
 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nås finnmarks historia program vid SPF:s månadsmöte 2012-05-10 i Närsens bystuga. 

 

Onsdagens månadsmöte var förlagt till byn Närsen i Nås, i bystugan hade samlats 

45 medlemmar. Som berättare om finnmarken hade Nils Erik Jansson från Laxtjärn 

och Kjell Persson från Grönfallet engagerats. Området mellan Laxtjärn och Lindesnäs 

var väglöst land ända fram till 1900 talet. Vägen till finnmarksbyarna Flatbyn, Västerfallet 

och Närsen påbörjades omkring 1901. 

Jansson berättade att det fanns två läger, de som ville ha väg och de som tyckte att man inte 

behövde någon väg. Efter diverse uppvaktningar bland annat vid vad man i dag kallar 

länsstyrelsen kom vägbygget till stånd. Tidigare hade man att till fots ta sig till bland annat 

kyrkan i Nås minst en gång per år, det förelåg kyrkoplikt, så det var bara att traska och gå 

eller på vintern åka med hästforor om man skulle fram till bebyggda trakter. 

Efter Janssons historiska tillbakablick var det dags för Kjell Persson, som med sina historier, 

sanna eller uppdiktade fick åhörarna att nästan kikna av skratt. 

Vår ordförande Henry Persson berättade sedan om aktuella händelser i SPF såsom några 

konferenser som våra styrelsemedlemmar varit inbjudna till. De riktade sig dels till 

ordföranden i föreningarna samt till medlemsrekryterare. En av våra viktigaste uppgifter 

är att bevaka de äldres intressen vad beträffar åldringsvården och andra samhällsviktiga 

funktioner, såsom bankärenden och kommunikationer. För dessa uppgifter är det de 

medlemmar som företräder SPF i KPR, det kommunala pensionärsrådet som har en viktig 

uppgift. Henry informerade dessutom om vikten av att vi på våra möten har lokaler med 

hörselslinga så att alla kan höra vad som säjs. Nya hörapparater har nu tagits fram där man  

kan rikta hörapparaten varifrån ljudet kommer. 

Efter några musikstycken framförda på fiol av Catarina Johansson, lottdragning och kaffe 

var det dags att avtacka de medverkande och våra värdinnor. 

  

 


