter från bygden. Resultatet 
blev till slut en närmare 100 sidor 
nyutgåva med undertiteln ”Stor-
män, fattigfolk och särlingar”. I 
utgåvan finns också en källförteck-
ning om sagesmän och arkiv och en 
särskild inlaga med Pauls handko-
lorerade foton.

Bara att läsa om ”Björnrevenlap-
pen” och de ålderstigna småkakor-
na, som Paul fick tvinga i sig, kan 
man uppleva som en högtidsstund!  
En utmärkt julklapp och en del av 
min vän Pauls gedigna livsverk!

Den nya boken kommer att finnas 
hos Ritzéns Livs, Fäbodammen 
och Macken Stureplan i Näsåker. 

Bertil Nordin
Bild från “Vingslag från förr” av Paul Lundin

Min vän Paul Lundin

Paul Lundin vid 50 års ålder (1975).
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Telefon/fax: 101 78
Verkstad, Åsmon: 301 13

Mobil: 0731 82 19 45, 070 685 57 59
Näsåker

0622-101 00, 070 656 49 06 
www.fabodammen.com 

Julklappstips!
Presentkort, lunchkuponger, 

fiskegrejer med mera...

Vi har stängt 
20 december – 2 februari

Välkommen åter!

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

Årets

 soloföretagare

Klassisk massage
&

Bindvävsmassage
Medicinsk Qi-Gong

Biyunmetoden
Hatha Yoga

Medicinsk Yoga

Välkommen till

Jeanette Flodin
Diplomerad i samtliga...

070 227 85 62

Entreprenadmaskiner
Mark- och vägarbeten
Snöröjning mm

Från oss alla till er alla
en riktig God Jul och ett Gott Nytt år!
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Välkommen 
till världen!

Nila Påve Blomquist föddes 23 augusti 
hälsar mamma Hanna och pappa Niklas. 

Julia föddes den 22 oktober hälsar mamma 
Katrin Matusiak och pappa 
Åke Näslund. Storebror heter Max.

Under lördagen den fjärde okto-
ber anordnade  Jägareförbundet 
Resele-Ådalsliden en ungdoms-
dag i Fängsjön.
Invid elden på samlingsplatsen i 
Fängsjön fördelade vi ut oss så att 
alla hade en möjlighet att få vara 
med på en jaktdag på Dianas stigar.

Hundförarna var Peder och Per-
Henrik med var sin finnspets i för-
sök att finna tjäder eller orre. Johan, 
Gunilla, Anton och Jonas släppte 
sina stövare fria, på jakt efter hare 
eller räv. Janne Mähler gick med 
en utpräglad småviltshund, ej ras-
bestämd.

Den yngre skaran var: Alfred, Lu-
kas, Jakob, Viljam, Eimilano, Theo, 
Tindra, Selma, Lilly och Gustav.
Urban, Anita och Gunilla var eld-
ningsledare samt i full färd med att 
se till så att fika samt dryck fanns 
för att tillgodose ungdomar. Paul 
och Kjell kom förbi på en kaffekopp 
också.
Vädret var på vår sida, för solen 
sken och temperaturen var bra. Men 
jakten gick sämre. Några fåglar fick 
vi se men haren höll sig undan från 
våra hundar. En stövare hittade en 
räv, men herr mickel är inte lätt att 
tas med.
En trevlig dag och trevliga ungdomar 
gjorde sitt. Fast inget byte vi fick.

Vid pennan Per-Henrik Olofsson

På jakt i Fängsjön

Jack Hedman föddes 16 oktober hälsar mamma 
Katarina och pappa Micke. Syskonen heter 
Christopher, Zebastian, Simon, Harley, Norton 
och Nickolina.

Abbi föddes 20 oktober hälsar mamma Fatou 
och pappa Talla. Syskonen heter Syskon Amy, 
Osman, Aida Millicent och Dodouboy.

Alvar föddes 16 oktober  hälsar mamma 
Diana Nilsson och pappa Anders Johansson.
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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.

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.
Allmogeportar, fönster, 

trappor, glaspartier 
och inredningar.

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

www.nasakerssnickeri.se

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

För predikoturer, se
annonser i TÅ torsdagar.

Pastorsexp tfn 0622-100 21

Lia Bil- & Däckservice AB
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!

Hamptjärnsvägen 18, Näsåker • Mobil 070 640 54 02

Välkommen till
advents- och 

julgudstjänsterna 
i våra församlingar
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Luciafirande i Näsåker!
–    S ö n d a g  7  d e ce m b e r  2014   –

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
 (Före Bio kl 20.00)

Tomten delar ut godis kl 17 
vid Lions brasa med kaffe  på
Markusgårdens parkering.

Varmt
välkommna! 

Rösta fram 
Näsåkers Lucia 2014 
Du kan rösta på COOP Nära, ICA Ritzéns och Stureplan. 
Röstning pågår fram till den 30 november. 10 kr/röst.
Behållningen tillfaller Ungdomsgården.
En julskinka lottas ut bland er som röstar.
Luciakröning den 7 december i Ådals-Lidens kyrka kl 18.

1. Aleksandra Nilsson 2. Anna Falk Rosengren 3. Janine Ariane Gracia 4. Lovisa Lundgren 5. Tuva-Li Öste 
Hammarstrand
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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

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

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

Tel: 301 43

Allt inom VVS
och värmepumpar

 Telefon 070 6905 22 78 12

Öppet fredag kl 13-17 
Storgatan 23, Näsåker

Återanvändning ett klimatsmart alternativ!
Produkter från Biofood

OBS! Vi tar inte kort

Bi-draget
önskar alla kunder, nära och kära

en underbart mysig God Jul!
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VÅGRÄTT:

 1.  Hamnstad i s.ö. Italien
 8.  Platt metalltråd
 9.  Familjärt er
10.  Högtidlig form av inte
12.  En viss Gardner
13.  I änden på mick
14.  Typ av sprött kex
16.  Använder stort instrument
18.  Utbildningsradion
20.  Adlig von Holstein
23.  Smek
24.  Av lodrätt ställt virke
25.  Ömhetsbetygelse
27.  Skada
28.  Han ville inte bli pappa
30.  Väderstreck

31.  Papegoja
32.  Inte vi
33.  Tidningarnas Telegrambyrå
34.  Modd
35.  Datorord
36.  Skyggt djur
38.  Gissa sig till
39.  Nästan färdigt
43.  Nordlig stad
46.  Skynda sig
47.  Roder
48.  Utan namn
51.  Brådskande
53.  Skenbar
54.  God
55.  Skrin
56.  Just i detta ögonblick
57.  Opus…

59.  Funderar
63.  Förgrymmad
64.  Gräs
65.  Komma överens
66.  En viss Bendjelloul
68.  Automatgevär
69.  Göra annorlunda
71.  Försäkring
72.  Repknut
74.  Häckla
76.  Clown
78.  Buske
79.  Stryk
80.  Förvedad fanerogam
81.  Vatten i öknen

LODRÄTT:

 1.  Tittar ut över
 2.  T.ex. för ljudanläggning
 3.  Hudsvulst
 4.  Uttalas oftast dom
 5.  Teheranbo
 6.  Björksaft
 7.  Mellan idag och imorgon
11.  Tidsperiod
15.  Blixtaktivitet
16. Då och då med i
17.  Peng
18.  Inte in
19.  Falla sönder
20.  För att ta bort is
21. Orka
22.  Penninghushållning
26.  En som kämpar emot
29.  Ytmått
37.  Med sämre beteende
38.  Ger mjölk åt andra
40.  Krypa
41.  Förvaringsplats för bakverk
42.  Lugn
44.  Grekisk motståndsrörelse
45.  Att tjäna pengar på
49.  Slingerväxt
50.  Lyckligt räddad
52.  Klocka
56.  Skriva databudskap
58.  Två slag under par
60.  Fjällinvånare
61.  Fundera
62.  Kall blåst
67.  Slovenien
68.  Silver för kemist
69.  Heder
70.  Infinitivmärke
72.  Lyssningsanordning
73.  Simfågel
75.  Ytmått
77.  Lugn

1 2 3 4 5 6 7

8 9

10 11 12

13 14 15

16 17

ֹו 18 19  ꜟ 20 21 22 23

24 25 26

27 28 29 30

31 32 33

34 35 BOSSE 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

Skicka lösningen senast den 15/2 till Birgit Lidström, Kornellgatan 2, 256 68 Helsingorg. Första rätta lösningen vinner 
en Trisslott. Märk kuvertet ”Byakrysset”.  Glöm inte namn och adress. Lycka till!

Byakrysset 4 • 2014

Namn:________________________________________________   Adress:_________________________________________________________________________
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Nästa nummer kommer ut 19 mars
Skicka artiklar och annonser senast 1 mars

T Å B I L D I T
S E S A M R A G U
P N N S A K E R

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

H A B E R N I A T A R
E S K U L A P E R R O P A
T E T T Å T S I R A P
Ä T A V E I V Ä G T P
R G A G G I G V A K A

Lösning på Byakrysset 3 • 2014

Prenumeration
Alla hushåll i Näsåker får
Byabladet. Övriga i Sverige
kan prenumerera. För endast 
150 kr/år får du fyra full-
matade nummer direkt hem 
i din brevlåda oavsett var du 
bor i Sverige.

Byabladet kommer ut med ett påsk-, sommar- 
höst- och julnummer.

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 2014 • Årgång 15

Hymn till Resele
Centrumgymmet flyttarNy skola i Näsåker?

Manusinlämning för julnumret senast 2 november

Vinnare är Eva Berglund, Älvsjö som vinner 
en Trisslott. Grattis!

17 insända lösningar. 

mars • vår  

Glada Byarutan

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

På Sollefteå lasarett hade de lagt in gamle 
Persson för prostatabesvär. Persson skulle 
opereras, och när doktorn gick ronden ville 
han muntra upp Persson lite.
– Hur står det till med rörledningen i dag då?
– Tack rätt bra, svarade Persson. Hur står 
det till med rörmokarn själv?

Anders hade fått elektriskt i den avlägsna norrlandsbyn, 
den nya tvättmaskinen skulle provas med nyfikna grannar 
som åskådare. Med beundran åsågs hur kläderna dansade 
runt i trumman. Maskinen stannade och började centrifu-
gera, då den ej var fastsatt och golvet lutade gick den sakta 
framåt… 
Då ropade Anders – Flytt på er, den ä på väg å häng ut.

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?

Nu förstår jag varför Persson alltid får så 
stora fiskar när han är ute och metar. I går 
kastade han i en liten abborre han fått och 
skrek:
– Försvinn härifrån och visa dig inte här 
mer utan dina föräldrar!



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

EU-certifierad utbildning inom värmepumpsinstallationer.

Sture: 070 649 39 81 • Zacke: 070 691 22 26

Storgatan 47, Näsåker

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

God Jul och ett Gott Nytt År!

Öppettider: Vardagar 7–21 • lördagar  10–21 • söndagar  12–21 
Tel. / fax. 0622-101 70 • www.sturesror.com

Vi har julklapparna, både hårda och mjuka!


