bo & turista

EDSELE
den lilla byn i stort format
”där ingenting är omöjligt”

Pelle Edsén

Föreningar

Företag

Backe-Norrnäs Byaförening-

Anders Bölins Skogsentreprenad-

Anders Brodin - 0623-205 50

070-344 04 36

Edsele AIK-

Brorssons Taxi - 070-371 65 40

Jenny Brorsson - 070-291 31 18

Con Sensus Hälsovägledning-

Edsele Bygdegårdsförening-

070-519 53 41

Katrin Molund - 070-330 55 52

Edsele Fastigheter - 070-347 77 63

Edsele Friskola-

Edsele Friskola - 0623-203 34

Rektor Anette Linné - 0623-203 34

Edsele Damfrisering - 0623-204 20

Edsele Frysfacksförening-

Edsele Såg AB - 0623-203 70

Ann-Katrin Norlander - 0623-202 33

Edséns Skog & Hjort - 070-397 20 37

Edsele Intresseförening-

Glasmästare Åke Larssson-

Tobbe Wilhelmsson - 070-697 65 61

070-217 02 12

Edsele Jaktskytteklubb-

Gunnarssons Traktorservice-

Benny Ottosson - 070-667 26 15

070-392 75 51

Edsele Hembygdsförening

Hunt Event North AB -

Catrine Bystedt - 070-646 49 34

073-052 55 89

Edsele-Ramsele Hembygdsgille-

ICA Edselehallen - 0623-200 06

Sonia Antonsson Tel: 08-626 89 11

Jockes Datorakut - 073-036 84 98

Edsele Skoterklubb-

Laxvik Måleri & Terapi AB-

Dennis Devall - 070-396 66 85

070-320 21 99

Edsele Vattenskidklubb-

Laxvik Thorsten - 070-520 07 61

Marianne Hansson - 073-036 66 63

Lets Design - 070-22 33 711

Edsele Röda Kors-

Linnés Skogsmaskiner-

Inger Eliasson - 0623- 201 93

070-603 72 71

Fjällorna-

L Edholms Maskin & Svets AB-

Barbro Jansson - 073-833 35 71

070-659 50 13

Gideåbergs Bygdegårdsförening-

Marcus Gejbo Åkeri AB-

Lillemor Edholm - 073-827 98 84

070-386 40 00

LRF - Kjell-Åke Sjöström - 070-226 11 17

Naturlig hälsa - 073-835 01 29

Meåforsens FVO-

North Hunt Event AB -

Sven Gabrielsson - 0620-420 65

073-052 55 89

Nipakademin -

Norlanders Jord & Skogsbruk AB-

Thorsten Laxvik - 070-520 07 61

073-832 41 71

Ramsele-Edsele PRO-Förening

Olssons Åkeri AB - 070-687 56 08

Henry Jönsson - 0623-106 08

Ramneå Lantgård - 073-036 66 63

Socialdemokraterna-

Restaurang Grytan - 0623 - 204 57

Lillemor Edholm - 073-827 98 84

Sweed Excess AB - 0623-203 15

Vägersjö Byaförening-

Åke Larsson Glasmästeri -

Sonja Edholm-Rundén - 070-6105329

070-217 02 12
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Ödsgårds Rep och Service 070-677 41 55

Katrin Molund

Anki Wiik

Torbjörn Wilhelmsson

Jessica Gradin

Lena Lind

Ingen kan göra allt men
tillsammans kan vi göra mycket
I Edsele bor cirka 450 personer. Här finns ett rikt föreningsliv och ett genuint engagemang bland byborna. Tillsammans har de tagit ansvar för större delen av den samhällsservice som finns och jobbar ständigt för att bevara och utveckla sin by. I byn
drivs mycket av denna service i egen regi där man bland annat har en egen friskola,
ett fastighetsbolag, bibliotek och en medlemsägd mack.
Här har det, enligt skrifter om byn, bott människor sedan mitten av 1500-talet. Historiskt har bygden genom tid varit drabbade av avfolkning på grund av att sjukdomar
härjat, genom emigration till USA och, i modern tid, även avfolkning som i de flesta
norrländska byar. Men liksom den strömmande Faxälven, skogens ståtliga furor och
myrarnas artrikedom präglas människorna – att flöda, växa och uppvisa den bredd
och unika särtart som just Edsele har att bjuda på! Här finns kraften och viljan att
fortsätta växa!
”Närheten till andra mindre byar och samhällen och samverkan förstärker både
utbud och samhörighet”

Edselevy

Skolan är byns

livsnerv

Lunch
fika
matlådor...

nné

Rektor Anette Li

Under försommaren
2015 tog byborna åter
ett viktigt beslut och
bildade
medborgarkooperativet
Edsele
friskola
ekonomisk
förening. På så sätt har
de nu säkrat en fortsatt skolverksamhet i
byn och kan, även här,
fortsätta sin utveckling
och välkomna nya
familjer att flytta in.
Skolan som idag har
drygt 50 elever från
förskola upp till årskurs 6 samt en förskoleverksamhet har
jobbat för att bevara sin skola många
vändor med hot om nedläggning. För
varje gång blir de starkare och mer
sammansvetsade kring det som de ser
som sitt viktigaste nav för att öka i invånarantal på sikt.
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Starten 1999 med det
privata föräldrakooperativet Eislan (som passande nog betyder den
fort framskridande och
svällande) kom att växa
och skapade ett brett
engagemang.
Hot om skolans nedläggning skapade ytterligare sammansvetsning
i byn och 2005 bildades
friskolan som 2007
ombildades till ett personalkooperativ som till
idag har drivit förskola,
fritids och skola upp till
årskurs 6.
Elevantalet växte och nya behov framträdde. För att kunna bo och leva på
landsbygden krävs oftast täta samarbeten och kreativa lösningar och därför
tog också skolan ansvaret över att driva
den egna restaurangen Grytan.

www.edselefriskola.se

På så sätt kunde man nu också erbjuda
de äldre en matsal och allmänheten i
Edsele en egen lunchrestaurang. Strax
innan hade Edsele Intresseförening
köpt alla kommunens fastigheter i byn
och skolan hyr nu lokaler för sin verksamhet.

Öppettider:

kl. 06.00-14.30
sommar: kl. 07.00-14.30

Att skolan är byns livsnerv och barnen är Edseles framtid råder det inga
tvivel om och kring detta skapas möjligheter och lösningar som svetsar byn
samman. Skolan har en egen skolbuss
för att kunna hämta förskolebarnen –
något som inte många andra byar kan
stoltsera med. Bussen ger dem även
större möjligheter att åka på de utflykter de själva vill.
Skolan är viktig för byn och företagandet i byn är viktig för skolan.

LUNCH • FIKA
HAMBURGARE
PANINI
VARM MACKA
MATLÅDOR
BOKNING FÖR MIDDAG

Välkommen!
och res
taurang
Skola

Ett rikt föreningsliv med
samarbete över gränserna

Vacker natur är inte allt men en bra bas för livskvalité
n

Rammsjö

Elljusspår

Kyrka

Arne Sigvardsson - Foto: Stefan Sundqvist

I Edsele finns närmare 20 föreningar och alla samverkar på olika sätt och har sin givna
roll för trivsel, aktivitetsutbud och det utvecklingsarbete som bedrivs.
En av de mest tongivande är Edsele Intresseförening som bildades i början av 90-talet.
Intresseföreningen fungerar som en remissinstans och tar ansvar för de stora övergripande frågorna som rör samhällsservice och har genom sitt arbete löst många viktiga
frågor under åren.
Det är bland annat tack vare Intresseföreningen som Edsele idag har 100 procent
ägande av det kommunala fastighetsbeståndet där bland annat äldreboendet och Restaurang Grytan finns. Totalt förfogar de sedan 2013 över 33 lägenheter. Även den medlemsägda bymacken är ett resultat av deras arbete.
Det sägs att i kris blir man kreativ och det är också när Edseleborna ställts inför hot
att mista viktig samhällsservice som deras styrka och kreativitet visat sig. De driver
förutom fastighetsbolaget även biblioteket och gruvan.
Några av de föreningar som kan nämnas är Bygdegårdsföreningen som arrangerar
många av de festligheter som bjuds med bland annat en bypub nästan varje månad.
AIK är idrottsföreningen som ser till att det finns träning för skidåkare och den anrika
Vattenskidklubben bedriver en aktiv verksamhet och har fostrat många duktiga vattenskidåkare genom åren. Hembygdsföreningen håller hembygdsgården öppen hela
turistsäsongen med café och skoterklubben sköter leder och arrangerar skoterträffar
och fisketävlingar under vintern. Många är engagerade i flera föreningar och samarbetar även med föreningslivet i Ramsele vilket ytterligare förstärker utbudet av en
mängd aktiviteter inom både friluftsliv, arrangemang och kultur.
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Meåforsen

Gideåbergsmyrarna

Utanededräkten

Fiska i sjöar såväl som i strömmande vatten. Info: www.faxalvdalen.com/fiske
Fiskekort och kartor finns på ICA 0623-200 06.
Meåforsen: Ett av Sveriges bästa harrfiske.
I Rammsjön finns sandstrand, grillplats, badbrygga och vattenskidor.
I Skelingen finns sandstrand, brygga och grillplats.
Motionsspår vid AIK-stugan kan nyttjas sommar och vinter spår på 2,5 km
(upplyst) och 5 km. Vindskydd och grillplats.
Kör skoter efter våra utmärtkta leder till grannbyarna, tjärnar, sjöar och grillplatser.
Varje år har vi utbildning för skoterkort. Ordf. skoterklubb Dennis Devall: 070-396 66 85
Musik & Kåseri, umgås över öppen eld i Linnés Grillkåta eller ta en gemensam
vandring upp på byberget. Anette: 073-835 01 29 www.linneiedsele.se
Besök Gideåbergsmyrarna, naturreservatet med ett stort antal intressanta växter, bland annat de
flesta av Ångermanlands orkidéer. Guidning: Catrine Bystedt: 070-646 49 34
Gruvan: Västernorrlands största kvarts- och fältspatbrott, Långsjökullen i Ramneå.
Kyrkan: Byggd 1799, öppen för allmänheten sommartid.
Hembygdsgården: Museum och caféverksamhet i Juli.
Edselegården: Utställningen Utanededräkten - Design och profil ur källorna.
Café Faxälvdalen: 1 km norr om Edsele efter Bävervägen, väg 331. Öppet: alla dagar under
Juli månad.

Se och ra
Gö

Christof

Emil

Röster från byn

Ebba & Kattis

För Edseleborna råder inget tvivel om att utvecklingen ska ske där man vill bo och verka. Här
finns ett 20-tal livskraftiga och anrika företag. Deras övertygelse smittar också av sig på andra
och ska också ligga till grund för viktiga politiska beslut som tas centralt i kommunen. Den senaste tidens utbyggnad av fiber möjliggör för flera att bedriva och etablera verksamheter ute i
landsbygden.

Jessica & Mattias
Sören & Kennet

Klara

Thorsten

ICA – Vi har öppet alla dagar i veckan och tillhandahåller all nödvändig service. Bland annat
som ombud för Apoteket, Svenska Spel, Bussgods, Schenker, Posten och Systembolaget. Det behövs egentligen inte så mycket för att vi ska kunna hålla byn med denna service. Om alla handlar
för cirka 60 kronor per dag så är det lönsamhet i butiken. Vår butik är nog tillsammans med skolan den viktigaste mötesplatsen i byn. Det är många som ska sträcka på sig och känna sig stolta
över hur mycket vi tillsammans faktiskt har gjort för Edseles utveckling.
Edsele Såg – Vårt företag är ett av de större i kommunen och vi sysselsätter inte bara våra
egna anställda med jobb utan även en hel del entreprenörer. Verksamheten startades här för ca:
70 år sedan och det är här vi vill verka och bo vilket är en viktig signal till beslutsfattare, bybor
och andra som vill bo eller flytta till Edsele. Vi utvecklar vår verksamhet löpande och hoppas att
vi också ska inspirera andra att vilja följa i våra fotspår.
Thorsten Laxvik - Jag är sjukligt intresserad av att ta tillvara möjligheter. Att gå från möjlighet till realitet sporrar mig på djupet. Just nu ligger jag i startgroparna med tre bolag – ett som
ska koka barnmat, ett som ska öppna köttbutik och ett för att utveckla den svenska skogsgrisen.
Bolagsformen ska anpassas efter omständigheterna. Att bygga kooperativ är både svårast och
roligast. Demokrati är en överlägsen styrelseform men kräver mycket medvetet arbete för att
fungera.
Jag arbetar alltid tillsammans med andra och att den ideella föreningen Nipakademin är viktigast
i sammanhanget.
-Där kläcker vi idéer, sammankallar till seminarier och sammanför människor till grönt företagande inom naturbruk. Där produceras den tillit som är varje samhälles viktigaste resurs. Den
lokalproducerade maten är en central fråga för landsbygden.
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Emil Brorsson – Jag bor på en bondgård med massa djur och en stor familj och trivs bra i
Edsele. Här är det enkelt att hitta på saker. Speciellt bra är det att man kan åka vattenskidor när
man vill på sommaren. Det är nära till skogen där jag brukar hänga med pappa på jakt. På vintern
spelar jag hockey i Ramsele och Sollefteå. Då är det lätt att ta bussen så det funkar bra att bo i
Edsele även om man har intressen utanför byn. Mina första sex år gick jag i Edsele skola. En liten
bra skola med bra personal som verkligen har tid hjälpa alla elever.
Katarina Wilhemsson - Jag är född och uppvuxen i Edsele och bodde här tills jag var 15
år. För två år sedan valde jag att flytta tillbaka med min 10-åriga dotter Ebba, efter tjugo år på vift.
En av anledningarna var att jag har mina föräldrar kvar här men också för att jag ville ge Ebba
samma trygga uppväxt och bra skola som jag haft. Nu hyr vi ett hus och har precis den tillvaro jag
tycker är bra för ett barn att växa upp i. Det känns tryggare och friare att ha barn här.

Christof Klein - Jag kommer ursprungligen från Siegel i Tyskland och hamnade här i Edsele
tack vare jobb. Jag tyckte genast om platsen och byn och köpte ett fint billigt hus där jag bor med
mina hundar. Här har jag min bas även fast jag åker iväg och jobbar på andra platser runt om i
Sverige. Hit kommer jag alltid tillbaka och känner mig väl mottagen av människorna. Det är lätt
att komma in i den sociala gemenskapen och jag har tagit jägarexamen och följer med ut på jakt.
Edseleborna är trevliga hela bunten!
Klara Näslund - Här har vi bott sedan 1949, min man och jag, då vi flyttade hit och tog över
familjegården och drev jordbruk. Då var det full rush på byn med många småföretag. Vi hade caféer, skomakare, skräddare, biosalong och tre affärer. Men det är klart att det också var tre gånger
så många som bodde i byn då. Trots att de är färre som bor här idag kan jag känna samma ”go” i
Edseleborna. De är engagerade och drar åt samma håll för det som de tror på. Om jag fick önska
något för framtiden vore det lite fler småföretagare på byn. Här finns ju så många möjligheter för
dem som vill ha ett rikt liv.
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i Edsele!

Kuriosa

Uthyrning
Edsele Fastigheter AB

Edsele Bygdegård

Byns eget fastighetsbolag som

Bygdegården har utrymme för max 400

2013 övertog hela kommunala

personer och köksutrustning för 150

Solatums hela fastighetsbestånd i

personer. Du kan hyra servering, stor

byn. Har lediga 1:or & 2:or för per-

sal & kök eller bara servering och kök.

manent boende samt möblerade

Kontakt: Anna-Carin • 070-559 42 24

för tillfälligt boende.
Även vandrarhemsboende.

Hembygdsgården

Hyresförfrågningar permanent

Uthyrning av Mangårdsbyggnad

boende: Anki tel: 070-347 77 63 tillfälligt och vandrar-

eller bagarstuga, egen ved medtages.

hem: Ulla tel: 073-030 16 59 • Mera info: edsele.se

Kontakt: Catrine • 070-646 49 34

Församlingshemmet

AIK-stuga

Lägenhet med 2 rum och kök, toa & dusch.

Uppställning för husvagn med

Omöblerad men kan möbleras vid behov.

tillhörande servicemöjligheter.

Församlingshemmet uthyres även för tillfälliga

Kontakt: Janne • 070-330 28 89

sammankomster. Kontakt: Maria • 0623-723 55

EVSK- Rammsjön
Bygdegården i Gideåberg

På vår anläggning kan du hyra

Här finns 10 sängar, kök och dusch i vandrarhems-

badtunna, bastu och stuga.

standard. Kontakt: Elisabeth • 073-0848490

Kontakt: Marianne • 073-036 66 63

Aktuella privata boenden se: edsele.se

Bibliotek Skatan, på Bygdegården - öppet: torsdagar kl. 16-18
_____________________________________________________________
Finns även ljudböcker för utlåning på Edselegården!
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Snabb service - humana priser

firma Åke Larsson Glasmästeri
Tel. 070-217 02 12

Reparationer av bil och lastbilar
säljer och servar dieselvärmare
och svetsar aluminium!
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Vi kan följa Edseles historia bakåt i nästan 500 år. Under den tiden har
människor levt och verkat, strävat och dött på de marker vi ser runt omkring oss
än idag. Här berättar Cuno Bernhardsson om tiden och händelserna som format
vår bygd.

Edselebornas egen historia börjar 1571. Det är första gången det finns dokumenterat
att statsmakten tog upp skatt av de bofasta i bygden på ett mer beskrivande sätt. Pengarna skulle användas för att återköpa Älvsborgs fästning vid nuvarande Göteborg. Man
har beräknat att vid tiden 1570 bodde det ungefär 100 invånare i Edsele. Det fanns en
eller ett par gårdar i varje by där man levde på marginalerna och väder, sjukdom, krig
och fred styrde människors liv.
På gårdarna fanns många byggnader för förvaring. Boningshuset var en låg byggnad
med två rum där köket var det centrala rummet. Där släppte vind- ögat, hålet i taket, ut
röken - och in ljuset. Fönster med glas saknades, men kanske fanns där en ”lysglugg”
som stod öppen när vädret tillät. Rummen hade vägg- fasta bänkar där man satt. Det
var också där man låg och sov med kläderna på. Kanske fanns det en stol längst in i
rummet där husbonden satt. På 15 graviditeter överlevde två eller tre barn. Först när
barnen var i fyraårsåldern fick de namn, då var utsikterna goda att de skulle överleva
till vuxen ålder. Krig och krigstjänst samt svårt klimat gjorde att befolkningen minskade under 1600-talet. 1620 bodde 72 personer i Edsele och först runt år 1700 kom man
upp i samma befolkningssiffror som 1570. Smittkoppsvaccinet och potatisen kom till
Edsele runt 1800 och under de följande åren ökade befolkningen kraftigt. 1805 bodde
358 personer i området. År 1900 fanns 1670 bofasta och 1930 var invånarantalet ungefär 2000.
I och med jordbrukets framsteg under sent 1700- tal och 1800- talet kom det att skapas
ett överskottskapital som investerades i att förädla den grova tallskogen som fanns
i trakten, ungefär 50 centimeter i brösthöjd. Bönderna i byarna gick samman och
byggde sågar drivna av vattenhjul i de flesta åar och bäckar. Efter en komplicerad
hantering kunde bönderna tredje året efter avverkningen sälja plankorna vid Nylands
lastageplats där de fick pengar för sitt arbete. I bouppteckningarna finns uppgifter
om att silverskedar och pokaler blir vanliga i hemmen. Sidenscarfar och blusar blev
statusmarkeringar för kvinnorna och fracken, jordgloben och boken dyker upp i boet.
Man gör handelsresor i bräder, smör och ost. De riktigt rika har råd att sända sina barn
till skolan och nya idéer och kunskap kommer till bygden. Allt fler barn överlever till
vuxen ålder och befolkningen ökar ytterligare.
Byarna nere vid älven blir för trånga och yngre söner som inte har någon möjlighet
att ta över hemmanet flyttar till Vägersjön, Lövåsen, Fjällbohög och andra fjällbyar. Åsoch Utanedeböndernas utmark Gideåberg anläggs. På Yster- och Västerfjällen anläggs
nybyggen mot skattefrihet i 10-20 år för att efter uppodlingsåren bli självägande bönder. Denna kolonisering av skogarna pågick från 1700- talets slut och hela 1800-talet.
Dessa skogar hade brukats av svedjefinnar. De odlade råg på bränningar och flyttade
ständigt till nya marker. Från uppodlingsåren blev dessa marker permanent brukade
av bofasta bönder och grundlade det odlingslandskap vi ser runt omkring oss i bygden
än idag.

le 1898
Fotografi från Edse

Ombud för; • Apoteket • Svenska Spel • Bussgods
• Schenker • Posten • Systembolaget.

Hos oss kan du
beställa:
Smörgåstårta,
tårtor, bakverk och
grillbricka
för avhämtning.
Vi har även:
Fiskegrejer,
fiskekort och kartor.
Fikahörna:
med fri användning av dator
och internet!
Tel: 0623-200 06 • M-F 10-18 L 10-13 S10-12

Öppet servering (juli-2015):
tis-sön kl. 13-18
Tunnbröd, getost, mese &
hembakat fikabröd.
För uthyrning av Mangårdsbyggnaden
eller bagarstuga.
Kontakta: Catrine 070-646 49 34

Välkommen till
Edsele Hembygdsgård
(uppförd 1969)

Välkomna in!

Vi kan nu också erbjuda:
• Laserscanning av skogliga grunddata
• Flygfoto från helikopter • Flyginventering tillsammans med skogägare

Sågtimmer till högsta
dagspris • Slutavverkning,
gallring & skogsvård!

Vi utför all
entreprenad
inom
skogsbruk

EDSELE SÅG AB

0623-203 70
www.edselesag.se

Bibliotek
Skatan
öppet:
torsdagar
16-18

Välkommen till vår lokala mack

Välkommen till vår lokala mack

Edselemacken
ekonomisk
förening
ekonomisk
förening

Hos oss tankar du
95 oktan, diesel eller E85,
alltid till låga priser!
Välkommen!

Turistinformation: ICA Edselehallen och Torbjörn Wilhelmsson: 070-697 65 61 eller edsele.se

Denna broschyr är ett samarbete mellan Edsele
Hembygdsgård och Intresseföreningen 2015
................................................................................................................................................
Produktion:
Text & Foto Katarina Norström • Grafisk form - Let´s Design • Foto: Magdalena Eliasson, Stefan
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