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Allmänt

Styrelsen har bestått av Desirée Barroso, Jimmy Hofsö,  Elna Melin, Elisabet Humlesjö, L-O 
Eriksson och Ann-Sofi Känngård. Jack Åkerlund och Linus Vestberg har avsagt sig uppdraget. 
Anders Hallin har deltagit som adjungerad representant för Nipgruppen.

Årsmötet hölls digitalt den 29 mars. 

Utöver årsmötet har det hållits 7 protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret. 
Styrelsemötena har hållits först digitalt, sedan i Byadragets lokal i Centrumhuset.

Nipgruppen 

Arbetet i Nipgruppen har i år bestått av att vi fortsatt med slyröjning i första på Strandängen där vi
röjt färdigt efter spången och möjliggjort för löptävlingen BUN att genomföras. AME har varit oss
behjälpliga med att justera och rikta upp spången på ett förtjänstfullt sätt. Vi har använt vår 
nyinköpta gräsklippare till att slå mindre sly och högt gräs i ett flertal fållor. En stor röjning av sly 
har skett i Hotellfållan och i Vinterfållan. Detta arbete skall fortsätta nästa säsong. Vi har också 
påbörjat eldning av slyhögar i olika fållor och även detta skall ske under våren.

Raset på Kallkällestigen har förtjänstfullt iordningställts av markägaren.

Per Sahlström i Nipgruppen har tagit fram en karta över Nipområdet och ritat in stigar, fållor etc 
på ett överskådligt sätt och dessa inplastade kartor finns nu uppsatta vid varje tillträde till 
Nipområdet

En stor arbetsinsats har koncentrerats på att gå igenom alla stängsel för att vara förberedda på att ta
emot de djur som kom till oss under sommaren. Stängselarbetet är en stor del av arbetsuppgiften 
under sommaren. 17 kvigor vandrade runt i fållorna. Minst 6 hästar och 2 föl gjorde detsamma och
slutligen hade vi 9 tackor och 15 lamm som gjorde ett mycket gott arbete för att hålla Niporna 
öppna.

I Nipgruppen har 8 personer varit aktiva de två förmiddagar vi arbetar i veckan. Vi lyckades 
engagera 12 personer som deltog i en kovaktargrupp, som sex dagar i veckan räknade kvigorna 
och såg till att de hade det bra. Dessa 12 fick en kortare introduktion för att veta vad som var 
viktigt i ”kovakteriet”. Den sjunde dagen kom ägaren och såg till sina kvigor. Hästarna och fåren 
sköttes i huvudsak av sina ägare.

Vi har klippt gräset på stigarna där behov har funnits. Bastugruppen har haft genomgång av vad 
som behöver göras för att bastun skall fungera väl. Livräddningsboj har införskaffats och satts 
upp.

Byalaget och Nipgruppen deltar i olika arbetsgrupper för att försöka iordningställa olika leder efter
älven. Nipgruppen har i huvudsak engagerat sig för att ordna bra skyltning på och ikring 
Nipområdet. Detta kommer att slutföras under nästa säsong.

Vid snöns ankomst under hösten har Nipgruppen försökt hålla Kärleksstigen och Strandstigen ner 
till Bastuvallen öppen för promenader.



Nipgruppen har också ansökt om och blivit beviljade bygdemedel för att påbörja utbyte av de 
gamla stängslen på hela Nipområdet. Ett arbete som kommer att ta mycket tid i anspråk.

Vi har haft möten med olika representanter från Sollefteå kommun och kommunledning för att 
berätta om vårt arbete och de behov vi har.

Blomlådegruppen

Ombyggnationen utanför Centrumhuset gjorde att man låg lågt med utplacering av blomlådorna 
där, vilket ledde till att det blev något färre blomlådor. Anders Näsström hjälpte till med ut- och 
inkörning. En del lådor är ruttna och kommer att ersättas 2022. 

Byabladet

Byabladet har under året utkommit med 4 nummer.

Det finns ett nätverk av skribenter men ingen riktig redaktionsgrupp. 

Byadraget – Second hand

Även 2021 har präglats av Coronan för Byadraget. Vi har i perioder haft stängt men kunde öppna 
upp mer i höstas efter vaccinationerna kommit igång.

Centrumhuset har reducerat vår hyra vilket vi är tacksamma för. Vi har gått med underskott på 
5000 kr men har inte gett upp att vi skall kunna få till försäljning som tidigare. Urkult har ju 
tidigare gett goda inkomster.

Fortfarande står vi för miljövänlig återvinning och cirkulär ekonomi.Vi är fortfarande en 
fyndhörna och trivsam mötesplats för byborna på fredagar. Och på gång är sponsring av 
lekredskap till förskolan Trollemo. Vi har fått in några nya unga medhjälpare, men vi välkomnar 
fler.

Övriga aktiviteter 2021

Årets Näsåkersbo tillföll 2021 Anders Näsström för lång och trogen Niptjänst i sin uppskattade 
roll som ”Arga Bonden”. Priset delades på grund av  pandemin ut bland en liten församlad skara 
den 5 juli.

Attraktivare Centrum som kommunen anordnat utmynnade i att 100 000 kr utbetalades till 
Byalaget för att tillsammans med Brandmannaklubben ordna uppfräschning av utemiljön i 
enlighet med invånarnas förslag. Resultatet presenteras på Byalagets årsmöte 2022 samt i 
Byabladet.

Jimmy Hofsö har under verksamhetsåret representerat Byalaget vid Stiftelsen Nämforsens möten 
på Hällristningsmuseet.


