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Halloj föreningar
och alla andra!
Så är årets sista nummer av Byabladet 2017 klart. Det innehåller 
både tillbakablickar och dito framåt. I tidningen får du ett axplock 
av allt som händer och finns i Näsåker. Vi tackar för alla bidrag vi 
fått in.

Och vi skulle kunna berätta så mycket mer om du som läsare, före-
tagare eller föreningsmänniska i ännu större utsträckning hjälper 
oss genom att skicka in bidrag. Det vore till exempel toppen om 
olika föreningar utsåg en ”pressansvarig” som ser till att inför varje 
nummer av Byabladet passar på att marknadsföra och berätta om 
vad föreningen gör.

Vi vill också tacka alla som annonserar i Byabladet. Det är tack vare 
era annonser som vi har råd att trycka och distribuera tidningen.

En God Jul och ett riktigt Gott Nytt År 
önskar redaktionen
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Snart är det jul igen, men oj vad denna höst gick 
snabbt! Som vanligt kommer det ett lugn över byn 
när hösten bryter av sommarens långa ljusa period. 
Vi i Byalaget har också tagit det lugnt och har bara haft 
ett möte under hösten. Men snart är det dags för snö, vin-
ter och alla helger, då vi får chansen att lysa upp tillvaron 
med tända ljus och glitter. 

En tradition som nu inte bryts, men byter riktning är att 
de aktiviteter som i många år pågått på Markusgården 
under skyltsöndagen nu flyttas till hembygdsgården, där 
bagarstugan och brandmannamuséet kommer att vara 
öppet för besökare. Arrangörer är Lilla Butiken, Lions, 
Näsåkers Brandmannaklubb, Ådals-lidens hembygds-
förening och Byalaget.

I bagarstugan kan man få se hur tunnbrödsbakning går 
till och givetvis också köpa nybakta bröd. Det blir glögg- 
och fikaförsäljning samt givetvis kolbullar och korv för 

den som är sugen. Lotterier och aktiviteter för barnen ut-
lovas och självaste jultomten delar ut godispåsar till bar-
nen. Det hela börjar 14.00 den 10 december och kommer 
avslutas så att alla som vill hinner till Luciakröningen i 
kyrkan 18.00.

Tanken är att vi ska få lite mer av gammaldags julmark-
nad genom denna förändring, och vi önskar er alla varmt 
välkomna! 

För er som kommer till hembygdsgården och julmark-
naden finns också möjlighet att träffa oss i Byalaget. Vi 
kommer att ha ett par bord på plats och vi tänker och 
hoppas att ni kommer med synpunkter och idéer om vårt 
arbete, både inom Byalaget och givetvis kring arbetet 
med Byabladet, tidningen som du nu håller i handen.

Christer Borg
Foto: Lars Jonasson, Britt-Inger Lidström
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Ett ojämnt och blött elljusspår 
som ofta fördröjde färdigstäl-
lande utav skidspår, var orsaken 
till att skidsektionen ville satsa på 
ett torrt och fint ”året runt spår”. 
Vi beslutade att söka bidrag för att 
kunna rusta upp spåret. Vi skulle 
kunna få bidrag från Idrottslyftet 
och ifrån bygdeavgiftsmedel. 
Lars Lundgren som är ordförande 
i sportföreningen ÅSK:s huvud-
styrelse höll kontakten med dem. 
Många möten blev det för Lars, 
Sören Persson och Svante Hamberg, 
ifrån skidsektionen. Vi behövde 
bland annat ha nyttjanderättsavtal 
med markägarna. Den kontakten 
tog Sören och Svante hand om. Inte 
mindre än sju berörda markägare 
kontaktades och de ställde välvil-
ligt upp på detta avtal. 

Vi har ansökt om 600 000 kronor 
och vid dagens datum har hälften 
beviljats av bygdeavgiftsmedel. Vi 

väntar på besked ifrån Idrottslyftet 
men det kan komma att dröja ända 
inpå nästa år. Så vi i sektionen, Skid-
sektionen i ÅSK, beslutade att sätta 
igång ändå. Sektionen, skall också 
bidra med eget arbete och 60 000-
100 000 kronor av eget kapital.

Arbetet är igång, en grävare har gått 
runt spåret, dikat och jämnat till 
ytan. Vi lägger en markduk i botten, 
fyller med 15 cm krossgrus sen 
toppar vi med ett finare material. 
Det beräknas att det kan komma att 
behövas 2 400 ton grus, Själanders 
åkeri utför arbetet.

Därefter skall alla 75 lampor runt 
spåret bytas ut till energisnåla led-
lampor och många stolpar behöver 
riktas upp. 

Vi har märkt en ökning av motionä-
rer både unga och äldre, även flera 
åkare ifrån grannbyarna och ifrån 
Sollefteå. Det känns mycket roligt 
och är positivt för oss och Näsåker. 

Därför ser vi det angeläget att till-
handahålla ett bra spår så tidigt som 
möjligt. Vi har därför med mark-
ägarnas goda vilja röjt och avverkat 
en mängd träd, för att snön lättare 
skall nå marken i spåret. 

Vi kommer få ett fint spår som 
kommer kunna användas året runt 
för skidåkning, löpning eller pro-
menader. 

Tyvärr har vi dock sett en ökning 
av hundbajs runt och i spåret, även 
kring området vid skidstugan och 
skidbacken. Detta är en plats som 
alla skall trivas på och där vi alla 
framför allt barnen skall kunna 
tumla runt. Även bilar och andra 
fordon har varit och kört sönder 
spåret. Det får inte förekomma! 

Text och foto: 
Svante Hamberg, ÅSK Skidsektion

ÅSK:s skidsektion
rustar upp elljusspåret 
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Här bowlar Harry på Millies och Martas station.

Det var en kall fredagsmorgon den 13 oktober som 
hela skolan gick ”gamla Omsjövägen” till vindskyd-
det ovanför Långtjärn.
Efter vägen fanns frågor uppsatta och när de väl kom 
fram så väntade fem roliga aktiviteter.

Eleverna i sexan var på plats och hade ställt i ordning 
stationerna. Alla kunde prova på bowling, kottkastning, 
hinderbana, ”hitta-fel-i-naturen” och fri scen.

Eleverna tyckte det var kul att vara i skogen, klättra på 
stenar och bygga med naturmaterial. Sexorna har berättat 
att de tyckte det var kul att få planera och ta ansvar för en 
egen aktivitet tillsammans med sina klasskamrater. De 
säger att alla barn kämpade bra på de olika stationerna.

Text och foto: Eva Edberg

Höstpromenad 
till Långtjärn

Samantha blir påhejad av sina klasskamrater när hon 
försöker pricka de olika poängtavlorna med kottar.

Nazari kämpar runt hinderbanan och behåller samtidigt 
potatisen på skeden.
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– En man som inte vet vad en 
12/6-tråd är, han är ingenting att 
ha, skojar Eva Ericson som är en 
av dom som utnyttjar PRO:s väv-
stuga på Ängsvägen i Näsåker.
Tonen är rå men hjärtlig, det mun-
huggs flitigt i vävstugan som är 
inrymd i en av bostadsbolaget Sola-
tums källarlokaler.

– Vi har roligt nästan jämt, säger 
Jan Bertil Johansson.

– Ja, skriv att vi har skitkul, inflikar 
Sven-Olof Svensson.

I dagsläget är det en stadig grupp 
om fem pensionärer som träffas 
några timmar varje torsdagsför-
middag och väver och gör det som 
behövs för att tyg och trådar ska 
förvandlas till mattor, dukar och 

annat. Kvinnorna sätter upp varpar 
och väver medan männen klipper 
mattrasor och knyter mattfransar.
– Det är rena terapin att gå hit och 
bråka lite med varandra, säger Jan 
Bertil som har specialiserat sig på 
att klippa mattrasor.
När Byabladet kommer på besök 
håller Eva Ericson och Anita Berg-
man på att sätta upp en varp för att 
väva diskhanddukar i samma färger 
som Ångermanlands landskaps-
blomma, styvmorsviolen. Vid en 
annan vävstol är Barbro Altin Erix-
zon i färd med att trä en varp för en 
matta i rosengång.
– Då blir det mycket trampande 
under vävningen, de torsdagarna 
behöver man ingen morgongym-
nastik, säger Anita.

Verksamheten drivs genom studie-
förbundet NBV som står för hyran 
av lokalen där de fyra vävstolarna 
fyller större delen av utrymmet. 

Oftast vävs det trasmattor och 
löpare eftersom dessa är mest 
populära. De färdiga alstren finns 
att köpa på secondhandbutiken 
Byadraget.

– Ibland arrangerar vi lotterier 
också, berättar Eva.

Om någon vill väva en matta åt sig 
själv är regeln att man först måste 
väva tre mattor åt föreningen.

– Tiden går fort här, man har knappt 
hunnit hit innan det är dags att gå 
igen, säger Jan Bertil.

Text och foto: Åsa Hedman

Vävstuga med mycket humor

Eva Ericson är första varpuppsätterska. Sven-Olof Svensson har blivit specialist på knyta 
mattfransar.



Byabladet   •   7

En solig måndag i september åkte 
vävstugegruppen till Ottsjö i akt 
och mening att färga olika tyger 
till vävstugans trasmattor kom-
mande vinter.
Spelar ingen roll vilka färger vi har 
så är det alltid fel färg, enligt väver-
skorna. Vad som vanligen saknas är 
enfärgade tyger. Väl på plats gällde 
det att få vattnet varmt, under tiden 
revs det mattrasor med stor frenesi. 
När så vattnet erhållit önskad tem-
peratur vidtog färgning enligt kon-
stens alla regler. Efter sex timmar 
på en blåsig sjöstrand var det skönt 
att åka hem till värmen inomhus. 
Sålunda nöjda med dagens insats för 
PRO Ådals-Liden – Resele kunde 

de tappra fyra med välbehag slå sig 
ner i bästa TV-fåtöljen och känna 
sig nöjd med dagens insats. De som 
gjorde det var Eva Ericsson, Anita 
Bergman, Sven-Olof Svensson och 
Barbro Altin Erixzon. 

Fredag den 27 oktober bjöd PRO 
Ådals-Liden – Resele hela Liss-
gården på kaffe med tårta och 
underhållning. För underhåll-
ningen stod sju cittraspelande och 
sjungande damer nämligen Mar-
gareta Engblom, Eva Engblom, 
Margareta Blixt, Siv Andersson, 
Asta Sundquist, Margit Ödlund, 
Sylvia Melander och kantor Erland 
Melander på keyboard. Det var ett 
välkommet avbrott i rutinerna för 

de boende att få besök utifrån.

För övrigt pågår bowling med 
tävling i olika former bland annat 
riksserien, för damer gäller 4-man-
nalag och herrar 6-mannalag. Så 
har boulegänget flyttad inomhus, 
fredag klockan 10:10 träffas vi där. 
Handarbetsgruppen träffas i ÅSK:s 
kansli varje vecka även denna 
vinter. Fredag den 15 december är 
det  Lucia med julmat i någon form. 
Vi återkommer med mer informa-
tion senare.

Text och foto: Jan Bertil Johansson

Höstens aktiviteter i PRO
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10 december, kl 14 - 18
Hembygdsgården Näsåker

Tunnbrödsbakning 
med försäljning

Torghandel
Glögg- fikaförsäljning 
Lotterier
Kolbullar och varmkorv
Aktiviteter för barnen
Tomten delar ut godispåsar 
till alla barn mellan kl 16 - 17

Luciakröning i kyrkan kl 18

Varmt välkomna till en mysig 
gammaldags julmarknad!
Arrangörer: Lilla Butiken, Lions, Näsåkers Brandmannaklubb, 

Ådals-Lidens Hembygdsförening och Byalaget

Inspirationen fick vi nere på Myregårdens höst-
marknad, där det var jättetrevligt och mysigt. De 
bakade och sålde tunnbröd och hade lite annan för-
säljning. Då tänkte vi att vi också skulle göra det i 
bagarstugan i Näsåker.
Tanken var från början att vi bara skulle baka och sälja 
tunnbröd men när Markusgården inte skulle ha någon 
marknad där tänkte vi att vi göra ett försök vid Hem-
bygdsgården. Vi tog kontakt med några föreningar i 
byn, som tyckte att det var en jättebra idé.

Vi hoppas att det ska bli en ny fin jultradition i Näs-
åker. Själva marknadsområdet är vid hembygdsgården 
mellan bagarstugan och Brandmannamuséet. Vägen 
kommer att kantas med marschaller från marknadsom-
rådet till kyrkan, där aftonen avslutas med lucia-krö-
ning kl 18. Vi hoppas att det kommer många knallar 
och att det blir lyckat så att det även blir fortsättning 
nästa år. Det går fortfarande att anmäla sig till att hyra 
bord för försäljning till Anna 070-321 37 64.

Text och foto: Marit Åkerlund

Ny jultradition i Näsåker

Näsåkers Badhus, Bibliotek och Medborgarkontor
Jultider Badhuset

Bibblan
/Medborgarkontoret

Fredag 22/12 16-21 9-16

Lördag 23/12 14-17 Stängt

Sönd-tisd 24-26/12 Stängt Stängt

Onsdag 27/12 13-16 9-16

Torsdag 28/12 Stängt 9-16

Fredag 29/12 16-21 9-16

Lördag 30/12 14-17 Stängt

Sönd-månd 31/12-1/1 Stängt Stängt

Tisdag 2/1 16-21 10-19

Onsdag 3/1 13-16 9-16

Torsdag 4/1 06-8:30 9-16

Fredag 5/1 16-19 14-19

Badhuset: 0622-68 30 20, 073-275 18 43
Medborgarkontoret/biblioteket: 0622-68 30 00 • Storgatan 4, Näsåker

Här sitter julmarknadskommittén och spånar. Lars-Olof Eriksson, Anna-Maria Andersson, Göran Borin, 
Anna Nilsson och Johnny Harrelind. På bilden saknas Lars-Göran Mähler och Marit Åkerlund.
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Här är den, Dansarhällan, denna mytomspunna 
plats som en gång i tiden gav sitt namn åt såväl 
den intilliggande myren som den närbelägna åsen. 
Hällan ligger som en spets norrut i Aftonsmyran 
som i sin tur ligger norr om ”Övägen”, den väg som 
sträcker sig mellan Krånge by och Nordanåker i 
Edsele.
I gamla tider var hällan en plats man passerade på väg 
till och från Krånge fäbodar, och den utgjorde en natur-
lig rastplats bland de vidsträckta myrarna. För bopigor 
och getarpojkar var det ett ställe där man kunde vila sig 
en stund eller hitta på skoj. 

I en uppteckning från 1905 berättar ortsbor om hällan: 
”Fotspår, och gropar där de säger gammelpigorna har 
pissat. Det är gult i de där groparna, så det ser ut som 
om det hade varit pissat i dem hela tiden.” 

Hällan lär ha fått sitt namn efter en sägen som finns berät-
tad i några olika varianter, bland annat av Paul Lundin. 
Vittra, en av ”de underjordiska”, eller i Pauls version 
Näcken, sägs ha uppenbarat sig här och spelat på sin fiol 
till flickornas förtjusning. Han visade sig vid ett flertal 
tillfällen och det sägs att han ska ha haft sin bostad under 
hällan. Långhårig och skäggig, men även mörk och stilig 
blev han till slut så bekant med flickorna att han följde 
med dem till fäboden på besök. Dessa möten resulterade 

så småningom i att en av flickorna nio månader senare 
födde ett gossebarn, Erik Jakob.

Paul berättar vidare att Erik Jakob Jönsson (Nässén) 
(1837-1921) med tiden blev en mycket skicklig fiol-
spelman vars hela håg låg till musiken, så till den grad 
att hemmanet i Krånge gick honom ur händerna och 
han blev så småningom bosatt på ett torp i Häxmo. 

Vi vet att han var fiolspelman eftersom han bevisli-
gen enligt bouppteckningen ägde en fiol, och det finns 
även en låt bevarad till eftervärlden som är uppteck-
nad efter honom.

Av nu levande släktingar till Erik Jakob kan vi enkelt 
konstatera att den musikaliska ådran har förts vidare. 
Ett bra exempel är vår egen församlingsassistent Putte 
Kihl, hans brordotters sondotters son.

Vårens utflykt till Dansarhällan utgjordes av åtta entu-
siastiska personer med Sven Frisendahl i spetsen. En 
vacker dag i trevligt sällskap. 

Nu finns även planer på att märka ut platsen och vem 
vet, kanske hällan i framtiden lockar till sig fler spel-
män. Eller vittror!

GÖLE
Göran Stenmark och Lena Eriksson

Läs mer om Nässén på webbplatsen Junsele Spelmän, hembygd.
junselebyar.se/spelman/

Dansarhällan
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Du hittar  
julmaten hos oss!

NÄSÅKER
ÖPPET MÅN-FRE 9–19 • LÖR-SÖN 09–17

SYSTEMOMBUD • BUSSGODS
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Tjohoo vad kul det var! Näsåkers 
andra matstafett gick av stapeln 
i en rasande fart lördag den 23 
september. 18 par hade anmält 
sig och det innebar att vi hade sex 
förrättsadresser, sex huvudrätts-
adresser och sex efterättsadresser. 
Längst ut ifrån byn den här gången 
var nog Norrmoflo, Rå och Lid-
gatu. Efter att vi alla ”kuskat runt” 
hemma hos varandra och intagit 
goda och intressanta smakupple-
velser. Möttes vi till slut, allihop 
på hotellet för en fantastisk kväll 
med den glade och mycket under-
hållande musikkillen Anders Matt-
son. (Även om Näsåkers egen Saga 
Hansson satte ribban för kvällen 
direkt ifrån start men låten ”I natt 
är jag din”.) Många dansade och 
skrattade eller pratade ända tills 
hotellets personal tände lamporna 
och började duka av borden. Kväl-
len var så att säga slut för den här 
gången. 

Vi vi fixargruppen vill säga: Tack 
för att ni kom och tack för musiken 
Anders! 

Så kul och roligt vi hade – såklart 
ska vi även ha det nästa gång…

Näsåkers matstafett 
blev en succé – igen

Pa aterseende!
Marie Lundin, vid tangenterna, 
Bettan Sellgren, Dorte Skulasson 
och Helen Linde

Här fick kvällens huvudartist Anders 
Mattson backa bak för Näsåkers egna 
Saga Hansson. 

Innan gästerna kommer...

Mika Tiainen, Johan Åkerlund, Desirée Barroso, och Åsa Hedman på upptäcktsfärd.

Många bord dukades under kvällen inte 
mindre än 18 olika sittningar fanns det 
under kvällen.

 

Vi har gått igenom alla utvärde-
ringslappar som inte var mindre än 
19 stycken. Tack! Resultatet av dem 
tar vi med oss inför nästa stafett. 
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Mat och dans från världens alla hörn!

28 november kl 18 - 22. Forum Junsele

Anmälan senast fredag den 24 november till: 
Elisabeth Nylander, 070-266 60 90, elisabeth.nylander@solleftea.se

Hjärtligt välkomna!

Busstider:
Vintergården, Helgum 16:15

ICA, Långsele 16:30

Hullsta Gård, Sollefteå 16.45

Handlar’n, Resele 17:10

Konsumparkeringen, 
Näsåker

17:30

Innan gästerna kommer...

Den 30 september var det femte året i rad som 
berättarkvällen Skrömt & skröna arrangerades 
i Nils Olofs  i Lidgatu. Som vanligt leddes kvällen 
av GöLe, Göran Stenmark och Lena Eriksson, som 
berättade och framförde låtar med anknytning till 
historierna som i huvudsak berörde Junsele och 
Ådals-Lidens socknar.                                                                                       
Lokalen var fullsatt och även publiken bidrog med 
många fascinerande och spännande berättelser och 

alla verkade trivas i dunklet i den mysiga storstu-
gan. Byalaget serverade en välsmakande soppa i 
pausen och när kvällen var över och det var dags 
fara hem, kunde man i dunklet fortfarande höra 
flera deltagare som hade saker att berätta och en 
önskan framkom om en fortsättning även nästa år.

GÖLE
Göran Stenmark och Lena Eriksson

Bild: Britt Stenklyft

Femte gången Skrömt & skröna i Lidgatu
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Inflyttning av barnfamiljer är en 
ren vinstaffär för kommunen och 
till Resele vill många flytta men 
problemet är att hitta lämpliga 
bostäder. Hjälp till med det! Det 
säger Reselebygdens Byalag till 
Sollefteå kommun.
I en skrivelse och vid ett möte i 
kommunhuset i Sollefteå häromda-
gen inledde byalaget en diskussion 
med kommunens arbetsgrupp för 
bostadsbyggande, där de ledande 
kommunalpolitikerna finns med. 
Byalaget säger bland annat:

”Vi tror att en nyckelfaktor för att 
få mer inflyttning till exempelvis 
Resele – en inflyttning som ger 
både befolkningsökning och skat-
teintäkter – är att återskapa bostäder 
som egentligen redan finns men inte 
fungerar. Det krävs inga stora pro-
jekt för att skapa jobb – det klarar 
de unga inflyttarna själva. Att rusta 

befintliga hus kräver mycket mindre 
kapitalinsatser än nybyggen. Pro-
blemet är att ”få loss” hus. Där bör 
kommunen kunna hjälpa till.”

Byalaget har två konkreta förslag till 
kommunen: 

Ett pilotprojekt för att med 
utgångspunkt från befint-
liga hus utveckla åtgärder för 
att stimulera inflyttning ”på 
bynivå”; att identifiera befint-
liga hus och utreda vad som 
behöver göras för att få till ett 
åretruntboende, i första hand 
med unga barnfamiljer.

Hjälp med kommunala resur-
ser och kompetens i startfasen 
för projektet Reseles Trygg-
hetsboende – att få till stånd 
ett boende för äldre i kyrkbyn 
Myre i Resele.

– Mötet med byalaget kändes kon-
struktivt och vi ser fram emot en 
fortsatt dialog om utvecklingen i 
Resele, säger John Åberg, vice ord-
förande i kommunstyrelsen. Det 
finns mycket som vi kan påverka 
själva när det gäller utvecklingen i 
kommunen och vi ska vara öppna 
för nya, innovativa idéer När det 
gäller trygghetsboende ska vi bistå 
med den kompetens som finns i 
kommunen kring dessa frågor. 

Mats Fagerström, Resele Byalag

Resele Byalag till kommunen:

Ta tillvara tomma hus i byarna

Resele Byalag vill driva ett pilotprojekt i samarbete med kommunen för att skapa fler bostäder 
åt inflyttande barnfamiljer. Och anser att det är bättre att satsa på upprustning av befintliga hus 
än att bygga nytt.

•

•
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HOTELL • RESTAURANG • KONFERENS • LÅNGTIDSBOENDE • LUNCH • À LA CARTE

@hotellnamforsen

Julbord
Endast två tillfällen:

Fredag 8:e och lördag 9:e december
Välkommen att boka bord!

395:-/person
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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*

thermia.se/inverter
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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  
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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  
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A+++

Med styrning*

A++

Utan styrning*

o o o vilket party!

Under bus- eller godiskvällen den 3 november så 
var det halloweenkväll på fritidsgår’n och de som 
ville komma utklädda fick göra det, vilket var väl-
digt uppskattat. 

Det blev lite danslekar för barnen som dansade för 
glatta livet! En lyckad kväll helt enkelt. 

Text och foto: Tessan Karlsson

Övre raden från vänster: Edwin, John, Simona, Lilly, Leya och Elvira. Nedre från 
vänster: Vilgot och Iris. 

Två glada pojkar utklädda till hjältar.
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J-Ps makalösa Banankaka  
Med det här smaskiga receptet vill jag önska er alla en fridfull jul- och nyårshelg. 
Ta sedan hand om er så ses och hörs vi nästa år. J-P

100 g smör 

3 dl socker 

2 ägg 

5 dl vetemjöl 

1 tsk bikarbonat 

2 tsk kanel

1 tsk bakpulver 

1 tsk ingefära

1/2 dl kallt kaffe

2 mogna bananer 
(skalet ska vara lite 
brunt och fläckigt)

 

Foto: Phan

Smöra och bröa en kransform.

Smält smöret och låt det svalna. 
Blanda smör och socker tillsätt 
sedan ett ägg åt gången och rör till 
en jämn smet. 

Blanda sedan mjöl, bikarbonat, 
kanel, bakpulver, ingefära och sikta 
ner det i smeten. Samtidigt så till-
sätter du kaffet jämn fördelat när 
du siktar i mjölblandningen. 

Mosa sedan bananerna och blanda 
i dem i smeten. 

Häll smeten i formen och grädda 
ca 60 min, 175°C på nedersta 
falsen i ugnen. 

Två glada pojkar utklädda till hjältar.

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

God Jul & Gott Nytt År !

Öppettider Trucken: 
Vardagar: 7-16 • Lörd – sönd: Stängt

Storgatan 41, 880 30 Näsåker • 0622-107 00

Vi hjälper dig med vinterns snöbestyr! 
Snöröjning/sandning 150:- /gång 

Inom Näsåkers närområde

Har du julklappsbekymmer?
Kom in så hjälper vi dig!
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Solatum Hus&Hem AB

FLEXIBELT KONTOR 
I NÄSÅKER

www.solatum.se    Tel. 0620-68 28 60, 68 28 63

H
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t 
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Storgatan 21 Näsåker
För dig som driver småföretag och behöver ett flexibelt 
kontor där du kan knyta kontakt och samverka med andra 
entreprenörer och skapa innovativ miljö för nya bärande 
affärsmodeller. Fiber indragen, fri wifi, möblerat arbetsrum 
kan erbjudas, tillgång till mötesrum med modern teknisk 
utrustning.  Centralt i Näsåker, nära till café, hotell, 
restaurang, bibliotek, badhus, affär. 
Hyrestid från 3 månader eller längre.

Torsten Blomquist, som stund-
tals medverkar i Byabladet, har 
alldeles nyligen kommit ut med 
en ny bok: Älskade älgar! Fakta, 
myter och grytor (MittMedia 
Förlag). 
Näsåker med omnejd är rikt repre-
senterat i boken; här finns såväl 
jaktäventyr och matrecept från 

Norrmoflo, hällristningarna med älgbilder i Nämforsen 
och en text om den unga jägaren Jenny Edin i Rå jaktlag, 
som bara 17 år fällde sin första älg.

Boken är aktuell i många avseenden; när älgens bety-
delse som en påtaglig del av naturen, vardagen och kul-
turen diskuteras, nu när jaktsäsongen dragit i gång på 
allvar, när mörkret och viltolyckorna ökar, när älgens 
påverkan på den växande skogen är ett hett ämne. 

Boken är den mest kompletta i sin genre och innehål-
ler ”allt” om vår växande nationalsymbol, Skogens 
Konung: kungliga och ”vanliga” jakter, mordgåtor, tjuv-
skytte, Thore Skogmans jaktvisa, älgen i konst, film, 
böcker, musik, reklam, hantverk med mera med mera.

Torsten har dessutom lagat upp en rad älgrätter och bilagt 
en ”kokbok” med 50 sidor goda recept. 

– Boken har fått ett fint mottagande, många bra recen-
sioner i tidningar och radio. Intressant är att köparna 
av boken till största delen är kvinnor, berättar Torsten 
Blomquist.

Delar av boken är faktagranskad av Sveriges meste älg-
forskare, professor Göran Ericsson vid SLU i Umeå.

Julklappsbok med innehåll
från Näsåker

Boken innehåller 320 sidor och mer än 500 bilder. Många är 
unika och fotograferade av landets främsta naturfotografer.

I Näsåker finns boken 
att köpa på Coop, ICA 
och Macken. 
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Jag erkänner direkt, jag är en 
total jultok! Jag älskar julen och 
allt som har med den att göra.
Jag pyntar i början av november för 
att få njuta riktigt länge av de starka 
färgerna och allt ljus som stakar och 
lyktor ger.

Julmusiken spelas på högsta volym i 
flera månader.

Jag planerar julmaten i flera måna-
der och förbereder allt från gravlax, 
till rullströmming. Jag kokar min 
egen skinka och gör min egen röd-
betssallad.

Att skriva julkort tar minst en dag 
då jag skickar i runda slängar mellan 
40 och 50 stycken varje år, alla med 
sin egna unika hälsning. Helst med 
några referenser till året som gått.

När väl julafton kommer så firas 
den traditionellt med familjen, dels 
genom att äta gott och umgås med 
även genom att se följa de viktigaste 

tv-traditionerna. Bengt Frithiofsson 
som gör sin julmumma och sätter 
eld på halva studion. Kalle Anka 
och hans vänner. Sagan om Karl-
Bertil Jonssons julafton och slutli-
gen Svensson Svensson firar jul!

Anledningen till att jag tycker julen 
är så speciell är att nog att jag job-
bade länge inom handel, och alla 
som gör eller gjort det vet den där 
speciella känslan man har på jul-
aftonseftermiddagen när de sista 
varorna är utfyllda i diskarna och 
man får gå hem och fira. Det är en 
känsla av total tomhet då man jobbat 
dygnet runt i flera veckor men det 
är också en underbar känsla av upp-
fylldhet när man väl får sätta sig ner 
efter flera veckors spring.

Jag hoppas ni alla har samma under-
bara känsla i kroppen nu när julen 
närmar sig eller att ni i alla fall kan 
bli lite inspirerade av mitt sätt att fira.

Med det så vill jag bara önska alla en 
god jul och ett gott nytt år!

Undertecknat,
Kristoffer Svensson Sellin, Holafors

KRÖNIKAN

Julen – denna underbara högtid

 

Lia Industriprodukter
i samarbete med Lia Bil och Däck AB

Hamptjärnsvägen 18, Näsåker • 070 640 54 02

Värmefläkt Gelia 2 kw Mejselsats Bahco

299:- 219:- 39:-

Hantverkarkniv Mora 

Hitta dina
julklappar hos oss! Skapa mysig julstämning!

Julfigurer utomhus
Ledbelysning

Tomte  429:-

Ren 38 cm hög 399:-

Ren 105 cm hög 1599:-
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Luciafirande i Näsåker
–    S ö n d a g  10  d e ce m b e r    –

Tack till Ådals-Lidens församling, Salongen och Moléns Taxi för medverkan i arrangemanget. 
Intäkterna från Luciaröstning och kröning tillfaller ungdomsgården Näsåker.

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

Kröning av Näsåkers Lucia i kyrka 
klockan 18. 

Alex Fridell har tillsammans 
med några andra musiker och 
sambo spelat in en platta vid 
namn Ångermanland. 
Inspelningen skedde i Nils-Olofs-
gården i Lidgatu, vilket vi tidigare 
berättat om i Byabladet. Nu ska 
materialet släppas den 14 novem-
ber och vi har fått lyssna på de 
sammanlagt 16 låtarna.

Musiken spänner över olika stilar 
och influenser, i flera av låtarna 
känner man igen ett tydligt Lundell-
skt låtpåtande, både i framförande 
och texter. Långsammare ballader 
blandas med mer countryinfluerade 
låtar och vispop och även någon 
mer rockig låt. Musiken är fram-
förd av kompetenta musiker och 
det hela låter tajt och samspelt. Pro-
duktionen är också den bra, soundet 
är lagom fylligt och välbalanserat 
mellan de olika instrumenten och 

sången. Sättningen är klassisk med 
bas, gitarr, trummor, orgel samt 
saxofon och stråkar på några låtar.

Texterna känns lite spretiga men 
också lite förbryllande på ett posi-
tivt sätt utan de vanliga teman om 
kärlek och förhållanden som popu-
lärmusik oftast brukar förknippas 
med. De flesta är mer av små berät-
telser om olika typer av ensamhet 
och sökande, allt mot en bakgrund 
av skogigt norrländskt vemod. 

Låten som musikaliskt bryter av 
mest är ”Skogsnäs” som är en 
reggaepastisch men den här låten 
som flera andra tycker jag saknar 
tydlig riktning i texterna. Vad vill 
Alex egentligen berätta? Kanske 
är meningen att lyssnaren bara just 
ska få dessa små berättelser om man 
har lust, utan att Alex för den skull 
vill slå fast någon tes eller dyvla på 
lyssnaren några påståenden. Låten 

”Friställd militär” tycker jag fak-
tiskt är lite rolig med sin enkla stil 
och raka förklaring om varför man 
kan få för sig att råna en bank. Jag 
tror att framförallt texterna vinner 
på att lyssnas om ett antal gånger, 
och albumet kan absolut rekom-
menderas för den som gillar Lun-
dell, Dylan, eller Plura. Den som 
bor här i Näsåker med omnejd 
kommer absolut att känna igen 
stämningar och de bilder som målas 
upp i låtarna. På www.alexfridell.
com kommer det snart att finnas 
information om hur och var du kan 
lyssna på eller köpa albumet. 

Christer Borg
Foto lånad från nätet

Ångermanland 
– recension av ett lokalproducerat musikalbum
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MOTORELEKTRISKA I NÄSÅKER AB

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

Tfn: 0622-301 45

Lennart: 070-342 57 40, Folke  070-223 83 51

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

www.nipoptik.se

Hos oss får
du kompetens,

valfrihet
och omtanke

Välkommen!

Här kan du köpa

grushinkar
70:-/st

ICA Nära Ritzéns Livs
 och Stureplan

Ingelas Café

Tel. 070-620 25 55

Storgatan 23, Näsåker • 0622-105 10

Köp småkakor hos oss! 4:-styck
Gäller 4 –22/12

Jullandgång 

100:-styck
Görs på beställning. Gäller 4 –22/12 

Semesterstängt 

23/12–7/1

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!



22   •   Byabladet

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

God Jul och 
Ett Gott Nytt År!

Varje måndag kväll mellan 18.00-19.00 är det full 
fart på en stor del av byns barn. 
Då kör ÅSK:s skidsektion skidträning för alla barn från 
sex år och äldre, under ledning av Anna Stattin med  
hjälp av oss alla föräldrar.

Intresset för träningen är stort hos barnen, det är 15-20 
barn med varje måndag och vi hoppas att intresset håller 
i sig även när snön kommer och vi kan åka skidor.

Nu i höst har vi haft träningen på Markusplan efter-
som längdskidspåret håller på att renoveras. Det har 
varit helt perfekt att vi kunnat hålla till på Markusplan 
eftersom det är upplyst, bra underlag och framför allt 
centralt i byn.

Vi brukar börja med att köra några lekar och övningar 
för bland annat balans, sen lite stafetter och avslutar 
alltid med bandy.

Det är så roligt att ÅSK satsar på att renovera skidspå-
ret så att det kommer att kunna användas året runt fram-
över. Vi längtar tills det blir klart och snön kommer så 
vi kan åka skidor tillsammans i det fina spåret. 

Jag tycker att det är så kul att vara med och träna till-
sammans med barnen, dom är så glada och har mycket 
spring i benen så det ger mig energipåfyllning.

Lottie Själander 

Skidträning för alla barn
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 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!

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

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

För predikoturer, se
annonser i TÅ torsdagar eller 

www.svenskakyrkan.se
/adalslidenspastorat

Pastorsexp tfn 0622-100 21

Välkommen till
advents- och 

julgudstjänsterna 
i våra församlingar

Friskvård i Näsåker

Ljusrummet är öppet 
 Ett trevligt samtalsrum 

i vintermörkret
Massage, healing
energimassage, 
öronakupressur, 

inspiration, samtal
Julklappstips! Tavlor, 
presentkort, linnex

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

önskar Nina Pudja

Entreprenadmaskiner
Mark- och vägarbeten
Snöröjning mm

Allt inom VVS
och värmepumpar

 Telefon 070 692 23 98
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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 10 dec 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

Inför den kommande skotersäsongen är det en 
helt ny styrelse som har tagit över rodret i Näs-
åkers skoterklubb.
De tidigare medlemmarna tyckte att det var dags 
för föryngring i klubben och då klev Jim Sjödin 
fram som ordförande och Johan Åkerlund som 
sekreterare medan Henrik Nordström har tagit på 
sig uppdraget som kassör.
Han berättar att klubben kommer att börja med att 
se över underhållet, det kanske kommer att byggas 
nya broar på en del ställen och kanske även dras 
nya leder.
– Visserligen har det varit dåliga vintrar på sist-
one, men vi hoppas att de blir bättre framöver, 
säger Henrik.

Styrelsen kommer att ha en dialog med grann-
klubbarna om att samarbeta kring turism och 
olika aktiviteter. Bland annat finns det en idé om 
att det ska var möjligt att kunna åka hela vägen 
från Edsele via Näsåker och till Junsele.
– Vi hoppas på nya engagerade medlemmar, säger 
Henrik.
– Det häftiga med att åka skoter är att man 
kommer så långt på så kort tid och kan få se så 
otroliga vyer, säger han och uppmanar alla som är 
intresserade av skoteräventyr i vinter att hålla koll 
på klubbens aktiviteter via Facebook.

Text: Åsa Hedman
Foto: Henrik Nordström

Nya tag i skoterklubben
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Tel: 301 43

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

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

Välkomna in! Shoppa 
dina julgåvor hos mig

Jag vann – och vinsten är att få åka 
till Barcelona på en weekendutbildning 
under april.
Det känns som en underbar bra start 
på firandet av mitt tionde år som egen 
småföretagare här i Näsåker. 
Tillsammans har vi gjort det möjligt!

TACK ALLA för ert stöd i tävlingen som jag deltog i!

Önskar er en fin vintertid och tack för det gångna året, 
ni är varmt välkomna under 2018. Salongens 10:e år!

Medicinsk Qi-gong, 
Hatha Yoga, Yinyoga 
allt detta för vuxna, seniorer 

och barn.
OBS! Även privatlektioner!

Nyhet! Hormonyoga 
– sinnligt, kvinnligt & mjukt

Klassisk massage &
Bindvävsmassage

Välkommen till
Jeanette Flodin

Diplomerad i samtliga
070 227 85 62

J U L K L A P P S T I P S

    Ge bort en prenumeration
på Byabladet
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
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Namn:________________________________________________   Adress:________________________________________________________________________

Byakrysset 4 • 2017
HELA VÄRLDENS BESTÅND

AV RIPA, FÖRUTOM MORIPAN,
KÄNNETECKNAS AV ATT DE I

MOTSATS TILL DE FLESTA
ANDRA FÅGLAR RUGGAR FYRA

GÅNGER/ÅR OCH HAR...

SNÖRIPA ÄR INGEN RIPART,
UTAN ETT SAMLINGSNAMN

FÖR FÅGELARTERNA DALRIPA
OCH FJÄLLRIPA. ORDET

SNÖRIPA ANVÄNDS INTE
ALLMÄNT UTAN ENDAST...

ALLT-
IGENOM,

FULL-
KOMLIGT

OBRU-
TEN RAD,
KOMPLI-
KATION

KAN GE
SKIDA

BÄTTRE
GLID

HAR
HÄSTAR
PÅ SOL-
VALLA

KOMMER
FÖRST I
ALMA-

NACKAN

HADE
STOR

MAKT I
ÖST

BRUKAR
LOCKA

MÅNGA
KÖPARE

DYRKA-
DES AV

MÅNGEN
FARAO

LÄGGER
MINDRE
BÅTAR
TILL VID

MÅSTE
VI DE

ALLRA
MINSTA

BEGÅR
BROTT

RIKTIGT
OFTA

NÅGOT
EN SAM-

LARE
SÖKER

VATTEN-
SJUK
ELLER

GRINIG

ÄR INTE
VÅRA
HUS-
DJUR

RINNER
GENOM
TYSK-
LAND

EN
LEDAD
DEL AV

ETT BEN

KVINNA
SOM FI-

RAS I OK-
TOBER

INDISK
MELODI-
SLINGA

DEN IN-
TAS PÅ
VISSA
KALAS

BORDS-
VATTEN

I FRANK-
RIKE

DEN
HADE

ELDARE
OMBORD

KAN VI
PÅ ÄN-

DAN VID
HALKA

KALLAS
IBLAND
GRAF-

FITI

PUTSA,
STRETA

OCH
LIGGA I

NOBEL-
PRISAD
JAPAN

PRONO-
MEN

ELLER
ERBIUM

MEDEL-
BETYG
FÖRR I
TIDEN

BLUES-
TANTEN
RAINEY

NASSE-
GÄNG
RÖHM
LEDDE

NÅGOT
MAN

SITTER
PÅ

DEN
KAN

SIMMA
LÅNGT

TANDEN
ELLER
DAGG-

MASKAR

FATTIG
SOM

EN LEM

UTGÖR
MINDRE
DEL AV
EN YEN

DEN ÄR
STOR I
TORRA

MARKER

GÖR
STUDE-
RANDE

FÖR
SKAM
FÖRR

INSTRU-
MENT

BRUKAR
SEGEL

I STORM

ELIOT

ÄNDA-
MÅLS-
ENLIGA

SOM RIK

SES ELE-
VERNA
SITTA I

ÄR SOL

HAR BRU-
DEN SOM

SA JA

ADEPT

EN TID
AV NÖD

INKOMS-
TERNA

SVAMP
+ ALG

EN FEG
FÅGEL?

KASTAT,
NÅTLAT
SKURIT

IN

HAR EN
KRUK-
VÄXT
VIRKE

STOR PÅ
KARTAN
IBSENS

GYNT
KURORT

MYCKET
EGNA

HAR OST
LÅTA

SOM EN
MYGGA

EN ÄDEL
STEN

ENER-
GISKT

FÅGEL
HAR

KANSKE
PROTES

VÄGER
KARTONG

SLING-
RA SIG

KÄR BE-
SÖKARE
VID JUL

PANAMA

UPP-
MANAS

ELEV
JEANS

KVINNO-
PLAGG
MUSIK-

COODER
UTLÖPA-
REN OCH
RISPAN

AVVISAS

LÅNGT
IFRÅN
BRA

IFALL
RINNER
GENOM

BONN

DAGER

TA LITE
LÄNGRE
EN RID-

DARE
SKRÄM-
MA OCH
VARNA
TANTAL

Skicka lösningen senast den 18/2 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!
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VILLE
ASK-

UNGEN
GÅ PÅ

K DJUREN PÅ BILDEN KAN BLI
UPP TILL 85 CM LÅNGA, PLUS

EN LÅNG SVANS, OCH
VÄGA 8 KG. FÖDAN ÄR MYCKET
VARIERAD. DEN BESTÅR AV AS,

INSEKTER, BÄR OCH ÄVEN...B A L
FLYG-

VAPNET
I ENG-
LAND

R A F
EN STEN

MED
FIGUR-
RELIEF

KVINNA
SOM

FIRAS
I APRIL

S
ÄR DET

UPP-
HETS-
ANDE

D A G Ö K A M E

L A R
KALLAS

ÄVEN
SVÄR-

SON
M Å G

L I N D A G G

O D E E L N A

P R E S S T DJUREN TILLHÖR
HUNDDJUREN.

VINTERPÄLSEN ÄR HEL-
VIT. UNDER NÄRINGS-
SÖK KAN DE VANDRA

100 MIL. DE KALLAS...

PUBLI-
CERAD,
BORT-

TAPPAD
F I A N

N S A G O R F Ö R L A G D

K A T A M A R A N
UPPRE-
PAS TILL
FARLIG
FLUGA

F S I A A E
ANNAT

ORD FÖR
SCEN-
GOLV

I D O L E N
ÄLTAN-
DE OM

OCH OM
IGEN

T J A T T V A R
MADI-

SON
SQUARE
GARDEN

T I L J A R A N S Ä T E R K E A
BRUKA-
DE DA-

VID MOT
GOLIAT

S L U N G A
FRID-
FULL
TILL-

VARO

INSTRU-
MENT

FÖR POP-
BAND

E L O R G E L & R
UNDER-
VISNING
SOM RÖR

KRAFT
O

LEVER
HELT PÅ

SITT
KAPITAL

R E N T I E L M S E V E

E L L Ä R A
GÖR EN
HARE I
LÅNGA
LOPPET

D R A R B E T J Ä N
RIVA
MED

KLOR PÅ
YTAN

E
GÖR

EN SOM
PONE-

RAR
R T R Y

GÖR
KISEN
SOM
ÄTER

K Ä K A R A X A

K R A F S A
KAN GE
MYCK-
ET FIN
ROM

L T V I S T A VAR EN
KÄND

BIRGER T
MAR-

SCHE-
RAR

TRUPP I

A N J A
GÖRA

AV MED
MYCKET
PENGAR

S L Ö S A STORT
I SURTE
1950 T

SÅ
SÄGER
PUTIN
IFRÅN

N J E T

U T T Ä N K T D A R R A T A R A
KRUKAN

ELLER
BLOD-

ÅDERN

MÅTT
MAN

BRUKA-
DE FÖRR

A L N VATTEN-
SVULL-

NAD Ö D E M
KAN

FARTYG
LIGGA

FÖR
A N K A R K

K Ä R L E T R Ä T T A S R Ä L L E T

JÄMMER
DE ÄR
KRUK-

VÄXTER

Ö SOM
ESTER
BOR PÅ
GIBBON

JENNY,
”NÄKTER-
GALEN”

POEM

TRYCK
HAR
TVÅ

SKROV

SYMA-
SKINS-
MÄRKE

ILLVILJA

Ö-JAN
SVAMP

OCH
ALG

LEDIG
ELVA
FRÅN

VÄXJÖ

LEVER I ETT ÖRIKE
GÖR

HANEN
ARLA

FABLER
I RIKT-
NING
MOT

ATT SE
FRAMÅT
”BYGG-
STEN”

ASTRO-
NOMISK
ENHET

BLOMMA

AVSKILT

DEN HAR
BEUND-

RARE

FÖRSIK-
TIG FÖRR

RÖNT-
GENIUM

KOM ER-
LANDER

FRÅN
KLANKA

PAPE-
GOJA

VAR EN
IDLA

DANS-
FÅGEL
BRETT
UT SIG

950
BEHAND-
LAS RA-
RITETER

HETER GOLFAREN
BALLESTEROS

KRAFTIG
& STABIL

ANGER
ÄGARE

ÄR EN
BUTLER
BRA PÅ

”KAGGE”

ROCK-
SALO-

MONSEN

BUSKE ÖKA
FARTEN

2010
KANSKE

FÖR-
SYNEN

VARA
OSAMS

NOGA
PLA-

NERAT

PÄRSON

SENIOR

KAN
MAN AV
SKRÄCK

LÅDAS
VIKT

FÖRST I
KÄRVE

S

Lösning på Byakrysset 3 • 2017

Vinnare är Börje Mattsson, Resele som vinner en 
Trisslott. Grattis!

14 insända lösningar. 

Glada Byarutan

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

En man kom in på en bar och beställde en dry martini. 
Han fick den, petade upp oliven som han la i en liten burk 
och svepte resten av innehållet. 
Detta upprepades tills burken var full.
– Konstig prick det där, sa en gäst till bartendern när 
mannen hade gått.
– Inte alls, svarade bartendern. Hans fru skickade ut 
honom för att köpa en burk oliver!

Ludvig är på restaurang där det är dans. Av misstag går 
han in på damtoaletten. En ung dam kommer in och 
upptäcker honom.
– Det här är damernas...
Emil bugar sig så artigt han kan sittande och svarar:
– Tack jag dansar inte.

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 vår-, sommar- 
höst- och vinternummer.

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 2017 • Årgång 18

Manusinlämning för höstnumret senast 5 november

André blev Årets Näsåkersbo 2017

Mars 
Nästa nummer kommer ut 22 mars
Skicka artiklar och annonser senast 4 mars

Märta och Edvard kommer in 
på Nordea i Kista under pågå-
ende rån.
Edvard skriker – Akta er 
rånare, jag är civilagent.
Men Märta replikerar – Det är 
du inte alls, du är senildement.
Inskickad av Edvard Lagnestrand

– Såg ni trollkarlen på TV igår? Han sa bara ”Hokus 
Pokus” och så försvann kaninen! – Det är väl inget, jag 
säger bara ”Nu diskar vi” så försvinner hela familjen.
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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

Vi har hyllorna fulla med bra att ha grejor 
för hus, hem och bil!

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, pulkor och mycket mera

Storgatan 47, Näsåker

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

Alla lördagar extrapris på lördagsgodis – 6.90 hg  (ord pris 8.90 hg) 

Kaffe, te, choklad, caffe latte, espresso, cappuccino, wiener melange: 10:- /koppen

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

Vi säljer fiskekort! 
Stort utbud av 
fisketillbehör
 

ÖPPET HELA VINTERN • ÖPPET HELA VINTERN • ÖPPET HELA VINTERN •

Bjuder vi på glögg och 
pepparkakor!

Julmarknadsdagen
Söndag den 10 december


