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Omslagsbild: Emil och Erika Olofsson gjorde som 
många andra och tände ett ljus för vården. Ett femtio-
tal ljus ställdes upp i labyrinten utanför Urhuset den 
3/11. Och i Sollefteå samlades över 5000 ljus för att 
visa stöd för Sollefteås BB som ska läggas ner. 
Foto: Anna Erika Olofsson

Den ljusa sidan 
finns också
Banken stänger, Bi-Draget stänger, ja, årets julnummer rymmer 
en del tråkiga nyheter. Men samtidigt berättar vi om nya initia-
tiv som tas av människor som ser utvecklingsmöjligheter för såväl 
turism som företagande i allmänhet. Och om allt går vägen kommer 
en nybildad Röda Kors-grupp att kunna öppna upp en ny Second 
Handbutik någon gång nästa år. 

Redaktionen vill också passa på att tacka alla som annonserar i 
Byabladet, det är tack vare er som vi kan finansiera tryckning och 
distribution av tidningen.

Och till alla i Näsåker, ni kommer väl ihåg att tända en marschall 
den 4:e december.

God jul och Gott Nytt År önskar redaktionen
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I Resele finns långt utvecklade planer på hur byg-
den ska kunna utveckla småskalig naturturism. 
Ett större projekt är på gång och nu vill företräda-
re för projektgruppen komma till Näsåker för att 
resonera kring hur ett framtida samarbete kring 
detta skulle kunna se ut.
– Nuvarande turistverksamhet är ofta ganska spre-
tig, en familj från Tyskland eller Nederländerna reser 
knappast till Resele eller Näsåker enbart för att äta 
en middag på Myregården, besöka Hällristningsmu-
seet eller fiska i en aldrig så fiskrik sjö, säger Mats 
Fagerström som är PR-konsult och en av de drivande 
bakom projektet.

Han pekar på att det saknas organiserade aktiviteter 
kring jakt, fiske, friluftsliv och bygdens historia.

– Verksamheterna behöver paketeras, presenteras och 

marknadsföras på ett bra sätt. Då kan vi locka hit naturin-
tresserade turister, inte bara från Sverige utan från konti-
nenten och kanske då främst från Tyskland och Holland, 
säger han.

En nyckelperson i det påtänkta projektet är nyinflyttade 
Maaike Smit från Holland som har startat upp Resele 
Adventures tillsammans med sin man Ibe Moerman.

– Många som bor här är hemmablinda, men ju längre 
bort människor bor, ju mer exotiskt uppfattar man 
landskapet. Jag ser en enorm potential här, säger hon.

Nu vill projektgruppen ha kontakt med alla som på ett 
eller annat vis är intresserade av att utveckla småska-
lig turism i Näsåker med omnejd.

Så håll utkik efter en kallelse inom en relativt snar 
framtid.

Åsa Hedman,  Byalagets styrelse

Ordförande:

Åsa Hedman, 070-244 61 71 
a.hedman@icloud.com

Övriga ledamöter:

Daniel Berlin, 070–686 32 24
danielberlin79@hotmail.com
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florian.bohn@gmx.de 
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christer.borg@alvraddarna.se 

Lahja Brandt, 070-310 80 08 
lahja81@home.se 

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

Anders Näsström, 070–571 45 81
anders.nasaker@gmail.com

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

Byalaget Byalaget Näsåkers Samverkan, Lissvägen 1, 880 30 Näsåker. BG 5015-6207  
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Småskalig naturturism
Resele vill samarbeta med Näsåker
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ÅSK 90 år
Ådals-Lidens sportklubb bilda-
des 1926 och firar därför i år 90 
år som aktiv idrottsförening.

Detta uppmärksammade vi genom 
att ha en allaktivitetsdag lördagen 
den 24 september. Under dagen 
visade våra fyra sektioner upp sin 
verksamhet och alla som ville fick 
också möjlighet att gratis prova på 
aktiviteterna.

På kvällen bjöds aktiva ledare samt 
personer med förtroendeuppdrag 
inom föreningen in till middag på 
Församlingshemmet. Det innebar 
att vi var ungefär 60 personer som 
njöt av god mat och skön sång av 
Annelie Björklund. Under midda-
gen steg Urban Sjödén upp och höll 
ett tal där han påpekade vikten av 
att ha en aktiv sportklubb i byn och 
hur fantastiskt det är att ett sådant 
litet samhälle har lyckats med att 
hålla föreningen vid liv i 90 år. Det 
är något vi alla kan hålla med om.

Festkommittén med Annelie Ols-
son, Annika Sjödahl och Sofia Fjäll 
i spetsen hälsar att de ser fram emot 
100 års jubiléet! 

Styrelsen ÅSK
genom Anna-Maria Andersson

Foto: Anna-Maria Andersson, Marie Lundin

Sören och Anna från Skidsektionen lärde ut hur man vallar skidor.

Nazari laddar för att skjuta in många poäng på Fotbollssektionens trekamp. Anders 
instruerar medan Anton och Ester hejar på.

Hela familjen Björklund/Kårén underhöll 
med skönsång.

Annelie, Greger och Saga minglade inne 
på kansliet.
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Arvid lyfter tungt och Kristoffer ger råd om bästa teknik. Gymmet Kraftkällarn drivs 
av Motionssektionen.

William, Molly och Simona gick hela tipsrundan och fick sedan fika på kansliet.

God mat och glad stämning på Församlingshemmet på kvällen.

Tre fina priser lottades ut bland de som 
hade alla rätt på tipsrundan. Vinnare blev 
Eva Edberg, Sören Persson och Mo Bentsen 
Kronlid.

Birgit Olofsson var snäll och lånade ut 
gamla handlingar om klubbens historia, 
bland annat noteringar som Bojan Olofsson 
gjort när klubben bedrev bingoverksamhet.
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När området kring Nävernäsan 
skulle bli ett naturreservat såg 
Länsstyrelsen till att pengar sat-
sades på en ordentlig upprust-
ning. Lars Kårén hyrdes in på 
entreprenad och fyra mannar har 
jobbat i totalt cirka fyra veckor 
att göra klart. 
Lars tog hjälp av Lo Eriksson, 
Lasse Englund och Todor Bezhenar 
tillsammans har de sett till att det 
blivit en rejäl uppfräschning. 
– Vi har lagt en ny spång över 
myren så nu kan man nu ta sig dit i 
lågskor säger Lo Eriksson. 
– Stugan är upprustad med ny 
skorsten och kamin och vi har 
målat fasaden. Utanför står ett nytt 
fikabord och tillfixad eldstad, det 
gamla skithuset brände vi upp och 
byggde ett nytt och så blev det en 
ny vedbod. Så nu ser det snyggt och 
städat ut. 

Brandtornet som ska ha byggts 
runt 1938 skulle rivas för en 15–20 
år sedan. Det var SCA som ägde 
marken men de tillfrågade Brand-
mannaklubben om att ta över 
arrendet som är någon hektar runt 
Nävernäsan. Nu har istället Läns-
styrelsen hand om marken eftersom 
det är naturreservat medan Brand-
mannaklubben är ägare av bygg-
nationerna. Berget Nävernäsan är 
också Sollefteå kommuns högsta 
punkt på 510 meter över havet. 
– Det sägs att man ska kunna se tio 
kyrktorn, på en klar och fin dag kan 
man se en del av Höga kusten-bron 
samt kyrkan i Edsele – det är tio mil 
till båda ställena, avslutar Lo. 
Så passa på att åka upp innan vin-
tern kommer, och ta gärna en sväng 
till Mobodarna också för där har de 
också varit och fräschat upp.  

Text och foto: Anna Erika Olofsson 

Nävernäsan har fått ett lyft

Daniel Berlin tog sig upp i brandtornet med den milsvida utsikten.
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Själanders Fastighetsförvaltning 
AB, med ägare André Själander, 
har byggt en ny tankstation för 
diesel bredvid Flintabaren uppe 
vid Riks 90. Idén var Andrés, som 
såg möjligheterna att minska den 
tunga biltrafiken inne i byn, spe-
ciellt vid skolan. Tidigare har 
Själanders Åkeri haft tankstatio-
nen vid åkeriets lokaler vid Stor-
gatan. – Det blir bättre för hela 
samhället, menar André.

André tog kontakt med Shell som 
tyckte idén var bra, därefter köpte 
Andrés Fastighetsförvaltning två 
fastigheter i närheten av Flinta-
baren. Själanders åkeri har haft 
helentreprenad för själva anlägg-
ningsarbetena vilket bland annat 

inneburit asfaltering av ytor. 
Chaufförerna har ett rum med fika-
möjligheter, men det är inte bara 
yrkeschaufförer eller Själanders 
Åkeri som kan njuta av den nya 
stationen. Alla, alltså även privat-
personer, som har ST1-, Shell-, 
Master- eller VISA-kort kan tanka 
diesel på stationen. Bensin har man 
valt att inte erbjuda kunderna, efter-
som det redan finns en sådan station 
i byn, och det skulle orsaka onödig 
konkurrens. Man kan också erbjuda 
tillsatsmedlet AdBlue, en ammoni-
aktillsats som minskar utsläppen av 
farliga kvävedioxider i alla motorer 
som drivs med diesel. 
Stationen förvaltas och ägs av 
Själanders Fastighetsförvaltning 

AB och invigningen skedde tors-
dag 13 oktober.
Samtidigt gör man nu en satsning 
på en ny butik mitt i byn i sina loka-
ler på Storgatan med namnet Truck-
enbutiken. Där ska säljas allt som 
har med bilar att göra, men också 
byggprodukter, eller som André 
säger: ”Allt som har med hemmet 
att göra på byggsidan”. 10 procent 
av försäljningen i butiken under 
december månad har man bestämt 
ska skänkas till Cancerfonden. Ett 
initiativ som gör att vi rekommen-
derar butiken för inköp av praktiska 
julklappar.  

Text och foto: Christer Borg

Ny tankstation vid Riks 90



8   •   Byabladet

Den 14 november var sista dagen som Handelsban-
ken i Näsåker hade öppet. Nu hänvisas kunderna 
till Ramsele eller Sollefteå beroende på vilket 
ärende de har.

När kontoret stänger avslutas en nära 90-årig epok. Han-
delsbanken kom till byn 1929 och inrymdes ifrån början 
i det Näsströmska hemmanet. 1931 flyttade man till det 
nuvarande bankhuset som då var nyuppfört och ägdes av 
Petter Olsson. Då fanns också Postsparbanken mitt emot 
hotellet. Under 50-talet öppnades en Jordbrukskassa som 
höll till mitt emot Ica, men som namnet anger var den 
endast avsedd för jordbrukare. 1977 när Jordbrukskas-
san ombildats till Föreningsbanken och blivit en bank för 
alla öppnade de ett kontor i Centrumhuset. Vid samma 
tid skapade Posten den statliga PK banken. 

Tre banker i byn
Under 1980- och 90-talet fanns det alltså tre fungerande 
banker i lilla Näsåker. Så småningom upphörde Fören-
ingsbanken med kontanthantering och stängde för gott 
i mitten av 00-talet. Några år efteråt stängde Posten sitt 
kontor. Men Handelsbanken fanns kvar. För bara några 
år sedan höll man öppet tre dagar i veckan, men sedan 
dess har nedmonteringen gått snabbt, för ett år sedan 
upphörde kontanthanteringen och i somras stod det klart 
att banken skulle stänga. Inga protester har hjälpt. 
– Det är klart att samhället förändras, men det hindrar 
inte att det känns väldigt trist när servicen försämras, 

säger Jan ”Bank-Janne” Olsson som arbetade i 33 år på 
banken innan han gick i pension 2003.
Under hela hans tid hade banken öppet fem dagar i 
veckan. I mitten av 90-talet hade man cirka 1100 kunder 
och i en annonsbilaga från 1993 står det att marknadspo-
sitionen betecknades som stark.
– Nej, den här utvecklingen hade jag inte kunnat före-
ställa mig då, men det är väl bara att gilla läget, säger han.

Text och foto: Åsa Hedman

Inga mer bankärenden
i Näsåker

Handelsbanken etablerades i Näsåker 1929 och har funnits i sina nuvarande lokaler sedan 1931.

Jan ”Bank-Janne” Olsson visar en broschyr där Handelsbanken vill 
satsa på Norrland.
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Näsåker har i nuläget ingen hemsida. Men det går 
ändå att få tag på mycket information om vad som 
händer och sker via olika grupper på Facebook. 

Här presenterar vi ett axplock av olika grupper där man 
kan gå in och hämta information, ställa frågor eller dis-
kutera någonting. 
Den i särklass största gruppen är ”Näsåker” som med 
sina 1100 medlemmar är perfekt att besöka om man vill 

ha koll på vad som händer i trakten eller vill slänga ut 
en fråga eller informera om någonting. 
”Ådals-Lidens församling – Vår historia” är med 
sina 630 medlemmar också en stor grupp som är popu-
lär hos dem som är intresserade av bygdens historia.
Nedan tipsar vi nästan enbart om grupper och sidor som 
finns på facebook. Så klart har många föreningar också 
egna hemsidor, men de har vi inte med här. 

Näsåker på nätet

Offentliga grupper:

ÖVERGRIPANDE:
• Näsåker
• Näsåkers Byalag
• Hem & Skola i Näsåker/Ungdomsgården i Näsåker

IDROTT
• Näsåkers skidbacke ÅSK
• ÅSK gympa
• Holafors Ryttarförening

KULTUR/HISTORIA
• Ådals-Lidens församling – Vår historia
• Markusgården (Har även hemsida för bokningar: 
   Markusgården: www.markusgarden.se
• Club Sebastian
• Nämforsens Kvinnominne

ÖVRIGA
• Näsåkers skoteråkare
• Mobilsamåkning Junsele/Resele/Näsåker
• Näsåkers föräldragrupp
• NÄSÅKER fastigheter till salu

PLATSER
• Näsåkers Badhus
• Nämforsens hällristningsmuseum
• Ådalslidens SK
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Helkväll med Näsåkersmusiker
15 oktober var det dags för en 
efterlängtad konsert på Hotell 
Nämforsen. Urkult arrangerade 
och bjöd på enbart lokala för-
mågor under en hel kvälls musik. 
Hotellet öppnades igen speciellt 
för denna gång och de som ville 
kunde förboka mat som serve-
rades innan konserten började 
klockan 20.00.
Arrangemanget gick under nam-
net ”Näsåker Live”, och Malin & 
Markus (Spjuth) började med visor 
och gitarrkomp och fin stämsång. 
Efter en kort paus spelade gruppen 
Inspirit med Crescendokören, med 
blues och gospel. I gruppen ingår 

Per Schultz, gitarr och sång, Putte 
Kihl, gitarr och sång, Olof Sjögren, 
bas och sång, samt Anders ”Lasen” 
Engstrand på trummor. 
Därefter vidtog den kanske mest 
efterlängtade gruppen, Mustat Sil-
mät, som som vanligt underhöll 
med sånger och musik från den 
romska kultursfären. Bejublat, som 
alltid, men det var å andra sidan alla 
som deltog under kvällen. I Mustat 
spelade Olov Sjögren, slagverk, 
Putte Kihl, sång och gitarr, Örjan 
Schwieler, bas och sång, Kjelle 
Landberg, dragspel och sång, Per 
Schultz, gitarr och sång, Christer 
Borg, slagverk, Ingvar ”Iggi” Hel-

lentin, gitarr och sång, Maria Kihl, 
rytminstrument och sång, och Sara-
Li Segerström, fiol.
Sist avslutades kvällen med lite mer 
”lätt” musik att dansa till, och det 
var Vispers som stod för den delen. 
Vispers bestod denna kväll av Putte, 
Olof, Örjan, och Christer Borg, 
med stöd denna kväll av Iggi. 
Sällan har det varit så mycket folk 
på hotellet som denna kväll, sam-
mantaget uppskattas det att över 
200 personer, de allra flesta boende i 
Näsåker med omnejd, fanns på plats. 

Foto: Anna Erika Olofsson, Christer Borg 
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Dans på skolan
Danspedagogen Ian Butler från danskompaniet Norrdans med säte i 
Härnösand besökte Näsåkers skola för att hålla workshop i modern dans.
Det är full fart från första början. Under en dryg timme leder han 1-3:orna 
lekfullt men bestämt genom olika övningar där de utforskar rytmik och 
rörelse. Leken pendlar hela tiden mellan snabb aktivitet och att vara helt 
stilla. Han instruerar och ger kommandon som det gäller att hänga med i. 
Eleverna springer mellan ett fiktivt Näsåker, Härnösand eller New York 
eller blir till lejon eller björnar. De väljer sin favoritfärg bland sjalar och 
dansar loss i fri dans. De dansar med varandra och var för sig för att plöts-
ligt stanna upp i rörelsen och så bli levande igen.
– Det var jättekul, roligast var att hoppa, säger Jenny Edlund. 

Text och foto: Åsa Hedman



12   •   Byabladet

Inga hemligheter 
i Ritzéns falukorv

Varannan tisdag, när Mikael Ritzén har sin ”lediga 
dag” från sin Ica-butik, gör han korv i slakteriet på 
Högenvägen. Ett stående inslag är falukorven.
Fem timmar brukar det ta från malning, hackning, 
blandning, stoppning, torkning, rökning och kokning 
till färdig korv. Byabladet får följa med i processen som 
är en del i en snart 80-årig tradition. Det var Mikaels 
farfar Lanz Ritzén som i början av 30-talet köpte en 
T-ford med trälåda därbak och körde runt i bygden och 
köpte upp djur som han och brodern Werner (som se-
dermera emigrerade till Kanada) slaktade, styckade och 
sålde vidare.

Samma recept idag
Sedan öppnade bröderna affär på Storgatan och produ-
cerade charkvaror i slakteriet på Högenvägen, vars falu-
korv i folkmun kallades ”lanses” och var vida omtalad.
Mycket har förändrats sedan 30-talet, då till exempel jul-
skinkorna saltades ner i stora kar och lutfisken ställdes i 
ordning för försäljning till jul. Ändå sker tillverkningen 
av falukorv efter ursprungsreceptet med undantag för att 
allt kött idag kommer från grossister.

– Jag gör samma falukorv, frukostkorv, prinskorv och jul-
korv som min farfar gjorde när han började, säger Mikael.

Viktigt med smaken
De flesta av maskinerna är från 40-talet, tror Mikael. 
Både korvhacken och köttkvarnen kommer från nu-
mera nedlagda T3 och härstammar från den tiden rege-
mentet tog hand om hela proceduren att förvandla hela 
djur till färdig korv och andra charkvaror.
Det finns stränga regler för vad den patenterade falu-
korven ska innehålla och fetthalten får inte överstiga 23 
procent, men kryddblandningen är Mikaels egen, i alla 
fall proportionerna. Han betonar hur viktigt det är att 
smaka på smeten.
Ibland blir det falukorv special med exempelvis vitlök 
eller extra mycket peppar om kunderna så önskar.

Nå, kommer korvtillverkningen att fortsätta 
till en fjärde generation?
– Det vet jag inget om, vi får väl se, ler Micke på sitt 
sedvanligt finurliga vis.

Text och foto: Åsa Hedman

Mikael håller liv i 80-årig tradition.
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Historik:
Ritzéns matvarubutik fanns ifrån början i ett litet 
timmerhus som låg ungefär där Centrumhuset 
(tidigare HSB-huset) ligger idag. När HSB-huset stod 
klart flyttade Ritzéns in i lokalerna som idag hyrs av 
second hand-butiken Bidraget. I mitten av 60-talet 
flyttade rörelsen till sina nuvarande lokaler som de 
köpte av Wessblads. Mikaels pappa Jörgen tog över 
rörelsen 1972 och 1987 var det dags för Mikael att 
kliva in och axla ansvaret. Butiken driver han sedan 
dess tillsammans med sin fru Anna och dottern 
Mikaela. Själva slakteriet finns kvar i samma lokaler 
på Högenvägen 3.

Ingredienser i falukorv:
Nötkött
Fläskkött
Potatismjöl
Vatten
Kryddor
Askorbinsyra
(Fetthalten får inte 
överstiga 23%)

Kryddblandning:
Cayennpeppar
Svartpeppar
Vitpeppar
Muskot
Lökpulver
Salt och socker

Rätt kryddning är en del av falukorvens signum.

Under anläggningstiden av kraftverken och ett 15-tal år efteråt 
körde Ritzéns runt till byarna kring Näsåker med en varubuss.

En ung Lanz Ritzén på försäljningsresa.

Korven kokas i ca 20 minuter innan den kyls ner.
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Vill du skriva om ditt liv?
Bär du också på drömmen att 
skriva om ditt liv? Du är inte 
ensam. Många gör det, längtar 
efter att få berätta om händelser 
i livet och erfarenheter. Men det 
blir inte alltid av att man tar tag 
i drömmen. Det tar tid att skriva 
och tänk om ingen vill läsa? Och 
tänk om de man skriver om blir 
sårade eller arga? Eller om man 
minns fel? Eller skriver dåligt?
Tvivlen slår till och listan på själv-
kritiska argument kan bli hur lång 
som helst. Men längtan finns kvar. 
Under alla år som skrivkurslärare, 
redaktör och spökskrivare har jag 
mött så många som vill skriva om 
sitt liv. Berättelser om andras liv, 
självbiografier och biografier ver-
kar också vara något som lockar 
många läsare. Man är nyfiken och 
söker igenkänning och tröst i an-
dras livshistorier. 
Jag tror att om längtan vägrar släp-
pa trots att man kanske har bestämt 
sig för att inte skriva, om den finns 
kvar oavsett, så tyder det på att be-
hovet är starkt. Och det behovet ska 
man gå till mötes om själen ska få 
ro. Man måste ju inte skriva för all-
mänheten, man kan skriva för sin 
egen skull, eller för de allra när-
maste. Jag är själv väldigt glad över 
min mormors memoarer, skrivna på 
skrivmaskin, och min morfars brors 
memoarer, även de skrivna med 
skrivmaskin, på sådant där tunt 
flygbrevspapper dessutom, så att 
typerna slagit hål i pappret. De har 
bland annat gett mig svar på olika 
beteenden och traditioner i släkten, 
inspiration och stolthet över mitt 
ursprung.  
Varför skulle inte dina barn, barn-
barn och barnbarnsbarn känna det-
samma?
Självklart kan man också känna 
behov av att skriva om sitt liv utan 
att låta någon annan läsa texten. Att 
skriva om det man varit med om, 

känt, och tänkt kan ge översikt, och 
man ser mönster i det hela. Det är 
läkande i sig, händelserna på pärl-
band ter sig inte lika slumpartade 
eller eventuellt meningslösa. Jag 
har själv skrivit dagbok på regel-
bunden basis sedan jag var 13 år, nu 
är jag 52 år. Jag har säkert fyllt 80 
skrivböcker. Det har hjälpt mig att 
förstå mig själv bättre, se utveck-
lingen och framför allt varit ett stöd 
för mig under skrivandets gång. 
Dagboken har varit min närmaste, 
mest förtrogna vän. Där kan jag be-
rätta allt, och bara jag får läsa. 

Som spökskrivare får jag framför 
allt förfrågningar om att skriva 
böcker självbiografier åt folk. Hit-
tills har jag spökskrivit samt varit 
redaktör för sammanlagt åtta själv-
biografier och håller på med den ni-
onde. De har handlat om sjukdom, 
om släkten ända bak till 1700-talet, 
om cancer, om en handikappad per-
sons resor, om yrkeslivet, om upp-
växten på 1930-talet, om flykt, om 
andliga upplevelser etc. 
Man kan alltså välja och avgränsa 
ämnen och perioder när man skri-
ver om sitt liv. Det kan vara ett sätt 
att lättare komma igång. Bestämma 
sig för att skriva om olika jobb man 
har haft. Om olika adresser man har 
bott på. Om människor som gjort 
intryck på en. Om ett andligt upp-

vaknande. Om att gå igenom en hel 
sjukdomsprocess. Om att flytta till 
ett annat land, och livet där.
Om du vill komma igång med att 
skriva men tycker det är svårt att 
veta var du ska börja kommer 
här några förslag: 
• Du kan spela in på band i band-
spelare eller direkt i en app i mobil-
telefonen, där du berättar vad du för 
stunden vill berätta eller minns, och 
sedan skriva rent (eller ber någon 
annan att skriva rent). 
• Du kan skriva ner olika minnen på 
lösa lappar för att senare vidareut-
veckla dessa scener och ta hjälp av 
fantasin. 
• Du kan göra återbesök i olika 
miljöer – då kommer ofta minnen 
tillbaka. Ställen där du bott, arbetat, 
gått i skola. 
•  Du kan lyssna på musik och äta mat 
från den tiden, titta i gamla tidningar. 
Prata minnen med släktingar som 
kanske minns mer än du själv.  
När man börjar skriva ner minnen 
så sätts en process igång. Ju mer 
man tittar tillbaka, desto fler min-
nen dyker upp. Men i olika takt. Det 
kan ta tid också, man får ha tålamod 
och vänta in och göra anteckningar 
under tiden.
Låt det första utkastet, den första 
textversionen, bli som den blir. Det 
viktiga är att man får ner berättel-
sen och de minnen man vill ha med. 
Att man skriver ner allt från första 
till sista sidan. Sedan kan man ta itu 
med redigering.  
I februari-mars börjar en kvälls-
kurs i att skriva om sitt liv, som 
jag ska hålla i. Vi kommer troli-
gen träffas sex gånger, en kväll 
varannan vecka. Håll utkik om 
närmare information i gruppen 
Näsåker på Facebook, samt på 
anslagstavlorna på Coop och Ica.  

Johanna Wistrand
www.storydoktors.se    
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Julkonsert i Ådalslidens kyrka 
den 10 december
Lagom till förra årets julfirande släppte Sofia Karlsson 
och Martin Hederos det gemensamma albumet ”Stjär-
nenätter, sånger om julen”.  

Albumet har hyllats av kritikerna och dess efterföljande jul-
turné visade sig vara en ständigt utsåld succé. Nu ger sig duon 
åter igen ut på julturné och Urkult har glädjen att få meddela 
att Ådallidens Kyrka i Näsåker är ett av de ställen de kommer 
att besöka. Glitter, frost, stillhet och värme, välkommen till en 
konsert där julkänslan sträcker sig långt bortom glöggkoppar 
och paketpapper. Vi i kulturflödesgruppen är väldigt glada att 
kunna bjuda Näsåkersborna på kultur av det här slaget. Just 
under julkonserter skapas ofta en fantastiskt stämning och at-
mosfär, och denna tycker jag är något utöver det vanliga! 
Ni som vill vara säkra på att få en plats, komihåg att gå in på 
Urkults hemsida och boka förköp i tid.  

Malin Spjuth

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 4 december kl 15.

Vi tror att det skulle skapa en unik magi och bli 
extremt effektfullt för en sådan liten och un-
derbar 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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Nyinflyttade Kristoffer Svensson Sellin i Holafors vill 
starta en företagarförening i Näsåker.
– När kreativa människor möts skapar man bra saker, 
säger han.
Själv arbetar han med sälj- och marknadsfrågor i sitt 

GOD JUL
& GOTT 
NYTT ÅR!

Solatum Hus&Hem önskar

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

GOD JUL
& GOTT 
NYTT ÅR!

Solatum Hus&Hem önskar

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

Vill starta 
företagarförening

egna bolag och har ett förflutet som butikschef inom 
ICA, COOP och Martin Olsson.
– Jag tycker att det finns väldigt stor potential i Sol-
lefteå i allmänhet, och Näsåker och Västraregionen i 
synnerhet. Vi har en mer unik miljö än i Åre och mas-
sor av människor som drivs av att utveckla och bevara 
vår kommun, vilket man verkligen ser i uppslutningen 
kring sjukhuset.
Han tror att möjligheten att utveckla företagande inom 
allt från de traditionella branscherna (turism, handel 
och lokalproducerade livsmedel) till mer kunskapsba-
serade branscher som arkitektur och programmering är 
mer än möjligt.

Inspirerande miljö
– Vem skulle inte vilja ha kontoret för sin reklambyrå 
med utsikt över Näsåkers nipor? Mer inspirerande miljö 
får man leta efter. 
Tanken är att kunna skapa en arena för existerande fö-
retag samt de som funderar på att starta. Han vill börja 
med att bjuda in till ett allmänt informationsmöte för att 
utröna hur intresset ser ut.
– Vi kan använda kontakter i organisationer som Före-
tagarna och liknande för att få draghjälp och även bjuda 
in Näringslivsenheten och Åkroken Business Incubator.
Kristoffer vill också gärna se ett samarbete med Junsele 
och Ramsele företagarföreningar.
– Och Resele, så klart, säger han.

Text: Åsa Hedman 
Foto: Anette Bodén
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Efter 25 år stänger Bi-Draget. Men samtidigt pågår 
planer på att butiken ska kunna drivas vidare i Röda 
Korsets regi.
Inom kort kommer Second Hand-butiken Bi-Draget på 
Storgatan att upphöra. I alla fall i nuvarande regi. Or-
saken till den planerade stängningen berättade vi om 
i Byabladets höstnummer. Då var Bidragets styrelse i 
färd med att försöka finna någon lösning som skulle 
göra att butiken kunde fortsätta att hålla öppet. Bland 
annat fanns funderingar om Erikshjälpen skulle kunna 
ta över, men då dessa enbart vill ha storskaliga butiker 
föll det alternativet bort.

Bi-Draget upphör

– Så, nu ger vi upp, nu är det bara att stänga, säger Ulf 
Breitholz.
Fram tills butiken stängs definitivt, säljer man ut det 
som finns till halva priset.
Men därmed inte sagt att affären trots allt kan komma 
att öppna upp igen och drivas vidare i en annan regi.

Röda Korset kanske tar över 
När Byabladet går i tryck håller en Röda Kors-grupp 
på att bildas i Näsåker. Tanken är att den ska ingå i en 
ombildad Röda Kors-krets som får namnet Västra och 
ska omfatta de västra orterna i Sollefteå kommun.
– Det kommer att innebära mycket formalia och pap-
persarbete innan en ny organisation och struktur är i 
hamn, säger Anna Gideonsson Ritzén.
– Men jag hoppas att vi ska kunna öppna en Second 
Hand-butik i Röda Korsets regi senast nästa höst.
Anna efterlyser folk som är intresserade av att vara med 
i den nya Röda Kors-gruppen att hålla utkik efter infor-
mation eller tala med henne direkt.
– Det är roligt om det blir många åldrar och både inflyt-
tade och urinvånare som är med i gruppen, säger hon.

Åsa Hedman

Den 15 december är det dags för populära Win-
dows igen. Det är dansensemblen Norrdans tra-
ditionella skyltfönsterföreställning som gör an-
halt i Näsåker för att uppträda i ett av fönstren 
på Ingelas Café.
Under en halvtimme serveras underhållande, 

korta koreografier för alla smaker av dansarna.
– Det blir garanterat uppskattat, säger Börje 
Fredriksson från arrangerande kulturförening-
en Club Sebastian.
Föreställningen är gratis och passar alla åldrar.

Dags för dans på Ingelas
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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*
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Tack till alla som kom på 
stödmötet för familjen Bezhenar
Arrangörerna för stödmötet, 
bland andra Jenny Schwieler 
Staaf och Marie Lundin, är tack-
samma och glada över stödet som 
visades på Markusgården lörda-
gen 8 oktober. Över 70 personer 
kom för att diskutera lösningar 
på utvisningshotet som hänger 
över familjen Bezhenar. 
– Det känns varmt och ombonat i 
Näsåker när man ser hur många 
som är beredda att hjälpa till i en 
krissituation, säger Marie. En eloge 
till vår underbara by!
Nu när tidningen går i tryck har pap-
pan i familjen, Todor, fått ert arbete. 
Så nu är det upp till Migrationsver-
ket att bedöma familjens framtid.

 Text: Christer Borg. Foto: Marie Lundin



Stort TACK till alla resenärer som åkte med 
Lionståget på Liabanan sommaren 2016

Lions Club Näsåker

Tillsammans tuffade vi in 47 847 kronor. Pengar som vi nu kan skänka till olika behövande 
– lokalt, nationellt och internationellt

Några av verksamhetsåret 2016–2017 insamlingsmål:

• Världens Barn

• De glömda barnen

• Lions Jubileumsinsamling för barn och ungdomar 
i Sverige

• Lokala människor som söker ett bidrag

• Rekommenderade insamlingsmål från Lions Sverige

• Rekommenderade insamlingsmål från Lions 
Distrikt 101N

• LCIF = Lions Clubs International Foundation
Lions cancerforskningsfond 
vid Umeå Universitet

Vi ska läsa bestsellern ”Trädens hemliga liv” av den tyske skogvaktaren 
och författaren Peter Wohlleben. 
Boken kom i svensk översättning nu i höst. Jag tänker att vi cirkelmedlem-
mar kan träffas hemma hos varandra varannan onsdagkväll med början den 
1 mars och tala om boken och eventuellt äta en enkel soppa. Om vi har lust 
kan vi tillsammans ha andra kringaktiviteter som t. ex. trädutställningar, besöka 
reservat, skogsmuseum, plantskolor och ordna föreläsningar. 
Bokcirkeln kommer att vara i ABFs regi och gratis för deltagarna.

 Marie Aleman, 073-656 61 82
Bilder lånade från You Tube

Välkommen till en 
läsecirkel i Näsåker

Byabladet   •   19
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Nu har vi öppnat våran butik! 
Har du julklappsbekymmer? Kom in till oss så hjälper vi dig! 

Under december månad kommer vi att skänka 10% av alla 

                       intäkter från butiken till   

Öppettider 

Vardagar 7:00-16:00 

God jul & gott nytt år! 

Vid frågor eller funderingar kontakta gärna vår butiksansvarig  

Micke Nilsson 070-372 49 43, Storgatan 41 880 30 Näsåker 

J-Ps läckra snickerskaka

J-Ps Krubb      Tugg& 
Lager 1:                  

150 g smör            
3 dl socker
1 dl kakao
3 ägg
1 tsk salt
2 dl rismjöl

Lager 2, vit nougatkräm:
1 äggvita 
1/2 dl ljussirap
2 dl socker
1/4 dl vatten
2 stora nävar jordnötter

Lager 3, kolakräm:
1,5 dl grädde
1,5 dl socker 
1,5 dl ljussirap
20 g smör

Topping
200 g ljus blockchoklad

Hej på er, njut av en riktigt läcker glutenfri snickerskaka i advent. Ta sedan hand om er 
och ta vara på juletiden och det nya året. Vi ses och hörs, J-P

Sätt ugnen på 175 grader.
Lager 1:
Klä en springform med bakplåtspap-
per, smält smöret. Blanda samman 
alla delarna utom smöret. Slå sedan 
över det smälta smöret och arbeta 
in det. När det svalnat något grädda 
i ca 25 min. Skaka kakan lite i slutet 
av gräddningen den ska vobbla lite 
när den är klar. Låt svalna en stund.

Lager 2:
Vispa äggvitan till hårt skum. 
Koka de övriga delarna till en nou-
gatkräm, använd en ugnstermo-
meter, den ska koka till 150 grader. 
Blanda sedan i nougatkrämen sam-
tidigt som du vispar äggvitan, vispa 
ca 1 min. Blanda sedan i jordnöt-
terna och bre krämen över kakan.

Lager 3, kolakräm:
Koka ihop allt förutom smöret till 118 grader, använd ugnstermometer. När den 
kokat ihop och blivit en kräm så klickar du i smöret. Slå krämen över kakan och 
låt stelna till.

Topping:
Smält chokladen över vattenbad och bre det över kakan, låt stelna.Foto: Phan
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När? Lördag den 11 februari med start kl. 17.00

Var? Hemma hos varandra sedan avslutas kvällen på Hotellet

Kostnad: 100 kr / person

Vilka kan vara med? Alla över 18 år, med ca 30 minuters 
avstånd in till Näsåkers centrum

Anmälan: Till Dorte eller Helen

Arrangörer: Några glada Näsåkersbor

    Minst nio par måste anmäla sig för att Matstafetten ska 
    bli av, men det är trevligare ju fler vi blir.

Hur fungerar en matstafett?
Alla par (det behöver inte vara “äkta” par utan även kompisar, 
släktingar och kollegor är välkomna att delta) kommer bjuda 
sig själva plus två andra par på antingen förrätt, varmrätt eller 
efterrätt, inklusive den dryck som ni tycker passar till.
Cirka en vecka innan Matstafetten går av stapeln kommer ni få 
ett brev hem i brevlådan. Där står det vilken måltid som ni ska 
bjuda på. Rätten ni bjuder på är helt och hållet upp till er själva 
men tänk på att det inte är maten som är poängen i det hela 
utan SÄLLSKAPET!
Alltså vid varje måltid möter ni två nya par och efter varje av-
slutad rätt öppnas ett nytt kuvert, där det står vart vartdera par 
sedan skall förflytta sig, för att inta nästa rätt. 
– Spännande va’!? Och så himla roligt tycker vi. Vill inte 
du också vara med?

 Allt gott, hoppas vi ses!
Marie Lundin, Bettan Sellgren, Dorte Skulasson 
och Helen Linde

Anmäl dig redan nu till Dorte 073-065 77 69 eller Helen 070-677 52 19 
via sms eller ring på kvällstid. Uppge ditt namn, din adress och ditt 
telefonnummer, samt ev allergi eller intolerans.
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Luciafirande i Näsåker
–    S ö n d a g  4  d e ce m b e r    –

Luciasmyckena sponsras av Vattenfall. 
Tack till Ådals-Lidens församling, Salongen 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 4 december i Ådals-Lidens kyrka kl 18.

Bella Eriksson Vialetta Zancuskaya Veronica Östlind Anna Persson Jasmine Mähler

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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Här kan du köpa

grushinkar
70:-/st

ICA Nära Rítzéns Livs

Ingelas Café

Storgatan 23, Näsåker • 0622-105 10

Jullandgångar: 100:- 

Köp dina julkakor hos oss!

Görs på beställning

4:-styck
gäller 1–23/12

Tel. 070-620 25 55

Utflykt till Mobodarna
I det vackra vädret den 19 september gjorde vi en utfärd med Hans Edin 
och Risto Kinisjärvi. Där jobbade fyra man med att hägna in fäboden med 
en ny gärdsgård. Marie Aleman

Hans Edin, Lars Kårén, Anders Lundkvist, Anders Engström, Lars Englund och Risto 
Kinisjärvi som håller i en stor blomkålssvamp som skulle räcka till ett skrovmål 
för hela sällskapet.

Hemtrevnad på vägg i boa med arbetslag från förr.

Vilorum för skogsarbetare och 
trötta vandrare.

Kaffe och lingonpirakka.
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Lia Industriprodukter
i samarbete med Lia Bil och Däck AB

Hamptjärnsvägen 18, Näsåker • 070 640 54 02

Nu smyger vi i gång vår försäljning i uppfräschad lokal!

Vi strävar hela tiden till att du som kund ska 
kunna handla hos oss till låga priser 
– små omkostnader = små priser!

q	Beckers färger och tillbehör

q	Tapeter tas hem på beställning

q	Industriverktyg, biltillbehör, trädgårdstillbehör  

q	Återförsäljare för Dormer Tools borr och gäng-
 verktyg, Panasonic skruvdragare, Bosch elverktyg,
 Luna verktyg och maskiner, Olssons i Ellös traktordelar

q	Bahco handverktyg, Gelins KGK, Procurator skydd, 
 Gelia elmaterial, OK Q8 smörjmedel med mera...

 Det vi inte har hemma beställer vi hem med kort varsel!

3

3

3

3

3

Swish 
– handla säkert och kontantfritt 
I takt med att kontanter för-
svinner mer och mer och lokala 
bankkontor lägger ner kommer 
nya sätt att betala och handla 
varor och tjänster på. Ett sådant 
sätt är Swish. 
Swish är en mobilapplikation som 
du kan överföra pengar, betala och 
ta emot med. Visserligen krävs det 
att du har en så kallad smartphone, 
en mobil som du kan ladda ner appar 
till. Men har du en sådan är det värt 
att skaffa appen. Den kostar inget 
och är busenkel att använda. trans-
aktionerna överförs direkt - nästan 
lika snabbt som pengar i handen. 
Fördelarna är många, du behöver 
inte tänka på att ha kontanter på dig 
hela tiden, du kan snabbt betala för 
något du vill köpa från en privat-
person förutsatt att de har Swish. 
Du kan föra över pengar till någon 
annans konto och de kan använda 

dem direkt. Kanske är ni ett gäng 
ute och käkar, istället för att krångla 
till det och dela på notan betalar en 
för kalaset och de andra ”swishar” 
över pengarna. Eller så ”swishar” 

du pengar till ditt barn så hen kan 
gå på bio. Samt betalar inträde till 
ett evenemang. Du behöver hel-
ler inte ge ut ditt kontonummer till 
okända om någon köper något av 
dig. Nackdelar då? Ibland är det 
ju bra att inte ha kontanter då det 
är mindre risk för impulsköp. Men 
med Swish kan du ju köpa oavsett, 
så håll koll på dina inköp. 
Hur säkert är det då? Swish är 
kopplat till din bank via bank-ID 
och du måste logga in och bekräf-
ta ditt köp, viket gör att ingen kan 
komma över dina uppgifter om du 
tappar din mobil. Det kostar inget 
att ladda ner, men kolla ifall din 
bank tar avgifter vid transaktioner. 
Säljaren får inte ta ut någon extra 
avgift för tjänsten. 
Så ladda ner och ”swisha” – det för-
enklar livet på landsbygden avsevärt! 

Anna Erika Olofsson

Hitta dina 
julklappar hos oss!
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J U L K L A P P S T I P S

    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

För predikoturer, se
annonser i TÅ torsdagar eller 

www.svenskakyrkan.se
/adalslidenspastorat

Pastorsexp tfn 0622-100 21

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

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

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

Välkommen till
advents- och 

julgudstjänsterna 
i våra församlingar

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

Vi har stängt för säsongen
Välkommen tillbaks i maj!

Från oss alla till er alla
en riktig God Jul och 

ett Gott Nytt år!
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JULKLAPPSTIPS! 
Köp presentkort på Bad, 
Spa, Spinning eller Gym.

Jultider
23/12 16 – 19
Badet är stängt 24 – 26/12
27/12 16 – 21
28/12 13 – 16
29/12 Morgonsim 06 – 8:30
30/12 16 – 19
31/12 – 2/1 Stängt
3/1 16 – 21
4/1 13 – 16
5/1        Morgonsim 06 – 8:30, 16 – 19
6/1 Stängt
7/1 14 – 17

Sista insläpp en timme före stängning.
Simhallen stänger en halvtimme före badtidens slut.

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

Gilla oss på

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

Teater Allena/Lasse Åkerlund gästspelade i Näs-
åker på Markusgården den 22 oktober.
På eftermiddagen gavs den fina ”Godnattstunden” för 
stora och små.
På kvällen utspelades ”Mac Beth”, en stand up tragedy 
med mycket splattereffekter, på ett bord framför den 
vuxna publiken. Den slutliga striden stod mellan en varm-
korv och en tomat. Somliga åskådare skrattade så tårarna 
rann, några förfasade sig.
Efter föreställningen serverades Bullens pilsnerkorv och 
lättöl i foajén. 
På hela taget – en lyckad afton!

Marie Aleman, Näsåkers teaterförening

Gästspel på 
Markusgården

Mac Beth”, en stand up tragedy. 
Bild lånad från scenkonstportalen.riksteatern.se

Godnattstunden handlar om uppmuntran, ömhet, respekt och kärlek, 
bland annat.
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Telefon: 0620 - 175 75
Centrumplan 7 • Sollefteå
Ramsele: 073 821 75 75

www.nipoptik.se

Hos oss får
du kompetens,

valfrihet
och omtanke

Välkommen!

À la carte • Pizza • Grill
Kebab • Sallader
Öl- och vinrättigheter

Månd-tors: 11-20 • Fred: 11-21 • Lörd: 12-21 • Sönd: 12-20

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

Entreprenadmaskiner
Mark- och vägarbeten
Snöröjning mm

Friskvård i Näsåker

Ljusrummet är öppet 
 Kom när vintermörkret blir 

svårt och ta Ljusterapi
Massage, Healing

Ortobionomi, Samtal
Nyhet! Öronakupunktur

NADA punkter
Julklappstips! Tavlor, 
presentkort, liniment

Välkommen att boka tid!
070-21 24 225, 0622-101 34
God Jul och Gott Nytt År

önskar Nina Pudja

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

God Jul och 
Ett Gott Nytt År!

Den 1 oktober var det fjärde året i rad som berät-
tarkvällen Skrömt och skröna genomfördes i Nils 
Olofs i Lidgatu. 
Arrangörer var som tidigare år Lidgatu byalag. Även 
denna gång leddes kvällen av GöLe, Göran Stenmark 
och Lena Eriksson, vilka framförde låtar och histo-
rier som i huvudsak berörde Junsele och Ådals-Lidens 

socknar, varvat med deltagarnas fantastiska berät-
telser. Lokalen var fullsatt och alla verkade trivas i 
dunklet i den mysiga storstugan. Byalaget serverade 
en välsmakande soppa i pausen och flera röster höjdes 
för en berättarkväll även nästa år.

Foto: Britt Stenklyft

Skrömt och skröna i Lidgatu
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Allt inom VVS
och värmepumpar

 Telefon 070 692 23 98
 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!

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!

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

Välkomna in! Shoppa 
dina julgåvor hos mig

För första gången sedan starten 2008 
kommer Salongen vara stängd på 
skyltsöndagen eftersom jag nu hjälper 
lucia och hennes följe med håret. 
Men under hela december har jag fina 
julklappserbjudanden.

Vill tacka er för det gångna året och önska 

er alla ett gott nytt år, på återseende! Marie 

Tel: 301 43
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Skicka lösningen senast den 20/2 till Birgit Lidström, Porfyrvägen 32A, 269 41 Östra Karup. Första rätt dragna 
lösningen vinner en Trisslott. Märk kuvertet ”Byakrysset”. Glöm inte namn och adress. Lycka till!

Byakrysset 4 • 2016

Namn:________________________________________________   Adress:________________________________________________________________________

DOMHERREN FÖREKOMMER I HELA
SVERIGE UTOM I HÖGFJÄLLET. BOET

FODRAS INVÄNDIGT MED GRÄS,
FJÄDRAR OCH HÅR. DET

BYGGS AV TUNNA GRENAR OCH...

HANAR OCH HONOR BIDRAR
LIKA MYCKET TILL UTFODRINGEN

AV UNGFÅGLARNA. DOMHERRENS
FÖDA KAN BESTÅ AV SPÄDA BLAD

OCH INSEKTER, MEN MEST AV... 
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Byakrysset 3 • 2016
TILLSAMMANS MED BL.A. BLEK

TAGGSVAMP OCH TRATTKANTARELL
INGÅR KANTARELLEN I...

KANTARELLERNA KALLAS IBLAND
SKOGENS GULD. DE FÅR SIN FINA

GULA FÄRG AV...
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”HAR D U SETT HERR KANTARELL,  BORT I  ENEBACKEN?
HAN KOM DIT I  FÖRRGÅR KVÄLL. . .
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Lösning på Byakrysset 3 • 2016

Prenumeration
Alla hushåll i Näsåker får
Byabladet. Övriga i Sverige
kan prenumerera. För endast 
200 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 2016 • Årgång 17

Manusinlämning för julnumret senast 6 november

Marknadsdagi Näsåker sid 3

                                                  Nya ägare till gamla Posten sid 23                                                  

Vinnare är Ewa Wahlgren, Värmdö som vinner en 
Trisslott. Grattis!

15 insända lösningar. 

mars • vår 

Glada Byarutan

En man är bjuden på middag hemma hos en gammal vän. 
Mannen lägger märke till att varje gång vännen tilltalar sin fru 
så avslutar han meningen med ”älskling”, ”gulleplutt” eller – 
min lilla sockertopp”. Mannen imponeras av detta, eftersom 
paret har varit gifta i över 50 år. När frun är ute i köket säger 
mannen till sin vän:
– Jag tycker att det är fantastiskt att du efter alla dessa år fort-
farande kallar din fru för älskling och gulleplutt hela tiden.
– Ja, visst är det, svarar mannen. Synd bara att jag glömde
bort vad hon heter för tio år sedan.

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

Nästa nummer kommer ut 16 mars
Skicka artiklar och annonser senast 
26 februari

Brad Pitt fick ett nej av Lill Lindfors när han friade.
Anledningen lär vara att Lill inte ville ha namnet Lill Pitt.

Göran Sandman

– Är du klar med julgodiset?
– Ja, men det tog nästan 
knäcken på mig.

Under nyårsfesten vänder sig den unge mannen till sin vän 
och ber att få en cigarett.
– Jag tyckte du gav ett nyårslöfte att sluta röka, säger 
vännen.
– Jag håller på och slutar, säger den unge mannen, just nu 
är jag mitt i fas ett.
– Vad är fas ett?
– Jag har slutat köpa.



ODR Samhällsinformation

        
Hos oss hittar du marknadens enda Svanen-
märkta värmepumpar. EU-certifierad utbildning 
inom värmepumpsinstallationer.

Sture: 070 649 39 81 • Illern: 070 284 91 11

Välkommen till Stureplan!
Vi har mycket bra ha grejer inför vintern

Motorvärmarkabel Defa och Calix m m, kupevärmare, isskrapor, snösopar, spadar, 
glykol, K- och rödsprit, spolarvätska, oljor, tändvätska, lampolja, lysfotogen, tenol, 

spisbränsle, värmeljus, marshaller, led fick- och pannlampor, batterier och mycket mera

Storgatan 47, Näsåker

–  Rör/VVS, bygg, el, måleri
–  Biltillbehör, kem och olja
 även 20–25 liters dunkar
–  Kioskvaror, glass, korv och fika
–  Tvätthall
–  Presenter och presentkort
–  Gasol från Primagaz
– Batteribyten klockor

Öppet alla dagar till minst 21.00, ofta längre. Ring gärna och kolla, viss flex
Tel. 0622-101 70 • www.sturesror.com

Vi säljer fiskekort! 
Stort utbud av 
fisketillbehör
 

Kom in och värme dig! 
Kaffe, te, choklad, caffe latte, espresso, cappuccino, wiener melange: 10:- /koppen

Delicatoboll (originalet) mazariner, wienerbröd, bullar: 10:- /st


