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Byalaget, som är den förening som ger ut publikatio-
nen du nu håller i handen, Byabladet, är Näsåkers 
byförening sedan många år.
Byalagets styrelse är ett slags paraply för olika under-
grupper där folk utanför styrelsen också engagerar sig 
på många vis.

Integrationsgruppen, IG kallad är ett nätverk som hjälper 
de asylflyktingar som för tillfället bor i Näsåker med till 
exempel språk och kommunikation och praktiska saker 
som kontakter med myndigheter och mycket mer.

Bastun vid Bastuvallen är också Byalagets ansvarsom-
råde, och den har varit välbesökt även detta år. Det är en 
del pyssel för att hålla allt i skick, och just nu funderar 
vi på hur och var vi ska ha bokningslistan som tidigare 
hängt på Stures mack, numer stängd sedan sista oktober.

Näsåkers nipor är en annan arbetsgrupp under Byalaget, 
och det har fungerat bra med djur och bete i år, men 
tyvärr väldigt få människor som rört sig bland niporna.  

Vi har sökt och fått bygdemedel för att rusta upp tre av 
ängsladorna nere vid älvängen.

Vi höll också ett Framtidsseminarium söndagen 15 
november, i en lite mindre variant än tidigare annon-
serat. Att vi skjuter på det större evenemanget beror till 
viss del på att Sollefteå kommun nu själva har möten 
om den förnyade Översiktsplanen, och vi kände att vi i 
första hand ska fokusera på det just nu. 

Byalaget / Christer Borg
Foto: Malin Spjut

Vad har Byalaget gjort 
under 2015?

Byalaget har fått bygdemedel till att rusta upp tre av ladorna nere vid Älvängen.
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Lördagen den 19 september hällde regnet 
ner över det 50-tal personer som samlats 
till invigningen av Näsåkers nya multi- 
sportarena. 
Redan innan klockan slagit tolv, samlades 
barn från byn för att hinna spela lite bandy. 
För övrigt har platsen varit flitigt besökt, så 
fort den blev färdigställd. Trots en grå och 
regnig dag lystes nu platsen upp av färgglada 
paraplyer. När väl klockan var slagen steg 
ÅSK:s ordförande Lars ”Bubben” Lundgren 
upp på en av de blöta bänkarna intill sargen 
och hälsade de tillströmmande besökarna väl-
komna. Det blågula bandet som slokade av 
regnet, klipptes av Bengt Åkerlind från kom-
munen. Han förklarade att arenan, som kostat 
drygt 600.000, till största delen förverkligats 
genom Bygdeavgiftsmedel och Idrottslyftet. 

Förhoppningen är att alla bybor ska känna sig 
välkomna till platsen för spontana aktiviteter. 
Det går att välja mellan basket, landhockey 
och fotboll på konstgräs, som vintertid spolas 
för hockey, bandy och vanlig skridskoåkning. 
Kvällstid får du som besökare sätta på belys-
ningen själv. Den kommer att automatiskt 
stängas kl 22:00. 

Förslag till namn på den nya idrottsplatsen 
kunde man skriva ner och lämna inne i boden 
där även varmkorv och kaffe serverades till 
frusna och hungriga besökare. Det vinnande 
namnet blev Markusplan.

Text och foto: Gunilla Fluur

Multisportarenan invigd

Lars ”Bubben” Lundgren.

Här finns plats för hopp och lek.

Näsåkersbor som trotsade vädrets makter och kom till invigningen.

Saga Hansson njöt av en varm korv.



Byabladet   •   5

Handelsbanken 
slutar med kontanter

Stämningen låg tät när ett 50-tal Näsåkersbor sam-
lades på Markusgården för fika och frågestund med 
Handelsbanken. Bakgrunden till mötet var ett regi-
onbeslut om att kontoret i Näsåker upphör med sin 
kontanthantering. 
Efter en timmes inledande paus med kaffe och tekakor, 
följt av en kortare stunds förvirring kring den obefint-
liga röstförstärkningen, klingade bankens budskap klart 
och tydligt. Kontanthanteringen kommer inte komma 
tillbaka och det kommer inte heller bli aktuellt med nå-
gon bankomat i byn. Anledningen till beslutet är att just 
Näsåkerskontoret inte är tillräckligt lönsamt. 

– Vi vill inte lägga ner Näsåker och därför gör vi den 
här förändringen, var beskedet.

Personalen erbjöd sig dock att utbilda sina kunder i hur 
de kan sluta använda pengar. Och vi var nog flera som 

kände sympati för de bankanställda, som skickats ut på 
detta kamikaze-uppdrag, för att ta emot bybornas upp-
rörda känsloyttringar. Men tankarna och sympatin låg 
likväl starkare hos tant Agda som måste börja använda 
swish för att kunna lägga kollekt.

Kontanter är numera en kostsam historia och redan för 
ett år sedan försvann möjligheten, för företag och för-
eningar, att hämta växel och sätta in pengar. Företags-
kunderna hjälptes då istället att ingå kostsamma avtal 
med värdehanteringsföretaget Loomis, så för dessa var 
det nog som salt i såren när det nu avslöjades att Loo-
mis dagskassebox även den kommer att försvinna.

Tankarna om införandet av valutan nävro, eller var-
för inte ådaler, lär åter aktualiseras i och med denna 
avveckling.

Text och foto: Eric Torestad
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Ett 20-tal personer slöt upp vid 
Byalagets möte och kom fram till 
följande önskemål för Näsåkers 
framtid.

UTVECKLA NÄSÅKERS 
UNIKA FÖRUTSÄTTNINGAR

• Utgå från festplatsen, hällrist-
ningarna och det säregna nip-
landskapet, lyfta fram och ut-
veckla delarna till att bli en helhet 
och turistattraktion, koppla ihop 
forntid och nutid, levandegöra 
historien i landskapet. Utveckla 
lekplatsen på festplatsen. Bygga 
ett utomhusgym.

VATTENKRAFT

• Kommunen bör äga Sollefteå-
forsens kraftverk. Man bör ar-

beta för att det finns fria vand-
ringsvägar för fisk från kusten 
och hela vägen uppströms Ånger-
manälven. Kraftverksägarna ska 
åläggas minimitappning i enlig-
het med EU:s vattendirektiv.

VINDKRAFT
• Kommunen bör snarast införa 
ett moratorium för fortsatt ut-
byggnad av vindkraft tills man 
har bättre beslutsunderlag. 

Kommunen bör ta fram en för-
djupad vindkraftsplan som har 
ett tak för hur många TWh vind-
kraft man anser ska produceras 
i kommunen. 

TURISM OCH FRITID
• Det behöver skapas särskilda 
rastplatser och utsiktsröjas längs 
hela riks 90. 
• Utveckla och rusta upp och 
marknadsföra vandringsleder.
• Näsåker måste ha ett levande 
hotell.

Framtid i Lia
Inte bara Näsåkers utan hela 
kommunens framtid har varit 
utrymme för diskussion under 
hösten. Både kommunen och 
byalaget har kallat till möten på 
Markusgården.
I samband med att kommunen hål-
ler på att ta fram en ny översikts-

plan där den första delen ska klub-
bas i kommunfullmäktige i juni 
2016, vill man ha in synpunkter 
från kommuninvånarna. Därför har 
man bjudit in till medborgardialo-
ger, den första i Näsåker hölls den 
24 oktober och fokuserade på hela 
kommunens utveckling. 

Den 15 november arrangerade Bya-
laget ett för-möte med syfte att ut-
veckla de synpunkter som kom fram 
vid det första mötet för att ha med 
till medborgardialogen med fokus på 
just Näsåkers framtid 28 november 
(efter Byabladets pressläggning).

Ett 60-tal personer kom till komunens medborgardialog om framtiden den 24 oktober.



Byabladet   •   7

Spöken och 
giftasknep 
i Lidgatu
I slutet av september anordnade Lidgatu 
byalag för tredje året i rad en berättar-
kväll med temat Skrömt & skröna i Nils 
Olofsgården. 
Det var mer än fullsatt och som tidigare år led-
des kvällen av duon GöLe, Göran Stenmark 
och Lena Eriksson, som framförde låtar med 
anknytning till de historier de berättade. Efter-
som man befann sig i Lidgatu blev det både 
skrönor och musik med anknytning till plat-
sen. Bland annat några historier om Nils-Olofs 
pojkar och en låt från en av dem som var fiol-
spelman. En annan låt från Lidgatu var Annie 
Wallins giftasvisa om hur man kan få sin öns-
kan uppfylld genom att sitta under ett Gökträd, 

och i Anton Bomans gårdsvisa från 1920-talet, där varenda gård i 
byn beskrivs, sjöng hela publiken med.  

Åhörarna bidrog med en hel del berättelser och stämningen var 
verkligen på topp. Det drogs historier om spöken på den gamla 
avrättningsplatsen Pålmon i utkanten av byn. Och så fick man 
lära sig knep för hur man tvingar en tjuv till att avslöja sig. Det 
blev också skrönor från både Eden och Junsele (se separat arti-
kel). Byalaget serverade en välsmakande soppa i pausen och det 
kom självfallet önskemål om att arrangera en ny berättarkväll 
nästa höst. Text: Åsa Hedman

Foto: Britt Stenklyft

ARBETSTILLFÄLLEN

• Inventera och lyfta fram vilken 
odlingsmark som finns i bygden. 
Underlätta och eftersträva eko-
logisk bär- och grönsaksodling. 
Etablera en gemensam föräd-
lingsindustri.
• Etablera ett företagshus.

UNGDOMAR
• Ungdomsgården bör anställda 
ungdomsledare och vara öppen 
oftare. Statusen för motorburen 

ungdom behöver höjas på en-
dera viset.

UTBILDNING
• Det ska finnas ett studiecenter 
som både kan användas för kort- 
och fortbildningskurser och vara 
en plats för de som studerar på 
distans.

HÄLSA OCH SJUKVÅRD
• Säkerställa att det finns både lä-
kare, distriktssköterska och sjuk-
gymnast på orten.

LOKALTRAFIK
• Utökad lokaltrafik, fler turer 
och kanske en Byabuss, modell 
Ånge.

LOKAL EKONOMI
• Näsåker måste ha en egen bank- 
omat. 
• Skapa en lokal fond. 

Text: Åsa Hedman
Foto: Erika Olofsson

Om översiktsplanen:
Översiktsplanen är ett dokument som 
reglerar användningen av vatten och 
mark i kommunen. Samtidigt kan 
planen innehålla kommunens vision 
och vara dess strategiska dokument 
för den framtida utvecklingen. Den är 
vägledande vid kommunala, regionala 
och centrala beslut som detaljplaner, 
bygglov och områdesbestämmelser, men 
är inte rättsligt bindande. Vem som helst 
kan skriva eller ringa in synpunkter och 
förslag till kommunen under hösten. 
Läs mer på kommunens hemsida.
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Fullträff när världen
kom till Näsåker

Johan Bergendorff som är global 
hälsokorrespondent berättade 
bland annat om sin bevakning 
av ebola-epedemin i Västafrika, 
men tog också upp att den vanli-
gaste dödsorsaken i världen idag 
inte är svält utan fetma. 
Maria Sjöquist som bevakat Afrika 
i många år kunde peka på vikten av 
att barn får gå i skolan, och hur stor 
betydelse utbildning har, inte bara 
för individen utan för ett helt land. 
Duon gav också vardagsglimtar ur 
sina liv som korrespondenter. Om 
att alltid vara beredd, ha väskan 
packad och inte få glömma något. 
De svarade också på vitt skilda frå-
gor från publiken.
Minsta orten
Näsåker är den minsta ort som be-
sökts sedan Sveriges Radio drog 
igång sina årliga sverigeturnéer 
2007. Men det var alltså ingen brist 

på intresse, publiken bestod till 
övervägande del av ortsbor, men 
också många tillresta från andra 
delar av kommunen. Och Pär Nord 
hade kommit ända från Nordingrå.

Högaktuella reportrar
– Det känns fantastiskt kul att Sve-
riges Radio ger sig ut till en så liten 
ort som Näsåker och när modera-
torn Katherine Zimmerman stod 
där framme på podiet fick man 
känslan av att vara med i en direkt-
sändning i Studio Ett.

– Just de här två reportrarna är ju 
högaktuella, det var intressant att 
höra hur de arbetar, sade han.

Tage Henriksson från själva Näs-
åker tyckte att det var en trevlig 
tillställning.

– Jag var förvånad över att det kom 
så många, sade han.

Ömsesidig uppskattning
Men det var inte bara publiken som 
var nöjd. När Johan Bergendorff re-
censerade kvällen på sin facebook-
sida lät det så här: ”Vilket häftigt 
ställe Näsåker är. Åk dit om ni får 
chansen. Jag träffade fantastiska 
människor. En ukrainsk niobarns-
mamma hade bakat otroligt smar-
riga skapelser under tre dagar. Folk 
var oroliga över att sjukhuset i Sol-
lefteå är nedläggningshotat och en 
del var arga på Stockholm som tar 
vattenkraftsel, skog och malm, men 
inte är beredda att stötta glesbyg-
den. Men mest frågor om världen. 
Många synnerligen beresta och in-
satta i publiken.”

Text & foto: Åsa Hedman

Arrangemanget var ett samarbete 
med Näsåkers teaterförening och 
Sollefteå Riksteaterförening.

Publiken ställde väldigt bra frågor, tyckte 
Pär Nord som kommit från Nordingrå. 

Radio Västernorrland direktsände från 
Näsåker hela eftermiddagen. Här intervjuas 
Maria Sjöquist och Johan Bergendorff av 
Lotte Nord.

Innan scenframträdandet hade publiken möjlighet att fika och 
mingla med korrespondenterna.
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Sverigemiddagen 
på Kungliga slottet 
Kerstin och Lars Kårén Resele, 
var några av gästerna vid Sveri-
gemiddagen på Kungliga slottet 
den 4 september 2015.
Sverigemiddagen är ett sätt att upp-
märksamma personer som gjort be-
tydande insatser lokalt, regionalt 
eller nationellt. Inbjudna till slot-
tet var representanter från kultur, 
idrott och föreningsliv och alla 
landshövdingar. 

Den västernorrländska delega-
tionen bestod av Landshövding 
Gunnar Holmgren, Protokollchef 
Lorraine Fernand Olausson, Styrelse-
ordförande Karl Anders Sundin, Fru 
Eva Baum, Matambassadör Kerstin 
Kårén, Lantbrukare Lars Kårén, 
Sågverkschef Katarina Levin och 
Förvaltningschef Peter Levin. 

Från kungafamiljen deltog H.M. 
Konungen, H.M. Drottningen, H.K.H. 
Kronprinssessan Victoria, H.K.H. 
Prins Daniel. H.K.H. Prins Carl 
Philip, H.K.H och Prinsessan Sofia. 

Maten tillagades av hovkock Stefano 
Catenacci. Förrätt rökt renstek med 
confiterad smålök, pepparrotscréme 
och kavringskrisp. Huvudrätt smör-
stekt laxfilé med svampduxelle, 
mandelkrisp, vindruvor och beurre 
blanc. Till efterrätt serverades vit 
chokladmousse med blåbärsglass, 
citronkräm och torkade blåbär. 
Kvällen avslutades med kaffe och 
mingel.

Text och foto: Clas Göran Carlsson

Ge bort en
prenumeration

Sätt in 200 kronor för fyra 
nummer (ett år) på 

BG 5015-6207
Glöm inte att skriva namn 

och adress på den som 
Byabladet ska skickas till.



10   •   Byabladet

Ljus som gör skillnad
”Nina ska ta hand om ljuset”. Det 
var en av många kunders önskan 
när ljusterapin som en gång star-
tade i Centrumhuset lades ner. 
Nina Pudja insåg sitt kall och 
gjorde slag i saken, idag huserar 
hon med sin ljusverksamhet i Ur-
huset sedan snart tio år.  
Det pratas på där inne, innanför det 
ljusa skynket, när jag gläntar på 
och kliver in möts jag av ett starkt 
vitt sken. Till en början måste jag 
kisa men efter en liten stund har 
ögonen vant sig vid det vita ljuset 
och den i övrigt vita inredningen. 
Det enda som sticker ut är tre glada 
ansikten som alla sitter bekvämt 
under vita lakan och så Nina för-
stås. Margareta Alton, Jeanette 
Flodin och Margareta Kantén Eriks-
son, är alla trogna ljusrumsbesökare 
och har sedan länge insett vilken 
positiv effekt det har, speciellt nu 
när det är så mörkt. 

– Man blir piggare, går inte ner i lika 
djupa dippar, man får en förbättrad 
sömncykel, ja för man sover faktiskt 

bättre, säger Jeanette. Jag går tre till 
fyra dagar en vecka sen behöver jag 
inte gå på kanske en månad. Jag 
känner direkt när det är dags igen, 
fortsätter hon och de andra nickar 
instämmande. 
– Men man undrar ju varför inte 
fler kommer och provar, säger 
Margareta Kantén Eriksson. Är det 
för flummigt? 
Ljuset i rummet gör sin verkan med 
hjälp av flera lysrör som återger 
dagsljus, ljusstyrkan ligger mellan 
2000–4000 lux vilket är cirka tio 
gånger mer än in ett kontorsrum. 
All inredning är vit eftersom mörka 
detaljer är dämpande. Ljustillskot-
tet gör att du får mer energi, bättre 
inlärningsförmåga och det förbättrar 
nattsömnen. Det sägs också påverka 
tallkottkörtelns produktion av mela-
tonin som när vi får för lite ljus gör 
att många lider av vinterdepression. 
– Det är ju inget ”quick fix”, som 
med allt annat måste man gå regel-
bundet för att det ska ge effekt, säger 
Jeanette. 

– Man får prova sig fram, påpekar 
Nina och diskussionen fortsätter om 
hur ofta och länge som passar bäst. 

Ett pass är på 30–60 minuter, du 
kan samla ihop ett gäng på max 
åtta personer som går tillsammans 
eller så går du med en vän eller 
ensam. Det är också bättre att gå 
på förmiddagen eftersom du kan få 
svårt att sova om du går för sent 
på eftermiddagen. Ljusrummet är 
öppet från november till mars och 
Nina är flexibel med tiderna, det är 
bara att ringa henne om du känner 
dig manad att prova. Själv känner 
jag mig ovanligt pigg samma efter-
middag när jag skriver det här och 
ja jag kommer absolut gå tillbaka. 

Kontakt: Nina Pudja 070-21 24 225
Adress: Urhuset Lärkvägen 1, 
Näsåker 
Pris: 60 kr per person och gång

Text och foto: Erika Olofsson (Olofssonskan) 

Tre som tycker fler borde upptäcka fördelarna med ljusterapi.

Nina sprider både värme och ljus. 
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Mersmak för reträtt
på Uppströms

I slutet av september arrangerade 
Uppströms Gård en miniretreat 
tillsammans med Svenska Kyr-
kan i Sollefteå Boteå pastorat.
– Jag känner mig jättenöjd, säger 
Emma Nyman som driver Upp-
ströms tillsammans med sin man 
Max.

– Det känns som om vi nu vet att vi 
har ett koncept som funkar.
Miljön nere vid älven, uppströms 
kraftverket är verkligen idyllisk. 
Här kan deltagarna strosa omkring 
bland odlingar och djur, sätta sig på 
bryggan och betrakta tillvaron el-
ler vandra iväg längs någon stig ut 
i skogen. 
Det fanns gott om ställen att vila 
på, både ute och inne. Och i stora 
boningshuset kunde man måla och 
teckna eller skriva. Tre gånger un-
der dagen samlades man för att äta 
och lyssna till ord att begrunda från 
dem som höll i dagen.

Det finns olika slags retreater, oftast 
handlar det om att gå in i tystnad 
och reflektera inåt. Så var också fal-
let denna soliga septemberlördag. 

För några av deltagarna kändes det 
lite tufft att vara helt tyst ensam el-
ler tillsammans med andra under en 
hel dag.

– Jag behöver nog öva upp mig i 
retreatkänslan så att jag kan stanna 
kvar och djupna, sa en man.

Den som ville kunde ändå få möj-
lighet till ett enskilt samtal med 
diakonen eller någon av prästerna 
under dagen.

– Min dröm är ju att vi ska kunna ha 
retreater som spänner över flera da-
gar, säger Emma Nyman som själv 
är präst.

Hon tänker sig såväl retreater i 
samarbete med kyrkan som att 
arrangera de som inte anknyter till 
någon religion.

– Jag tror att vi är många som be-
höver stanna upp lite i tillvaron, 
vare sig vi bor i sta’n eller på lan-
det, säger hon.

En orsak till att hon flyttade hit 
från Uppsala var att hon ville kom-
ma ur ekorrhjulet och kunna leva 
ett mindre stressigt liv.

–  Men trots att jag bor på landet är 
det svårt att inte dras med i hetsen 
av att vara duktig och nyttig och 
effektiv och ständigt kunna pre-
stera och leverera.

– En del klarar det där med att kunna 
varva ner på egen hand, men för mig 
och många andra tror jag att vi kan 
behöva lite hjälp med att skapa ett 
andrum i vardagen och en möjlighet 
att reflektera över vad man vill och 
hur man egentligen vill ha det.

Text & foto: Åsa Hedman
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Näsåkers filmfestival kommer att äga rum på 
Markusgården fredagen den 11 december kl 18.30, 
till och med lördagen den 12 december kl 22.00.
Festivalen har dragits igång av några av byns filmentusi-
aster med Malin Kenntoft i spetsen.

Program: 18.30 på fredagskvällen  inleder Pop & Rock-
kören med en kort konsert med 4–5 låtar. 19:30 visas 
”Miraklet i Viskan” med bland andra Rolf Lassgård. 

Lördagen den 12 december blir en hel dag i filmens 
tecken. 9.00 Frukost serveras på Markusgården. 10.00 
visas dokumentären ”Taikon” om Katarina Taikons liv 
och verk. Därefter fika. 

12.00 visas barn- och familjefilmen ”Havets sång”. 
Sedan följer lunch. 14.30 visas den svenska vuxen-
filmen ”Tjuvheder”. 16.30 visas ”En lugn stund”, en 
fransk komedi. Därefter serveras middag. 19.30 visas 
det brittiska dramat ”Jimmy’s hall”, regi: Ken Loach. 
”Roligt och romantiskt med ilsken vänsterglöd” enligt 
Aftonbladet.

Info och länkar till filmtrailers hittar du på Facebook, 
Evenemang, Markusgården Stiftelsen, Filmfestival.

Välkomna till film, mingel och samtal i december-
mörkret. 

Marie Aleman för Näsåkers filmfestival

Fredag
kl. 19:30

Lördag
kl. 10:00

Lördag
kl. 12:00

Lördag
kl. 14:30

Lördag
kl. 16:30

Lördag
kl. 19:30

Biljettpriser:
Enstaka vuxenfilm 60:- 
Barnfilm 50:- 
Vill man se alla filmer 
tjänar man på att köpa 
ett festivalpass för 250:- 
Mat och dryck ingår 
inte i festivalpasset.
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Juvanklockens hemlighet

Berget Juvanklocken beläget på Grundtjärns by-
skog nordost om Juvansjön och norr om Omsjö, 
har en gammal sägen som påstås förklara dess 
namn. Följande bygger på en berättelse ur Paul 
Lundins bok Sanningar och sägner i Ådalsliden.
En dräng i området var ute i markerna för att leta efter 
de hästar han vaktade och vid ett stort berg fick han 
höra vacker sång och musik. Han kunde inte riktigt för-
stå exakt varifrån ljudet kom, men han tyckte det kom 
inifrån berget. Drängen försökte följa vart de vackra 
tonerna kom ifrån, men det enda han tyckte sig kunna 
uppfatta var att de kom inifrån berget. Efter en stunds 
letande fann han en skreva i berget och de ljuva tonerna 
lockade honom att ta sig in i skrevan. Till slut kom han 

in i en stor mäktig sal, vackert dekorerad med silver och 
guld, och såg att där inne fanns en mängd troll i olika 
åldrar som dansade och sjöng. Drängen blev helt beta-
gen av den vackra musiken, och hur länge han befann 
sig i grottan förtäljer inte historien. När han till slut 
kom ut igen var han helt omtöcknad av det han upplevt. 
Och inte var det heller lätt att få folk där hemma att tro 
på det fantastiska han upplevt. Men berget som dess-
förinnan varit namnlöst, fick efter denna händelse heta 
Juvanklocken, dels för att markera de ”ljuvliga klock-
toner” som strömmat ut från berget och dels på grund 
av dess klockformiga utseende i form av en sockertopp. 

Göran Stenmark
Foto: Britt-Marie Karlström

Juvansjön.
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Macken stänger igen

Macken Stureplan har stängt 
igen. Därmed har en av viktig 
servicepunkt för såväl turister 
som boende försvunnit. Q-Stars 
bränslepumpar finns kvar som 
förut – men själva butiken, med 
sina generösa extra-öppettider är 
ett minne blott.

Åke Näslund började jobba extra på 
macken när han var 19 år.

– Jag började extrajobba när jag 
gjorde lumpen, sen körde jag last-
bil bra många år, så jag har kommit 
och gått genom åren. Jag började på 
heltid när Tobbe blev sjukskriven 
för en 20 år sedan. Då hade mack-
arna bilgrejer, men nu är det mer 
som en lunchrestaurang.

– Det försvinner ju mer och mer 
från bygden och det är klart att det 
inte känns som någon kul utveck-
ling. Somrarna går väl bra men om 
vintrarna är det lite sämre.

Att bristande kundunderlag är skä-
let till stängningen bekräftas av 
Sture Persson, som tog över mack-
en för fyra år sedan efter Bilisten 
gått i konkurs. 

– Det är för lite ekonomi. Vi går 
back flera tusen i månaden. Det är 
bara juni till och med halva septem-
ber som det går runt.
– Man får en olustkänsla. Vi kan 
inte fortsätta såhär. Det är bara att 
stänga. Omkostnaderna är alldeles 
för dyra.
Under hösten har macken legat ute 
till försäljning på Blocket. En seri-
ös spekulant har hört mig sig, men 
desto fler skojare.
– Först vill de ha betalt för att över-
huvudtaget komma upp och kolla 
och sedan blir de förbannade för att 
det är så lite folk här.
Sture känner sig dock inte tvungen 
att sälja. Han har investerat mycket 

i huset, renoverat och installerat 
bergvärme och naturkyla. Det finns 
inte heller några lån på fastigheten.

– Om folk vill och är köptrogna så 
kan det hända att vi öppnar igen 
över sommaren, meddelar Sture.

Text och foto: Eric Torestad

Åke Näslund.

Sture Persson.
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En resa i fantasin
– Lille Prinsen
En dansföreställning av Norr-
dans i samarbete med Nordiska 
kammarorkestern.
Lille Prinsen är en dansföreställ-
ning med inspiration i från sagobo-
ken med samma namn skriven av 
Antoine de Saint-Exupéry, 1943, 
boken är översatt till 80 språk. 

Jag väljer att citera delar av Norr-
dans egna beskrivning av föreställ-
ningen, för att delge er vad vi vuxna 
och barnen fick ta del av en tisdag 
i oktober. ”Den handlar om livet 
som sådant samt modet att våga 
vara vem man är, ifrågasättandet av 
regelverket och insikten om vems 

påhittade regler man följer.”  Kore-
ografen Tina Tarpgaard har lyckats 
visa hur dansarna med lätthet byter 
kostymer, ungefär så som barn gör 
när de leker. ”I leken blir man ju 
någon helt annan när man tar på sig 
en hatt eller ett par skor. Och då kan 
man bete sig helt annorlunda. Inte 
helt främmande för oss vuxna hel-
ler när jag tänker efter”…

När jag samtalade med barnen i 
bussen på vägen till Härnösand för-
väntade sig många att de skulle få 
se en barnteater om en liten prins; 
alltså en liten pojke med en liten 
krona på huvudet. Och att det kan-

ske skulle vara en barnslig berät-
telse, mer som en liten sagostund. 

Efteråt var funderingarna förändra-
de. Vart var prinsen? Och var det ett 
hav eller en rymd vi just hade fått 
se? Det verkar som om betydligt 
fler barn upplevt förvandlingen och 
lekfullheten hos dansarna, än vad 
de vuxna i sällskapet utryckte. Jag 
tror att de flesta barn fick insiktsfull 
upplevelse. Som gör dem nyfikna 
på hur en kan arbeta med sin kropp 
och andras kroppar i gemenskap 
med varandra. Inspirerande!

Fortsättn på nästa sida.

Norrdans är Norrlands egna danskompani 
med bas i Härnösand. De turnerar regionalt, 
nationellt och internationellt. I år firas de 
20-årsjubileum. Det är inte mindre än 99 
olika dansare från 24 länder som har arbetat 
i ensemblen sedan starten 1995. Kompaniets 
plaster är åtråvärda och dansare från hela 
världen söker sig till Norrdans årliga audition.
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Förväntningarna före
Wilma Edlund Karlsson 10 år, Nora 
Borg 10 år, Mia Häggqvist Nilsson 
10 år, Brisa Erlandsson 10 år, 
Nadya Arvidsson Toss 11 år och 
Jonna Andersson 11 år.  
Hur känns det att åka på teater 
med skolan? 
Jättebra, roligt, kul!  
Har du/ni varit på teater 
tidigare? 
Inte med skolan så här men i gym-
pasalen. 
Vad förväntar du/ni dig av pjäsen 
idag? 
Lite barnslig, rolig, bra. Hoppas 
att det är en liten prins. Att den 
ska vara underhållande och festlig. 
Inte jättelarvig.

Emil Olofsson Svensson, 8 år.  

Hur känns det att åka på teater 
med skolan? 
Kul.

Har du varit på teater tidigare? 
Nä  

Vad förväntar du dig av pjäsen 
idag? 
Jag vet inte, spännande! 

Malva Lundgren, 8 år. 

Hur känns det att åka på teater 
med skolan? 
Kul! 

Har du varit på teater tidigare? 
Ja i sommaras med pappa till tea-
terbussen på Urkult. Det var en 
dockteater. 

Vad förväntar du dig av pjäsen 
idag? 
Spännande att se den lilla prinsen. 

Känslorna efteråt
Max Näslund, 6 år.  

Hur kändes det inne i teater- 
salongen? 
Bra.  

Har du varit på teater tidigare? 
Vet inte. 

Vad kommer du ihåg från 
pjäsen idag?  
Snurra runt. De såg ut som vackra 
clowner.  

Valter Ek, 8 år.  

Hur kändes det inne i teater-
salongen? 
Dåligt. 

Varför då? 
Tycker bara det! 

Har du varit på teater tidigare? 
I Näsåker på gympan.

Vad kommer du ihåg från 
pjäsen idag? 
Ingenting, dåligt, det var inget 
prat, svårt att hänga med. Rymden. 
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Edwin Själander, 8 år.  

Hur kändes det inne i teatersa-
longen? 
Jag var törstig. Bra. Mörkt. 

Har du varit på teater tidigare? 
Ja, i gympasalen i Näsåker flera 
gånger.  

Vad kommer du ihåg i från 
pjäsen idag? 
Att de var akrobatiska. De var ett 
hav och månen med de krulliga 
gula sakerna som de hängde upp. 

Snabba svar från Börje 
Fredriksson, Club Sebastian

Vems idé var det att åka på teater? 
Börje som sitter med i styrelsen 
för kulturföreningen Club Sebas-
tian fick Scenkonstbolagets program 
mejlat till sig av ordförande Lars 
Kantén. Eftersom många av akterna 
i programmet vände sig till skolung-
domar och Club Sebastian jobbar 
utifrån principen ”den som vill göra 
nå’t gör det” så tog Börje kontakt 
med rektorn på Näsåkers skola och 
ett samarbete var snabbt igång.

Föreställningarna ”Himlen är full 
av fioler” med Ulrika Bodén, och 
”Lille Prinsen” med Norrdans var 
rektorns/lärarnas val. Klasserna 4–6 
såg ”Himlen är full av fioler” den 
17 september här hemma i Näsåker. 
Även Junseles elever kom. Ram-
seles mellanstadieelever var också 
inbjudna men kunde tyvärr inte 
komma. Totalt såg 95 elever före-
ställningen.. 

Hur finansieras resan 
till Härnösand? 
Club Sebastian får kulturbidrag, 

från det betalade vi för Ulrika Bo-
dén. Skolan och Club Sebastian 
delar på kostnaden för Lille Prin-
sen berättar Börje – 50 kr per plats 
– ca 4000 kr totalt. Scenkonst Bo-
laget bekostar bussresan.

Vi har också ett gott samarbete 
med Näsåker teaterförening och 
Hem och Skola. 

Tror du att det kan bli ett åter-
kommande event och samarbete 
med skolan varje år? 
Ja, de får vi väl hoppas!

Vi fick med oss mat ifrån skolan
Mjölk, vatten och pastasallad med 
mjukt bröd stod på menyn och två 
olika sorters dressingar hade per-
sonalen i köket också packat ner. 
Liksom morötter, bananer, äpplen 
och apelsiner till fruktstunden inn-
an bussresan hem. Suveränt!

Marie Lundin, klassförälder i F-klassen
Foto: Marie Lundin och Norrdans pressbilder

Vill du bli stödmedlem i Club Sebastian? 
100 kr/vuxen, 40 kr/barn och år.
Betala in på BG 359-9594

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 julmarknadens 
och luciakröningens söndag den 6 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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19 TROLLRÖTTER OCH 
HIMLABROAR 
Kl 14:00–16:00
Bilder och dikter av Fredrik 
Karlsson och Sejdun. Fika och 
försäljning av hantverk. 
100 kronor i inträde. 
På Urhuset.
Arr: Nämforsens Kvinnominne 

21 MIDVINTERSOLSTÅNDS-
CERMONI 
Med tema fred under ledning 
av Annelie Sarre. 
Mer info på affischer på byn.
Arr: Nämforsens Kvinnominne

30 MELLANDAGSBIO
En matiné och en kvällsfilm. 
Kolla bioguiden.se (Sollefteå/ 
Markusgården) och affischer 
på byn för att se vilka filmer 
det blir.
På Markusgården. 

Nästa evenemangsperiod spänner mellan 
17 mars och 2 juni.
Om du vill ha med evenemangstips 
i nästa nummer, maila byablad@gmail.com
Senast den 28 februari.

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

Gilla Näsåker på

BADHUSET
Extraöppet på lördagar kl 14:00–17:00 till 
och med vecka 10. Extra varmt i bassängen 
onsdag–lördag vecka 50, 2, 5 och 9. 

JULBORD
Alla dagar fram till 17 december. 
På Myregården.

SLÖJDKVÄLLAR
Alla torsdagar kl 18:00 utom vecka 52, 53, 
5, 6 och 7. 
Stora jurtan, Uppströms gård. 

NÄMFORSENS KVINNOMINNE 
påminner om Gudinneutställningen. 
Den som vill se utställningen kan ringa 
0622-300 90 el 070-368 19 74 och boka 
tid för guidning. 

DECEMBER

4 WINDOWS MED NORRDANS
Kl 18:00
Club Sebastians årligt återkom-
mande arrangemang, vid Ingelas 
Café. Eftersom vi står utanför 
caféet så är det inget inträde.
Samtliga Näsåkersbor är hjärt-
ligt välkomna!

4–5 VEGETARISKT JULBORD
Kl 18:00
Gaffelkollektivet håller i jul- 
bordet på församlingshemmet. 
200 kronor för vuxna, 50 
kronor för barn upp till 12 år. 
Dryck finns att köpa.
Anmälan till
gaffelkollektivet@gmail.com

4-6 GRUNDKURS I NOSE WORK 
på HUNDraelvan
Mer info på egetbevag.se 
el 0622-300 12.
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EVENE
MANGS

KALEN

DERN
6 JULMARKNAD MED HANTVERK

Kl 15:00–20:00, 
ca 19:00 kommer Lucia.
På Markusgården. 
Kom och umgås, kolla på fina 
saker, smaka något gott och 
handla julklappar. Finns försälj-
ning av fika, korv och lotter. 
Vill du sälja något? 
Plats inne kostar 100 kronor 
(inkl bord) och plats ute (exkl 
bord) kostar 50 kronor. 
Ring 070-31 81 566 för att 
boka plats. 

6 KRÖNING AV NÄSÅKERS LUCIA
Kl 18:00
Kröningen sker av LIONS
president Per-Olof Olsson 
I Ådals-Lidens Kyrka. 

11–12 FILMFESTIVALEN
Fredagen:
18:30 Fika och mingel, 19:00  
Konsert Rock- och Popkören, 
19:30 Film: ”Miraklet i Viskan”
Lördagen:
9:00 Frukost, 10:00 Film: 
”Taikon”, 12:00 Film ”Havets 
sång”, 13:30 Lunch, 14:30 Film 
”Tjuvheder”, 16:30 Film ”En 
lugn stund”, 18:00 Middag, 
18:30 Film: ”Jimmy´s Hall”
På Markusgården. 

16 PREMIÄR PÅ STAR WARS: 
THE FORCE AWAKENS I 3D
Kl 19:00 
Från 18:15 är det mingel med 
dryck och enklare tilltugg. 
Kom gärna filmtypiskt klädd, 
bäst klädd vinner biobiljett! 
På Markusgården.

17 ÖPPET HUS OCH 
LILLA JULAFTON 
Kl 10:00–15:00
Försäljning, julgröt och 
skinkmacka (60 kr), lotteri, 
julsångstund. Anmälan till
68 31 01 el 68 31 09.
På Lissgården.
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Roger Nilssons MÅLERI AB

Jag utför allt inom måleri, både 
in- och utvändigt samt tapetsering. 
Företag och privatpersoner 
är välkomna med sin förfrågan. 
För mer information, 
kontakta mig.

OMSJÖ 070-320 78 98

Uttnyttja

ROT-avdraget!

Storgatan 23, Näsåker • 0622-106 40

Produkter för både hår och fötter
 – för henne och honom

Presentkort – alltid lika uppskattat!
Vi önskar alla våra kunder samt vänner 
en härlig advent och en riktigt god jul!

Linda och Marie

Fixa julkappen hos oss!

Bondens frys med KRAV-certifierat 
nötkött och köttfärs från familjen Kåréns 

ekologiska Lantbruk finns att köpa på 
Resele Lanthandel året runt. 0620-500 29.

Välmörat kött med hög kvalité 
från djur uppfödda på bete och 
hö i Reselebygdens örtrika 
nipor och strandängar.
Kerstin och Lars Kårén 070-257 24 01
www.hovenresele.seVälkommen 

till världen!

Jag heter Benjamin och föddes den 15 
oktober. Jag vägde 2995 g och var 47 
cm lång. 
Mina föräldrar är Teresia Persson och 
Ronnie Sjödin.

Jag önskar att du får
en riktigt härlig jul
med både stillsam frid
och sådant som känns kul.

Att där finns lugn och ro
så du kan slappna av,
att du är fri från måsten
och alla sorters krav.

Att du får riktigt njuta
att det du gillar bäst,
att du får vara nära
just dem du älskar mest.

Att julen som nu stundar
kan firas som du vill,
att du får allt du önskar
och gärna mer därtill.

                              Siv Andersson
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Insikt om utsikt...
Feng shui har nog de flesta av oss hört talas om. Det är de japanska 
tankarna om hur man ska möblera ett rum, planera sin trädgård, 
hålla efter i lådor och garderober m.m. Tanken är att få en insikt 
om vad som skymmer och hindrar ögats färd i rummet. 

Sista tiden har jag till min glädje sett vad som händer i byn lite här och 
var. Jag blir glad av att se diken som rensas och dikas ur. Jag njuter när 
klena trädstammar huggs ner och vårt vackra Näsåker börjar framträda 
ur nya vinklar. Jag blir förtjust när hus som sakta böjt sig mot marken, 
rustas och får färg på knutarna. Jag tänker – förbuskning leder till för-
slumning!

Jag hörde av min granne att förr i världen fanns det mindre av knott 
och mygg i byn. Det var för att betesdjuren som då fanns, höll slyet i 
schack och flygfäna på plats. Det fanns inte skogsbestånd inpå knu-
tarna som det gör nu. Därför är jag oerhört tacksam att våra vackra 
nipor är rensade. 

Så med denna lilla skrivning vill jag uppmana dig som som ännu inte 
kommit igång med din egen ”siktröjning”, gör det, och vet, att det upp-
skattas av oss andra.

Gunilla Fluur

Hällristningen på Hamptjärnsberget

I min barndom brukade jag och min morfar, Johan 
Lidgren, fiska i Hamptjärnen. Vid någon av fisketu-
rerna så visade han stenen med den inhuggna hästen. 
Marken var på den tiden i familjens ägo. Stenen finns 
i början av backen mot Långmyren, vid gamla Om-
sjövägen några hundratal meter norr om tjärnen. I en 
artikel av undertecknad och Per Frånberg i Väster-
norrlands Allehanda i slutet av 60-talet framkom efter 
några interjuver följande om hästen.

En dansk konstnär som hade vistats i Näsåker under 
en tid ville lämna ett minne efter sig och sin tid i byn. 
Detta skulle ha hänt någon gång under 1920-talet.
Att det var en skolad konstnär framgår av med vilken 
precision och med rätta proportioner konstverket har 
arbetats fram.
Framlidne bygdeforskaren Paul Lundin snitslade en stig 
som ledde till stenen men med tidens tand så har den fal-
lit i glömska. Det fanns även planer på att forsla stenen 
till hembygdsgården men det projektet blev förmodligen 
för stort och kostsamt.
Jag fick under fjolåret en fråga av en äldre näsåkersbo 
om jag visste något om ovanstående och om jag minns 
var den skulle ligga. Trots att gått cirka 60 år sedan 
jag första gången besökte platsen så hittade jag rätt 
på en gång. 

Ulf Åkerlund
Uppvuxen vid skidbacken i Näsåker

PS: Skulle någon vara intresserad av guidning till 
platsen så ställer jag gärna upp. Bor i Bollstabruk så 
det är ingen ”Romresa” att åka till Näsåker.
070-573 38 73, ulf.hemvarnet@kramnet.se
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Den 18 november hade vi årets avgångsklass från 
Världsmusiklinjen vid Göteborgs Universitet på 
besök i Näsåker. 
Under ledning av Sten Källman känner man att musi-
kerna är trygga i sina roller och som vanligt slås man 
av den ”proffesionalism” som avgångseleverna besit-
ter. Synd bara att så många av oss Näsåkersbor ska 
missa detta och mycket annat av det fina utbud av musik 

och kulturupplevelse som Kulturföreningen Club Sebas-
tian levererar. 

Men vi ser positivt på framtiden. Med höjt kulturbidrag 
senaste året kan Club Sebastian erbjuda fler och dyrare 
artister. Så håll koll på anslagstavlorna i byn och passa 
på att ge dig själv en kulturupplevelse. 

Börje Fredriksson för Club Sebastian

Det svängde fint på scen i biosalongen på Markusgården.

Världsmusiklinjen 
på besök i Näsåker

Imponerad av Gudinnemuséet
– Jag hoppas verkligen att det här blir en utställ-
ning som kommer att permanentas, sade Gun West-
holm när hon besökte Gudinnemuséet i höstas.
Westholm som är arkeolog och varit 1:e intendent vid 
Gotlands museum i mer än 30 år har forskat mycket på 
kvinnans roll genom årtusendena och bekräftar också i 
stort den alternativa bild av historien som Gudinnemu-
séets utställning ”Tusen år av tystnad” vill lyfta fram; 
dvs den glömda historien där kvinnan hade en jämlik 
ställning och gudinnor dyrkades i samma utsträckning 
som gudar. 
Utställningen som ursprungligen skapades av Birgitta 
Onsell finns i Urhuset i Näsåker sedan åtta år tillbaka. 
– Det betyder mycket för vårt självförtroende att en 
vetenskapligt relevant forskning stödjer oss, säger Lo 
Högberg från den ideella föreningen Kvinnominne 
som driver muséet.

Text & foto: Åsa Hedman
Gun Westholm föreläste på Gudinnemuséet, här intervjuas 
hon av Pia Fries.
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Roligare att vara fler
– Det är mycket roligare att 
handarbeta tillsammans med an-
dra än att sitta själv och hålla på, 
säger Mia Eriksson som viker en 
tisdagskväll i månaden till att gå 
på handarbetscafé.
För det mesta hålls handarbetsaft-
narna på Ingelas Café. Man fikar och 
surrar med varandra, utbyter erfa-
renheter och ger tips om böcker och 
annat, kanske visar man upp några 
av sina senaste alster. Majoriteten av 
besökarna är pensionerade damer, 
men sedan i höstas har en trio tjejer 
dragit ner medelåldern rejält. 
– Jag såg den där affischen och blev 
nyfiken, berättar Mia.

Hon tog med sig två kompisar och 
sedan dess har de fortsatt att gå.
– Det är roligt att träffa de som 
man har gemensamma intressen 
med och väldigt roligt att de äldre 
är så intresserade av vad vi håller 
på med. 
Trion som utöver Mia består av 
Sofhie Smedman och Thessan 
Karlsson har alltid något i händer-
na. Ofta blir det något stickat – till 
prydnad eller nytta.
Astrid Olsson som håller i caféerna 
tycker att det är väldigt roligt att en 
ny generation har kommit in i bilden.
Den 17 november var det sä-
songsavslutning med lotterier och 

försäljning av olika alster på för-
samlingshemmet. Spelmän från Fä-
bodammens spelstuga underhöll och 
spelade bland annat ”Kristinas vals” 
av Lena Eriksson som en tillägnan 
till alla som förlorat någon kär.
–  Det var verkligen en fin kväll, säger 
Astrid som hoppas att fler uppmärk-
sammar arrangemanget nästa år.

Samtidigt passar hon på att välkom-
na de som vill till nästa handarbets-
café som börjar i januari.

Text & foto: Åsa Hedman

– Det är roligare att vara fler, säger Mia Eriksson, till vänster i bild, som här får hjälp av Sofhie 
Smedman, Gerd Sjödin och Elsa Frestadius att reda ut en garnhärva.
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Bilder från förr

Med en bedrövlig sommar i minne 
och efter fyllda 80 så är det dags 
att avsluta mitt skrivande i Bya-
bladet.

Vi åkte till Moflo i mitten av augusti 
för att plocka blåbär och för att vara 
med på spelmansstämman i Ram-
sele. Vi fick också vara med om en 
fin dag i Bysjön. En dag i Sollefteå 
hann vi också med. Vi hälsade då 
på min sista kusin Henrik Bergqvist 
som hade fyllt 97 år i juli månad. 
Det blev en fin träff med honom 
då vi fikade tillsammans och han 
berättade om fjällorienteringar han 
varit med på. Han var en duktig 
orienterare. Henrik ringde dagen 
efter och tyckte det var så roligt att 
vi varit där.

För oss blev det också en minnes-
värd sammankomst, eftersom vi 
fick bud i slutet av september att han 
hade avlidit i lunginflammation.

Det blev ingen återresa till Moflo 
för att plocka lingon i år, utan vi har 
fått hålla oss på hemmaplan här i 
Östersund i stället.

Jag hittade tre bilder från förr och 
tänkte att det finns väl några äldre 
kvar som känner igen personerna 
och tycker det är trevligt att se dem.

Första bilden är från slåttanna 1957 
hos min bror Frans Kallin. På bil-
den har hans fru Linnea kommit 
med gott kaffe med dopp. På bilden 
finns även Lisa och Gunnar Näs-
ström, som väntade sitt första barn. 
Och jag och Ingemar Svedin hade 
förlovat oss. 

Men det som förtog mycket av 
glädje och trivsel var det tragiska 
som hände vintern 1956. Då körde 
Linnea och Frans son Eskil i tät 
snöyra in i en parkerad lastbil när 
han åkte till arbetet i Kilforsen och 
omkom. Han var mycket saknad ef-
tersom han var kvick och rolig.
Jag hittade en bild där han sitter 
med mig och Laila Sundqvist.

Andra bilden är från Borgboern 
där Magnhild Lidström var och tog 
hand om djuren. Kerstin Näsström 
och jag cyklade dit från Moflo. Det 
var trevligt att vara där och vi fick 
smaka kärnfil med lite socker på. 
Mums, så gott vi tyckte det var.

Nu tackar jag för mig och hoppas 
att få fortsätta läsa Byabladet och se 
andra fortsätter skriva.

Ha det bra allihopa. God jul och 
Gott Nytt År önskar jag er.

Linda Svedin f Kallin
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GOD JUL
& GOTT 
NYTT ÅR!

Solatum Hus&Hem önskar

www.solatum.se    Tel. 0620-68 28 50

Lidgatu 
eller Birsta
Så närmar vi oss åter en jul. Och tankarna kommer 
till de flesta, vad ska jag ge den eller den i julklapp 
i år.
Många packar in sig och åker i sina bilar långa sträckor 
för att gå i timtal för att leta, söka och stå i långa köer.

Måste alltid julklapparna vara nya och dyra?
Under stora delar av året färdas många människor 
land och strand för att besöka en massa loppisar i jakt 
på den där lilla extra grejen man ska få ögonen på.

Visst, loppisarna har ofta begagnade saker, men tale-
sättet säger ju att allt var bättre förr. Så varför åka till 
Birsta när det finns julklappar att införskaffa i Lid-
gatu. På danslogen vid Fäbodammen ska alla ha råd 
att handla julklappar.

Välkomna att titta in vardagar fram till och 
med 19 december mellan kl. 11–15.

Och du – en riktigt god jul önskar Loppistomten

Köldgräns -10 för logen, annars lite försäljning av jul-
klappar inne på Fäbodammen. Lite lampor, Dalahästar 
och lite smått och gott.

GOD JUL
& GOTT 
NYTT ÅR!

Solatum Hus&Hem önskar

www.solatum.se    Tel. 0620-68 28 50
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Lingonrutor á la J-P

Kaka:

Blanda samman till en grynig 
massa och tryck ut degen i en 
smord normalstor långpanna.

Fyllning:

Bred sylten över den uttryckta 
degen.

Topping:

Smält smöret i en kastrull och till-
sätt socker och havregryn.

Blanda ingredienserna till toppingen 
och smula över lingonsylten.

Grädda i ca 30 minuter på 175 
grader. Skär i önskad storlek på 
rutor.

Foto: Jan Olsson

J-Ps Krubb      Tugg& 

Kaka: 
7 dl vetemjöl 
3 dl strösocker 
6 tsk bakpulver
300 g smält smör

Fyllning:
6–7 dl lingonsylt

Topping:
100 g smör
1/2 dl strösocker
4 dl havregryn 

Hej Byabladsläsare, nu i julnumret ska ni få ta del 
av mitt favoritrecept när det gäller lingon.
Jag är en stor lingonälskare och visst är det fantastiskt 
att kunna gå ut i skogen och bara plocka de underbara 
bären.

Jag har många fina minnen när jag var med farbror 
Tage och plockade lingon. Många roliga skratt, upp-

levelser och alla historier som han berättade. Tyvärr 
så lever han ej längre, så det känns underbart att vara 
i skogen där vi var så mycket. Fotot är tagit i skogen 
där vi brukade sitta och fika.

Njut nu av kakan och minns de fina stunderna ni hade 
då ni plockade lingonen. 

God Jul och ett fantastisk 2016 önskar jag er alla.



26   •   Byabladet

Luciafirande i Näsåker
–    S ö n d a g  6  d e ce m b e r    –

Luciasmyckena sponsras av Vattenfall. 
Tack till Ådals-Lidens församling, Salong Liss och Moléns Taxi för medverkan i arrangemanget. 

Intäkterna från Luciaröstning och kröning tillfaller ungdomsgården Näsåker.

Årets
luciakandidater 
Tack alla som var med och röstade på årets Lucia i Näsåker.
Behållningen tillfaller Ungdomsgården.
En julskinka lottas ut bland er som röstar.
Luciakröning den 6 december i Ådals-Lidens kyrka kl 18.

Isabella Rönni Linn Edman Malou Stenklyft Mira-Li Jansson 
Larsson

Renée Holmström

Varmt välkommen att fira det traditionella 
Luciafirandet. Luciatåget börjar med ett 
besök på Lissgården 16:30. 

Kröning av Näsåkers Lucia i kyrka 
klockan 18. Avslutar med besök 
på Markusgården ca kl 19.
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God Jul & Gott Nytt År!

Byggnadssnickerier
i specialutförande

efter ditt önskemål.
Allmogeportar, fönster, 

trappor, glaspartier 
och inredningar.

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

www.nasakerssnickeri.se

Allt inom VVS
och värmepumpar

 Telefon 070 6905 22 78 12

Årets julklapp!
Sanningar och sägner i Ådalsliden

Ett 30-tal berättelser ur Paul Lundins bok 
Sanningar och sägner i Ådalsliden som 
redigerats av Bertil Nordin.
Här kan nutidens och framtidens läsare 
fascineras, förvånas och förfäras över skilda 
människors öden, strapatser, liv och död i 
berättelser från Ådalsliden under bortåt 300 år.
Finns hos Ritzéns Livs och Fäbodammen

Paul Lundins Minnesfond

100:-

Vill du beställa boken ring Majken Ritzén
0622-102 77. Frakt 49:- tillkommer.

Entreprenadmaskiner
Mark- och vägarbeten
Snöröjning mm

Tel. 070-620 25 55

För predikoturer, se
annonser i TÅ torsdagar.

Pastorsexp tfn 0622-100 21

Välkommen till
advents- och 

julgudstjänsterna 
i våra församlingar

DAGENS ROS
En stor bukett rosor 
till Sten-Ola Ekbark och 
Sigges Camping som
med sitt generösa 
engagemang under 
många år stöttat oss
under Utkultfestivalen.

Ådalslidens SK och 
Holafors Ryttarförening
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Höstjakt 
För femte året i rad anordnade 
Jägarförbundet Resele-Ådalsliden 
i oktober en jaktdag i Fängsjön 
för barn och ungdomar.
Det var en fin höstdag med runt 
10 grader, inte helt molnfritt och 
kanske lite vindar men i allafall 
inget regn. 15 barn och nästan 

lika många vuxna samlades för 
att prova på harjakt, fågeljakt och 
älgjakt. Det bjöds på fika och korv 
och SCA upplät marken i närom-
rådet kostnadsfritt just för denna 
dag. De som ville fick även testa 
att skjuta med salongsgevär på 
måltavla. Under dagen sågs en tjä-
derhöna, en tupp och även färska 
älgspår. 
Fem hundförare ställde upp med 
sina hundar; Gunilla Gustafsson, 

Johan Åkerlund, Jocke Gustafsson, 
Ulf Kårén samt Peder Ragnarsson.

TACK alla inblandade och Jägar-
förbundet för en trevlig dag! Våra 
jaktintresserade ungdomar och 
framtida jägare har många duktiga 
lärare omkring sig att inhämta kun-
skap ifrån. Vi hoppas så klart på en 
fortsättning även nästa år. 

Text och foto: Erika Olofsson

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

God Jul och 
Ett Gott Nytt År!
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Här kan du köpa

grushinkar
70:-/st

ICA Nära Rítzéns Livs

Friskvård i Näsåker

Ljusrummet är öppet 
 Ett trevligt samtalsrum 

i vintermörkret
Nyhet! ansikts/huvud/nacke

massage, healing
energimassage

Inspiration
Julklappstips! Tavlor och 

presentkort
Välkommen att boka tid!

Nina Pudja
070-21 24 225, 0622-101 34
God Jul och Gott Nytt År!

 TryckerieT i SollefTeå     Tfn 0620-156 30     
Bruksvägen 18, 881 41 Sollefteå      www.alinea.se

Vi tackar Byalaget för fortsatt förtroende!

Behöver du 
också trycksaker? 

Vi trycker allt från kuvert 
och lösblad till magasin. 

Ring oss!

MOTORELEKTRISKA I NÄSÅKER AB

Omlindning, service och försäljning av:   
 – Elmotorer
 – Dränkbara pumpar
 – Generatorer
 – Startmotorer
 – Bilelektriska tillbehör

Tfn: 0622-301 45

Lennart: 070-342 57 40, Folke  070-223 83 51
Storgatan 47 • Näsåker

Önskar vi alla kunder 
och vänner

Sture och Zacke

Vi erbjuder: Hembakat tunnbröd, getmese från Meåfors, honung, 
ekologiska tvålar,  doftljus, rosenljus som skiftar färg, 

förkläden till små bagare, jordgubbsmarmelad, Gnomy’s änglar, 
hantverk från lokala tillverkare och lite loppisförsäljning. 

Julmarknad den 6 december
Öppet mellan 13–17, då bjuder vi på glögg och hembakta pepparkakor. 

Annars öppet varje fredag mellan 13–17.

God Jul och välkommen önskar Marit

Jul i Lilla Butiken

Urhuset, Lärkvägen 1, Näsåker • 073-815 00 89
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Hösten är vacker! Bilderna är tagna runt 
Näsåker med omnejd. Jag tröttnar aldrig på 
att ströva omkring i skog och mark, i tystna-
den helt för mig själv. Bara jag, naturen och 
känslan av frihet. 
Året börjar närma sig sitt slut och jag, säkert 
som många andra, försöker få ihop säcken. Min 
är nästan full. Och väldigt tung. Den innehål-
ler livets alla pusselbitar. De passar inte alltid 
med varann, men ibland kan det vara givande 
att bygga det ändå. Någonting lär man sig alltid. 
Jag vet bara inte var jag ska lägga den! Säcken. 
Den passar inte under granen. Där ska ju jul-
klapparna ligga. Inte i källaren heller. Där är det 
redan överfullt. Kanske i garaget, men det vore 
dumt, då kommer jag snubbla över den jämnt 
och bli påmind om skräpet jag borde gjort mig 
av med för länge sedan. Den bördan kan vara 
tung att bära. Jag får helt enkelt göra mig av 
med den på det bästa sätt jag vet. Jag tar med 
mig den ut i skogen, gräver ett stort hål, stop-
par ner den och gräver igen hålet igen. Och vips 
så är säcken tömd och bokslutet gjort. Visuellt 
så klart! Men det känns genast mycket lättare. 
Nya säckar väntar alltid på att bli fyllda. Men 
har man lärt sig hur man ska knyta ihop de och 
göra sig av med de är det lättare att börja på nya. 
De undangömda skatterna kan man alltid gräva 
fram igen om man får för sig att man behöver 
de. Bara man inte glömt bort vart man grävt 
ner de. Det vore ju trist. Men då kanske man 
kan ägna sig åt andra saker. Som att granska 
stjärnorna på himlen till exempel. De är också 
vackra att titta på, och kan berätta mycket för 
oss. Om vi vill lyssna...

When life knocks you down, 
roll over and look at the stars.

Gott slut!

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

Fulla säckar
och sinnesro 
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Telefon/fax: 101 78
Verkstad, Åsmon: 301 13

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

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

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

Julklappstips!
Presentkort, lunchkuponger, 

fiskegrejer med mera...

Vi har stängt 
19 december – 31 januari

Välkommen åter!

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

Marit 073-815 00 89

2 st stora lägenheter, ca 100 kvm 
fördelat på 3 rum och kök
Storgatan 15, Näsåker

Är du intresserad? 
Hör av dig till oss 
så berättar vi mer.
Tel. 0622-107 00
sjalander@telia.com

UTHYRESHustomten 
Näsåkers Alltjänst

önskar alla våra kunder 
en riktigt God Jul 

och ett Gott Nytt År!

BYALAGET

N
ÄS Å K E R S  S A M V E RKAN

Byabladet

Arrangörer, företagare, 
föreningar med flera

– garantera din annonsplats!

Kontakta Birgit Lidström, 
0727 22 11 20

birgit.lidstrom@yahoo.se

Tack för att du annonserar 
i Byabladet!

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

www.nipoptik.se

Hos oss får
du kompetens,

valfrihet
och omtanke

Välkommen!
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Ungdomsgårdens Halloween
Fredag 30 oktober var det Halloween-disco på 
Ungdomsgården i Näsåker.
Ett fyrtiotal barn och ungdomar kom för att dansa, 
leka, tävla, spöka och ha roligt tillsammans. Just den 
här kvällen kunde man, förutom att köpa gott fika i 
kiosken, få skrämmande ansiktsmålningar, färglägga 
monsterbilder och måla egna ljuslyktor.

De äldre ungdomarna höll i tävlingar som ”dans-
stopp” och ”luftgitarr” där alla deltagare gav sig hän 
med liv och lust.

Text och foto: Anna-Maria ”Mia” Andersson

Yxmannen Patricia, Pumpan Max och Monstret Lo. Finalister i luftgitarrtävlingen – Elvira och Molly.

Full fart i ”dans-stopp” tävlingen.

Nu har vi lördagsöppet 14 – 17 varje lördag tom v 10.
”Varmbad” vecka 50, 2, 5 och 9 onsdag – lördag. 

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

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

Jultider
Badet är stängt 24 – 28/12
29/12 16 – 21
30/12 13 – 16
31/12 – 1/1 Stängt
2/1 14 – 17
3 – 4/1 Stängt
5/1 16 – 21
6 – 7/1 Stängt
8/1 16 – 21
9/1 14 – 17

Sista insläpp en timme före 
stängning.
Simhallen stänger en halv- 
timme före badtidens slut.

Telefon: 0622-68 30 20, 073-275 18 43
bad.nasaker@solleftea.se

Gilla oss på
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Tel: 301 43

Hamptjärnsvägen 18, Näsåker • Mobil 070 640 54 02

Lia Bil- & Däckservice
Däck av de flesta fabrikat till marknadens lägsta priser!

• OKQ8 oljor och glykol i lager (20 l dunkar)
 Vid köp av 200 liters fat – fritt hemkört!
• Aspen miljöbränsle i lager
• Bahco hylsnyckelsatser i lager, 
 värmepistoler, borrkassetter och kapskivor
• Nu även återförsäljare för Olssons i Ellös
 – traktordelar, filter med mera...
• Tudor bilbatterier till bästa pris!

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

7-års jubileum!

Jag har fina julgåvor både för kvinnor och 
män. Läckra plattänger till ungdomarna 
eller varför inte en bra läggnings-
vätska/skum till mormor och farmor.
Presentkort är alltid uppskattat!

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!

Vi finns säkrast i verkstaden mellan 8:30–11:30, även tidsbokning
God Jul och Gott Nytt År önskar vi er alla!

Jubileumserbjudande!
Köpa tre produkter – betala för två!
Gäller under hela december

Varmt välkomna in till mig! Jag har öppet 
ända fram till den 23 december.
UTVALD SALONG! Jag använder MATRIX. Utan ammoniak och doft.

Önskar er en fin jul 
och ett gott nytt år!

BYALAGET

N
ÄS Å K E R S  S A M V E RKAN

ByabladetGör som Roger,
annonsera i Byabladet!
”Jag har fått många nya kunder 
i närområdet tack vare att jag 

annonserar i Byabladet” 

Roger Nilssons Måleri AB
.



34   •   Byabladet

Skicka lösningen senast den 21/2 till Birgit Lidström, Kornellgatan 2, 256 68 Helsingborg. Första rätt dragna lösningen 
vinner en Trisslott. Märk kuvertet ”Byakrysset”.  Glöm inte namn och adress. Lycka till!

Byakrysset 4 • 2015

Namn:________________________________________________   Adress:________________________________________________________________________

 
bl@one.se

S T R U N T-
P R A T

Ä R  D E T
S O M  Ä R
G E N O M -

F Ö R T

I N T E
K L A R A

P R Y D E R
U N I -

F O R M E R

L I T T E -
R Ä R

H E TÄ R

D E N
Ä R  E N

P R I M A T

J U L-
K L A P P

F I N A
F E S T E N

D E  Ä R
R A N S O -

N E R  T I L L
H Ä S TA R

Ö D L A
D E N

B R U K A R
B A G A R E

S T R Å -
L A N D E
Ä M N E

S E R E N A

G E R
S T Ö D

M A R T I N
L U T H E R

I  U S A

L E D D E  F N

M Å N E  &
P R Ä S -
T I N N A

I N T E
S O M

A N D R A

S T R Ö M M A R  B A K Å T

D E  S E R V E R A S
U R  S N I P O R

M I N D R E
S TO R L E K

N Ö T E N

K V I N N A
O C H

S TA D

U P P-
R O R S -

M A K A R E

M I T T  I
N I A N

I  S A LT

PÅ  E N
D E L

V A R O R

D O C K A B E T Y-
D E R

I B L A N D
S E X

M Å L-
T I D E R
E F T E R

F E S T E N

A M E R I -
K A N E R N A

D R O T T-
N I N G

L Ä S K
U TA N
K O L-

S Y R A

M A G M A N

B I L D -  O .
T E C K E N -

G Å T O R
B R O A R

Ö V E R
V Ä G A R

G A T T

OSTADIGA
D E N  

R I N G L A R  
F R A M G A S -

D Å L I G
V A R I A N T

F LY D D E
R E G N E T S TA T  I

V Ä S T-
A F R I K A

M E D
S I E R R A

K O R T
M E D D E -

L A N D E

T V Å
L I K A

S J Ä LV-
L J U D E L A K

L A N D -
S K A P S -

D J U R

K A N
S T O P PA

B L O D

N O R M A N  S O M
S K R E V  ” D E  N A K N A

O C H  D E  D Ö D A”
M Å N G A  I  K L A S S E N

K Ö N
Ä R  I N T E
D E T  M O -

D E R N A

I N -
G R I P E R
A K T I V T

T V Å  S O M
S P E L A R

I H O P

E G N A
N A T I O -

N A L-
PA R K

S M Å -
S K R A T T

I  A L N Ö
V I O L-

S TA D E N

V I D
TJ Ö R N

A L I A S
R E D E

E L L E R
G R Y T

Ä D E L-
M E TA L L

F I N
F O R M

E N
H U V U D -

S TA D  
PÅ  E N

M E D E L-
H A V S Ö

G E  U T  I
T R Y C K T

F O R M

V R I D E R
M A N  PÅ

S T Ö R R E
A N TA L

V I T S A S
D E T  O M

G Ö R
TJ U V E N

U TA N
L O V

Å S I K T S -
U T BY T E

K L A S -
S I S K
K O L A

H Å L L E R
L Å D A

D J U R
M E D

R A G G

H O N
F I R A S

I  J A N U -
A R I

L A N T L I G
O C H

G R O V

M Ö R K
M U S L I M
I  N O R D -
A F R I K A

H A R
FA N S



Byabladet   •   35

Nästa nummer kommer ut 17 mars
Skicka artiklar och annonser senast 28 februari

 
bl@one.se

&

&

S K I L J E -
T E C K E N

A T T  B E -
H Ä R S K A B A D A S

O C H  B L I
R E N

K A N
V A R A

K N E P I G
T R I L L A

O C H
T R A L L AE D E R A D E

V Ä L J A
B O R T

Ä R  D E N
K N Ä P PA

E N  Ö  I
L I L L A
B Ä LT

S M I D I G
M E TA L L

B L I R
R I P O R

D A L-
K A R L A R

G L O B B E -
T R O T T E R

G E R
C H A N S

T I L L
K L I P P

FÄ L L E R
U T S L A G

E L D A S
U P P

L E D D E
N I C O L I N

F I S K-
O L J A

E R-
S A T T E S

A V
E U R O

I N T E
R U S A
M E N

S K E N A

S T R Ä N G -
I N S T R U-

M E N T

L I N J A L
S O M
K A N

B Ö J A S
K A M R A T-

K L U B B
V A S S
K A N T

S P R I N G A

B E R G S -
L E J O N

D A N S A S
O F TA
I  K I LT

L E N A  I
” A L L A

Ä L S K A R
A L I C E ”

M E R  Ä N
B A R A
N Ä R A

S Ä N D E R
I  I TA L I E N

Ä R  E N
A K T S A M

L E V E R
K A N S K E  I
A B I D J A N

S T I R R A
N Y H E T S -

BY R Å
I  U S A

D E  G E R
B Ä T T R E
P R I S E R

D E
B R U K A S

V I D
B Ö N E R

J U S S I  &
N O C O L A I

R Y K TA

E N  A V
B R Ö -

D E R N A
R A U S I N G

V Ä S E N
S Ä N D S

B R E V E T
T I L L

PÅ  S Å
S Ä T T !

T R A V E  I
S K O G E N

M U N T-
L I G A

G N Ä L L A

P I N S A M T

B R Ö T S
FÄ LT-

S PA T  PÅ
K O R T

PÅ  K O R T

D E N
D Å L I G A
V A N A N

F Ö D S
D E T

B A R N  PÅ

Ä R  D E N
S O M  Ä R
R I K T I G T

N E R E

V A D A R-
FÅ G E L

S I T U A -
T I O N E R

H J Ä L P T E
J A S O N

S K R I V I T
N E R

S TA R K
PJ Ä S

K Y LT

Z A C H A -
R I A S

D E N  K A N
V A R A

O S A L I G

S Ä T TA
M A S K

PÅ
K R O K E N

H A N
V I L L  G Ö -
R A  A N D -
R A  I L L A

K Ä N N A
L Ä N G -

TA N

N O R M A
I  S T R E J K-

F I L M

L I T E N  P Y S
F L E M I N G

P R I V A T

S N YG G T
S M A L

Ä R  D E N
N Y E  I

G A M E T
E R B I U M

F O R D -
M O D E L L

K R O N -
B L O M

H A R
F Y R A

S I D O R

” S O TA R E ”

M Ä R K S  I
Ö R O N E N

D E N  K A N
V A R A

F Ö R  T E

G I C K
D E T  F Ö R

V I D E -
B E C K

T U S E N

K
K L

L
L K

K

L

P

P

P

O O

O

N
N

N

N

M

N

M

Ö T
T
R T

T

R

L
Ö E R

R

E

R

E

RT
R

U G A
A A
S

S
SA

D
SA

A AS
A

A
A

V

I

I
I
R
ERT

G Ä

P UF
E ED I IN M
R E

E
A

A
A A A

A

S

S

I G
G

N
N

N

V R R R

E

L
L

I T E O
A V A

A
S

A AH O R

T

R

L
G A

S
S

D

A

D O R N Ö K B
B BE ERP I V L A

D

AR
E

T

R T
T

R
E

E E
I S S

S

A

A

SD
I

IM D A A
AA A D

N
K N N

M N
M N N N N

K T T
ER

R E
RT R R

Ä G Ö I
A K A

A AE E D A N
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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.

Vinnare är Emma Tidén, Östersund som vinner en 
Trisslott. Grattis!

14 insända lösningar. 

mars • vår

Glada Byarutan

Vid en skidtävling i Holmenkollen kom bäste norrman 
först på femte plats. Dagen därpå kunde man läsa i de 
norska tidningarna:
”Norge visade i går sin höga klass vid skidspelen. Det 
krävdes fyra utlännigar för att slå en norsk gutt.”

– Hörde du inte att jag bankade i väggen i går kväll, frå-
gade grannen.
– Jodå, men det gjorde inget för jag spelade jättehög musik 
till långt in på småtimmarna.

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

TV-reparatör hade kallats till 
gamla paret Svensson.
Han möttes i dörren av fru Svens-
son som sa:
– Tv:n går bra nu.
– Jaså?
– Ja, vi kom på min man och jag 
att vi hade råkat byta glasögon med 
varandra…

Bygdemålsforskaren till lokalbefolkningen:
– Brukar ni i den här byn säga ”jag dog” eller ”jag 
dödde”?
– Här säger vi ingenting när vi är döda, din tokstolle!



thermia.se/inverter

Du vet redan att du kan spara mycket pengar på att installera  
en bergvärmepump. Utmaningen är att göra affären så bra 
som möjligt, genom att välja rätt märke och rätt modell. Vi 
är säkra på att nya Thermia Diplomat Inverter kommer till- 
godose dina behov. Kontakta oss så berättar vi allt du behöver  
veta om framtidens energisystem.

PIONJÄREN INOM  
VÄRMEPUMPAR

* Med styrning: Då värmepumpen är  
installerad i ett värmesystem som styrs  
via värmepumpens reglerdator.   
Utan styrning: Då värmepumpen ej är kopplad  
till ett värmesystem, samt utan att räkna med  
funktionen hos den inbyggda reglerdatorn. 

A+++

Med styrning*

A++

Utan styrning*

Vi tackar vår fina personal, kunder 
och leverantörer för gott samarbete 
under det gångna året och önskar er 
alla en riktigt...

God Jul och 
ett Gott Nytt År!
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