Verksamhetsberättelse för Byalaget Näsåkers Samverkan 2020
Styrelsen har bestått av Desirée Barroso, Jonathan Lange, Jimmy Hofsö, Tove Lager, Daniel
Rutschman, Elna Melin, Elisabet Humlesjö, L-O Eriksson och Kathrin Nilsson.
Årsmötet hölls på Festplatsen 13 juni 2020.
Utöver årsmötet har det hållits 7 protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret (från den 13
juni 2020 till den 28 februari 2021). Styrelsemötena har hållits i Byadragets lokal i Centrumhuset
fram till oktober varefter de har hållits på distans via dator pga restriktionerna angående allmänna
sammankomster.
Allmänt
En arbetsgrupp har i samarbete med Resele-Näsåker turistprojekt Höga Kusten Inland och ÅdalsLidens Hembygdsförening utarbetat en turistkarta som kommer att sättas upp på olika platser av
intresse. I turistprojektet ingår även en film, ”En resa i tid och rum”, som ska visa olika
smultronställen i och runt byn. Ansvarig för arbetet med filmen är Börje Fredriksson.
Den nya hemsidan har under Jonathan Langes ledning blivit klar men inte officiellt sjösatt.
Styrelsen beslutade i oktober att försöka bilda ett föreningsråd organiserad runt hemsidan och att
detta skulle ske i samarbete med Lokal Utveckling Samordning
(https://lokalutvecklingsollefteabygden.se/aktiviteter/1163/). Emellertid har det arbetet dragit ut på
tiden och försvårats av de speciella omständigheterna kring pandemin.
Styrelsen har i huvudsak fungerat som ett paraply för de fyra undergrupperna i BNS; Näsåkers
Nipor, Byabladet, Integrationsgruppen/ Byadraget samt Blomlådegruppen.
Föreningen utsåg med hjälp av insamlade förslag från allmänheten Anna-Maria Andersson och Åke
Näslund till Årets Näsåkersbor vilket firades på årsmötet den 13 juni.
Den nya hemsidan har under Jonathan Langes ledning blivit klar och invigs i april 2021.
Jimmy Hofsö har under verksamhetsåret representerat Byalaget vid Stiftelsen Nämforsens möten på
Hällristningsmuseet.
Föreningens ekonomi har fortsättningsvis varit välordnad men coronaåret har lett till minskade
intäkter både för Byadraget och Nipgruppen.
Nipgruppen
Årets arbete började med att vi reparerade delar av gärdesgården på Kärleksstigen nedanför
Hotellet.
Kärleksstigen nedanför Prästgården röjdes från träd, sly och högt växande gräs. Soffa och staket
renoverades.
Ett antal i gruppen hjälpte till att få stängslet i lägdorna i funktion genom sly och gräsröjning under
stängslen för att elen skall fungera. Därefter kom ca 15 kor och började beta fram till och med
augusti.
Vi är drygt 10 personer av båda kön anmälda till Nipröjarna och det stora arbetet har i år varit att
röja sly runt spången och ända ner till älven. Anledning till detta är en överenskommelse med
kommunen 2019 om att vi skulle röja för att Arbetsmarknadsenheten ska kunna börja renovering av
spången. Ett annat skäl till denna arbetsuppgift var att förbereda för löpningen BUN (Backyard
Ultra Nämforsen). Vi har även röjt i lägdorna och efter älvkanten vid ladorna så vi nu har en fin
utsikt.

5 medlemmar i gruppen har fått motorsågsutbildning på Byalagets bekostnad.
Området runt Bastuvallen har också röjts och alla träd som fällts har kapats och lagts upp som ved
vid bastun.
Området har inventerats och en åtgärdslista skall tas fram.
Kommunens Ras och skred gruppen har besökt Kallkällestigen och inventerat det ras som finns och
har beslutat ge ett ekonomiskt stöd för att försöka renovera skadan.
Det pågår ett samarbete med kommunen för att få till ett Nyttjanderättavtal mellan kommun och
Byalaget.
Flera personer deltar i ett arbete att inventera Ådalsleden och förbereda arbete kring detta.
Ansökan om bygdemedel har beviljats och offerter har hämtats in för att föryngra maskinparken och
nyanskaffning för att underlätta för att hålla lägdorna öppna.
Arbete har startats för att på olika sätt försöka ordna så att vi kan ha betande djur i Niporna.
Det har bildats en Bastugrupp som skall strukturera verksamheten med bastun.
Möten med intresserade medlemmar ang Niparbetet har hållits under året.
Under året har mellan 40 och 50 arbetsdagar, med olika deltagare och olika timmar lagts ner på
Nipprojektet.
Byadraget
Covid 19 har i hög grad präglat Byadragets verksamhet, dvs vi har inte kunnat ha öppet som
vanligt med försäljning och fik. Urkultveckan var också inställd vilket påverkade vår ekonomi. Vi
är tacksamma för att Centrumhuset i perioder satt ner hyran pga Coronan. Trots detta har vi gått ca
9000 kr back. Överskott från tidigare år har använts till att täcka underskottet.
På senhösten monterade vi plexiglasskydd vid disken för att motverka smittspridning. Vi har haft
stängt flera perioder. Försäljning skedde i början av året och under sensommar och i perioder fram
till jul.
Nya medhjälpare har trots detta tillkommit. Aktiviteten har koncentrerats på att rensa ut och skicka
till Erikshjälpen för att minska våra lager Även insatser för att göra butiken luftigare. Vi har inte
tagit emot nya kläder.
Förskolan Trollemo har fått en pilkoja planterad som de önskat. Vi har erbjudit Badhuset pengar
till utsmyckning eller lekmaterial utifrån Ristos Fond. Men ännu inget besked. Annan utåtriktad
aktivitet har legat nere pga Coronan.
Blomlådegruppen
Verksamheten för året börjar med att man kontrollerar standarden på de befintliga blomlådorna 11
st. I början av maj får lådorna ny jord och gödsel, sedan väntar vi in Anders Näsström som
tillsammans med Elna Melin kör ut alla lådorna på sina platser. Anna Ferm och Elna åker till
Bodéns med önskelistor från årets blomlådeskötare och handlar en folkabuss full med skönheter.
Därefter planterar Maggan Eriksson och Elna blommorna några dagar innan nationaldagen.
Flaggorna som pryder byn på sommaren inhandlas och sätts upp av Kent Lidström.

Byabladet
Det i byn mycket uppskattade Byabladet har utkommit med 4 nummer under året, som vanligt i färg
och med proffsig layout. Det är mycket Birgit Lidströms förtjänst att det kan ges ut. Hon efterlyser
bidrag och håller i ekonomin med försäljning och fakturering av annonser. Ansträngningar gjorts
för att bygga upp ett nytt fungerande redaktionsråd. Niklas Blomqvist har nu åtagit sig att leda detta.
Många näsåkersbor är medarbetare. Annonsintäkterna har minskat något. Efter kampanj har
Byabladet fått in ca 10.000:- i stöd genom swish. Prenumerationerna och distribution sköttes av
Lisbet Olsson. Lösnummer av Byabladet går att köpa på Ingelas Kafé och Stureplan för 30:-

