
SIDAN 26: BERÄTTARAFTON PÅ ÅNGERMANLANDSGÅRDEN

Björkådalens IF choc-
kade fotbollssverige

Vann prestigefylld kvartersfot-
bollstitel i Sollefteå. SIDAN 27
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Välbesökt skörde-
fest på Kalknäs skola

På skördefesten bjöds det på
idel läckerheter. SIDAN 12
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Fortsatt kommunalt ansvar för biblioteket i Undrom

Filadelfia upp-
lät sin lokal

Kommunen backade när
det gällde nedläggningen

Kommunstyrelsen har avsevärt bättrat
på sitt anseende i Boteå den sista tiden.
Stor heder och respekt för det! Bosse
Berglund och Christina Johansson  får
representera på bild.
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Filialföreståndare Inga-Maj Höglund och Agneta
Svedin, rektor på Kalknäs skola, är mycket glada
och tacksamma över hur biblioteksfrågan i Und-
rom slutligen löstes. SIDAN 3

Full aktivitet på Akti-
vitetshuset i Björkå

Pia Hedberg inbjuder till kur-
ser och sångkvällar. SIDAN 9
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Rolf Svensson förestår
Undroms rör SIDAN 8

SIDAN 16
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Bygdens ungdomar trivs
på Filadelfia SIDAN 18
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Välkommen att ta del av ännu ett
nummer av Botebladet! Hoppas
som alltid att tidningen kommer att

ge Dig några timmars positiv läsning.
   I förra numret var det en hel del gråt
och tandagnisslan, men i skrivande stund
kan vi tacksamt konstatera att vi, med
gemensamma krafter och ansträngning-
ar, lyckades kämpa så att biblioteket fick
bli kvar på Kalknäs skola. Håll med om
att det känns skönt! Tillsammans kan
man tydligen uträtta underverk!
  Jag har bestämt mig för att försöka få
till två nummer även i vår, trots att jag
vet att det inte gör sig av sig själv.
    Tack alla ni som på olika sätt har läm-
nat bidrag till det här numret. Det under-
lättar en hel del för mig som redaktör.
Fortsätt gärna att tipsa redaktionen om
sånt som är på gång. Som tidigare sagts,
går det utmärkt att låna Boteåparlamen-
tets digitalkamera (finns hos Erik Sund-
berg) om Ni vill redovisa nåt från Er för-
ening eller speciella sammankomst.
   Lämna in artiklar, evenemangstips och
information till redaktionen i god tid in-
nan presstopp. Det som kommer in efter
presstopp tas in i mån av tid och plats.
    Bidrag tas helst emot via mail, diskett
eller CD-rom. Maskinskriven text går även
bra i nödfall. Mailadressen är som tidi-
gare botebladet@ronestar.nu
    Nästa nummer av Botebladet kommer
ut vecka 11-13 och sträcker sig maj må-
nad ut.
    Ha en riktigt fin vinter och väl mött på
alla de satsningar som bygden har att er-
bjuda! Ha likaså en fridfull jul och ägna
gärna en tanke åt Honom som är Frids-
konungen och till vars minne vi firar ju-
len. Jag kan garantera att julfirandet
kommer att kännas ännu mer menings-
fullt då. God Jul och Gott Nytt År alla fina
och underbara Boteåbor!!!
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NÄSTA BOTEBLAD
måndagen den 14/3 2005

Notera detta datum
i Din planering!

PRESSTOPP

Rolf Ronestjärna, chefredaktör

Kontakta gärna oss i redaktionen:
Rolf Ronestjärna  0612-601 21
Viveca Svedjeland-Nottberg  0612-603 31
Jan Eklund  0612-630 14
Erik Sundberg  0612-603 05

N är jag flyttade hit till Boteå var det nyårsafton 1986 och det var
31 grader kallt. Jag kom i en gammal VW Passat full med blommor
som jag på min hustrus uttryckliga order inte fick förfrysa. Jag

skulle flytta in ovanpå församlingshemmet i Överlännes, in i en lägenhet jag
inte varit in i. Eva hade betygat i telefonen att den var fin. Själv hade jag en
dimmig bild av var Överlännes låg trots att jag hade ett antal besök i bygden
bakom mig. Jag hade precis sagt upp mig från ett fast arbete på socialför-
valtningen i Gävle. Många av mina vänner och släktingar tyckte jag var fnos-
kig som tog en frivillig arbetslöshet istället för en fortsatt karriär i Gävle
kommun. Naturligtvis var jag själv en aning tveksam till om jag skulle trivas
och om det skulle gå att bo här. Arbete var jag konstigt nog inte speciellt
orolig för. Det visade sig också att jag hade tur och ganska omgående fick
ett jobb som personalkonsulent inom försvaret, ett arbete som var en mycket
bra språngbräda till det yrke jag har idag som egen företagare inom chef
och personalutveckling. En av de saker jag funderade över var nya vänner och
det sociala livet. Som tur är finns det nyfikna människor. Lennart och Maria
Johansson i Rista hade hört att Eva skulle flytta hem och hade tydligen nå-
gon mysko figur i släptåg som var värd att undersöka. De bjöd hem oss och så
startade en vänskap som jag än idag värderar mycket högt. Den nyfikenhe-
ten var förmodligen en bidragande orsak till min trivsel och i förlängningen
ett beslut att stanna kvar och bilda familj. Tänk vad litet nyfikenhet från en
granne kan vara värd för en bygd och en människa. Jag brukar tänka tillbaka
på just detta när jag funderar kring vad det är som gör att människor skall
trivas. Vi behöver affär, skola, ja samhällsservice över huvudtaget men det
som ändå är mest värt är ett socialt liv dvs vänner och människor du kan
vända dig till när du behöver en hjälpande hand. Jag känner mig numer som
en Botebo, detta är min hembygd. Jag har bott här större delen av mitt
vuxna liv. Tyvärr hinner jag inte engagera mig i den omfattning jag skulle
önska just nu i det som rör Botebygden. Därtill tar mitt företag för stor del
av min tid. Det jag ändå gläds över är när vårt engagemang i bygden lönar sig.
Nu sist var det biblioteket som räddades tack vare ett gott arbete från
många händer. Tidigare i somras förverkligades  planerna kring badplatsen
tack vare andra idealister med Micke Zetterblom i spetsen. Idrottsföreningen
med de många aktiva där (Stefan Strandberg, jag fattar inte var du får
tiden ifrån??). Botaton, Botebladet med  Rolf Ronestjärna vid rodret (det
skulle var intressant att veta hur många ideella timmar du lägger ner på
”blaskan” inför varje utgivning). Vi har Handlar´n med Gunilla , någon mer
ideell företagare får man nog leta efter, filmstudiogänget osv, osv. Det finns
säkert fler personer och företeelser man kan lyfta fram men som jag i has-
tigheten inte kommer på. Det jag tycker är viktigt och det som vi alla kan
göra, det är att stötta de initiativ som finns i byg-
den dvs gå på fotboll, handla på Handlar´n, stöd bion
genom att köpa medlemskort, fiska i tjärnarna, gå
på teater eller besök en nykomling i byn. Varje gång
vi gör något av detta eller andra åtgärder för vår
bygd gör vi en investering i oss själva. Förhoppnings-
vis gör det att någon nyinflyttad såsom jag en gång
stannar kvar.

Den ”nyinflyttade” Botebon
Stefan Brattfeldt
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Boteåparlamentet och bygdens
föreningar i gemensam aktion
Mycken möda och besvär lades ned för att rädda biblioteket i Undrom

För ett par månader sedan tycktes allt hopp vara helt ute för biblioteket i
Undrom. För inom loppet av en ögonblink hade det nämligen beslutats att
Blåklockans Förskola skulle överta bibliotekets lokaler och biblioteket i

sin tur skulle ersättas av en bokbuss.
    Strax hade dock en skrivelse författats (se förra numret av Botebladet) där de
flesta av bygdens föreningar och organisationer skrev under. Den skrivelsen följ-
des senare upp med ytterligare två, med Boteåparlamentet som avsändare, va-
rav den sista finns att läsa på sidan 25 i detta nummer av Botebladet. Dess emellan
uppvaktades kommunen på alla tänkbara sätt, bl a fick valda representanter från
föreningarna en sittning med Mikael Sjölund, Lisbeth Boman och Bo Häggkvist
från kommunen. Detta möte, som var mycket konstruktivt och skedde i en positiv
och tillmötesgående atmosfär, mynnade bl a ut i möjligheten att eventuellt kunna få
fram en alternativ lokal för biblioteket.
    Efter många turer togs till sist ett beslut i kommunstyrelsen där samtliga Parla-
mentets önskemål tillgodosågs, nämligen att biblioteket blev kvar på Kalknäs skola,
bibliotekariens tjänst behölls (även om den halverades) och biblioteket fortsatte att
bedrivas i kommunal regi. Stort tack och heder till kommunstyrelsen för detta!
                                                                                        av Rolf Ronestjärna
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Sammanträde med Biblioteksrådet. Möte på kommunen med kommunpolitiker.
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Möte på skolan med kommunpolitiker.

Lisbeth Boman får MVG.
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Pia Hedberg, Ella Bergman, Mikael Holmsten, Tomas Sundberg och Eva Brattfeldt uppvaktade tillsammans med fotografen Sollefteå kommun.

Mikael Sjölund får MVG.

Bo Häggkvist får MVG.
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Biblioteket i Undrom räddat - Kom-
munpolitikerna valde att gå till reträtt

Slutet gott, allting gott - Bibliotekarie och skola mycket nöjda

Inga-Maj Höglund, som varit filialföreståndare på biblioteket i Undrom i
elva år, är idag sprudlande glad över att biblioteket fick bli kvar på Kalk-
näs skola.

    Man kan lugnt säga att Inga-Maj har kastats mellan hopp och förtvivlan de
senaste två månaderna, efter beslutet om att biblioteket i Undrom skulle av-
vecklas och ersättas av en bokbuss. Men så kom först beskedet, till glädje för
Inga-Maj och skolan elever och lärare, att skolans barn- och ungdomsböcker
skulle få bli kvar på skolan och placeras i ett rum nere i skolans källare. Där-
efter beslutade kommunstyrelsen att Inga-Maj skulle få behålla 50 % av sin
tjänst i Undrom och man fräschade upp det aktuella barnboksrummet och
även själva korridoren, så att man kunde placera ut vuxenböckerna där. ”Det
kändes roligt och bra att biblioteket fick vara kvar på skolan under
samma tak, med tanke på hur det såg ut inledningsvis”, konstaterar Inga-
Maj.
    En intensiv period följde därefter när alla böcker skulle packas ned  i lådor
och transporteras ner i källarvåningen. Givetvis behövde biblioteket genomgå
en rejäl bantning med tanke på att de nya lokalerna var betydligt mindre. Så
det var bara för Inga-Maj att försöka börja gallra bland bibliotekets böcker.
Barn- och ungdomsböckerna berördes dock inte av denna gallring utan det
var istället vuxenböckerna och vissa faktaböcker som fick stryka på foten.
Cirka fyrahundra  böcker, som sällan eller aldrig lånas ut, plockades bort för

Inga-Maj Höglund är mycket glad över att nedläggningen av biblioteket i Undrom inte blev av.
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Vad tycker Du om att bib-
lioteket fick vara kvar?

Marie Löfgren, elev: -Bra!
Utan biblioteket kunde
vi inte låna böcker.

Johan Wiksten, elev:
-Bra, för vi slipper gå
in i en bokbuss!
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Eeva-Liisa Victors-
son, lärare: -Mest
värdefullt är att vi fick
behålla Inga-Maj,
som kan hjälpa och
vägleda eleverna!

Vad tycker Du om att bib-
lioteket fick vara kvar?
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Inga-Maj Höglund och skolans rektor Agneta Svedin glädjer sig båda över hur lyckat allt blev.
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Maria Johansson, by-
bo: -Vi behöver vårt
bibliotek och det var
viktigt för byn att det
fick bli kvar. Bra job-
bat av Parlamentet!

BIBLIOTEKET I UNDROM
ÖPPETTIDER

TISDAGAR KL.14-19

TEL: 0612-602 23

att annonseras ut till försäljning. ”Det är såna böcker som det inte har varit
nån direkt rusning efter under senare år”, försäkrar Inga-Maj.
    Alla gamla klassiker har dock behållits och i princip alla böcker idag är i ett
mycket bra skick. Så bra att till och med personalen på biblioteket i Sollefteå
är förundrade. Alltså ett gott betyg åt låntagarna i Undrom.
    Mycket tid och kraft gick givetvis åt till att ställa iordning de nya lokalerna
och placera ut böckerna i hyllorna. Turligt nog gick det att sätta dit ett ytterli-
gare hyllplan längst ned på samtliga bokhyllor, vilket gav plats för en ansenlig
mängd böcker.
    Tills sist kom äntligen det glädjebesked som alla hade väntat på och kan-
ske inte vågat tro på: Kommunen bestämde att biblioteket i Undrom skulle få
fortsätta att vara ett kommundelsbibliotek.
    Inga-Maj har sannerligen gjort vad hon kan för att skapa en trivsam at-
mosfär i den annars sterila källarlokalen. Lite tavlor på väggarna och lite
slingerväxter, för att dölja iögonenfallande vattenkranar, har hjälpt upp det
hela markant. Sammantaget är hon väldigt nöjd med slutresultatet.
    Just nu förfogar Inga-Maj över en pytteliten lånedisk där hon sköter den
inre bibliotekstjänsten, men tanken är att hon sedan ska dela expedition med
skolsköterska och kurator i rummet in-
till. Hennes tjänst kommer att hamna
på 7 eller 7,5 timmar i veckan, varav
skolan köper en timme för sin räkning.
    Boteborna kan verkligen skatta sig
lyckliga över att biblioteket blev kvar
och att öppettiderna bara minskat med
en timme jämfört med tidigare.
                       av Rolf Ronestjärna



6

Radio Västernorrland sände
radioprogram från Undrom
Undromsbor medverkade i direktsändningen från Filadelfia Undrom

Radio Västernorrland har ett program som man kallar för Hem till Byn, där man varje torsdag
direktsänder från en geografiskt plats inom sändningsområdet. Programmet är upplagt som en
tävling där lyssnarna kan ringa in och gissa på varifrån man sänder. Torsdagen den 18 november

besökte inspelningsteamet Undrom där man efter önskemål ockuperade Filadelfiakapellet under drygt
tre timmar.
    Den inspelningsutrustning som användes för sändningen var inte speciellt märkvärdig, utan den gick
ned i en förhållandevis liten ryggsäck, som
programledaren Lennart Sundwall bar
på sin rygg. Ute i hans bil fanns dock en
avancerad radioutrustning som länkade
radiosignalerna vidare till Sundsvall via
ytterligare en radioutrustad bil som stod
uppställd vid Styrnäs kyrka.
    Inledningsvis i programmet korsförhör-
des Gerd Öberg och hon gav vartefter
lite ledtrådar för att lyssnarna skulle kunna
komma på varifrån programmet sändes.
Vinnare blev en utomsocknes som råkat
se Radio Västernorrlands bil när han
passerade förbi kapellet.
    I programmets avslutning förflyttade
man sig utomhus för att där skicka upp
en raket som en symbol för ett framtids-
hopp för bygden. En av dem som lyssnat

Lennart Sundwall från Radio Västernorrland intervjuade under programmets gång Undromsborna
Rolf Ronestjärna, Sigge Bodin, Gerd Öberg, Gunilla Häggström, Anders Bodin, och Inga Bodin.
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Botebladet fick ett positivt omnämnande i programmet.
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Anders Bodin fick förtroende att avfyra den raket som symbolierade ett framtida hopp för bygden.

på programmet var den välkände och omtyckte bybrevbäraren Lars X.  Raketuppskjutningen var en
händelse som denne definitivt inte ville missa, något som också Lars T Johansson i Sundsvallsstudion
fick vetskap om. Följdaktligen avrundade han sändningen från Undrom med att säga: ”Vi vill bara
meddela att postutdelningen i Undrom nu kommer att bli kraftigt försenad!”
                                                                                                                     av Rolf Ronestjärna

Gerd Öberg och Sigge Bodin intervjuades i tur och ordning av programledaren Lennart Sundwall.

Programmets avslutning skedde utomhus och där intervjuades Inga Bodin och Gunilla Häggström.
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Sedan 1990 har makarna Rolf och Maggan Svensson haft sin hemvist och näring i Undrom.

Det rör på sig hos Rolf på Undroms rör
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Det är Rolf och Maggan Svensson som tillsammans driver firman Undroms rör. Rolf åker runt
i bygden och skruvar, löder, tinar och tätar medan Maggan håller ställningarna på kon-
toret.

    Det hela började för tolv år sedan mer eller mindre som en fritidssyssla när Rolf jobbade hos kommu-
nen med vatten och avlopp och som fastighetsansvarig. Han fick många frågor som rörde vatten och
avlopp och vart man kunde vända sig, och där någonstans började han fundera på en egen firma.
1990 flyttade man till Undrom från Sollefteå. ”Det är nog till viss del mitt fel. Men när huset blev till
salu ville jag ha det och Rolf tyckte nog likadant”, säger Maggan,
Huvudsakligen arbetar man med reparationer och underhåll i Undrom med omnejd. ”Från Styrnäs till
Björkå ungefär”, konstaterar Rolf.
    Från början fick de kontant lösa ut alla varor de beställde. Någon kredit var det inte frågan om. Så
småningom fick man 30 dagars kredit av leverantörerna. ”Men många gånger kom fakturan långt
före varorna”, berättar Maggan. ”Så jag har bråkat mycket med försäljningschefer om att förfallo-
tiden skall räknas från det vi fått varorna levererade.”
    Någon egentlig marknadsföring har man aldrig ägnat sig åt. Det har rullat på ändå. Undroms rör är
ett välkänt begrepp i bygden och man har ungefär 500 kunder i sitt register.
”Men nu på senare tiden har jag börjat trappa ner på verksamheten”, säger Rolf.
”HRRMMM!”, hör vi då från Maggan. ”Vad jag kan se så har vi flera fakturor nu än förra året.”
”När som helst kan någon kund ringa och behöva hjälp och är vi hemma så ställer vi upp. Varje
årstid har sina problem. Jag har konstruerat ett aggregat för att tina frusna vattenledningar av
plast. Det kommer nog väl till pass nu när vintern står för dörren”, avslutar Rolf.
                                                                                                                           av Erik Sundberg

Trots att Rolf Svensson försöker trappa ned har han fullt upp med jobb
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På tisdagsförmiddagarna brukar ett gäng glada
och positiva damer samlas till handarbetskurs
på Aktivitetshuset i Björkå.

    Det mesta som produceras under dessa samman-
komster brukar skänkas som vinster till Hembygds-
föreningens, Boteå PRO:s och Lottakårens olika
lotterier.
    En av dem som verkligen uppskattar denna ge-
menskapsform är Olga X från Häggbränna. ”Det
är jätteroligt att kunna få träffas på det här vi-
set!”, stryker hon under.
    Kursen, som arrangeras av Boteå PRO, drivs i
studieförbundet ABF:s regi. Som nämnts i ett tidiga-
re reportage i Botebladet, bedriver Boteå PRO en
gedigen kursverksamhet. I dagsläget har man cirklar
i handarbete, mat & motion, vävning, bokbinderi,
tunnbrödsbakning, tovning samt en örtcirkel, berät-
tar Inga-Britt Wallin, som är studieorganisatör hos
Björkå PRO.
    Ett 35-tal personer är idag engagerade i dessa olika
cirklar och åtskilliga deltagare tar även tillfället i akt
att vara med i fler än en cirkel. Cirklarna har inga av-
lönade cirkelledare utan all kursverksamhet bedrivs
med hjälp av ideella krafter.
    Handarbetscirkeln har dessutom haft tillfälle att göra
ett studiebesök hos textilarkivet i Sollefteå och även
kollat in japanskt broderi i Näsåker.
                                          Av Rolf Ronestjärna

Handarbetskurs på Aktivitets-
huset i Björkå

På tisdagsförmiddagarna samlas ett antal glada damer för trevlig samvaro i Aktivitetshuset i Björkå.
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Inga-Britt Wallin är studieorganisatör i Boteå PRO.

Björkå PRO har ett gediget kursprogram

Fikapausen är obligatorisk på handarbetskursen.

Samlingarna är präglade av trevlig gemenskap.
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Fredagen den 12 november var det åter dags för en
       månatlig församlingskväll i Överlännäs församlings-

hem. Med vårt mått mätt var antalet gäster inte något
att klaga över och jag vågar nästan påstå att andra försam-
lingar kan avundas lite.
    Ni som inte hade möjlighet eller lust att närvara kan jag
bara beklaga, för kvällens program var med beröm god-
känt. Ove Kjällström från Björkå visade naturbilder från
Ångermanland och att vi har förmånen att bo i ett vackert
landskap skall villigt erkännas, även av en medelpading. Vi
har väl alla, infödda som inflyttade, hittat våra så kallade
smultronställen. Själv har jag lyckan att bara behöva gå ut
på trappan för att vara mitt i smultronstället. Kvällen bjöd på
såväl andlig som kroppslig spis och ett stort tack för ett matnyttigt lotteri. Henrik Edström avslutade
kvällen med en andaktsstund. De pengar som insamlades under kvällen tillföll Lutherhjälpen
    Nästa församlingskväll blir den 18 december, då den skönsjungande Boteåkören bjuder på julmusik
i Överlännäs kyrka, dit Ni alla hälsas hjärtligt välkomna till en musikalisk paus i julstöket. Men innan
dess, så är Ni likaledes hjärtligt välkomna, den andra söndagen i advent, till att lyssna och njuta av Non
Stopkören.                                                                                                               av Lars A. Gradin

Församlingsafton i Överlännäs
En ansenlig mängd Boteåbor kom till församlingshemmet i Överlännäs för att titta på Ove Kjällströms diabilder.
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Björkåbon Ove Kjällström visade vackra naturbilder från Ångermanland

Diabildsvisningen rönte stort intresse.
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Det fanns mycket att diskutera vid kaffeborden efteråt.
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Det var en närmast exotisk atmosfär på Socken-
stugan i Undrom, tisdagen den 23 november, när
Inga och Sigge Bodin visade diabilder från sin

resa till Egypten i februari månad. På den åtta dagar långa
resan, som arrangerades av Kyrkans Tidning, besöktes
bl a pyramiderna, Assuandammen och Luxor. Sista dagen
gjordes dessutom en kryssning på Nilen.
    Ett 20-tal intresserade, som för kvällen mött upp, fick
sig till livs en intressant redogörelse i ord och bild om da-
gens och dåtidens Egypten. ”Det måste ha rört sej om en
otroligt högt stående kultur, eftersom vi i Norden bara
var ett samlar- och jägarfolk då”, konstaterade Inga. Nån-
stans halvvägs i reseskildringen avnjöts fika, som iordning-
ställts av Eivor Byström. Kvällen avslutades med att Henrik
Edström, den nye prästen, avslutade höll en kortare andakt.
                                                         av Rolf Ronestjärna

Egyptenkväll i
S o c k e n s t u ga n

Inga Bodin hade mycket intressant att berätta från den Egyptenresa som hon gjorde i februari.
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Undromsbon Inga Bodin visade vackra dia-
bilder från sin resa till Egypten

Diabildsvisningen rönte stort intresse.
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Det fanns mycket att diskutera vid kaffeborden i pausen.
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Denna vackra egyptiska var misstänkt
lik Lars-Erik Larsson från Stöndar.

Eivor Byström huserade i köksregionerna.
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Glädje, skratt och stoj på Kalk-
näs skolas årliga skördefest

Sanna Hansen, Martina Bergström-Zetterblom, Sara Blomén, Julia Höglund och Lisa Norenius tjänstgjorde i köket.
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Stående ovationer för Kalknäselevernas roliga teaterföreställning

Lördagen den 2 oktober ägde årets skördefest på Kalknäs skola rum. Som vanligt samlade den-
na happening ganska många besökare. Av tradition brukar ju skolans skördefest bjuda på mycket
smått och gott och så var det även den här gången.

    Innehållet på festen var väl i stort sett identiskt med förra årets, men vad gör väl det eftersom det som
är bra alltid tål att uppre-
pas. I gymnastikhallen
anordnades det åter en
bytardag där byborna
kunde fynda bland an-
dras överskott på prylar.
Säkert var det en hel del
glada och nöjda köpare
som vände hemåt efter
lyckad shoppingtur.
    Som vanligt skedde
också avyttring av skol-
trädgårdens egen skörd,
där skolans potatis givet-
vis gick åt som smör i sol-
sken. Även elevernas
lingonplockningsdag ha-
de resulterat i ett antal bur-
kar med läcker lingonsylt.

Kvintetten Marie Löfgren, Sara Blomén, Märith Löfgren, Ann-Britt Edfors
och Rebecka Ledin hjälptes åt med försäljningen på bytardagen.
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Ola Hedberg, Anton Bergman, Sebastian Strömberg och Joakim Strandberg, som hade stylat sig
inför föreställningen, spelade med stor inlevelse på sina egenhändigt tillverkade instrument.
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Teaterföreställningen uppskattades av den talrika publiken.

Även Blåklockans barn medverkade i teaterföreställningen.

Hugade spekulanter svärmade kring borden i gympahallen.

    Från matsalen spred sig en underbar
doft från den lunch som ställts iordning.
Många besökare passade givetvis på att,
för en billig penning, slinka in och få sig
en matbit.
    Störst intresse och uppskattning rönte
dock Kalknäselevernas egen teaterfö-
reställning. Som vanligt hade Botatons
Chatarina Edén lyckats få till det ge-
nom att smitta eleverna med sitt eget en-
gagemang.
    Avslutningsvis drogs också vinnarna
i skördefestens lotteri.
                          av Rolf Ronestjärna

Chatarina Edén gjorde lite morgongymnastik.
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Rafflande fotbollsmatch avslutade
Undroms IF:s ungdomsverksamhet

Ungdomslaget bestod av Tomas Wedin, Karin Ölund, Robert Sjögren, Andreas Sjögren, Jens Melander, Vik-
tor Sjölander, André Nordlander, Albin Brattfeldt, Josef Ronestjärna, Mattias Strandberg och Emil Assergård.
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Karin Ölunds golden goal avgjorde matchen till ungdomarnas fördel

Söndagen den 19 september var det stor fot-
bollsfest på Bohedsvallen i Undrom när
Undroms IF hade säsongsavlutning för sin

ungdomsfotboll.
    Det bjöds ett, för årstiden ovanligt varmt och strå-
lande, höstväder och många föräldrar och andra in-
tresserade hade slutit upp för att bl a titta på den
traditionella fotbollsmatchen mellan klubbens ung-
domslag och ett lag bestående av ledare och föräld-
rar.
    Matchen blev precis så spännande som man hade
kunnat vänta sig. Inledningsvis snurrade ungdomarna
upp de gamle och drog ifrån med ett par mål. Men
ju längre matchen framskred desto bättre blev blod-
cirkulationen hos det stela och överviktiga vuxenla-
get och spelet jämnades mer och mer ut.
    För att få till ett avgörande tvingades dock do- Gunnar Åhman och Eva Westman grillade hamburgare.
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Stående från vänster: Lars Backlund, Peter Sjögren, Stefan Strandberg, Anders Bergman, Lennart
Johansson, Kenneth Assergård, Henrik Norberg, Tina Olsson och Björn Schill. Sittande från
vänster: Elisabeth Melander, Marie Sjögren, Ulla Assergård, Siv Henriksson och Marie Sjölander.
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Anders Bergman försöker sig på en tvåfotsdribbling.Joel Åhman krutar på för kung och fosterland.
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maren Joel Ölund att till sist tillgripa golden goal, eller som det hette på den gama goda tiden:
Sista må-let vinner!
    Matchvinnare för det segrande ungdomslaget blev Karin Ölund som fick det stora nöjet att rulla in
matchens sista mål. Tur var väl det, för vuxenlagets ork var vid det här laget på upphällningen och Stefan
Strandberg hade knappt styrfart längre.                                                              av Rolf Ronestjärna

Spelarna i vuxenlaget slogs om att få sitta på avbytarbänken. Matchhjälten Karin Ölund lyckades näta ett par gånger.
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Björkåbon Stig Svensson
har förblivit bygden trogen
I detta nummer av Botebladet porträtteras Björkåbon Stig Svensson

I Björkå, i ett vitt hus med blå knutar, bor Stig Svensson. Det är inte så långt från hans barndoms-
hem i Sånga, strax nedanför kyrkan, där han föddes 1932. I dåvarande Para skola, nästan mitt
emot det vi idag känner som skolbyggnaden i Para, gick han de sex år som var obligatoriska då.

     Konfirmationsläsningen, som väl var att betrakta som lika obligatorisk, försegick i en lokal i Björkå.
I Överlännäs och Sånga församlingar hade man samma präst och av tradition höll man konfirmation i
båda kyrkorna. Vartannat år hölls första dagens förhör i Sånga och andra dagens nattvard i Överlän-
näs och vice versa året därpå. I Stigs fall blev det nattvard i Överlännäs kyrka.
    Efter det började han jobba i Björkå diversehandel som 14-åring. Fyra år senare flyttade han till
Konsum i Kramfors. Där träffade han också en trevlig tös som några år senare skulle komma att bli
hans fru.
    När det blev dags för mönstring till det militära, och han skulle fylla i tre önskemål om placering, så
angav han flottan i alla tre önskemålen. Ett befäl frågade: ”Men du har väl aldrig varit på någon båt?”
”Nej, just därför”, svarade då Stig. ”Det var nära att jag hade blivit kock på en ubåt, men det
slutade med att jag gjorde min militärtjänstgöring på ett ytvattensfartyg i Karlskrona istället”,
minns Stig.
    Efter återkomsten från havet blev det jobb på Konsum i Bollsta, och då gifte han sig också. Därefter
blev det Konsum i Kramfors ett tag innan han 1959 köpte affären i Björkå. Efter drygt tjugo år såldes
affären och han övergick till att jobba på Remslehallen, men stressen blev kännbar och han fick rådet
av en läkare att försöka hitta ett lugnare jobb. ”Jaha, och vem tror du anställer någon som är över
50 år?”, frågade Stig. Men det visade sig att man på regementet T3 hade bruk för honom i sitt bok-
och blankettförråd. ”Det var i mångt och mycket väldigt lika mitt tidigare arbete, men det var

Under större delen av sitt liv har Stig Svensson varit sysselsatt inom matvarubranschen.
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inte alls lika stressigt”, berättar Stig vidare.
    Han har också haft en lång gärning som hemvärnschef i bygden. Det gick till så att vid uppnådda 35
år fick han inte längre vara krigsplacerad i flottan, utan överfördes till hemvärnet. Han fick det beskedet
samtidigt med kallelsen till en längre höstövning. ”Men jag hade inte tid med något sådant, jag hade
ju affären att sköta. Så jag pratade med ett befäl om det här och han sa att det finns en möjlighet
att slippa övningen och det är att du blir hemvärnschef.”
    Det innebar istället kurser och övningar på helgerna. Dessutom var han aktiv i både samhällsföreningen
och skytteföreningen. ”Jag begriper inte hur det gick ihop, men på något sätt så ordnade det sej,
även om jag ibland funderade över vad jag höll på med”, funderar Stig. ”Men det har ju varit
väldigt roligt också och nån måste ju göra det!”
Efter pensioneringen har han varit ordförande i PRO i sex år och numera deltar han som medlem i
aktiviteterna. ”Jaa, skulle jag måsta göra om alltihop så tror jag inte att jag skulle göra så mycket
annorlunda”, avslutar Stig sin berättelse.                                                                            av Erik Sundberg

Jag ber ödmjukt om ursäkt
- men rätt ska vara rätt
Tyvärr blev det en felstavning av ett namn i förra BB

Det är aldrig roligt att göra misstag. Värre är dock att inte vara
 beredd atterkänna dem och stå för dem. I förra numret stavade
jag tyvärr fel på ett efternamn. Britta Engös efternamn börjar

nämligen med ett E och inte med ett Ä, som jag så felaktigt skrev i repor-
taget. Jag beklagar misstaget och ber allra ödmjukast om ursäkt!
                                                                        av Rolf Ronestjärna
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Britta Engö är bl a känd  som perso-
nen vars efternamn börjar med ett E.

I drygt 20 år drev paret Stig  och Anna  Svensson tillsammans Konsumbutiken i Björkå.
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Filadelfias sångare sjunger
in julen i Björkå Aktivitetshus
Söndagen den 12 december öppnar Aktivitetshuset i Björkå sina dörrar för en Julsångskväll

 där Filadelfias sångare kommer att framföra både kända och mindre kända julsånger. Kvällen
 ger även tillfälle till önskesånger och kaffe står på menyn.                                 av Rolf Ronestjärna

Pia Hedberg hälsar välkommen till Julsångskvällen på Aktivivitetshuset i Björkå i december.

Under hösten har ett glatt killgäng träffats på Filadelfia
och bl a fått förtroende att fixa till sina egna varma mackor.
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Filadelfias Fredaxverksam-
het har återuppstått

Alla Boteåbor hälsas varmt välkomna till Julsångskvällen

På åttiotalet var Filadelfias Fredaxträffar ett begrepp bland bygdens tonåringar. Sedan 1989 har
verksamheten dock legat i malpåse, även om några strösamlingar har hållits under senare år. P g a
det ökade antalet tonåringar i Församlingen har nu Fredax återuppstått, i det att en träff i månaden hål-

lits. Pingis och diverse olika sällskapsspel har så här långt varit mest populärt.              av Rolf Ronestjärna

En gång i månaden träffas en grupp tonåringar på kapellet i Undrom

Se även www.ronestar.nu/filadelfia/sida15.htm
       och dubbelkolla gärna i predikoturerna

Filadelfias
Verksamhet

15/9 & 24/11
21/9, 16/10 & 23/11
26/9
5/10,  2/11 & 7/12
10/10 & 12/12

19.00
12.00
18.00
20.00
14.00

Stugmöte hos Lygdmans i Törsta
Dagledigträff
Café Önskesången
Närradioprogram på  90.5 MHz
Gudstjänst Vallänge



BOTEÅPARLAMENTET

Prenumerera på Botebladet???
Känner Du någon utflyttad Bo-
teåbo eller annan person som
skulle vilja få Botebladet i brev-
lådan? Är Du själv inte bosatt
här, men ändå vi l l  läsa
Botebla-det? Vill Du prenume-
rera på Botebladet för någon
annans räkning? Möjligheten

finns i så fall att, till det låga priset av 130 kr/år (inklusive porto),
få tidningen skickad var Du vill! Notera att prenumerations-
kostnaden inte mycket mer än täcker kostnaden för tryckning
och distribution för de fyra nummer som kommer ut varje år.
Kontakta prenumerationsansvarig: Karin Ronestjärna, Tel: 0612 - 601 21 eller skicka ett
vykort till redaktionen på adress:
Botebladet, c/o Karin Ronestjärna, Kalknäsvägen 9, 881 95  Undrom
Boteåparlamentets Bankgironummer är 5548-6377

19

Trots att Boteåparlamentet, i samråd med redaktionsgruppen, har beslutat att minska
utgivningen av antalet nummer av Botebladet från fyra stycken per år till tre, gör vi
ändå ett försök att både få till ett vårnummer och ett sommarnummer. Hoppas att
ingen misstycker när det gäller detta! Beslutet gäller dock endast tills vidare.

Boteåparlamentet försöker även fortsättningsvis inven-
tera vilka lediga hus som finns i Botebygden. Hör gärna
av Dig till Parlamentet om Du känner till nåt hus som är
till salu eller står tomt. Kontaktpersoner: Lennart Johans-
son, 0620 - 321 82 & Eva Brattfeldt, 0612-604 77.

Ett stort tack till Boteåbygdens Lottakår som skänkte 500 kr av överskottet
från lotteriet i samband med kyrkkaffet vid 1:a Advent i Sånga kyrka.
Lägg gärna ett bidrag i tidningens insamlingsbössa hos Handlar´n i Undrom,
som en hjälp till den fortsatta utgivningen. Alla bidrag är mer än välkomna,
eftersom Boteåparlamentets finanser är kraftigt begränsade!
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Boteåparlamentets byating
hölls i Boteå Sockenstuga
Efter mötet följde ett intressant samtal om turerna kring biblioteket i Undrom

Helge Andersson och Ulla Bohlin lät sig båda väl smaka av smörgåstårtan under pausen i mötet.

Årets byating är nu avklarat och för tredje året i rad hölls det i Boteå Sockenstuga. En ganska
ringa skara hade den här gången hörsammat inbjudan och infunnit sig till tinget, som gick av
stapeln sista söndagen i oktober. Men de som väl var på plats fick sig till livs en intressant

redogörelse över alla de aktiviteter
och projekt som det folkvalda Bo-
teåparlamentet haft på gång un-
der det gångna året.
    Byminister Pia Hedberg inledde
med att hälsa de närvarande väl-
komna och därefter valdes Eva
Brattfeldt och Åsa Fredriksson till
mötesordförande respektive sekre-
terare.
    Näst på tur på dagordningen
stod föredragning av verksamhets-
berättelsen, den ekonomiska redo-
visningen, revisionsberättelsen och
beslut om ansvarsfrihet för Parla-
mentet och dess kassör. Även en Pia Hedberg, Eva Brattfeldt och Åsa Fredriksson var tre av tingets huvudaktörer.
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BOTEÅPARLAMENTETS
VERKSAMHETSPLAN FÖR 2005:
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Lennart Johansson och Per-Erik Altin syntes gilla menyn.

Erik Sundberg konstaterade att debet och kredit stämde.
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Drygt dussinet av Boteås invånare visade sitt intresse när Boteåparlamentet inbjöd till byating.

Botebladet
 Butiksråd
Välkomstskyltar
 Loppmarknad
Välkomstpåse
Gatubelysning i Undrom
 Pensionärshemmen i Björkå
och Undrom
Biblioteket på Kalknäs skola
Stranden i Undrom
Kunskapsbank, hus till salu
Valet 2005
Byating

motion hade inkommit till byatinget.
    När allt detta var avklarat togs en väl-
behövlig paus där en delikat smörgåstårta
med lätthet minskade i storlek. Efter pau-
sen gicks verksamhetsplanen för 2005
igenom och till avslutning redogjordes för
turerna när det gäller bevarandet av bib-
lioteket i Undrom. Bl a lästes de skrivel-
ser upp som Parlamentet överlämnat till
kommunstyrelsen i den aktuella frågan.
                         av Rolf Ronestjärna

Se vidare sidan 23
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Boteåparlamentet inbjöd en av
bygdens egna kommunpolitiker

Thomas Tejle grillades på Boteåparla-
mentets månadsmöte i november

Boteå har begåvats med ett antal personer som är
invalda i den kommunala hiearkin. En av dessa
profiler är Thomas Tejle, boende mitt i byn och

en av Botebladets tidigare redaktörer.
    Med anledning av de frågetecken som dykt upp, an-
gående nedläggningen av biblioteket i Undrom och hotet
över pensionärsbostäderna i Undrom och Björkå, in-
bjöd därför Boteåparlamentet just Thomas Tejle till
samtal. Thomas lovade bl a att han fortsättningsvis skulle
vara ännu mer uppmärksam när det gäller framtida frågor
och beslut som kan komma beröra Boteåbygden.
                                                  av Rolf Ronestjärna

Frågorna haglade över Thomas Tejle när han besökte Boteåparlamentets möte på Bettans Konferenscenter.
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Samtliga nuvarande politiska uppdrag för ThomasTejle:
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott - ledamot
Sollefteå Näringslivs AB - ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott - ledamot
Kommunfullmäktiges ungdomsdelegation - ledamot
Kristidsnämnd - ledamot
Svenska Kommunförbundets länsmöten - ledamot
Socialnämnden - vice ordförande
Socialnämndens arbetsutskott - ersättare
Kultur- och utbildningsnämnd - vice ordförande
Kommunstyrelsen - ledamot
Kommunfullmäktige - ledamot Kä
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Boteåparlamentet önskar
kontakt med alla nyinflyttade
Boteåparlamentet är vårt folkvalda byalag, som jobbar för en positiv utveckling i bygden. Vi är

glada över att även Du har valt att slå Dig ner i den här vackra och aktiva bygden.Vi i Boteå-
parlamentet har tidigare fått information från kommunen om vilka som flyttat in. Den servicen

finns inte längre, men vi vill dock gärna fortsätta att informera alla nyinflyttade om vad som händer här,
vilka föreningar som finns osv. Du är därför välkommen att höra av Dig till oss, så får Du ett besök och
tillfälle att fråga oss om det Du behöver veta för att känna Dig hemma här och börja trivas. Välkommen
att höra av Dig till oss!                                   Välkomstgruppen gm Eva Brattfeldt, 0612-604 77

Eva Brattfeldt är en av de ledamöter i Boteåparlamentet som gärna önskar välkomna Dig som är nyinflyttad.
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Är Du nyinflyttad i Boteåbygden? Då vill vi hälsa Dig varmt välkommen hit!

Arne Arnesson Arnes vardagsfunderingar...

Av Rolf Ronestjärna, Undrom

 
 

ENSAM ÄR
INTE STARK, MEN
TILLSAMMANS KAN
MAN UTRÄTTA UN-

DERVERK...

 
 HMM, MÅSTE

VARA DÄRFÖR SOM
VI ÄR KALLADE TILL

GEMENSKAP...!
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BOTEÅPARLAMENTET
Verksamhetsplan för 2005

Verksamhetsplanen är ett sätt att informera om den verksamhet som för närvarande bedrivs i parlamentet samt ett styr-
dokument för ledamöter och arbetsgrupper där Boteåbor utanför Parlamentet deltar. Vissa frågor har drivits under flera år,
andra är nya.

BOTEBLADET
Ansvariga: Rolf Ronestjärna, Viveca Svedjeland-Nottberg, Jan Eklund & Erik Sundberg
Syfte: Att synliggöra människor och händelser i Boteå
Mål:  Att ge ut tre nummer, samt att till större del än förra året försöka finansiera utgivningen med hjälp av annonsintäkter
BUTIKSRÅD
Ansvariga: Stefan Brattfeldt, Maria Norgren, P-Å Göransson & Margareta Svenson
Syfte: Att verka för butiken Handlarn´s fortlevnad
Mål: Att öka kommunikationen och informationen mellan bygden och butiken
VÄLKOMSTSKYLTAR
Ansvarig: Jan Eklund
Syfte: Att uppmärksamma förbipasserande att de befinner sig i Boteåbygden
Mål: Att hitta lämplig placering av och text på skyltarna samt finanseringsmöjligheter
LOPPMARKNAD
Ansvarig: Åsa Fredriksson
Syfte: Att erbjuda både Boteåbor och utsocknes att bli av med sånt man inte längre behöver
Mål: Att genomföra minst en loppmarknad per år på Sunnersta Folkets hus
VÄLKOMSTPÅSE
Ansvariga: Eva Brattfeldt, Åsa Fredriksson, Märit Stattin & William Nottberg
Syfte: Att välkomna nyinflyttade till bygden
Mål: Att informera om aktiviteter och föreningar i bygden
GATUBELYSNING I UNDROM
Ansvarig: Anders Bodin
Syfte: Att förbättra gatubelysningen vid Handlarn
Mål: Att föra en diskussion med Vägverket och kommunen för att reda ut vem som ansvarar och finansierar
PENSIONÄRSHEMMEN I BJÖRKÅ OCH UNDROM
Ansvariga: Eva Brattfeldt, Lennart Johansson, Pia Hedberg & Åsa Fredriksson
Syfte: Att verka för att bygdens invånare själva skall äga rätt att bestämma var man vill bo när man blir gammal
Mål: Att verka för att pensionärshemmen skall bli kvar i båda byarna
BIBLIOTEKET PÅ KALKNÄS SKOLA
Ansvariga: Eva Brattfeldt, Lennart Johansson, Åsa Fredriksson & Helmut Anier
Syfte och mål: Att verka för att biblioteket blir kvar i bygden
STRANDEN I UNDROM
Ansvariga: Rolf Svensson, P-E Altin, Mikael Zetterblom, Ulf Lådö, S-E Westman & Erik Sundberg
Syfte: Att rusta upp bad- och båtplatsen i Undrom
Mål: Att ansvara för skötsel och drift av den övertagna badplatsen, samt att starta en båtklubb
KUNSKAPSBANK, HUS TILL SALU
Ansvariga: Eva Brattfeldt & Lennart Johansson
Syfte: Att kunna tipsa om lediga hus i bygden
Mål: Att få flera familjer att flytta till Botebygden
VALET 2005
Ansvariga: Utses senare
Syfte: Att under demokratiska former låta bygden avgöra vilka personer som skall ingå i Boteåparlamentet under kommande
mandatperiod
Mål: Att planera och genomföra valet 2005
BYATING
Syfte: Att ge Boteåborna möjlighet att väcka frågor, lämna motioner, samt att välja ordförande, kassör och revisorer till
Parlamentet
Mål: Att hålla Byating i oktober
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Skrivelse till kommunstyrelsen angående Kalknäs skola och bibliotek

Som tidigare är bekant har den snabba försäljningen av förskolan Blåklockan, med flytt till Kalk-
näs skola, medfört konsekvenser för biblioteksfilialen i Kalknäs. I tidigare skrivelse framgår våra
önskemål om tid att leta alternativa lösningar.

Sedan denna skrevs har Boteåparlamentet undersökt möjligheterna och ser som bästa lösning att flyt-
ta biblioteksverksamheten till källaren i Kalknäs skola, vilket är lokaler som idag används av skolan.
Till denna lokal planeras redan att flytta bibliotekets barn- och ungdomsböcker. I anslutning till denna
finns en lång korridor som kan användas till vuxenböckerna. Lokaler finns också som kan saman-
vändas för bibliotekariens behov av arbetsplats (samordning med skolsköterskan/kuratorn vilkas ex-
pedition endast används ett fåtal timmar per vecka - alternativt datasalen där bredbandsuppkoppling
finns. Givetvis är det även fullt möjligt att dra en nätverkskabel ned till källaren).

Vi har varit närvarande vid möte med fastighetssamordnaren Bo Bergqvist, bibliotekschef Christina
Johansson, rektor Agneta Svedin och personal från skolan och förskolan, där denna lösning diskute-
rades och ses som fullt möjlig och acceptabel av alla parter.
Eftersom dessa lokaler idag hyrs av skolan tillkommer ingen ytterligare hyreskostnad för kommunen.
Angående bibliotekariens tid har Kultur- och utbildningsnämnden beslutat att 6 timmars bibliotekarietid
gäller from 2005. Detta innebär en nedskärning motsvarande övriga filialer i kommunen, vilket vi är
beredda att acceptera i dagens spartider.

Vad gäller Kultur- och utbildningsnämndens beslut att överföra Kalknäs filialbibliotek till förenings-
bibliotek motsvarade inte beslutet önskemålen i vår skrivelse. Ur kvalitetssynpunkt anser både vi och
bibliotekschefen att ett bibliotek måste vara levande, med kunskap och flöde av böcker och media. Vi
har även bibliotekslagen som pekar på kommunens ansvar för skol- och folkbibliotek. I spartider är
resurshushållning en viktig princip, där snabba beslut ibland kan bli dyra. Att kommunen behåller det
välutrustade biblioteket i sin ägo och förvaltning, ser vi som god hushållning och undvikande av kapital-
förstöring. När nu lokaler finns att tillgå kräver vi att biblioteksfilialen bibehålls med samma standard
som övriga biblioteksfilialer. I annat fall kräver vi en förklaring från Kommunstyrelsen varför biblioteks-
verksamheten i Boteå ska ha en lägre standard än övriga kommundelar. Gäller detta i så fall även annan
kommunal verksamhet?

Vi vill därför komplettera tidigare skrivelse med följande önskemål:
1. Behåll biblioteksfilialen i Kalknäs som kommundelsbiblioteket med samma status som övriga

biblioteksfilialer.
2. Behåll bibliotekstjänsten med minst 6 timmar/vecka enligt Kultur- och utbildningsnämndens

beslut.
3. Kommunstyrelsen tillskjuter medel för inköp och förnyelse av böcker och media i enlighet med

punkt 1.(35 000 kr/år)

I kommunen har pågått utredning om kommundelskontor för att stärka kommundelarnas inflytande och
kontakt med kommunal service. Att till denna ringa kostnad låta biblioteket leva vidare i Boteå, går i
linje med den intentionen. Det medför att Kalknäs skola kan fortsätta vara centrum i byn där barn,
ungdomar och vuxna kan samlas i många olika sammanhang. På så sätt kan Boteå fortsätta vara en
bygd som är attraktiv för barnfamiljer att flytta in i, vilket torde vara det bästa sättet att stärka den
kommunala ekonomin.

Med hopp om ett fortsatt gott samarbete och återupprättat förtroende för våra tjänstemän och politiker.

                                                                                                             Boteåparlamentet 041006
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Välbesökt berättarafton på
Ångermanlandsgården
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Ann Elise Nordin bjöd på många tillfällen till skratt under berättaraftonen på Ångermanlandsgården.

Janne Månsson och Göte Eriksson kompade på gitarr och dragspel.
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Fredagen den 10 september
hölls för tredje året i rad en

        berättarafton i Ångerman-
landsgården i Para. I värmen från
den sprakande kakelugnen berättade
Ann Elise Nordin (f Hamberg) och
Ann Marie Melander minnen från
sin barndom i Sånga.
    Ett 40-tal personer hade lockats
till kvällen och de fick höra om både
personer och skrömta. För en del
var historierna och människorna i
dem nya, medan andra nickade igen-
kännande till många av berättelserna.
Bland annat fick vi lära oss var alla
barn i Sånga kom ifrån. Det är nog
inte många som vet att de förvara-
des i ett skrin hos barnmorskan innan
de kom till sina familjer. Och hon var
flitig med att dela ut barn. Under en
period fanns det inte mindre än 40
barn i Sånga längs en sträcka av en-
dast ett par hundra meter.
    Utöver Ann Elises och Ann Ma-
ries berättelser hölls allsång. Kom-
pade gjorde Göte Eriksson på drag-
spel, Janne Månsson på gitarr och
Erland Melander på piano. Bland
annat fick publiken lära sig Sånga- Hans Söderlund, Barbro Jansson och Barbro Melander passade på att fika i pausen.
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Segerrusiga fotbollskillar från Björkådalens IF tillsammans med sin tränare Stefan Strandberg.
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sången, som förhoppningsvis
kommer att sjungas flitigt på
alla träffar framöver. Åhöra-
rna fick också njuta av hem-
bakt fika och några hade till
och med turen att vinna på
tombolan.
    Arrangör bakom berättar-
kvällen var Sånga Överlän-
näs hembygdsförening,
som nu kan lägga ännu en
lyckad kväll till handlingarna.
Vi ser alla med spänning fram
emot vilka vi får lyssna till på
berättaraftonen nästa år.
              Av Ylva Widgren

Björkådalens IF har placerat
sig på Sveriges fotbollskarta
Ett lag från föreningens vann sensationellt årets kvartersfotboll på Risön i Sollefteå

Björkådalens IF är en av bygdens många anrika föreningar. I höstas ställde man till med en stor
skräll, i årets upplaga av kvartersfotbollen på Risön i Sollefteå, när man tog hem segerbucklan
i klassen pojkar 91-92. Fotbollslaget, som var förstärkt med spelare från Undroms IF, leddes

av de meriterade tränarna Stefan Strandberg och Gunnar Åhman.
                                                                                                                      Av Rolf Ronestjärna

Ann Marie Melander och Ann Elise Nordin berättade minnen från sin uppväxt i Sånga.
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Av Erik Hoppe
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GRRR!!!
Den röda blixten från Djupedshållet klipper ljudvallen vid Macken, för-
svinner mot Grillom, vänder och möter på återvägen sitt eget ljud lagom
utanför Handlar´n. När mullret från de femhundra hästarna i V10:an klingat
av, och doften av brända Pirelli Zero Rosso letat sig fram till smaklöka-
rna, lutar sig Arga Gubben ut genom den röda Lamborghinins låg-
profilsidoruta och väser hotfullt åt Botebladets hänförda motor-
reporter.

AG (ilsket): Tänker redaktörn stå där hela dan och dregla på
motorhuven?
BB: Ursäkta, men det är inte varje dag man ser en Gallardo utanför Handlar´n i Undrom.
AG: Jaha minsann, äntligen någon som känner igen en hermelin bland alla kattkräken. I går stannade jag
till för att köpa en Nyhléns falu och en liter mellanmjölk och när jag kommer ut står det en gubbstrutt
med keps och rullar med ögona. Oj oj oj, bräker gubben. Är det den nya sjuttifemhästars Opel Corsan?
Han höll på att trilla i backen av pur upphetsning.
BB: Jag förstår Gubbens känslor, men hur kommer det sig att han glider omkring i ett sånt här ekipage?
Det är ju ingen vanlig rullator, om man säger så.
AG (flackar med blicken): Tja, i år fick vi ju faktiskt välja mellan nya Ferrari F430F1 och den här
kärran. Och som facklig förtroendeman vill man ju inte glänsa med en massa borgerligt lull lull, så det
fick bli Lamborghinin.
BB: Som tjänstebil då?
AG: Nej fasen heller, som löneförmån förstås. Inte kan vi fackliga ombudsmän köra omkring med
Djursholmsmopeder i tjänsten. Vad skulle gubbarna på verkstadsgolvet säga om det?  I tjänsten kör jag
en 88:ans Volvo 244 DL med rostfläckar runt bakskärmarna. För den fackliga solidaritetens skull. Och
för gnällkärringarna i kvinnoförbundet.
BB: Ja, det har ju varit lite turbulens i den fackliga rörelsen på sistone. Attraktiva lägenheter i Stock-
holms innerstad, spritresor, porrklubbsbesök och sexleksaker. Vad tycker Gubben om det?
AG: Ja, det är för jäkligt helt enkelt. Var finns moralen? Solidariteten? Hur fasiken kan kamrater  i den
fackliga rörelsen springa med skvaller till Uppdrag Granskning? Har det månne filtrerat in sig en massa
jädrans kristdemokrater i facket? Under cover, som det heter. Nej, vi arbetare måste hålla ihop mot
bourgeoisiens hycklande moralism!
BB: Och jag som trodde att Gubben var borgerligt sinnad?
AG: Jodå, fast inte på arbetstid. Då är jag avtalsenligt socialistisk feminist och homofil.
BB: Homofil? Men Gubben menar väl ändå inte…
AG: Menar och menar. På den fackliga konferensen i Thailand i somras fick vi lära oss att  eftersom det
absolut värsta som finns är medelålders blekhyade manliga rasister och homofober så skulle vi sträva
efter att vara exakt tvärtom. Så nu är jag officiellt en yngre mörkhyad kvinnlig antirasist och homofil.
Fast bara på arbetstid. Privat är jag fortfarande en skitstövel.
BB: Jaha, och vad hade ni annars för er på studieresan i Thailand om man törs fråga?
AG (med kopplingen nedtryckt och motorn på högvarv):  Jag förstår vad redaktörn fiskar efter,
men några porrklubbsbesök blev det inte. Vi höll oss till studieprogrammet och besökte bara ett par
lokala arbetsplatser  inom bar- och restaurangnäringen. På ett ställe togs vi emot av en ung arbeterska,
lättklädd i den tropiska värmen, som på knagglig engelska frågade vilka vi var. We are comrades from
a fackclub in Sweden, svarade vår kursledare, som var från Trollhättan och hade varit med förr.

Brrrrrrrr, sa Gubben, släppte upp kopplingen och brände lite gummi på vägen till Panget.
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Julklappen - En julskröna av Jan Eklund

Men hotet gjorde ingen verkan och pojken fick fortsätta att leta. Det hade snöat lite på dagen
och i skenet från ficklampan fick pojken upp spåret av hundtassar i nysnön bakom huset.
Spåret ledde i snirklar och krumbukter förbi de översnöade hallonbuskarna, förbi vedboden

och pumphuset och bort till garaget, som en gång i tiden hade varit stall. Spåren slutade framför den
stängda dörren till det som förr var selkammare och nu benämndes ”verkstan” och pojken kunde för sitt
liv inte begripa hur Rapp hade lyckats ta sig dit in.
Han gick runt till garageporten på framsidan, öppnade den och tittade in. Ljuset från ficklampan reflek-
terades i den silverglänsande lacken på pappas nya bil och pojken kallade försiktigt på hunden. Då
hördes ett svagt ljud längre in i stallet och pojken vände sig mot timmerväggen bakom bilarna och där,
i det svaga ljuset från ficklampan, fick han syn på Rapp och en liten gråklädd figur som satt på golvet,
lutad mot trappan upp till den gamla höskullen. Hunden låg med huvu-
det  i den gråkläddes knä och svansen piskade vällustigt i golvet så
att dammet yrde. Den gråklädde kliade hunden i nacken och såg
upp med ett vredgat  uttryck i de små, runda ögonen som glittrade i
dunklet.
”Och vem är du?” undrade pojken karskt. Den lilla grå figuren var
inte större än  ett barn, men pojken såg att det var en gammal man
med fårat ansikte och tovigt, gråvitt hår som stack fram under
kanten på en lustig luva. En dvärg, tänkte pojken.
”Släck lampan”, sa den gråklädde strävt och sträckte sig efter
en gammal stallykta som stod på golvet bredvid honom. Pojken
släckte ficklampan och hörde hur det gnisslade i mörkret. Så kom
en gnista, så en till, och lyktan tändes. Gubben blåste genom
lyktfönstret, det varma, gula skenet blev allt starkare och gubben slog
igen den lilla glasluckan med en smäll. ”Sätt dig, pojk”, sa gubben och
ställde ifrån sig lyktan på en gammal hovslagarlåda. Pojken tvekade ett
ögonblick men  så gick han fram till gubben och hunden. Den lille grå drog
fram en säck som var fylld med gammalt torrt hö och tecknade åt pojken
att slå sig ner.
”Vem jag är?”, svarade gubben torrt. ”Fråga i stället vad jag är. Jag är den här gårdens hustomte. Jag har
bott här på gården i trehundra år. Men nu är det länge sedan någon brydde sig om mig. Den siste på det
här stället som visade lite respekt var din farfar. Då var det liv på gården. Tolv prima mjölkkor i lagårn
som din far rev för flera år sen. Tre fina hästar här i stallet. Grisar och höns. Vi kom bra överens, gamle
Petrus och jag. Han skötte gården på dagarna och jag vakade över folk och fä på nätterna. Då vanka-
des det alltid gröt på kvällen. Härlig havregrynsgröt. Och till jul fick man alltid ett stort fat med risgryns-
gröt och spenvarm mjölk. Det var likadant med hans far. Och hans far i sin tur. Jag har levt med åtta



generationer Olsson. Fast nu heter ni ju inte Olsson längre utan Orebring. Och du är sist i raden, pojk.
Vad är det du heter nu igen. Peter? Efter din farfar Petrus förstås.”
”Efter Foppa”, sa pojken stolt. ”Mamma ville att jag skulle heta Ozzy efter Ozzy Osbourne, men pappa
sa att då skulle nästa unge heta Jennifer efter Jennifer Lopez och så där höll dom på ett halvår innan jag
föddes. Det har farmor berättat. Men hon har aldrig berättat om dig. Förresten tror jag att du ljuger. Du
är ingen tomte. En tomte är jättestor och har vitt skägg och röd parkas och åker släde efter renar.”
”Nu blandar du ihop saker och ting, pojk”, sa tomten. ”Du menar en jultomte, och det är något helt
annat. En tjockmagad typ i röd maskeraddräkt som kallar sig Santa Claus och struttar omkring och
hojtar hö hö hö till alla han möter. Tål inte karln. Jag begriper inte varför han kallas för tomte. Det är
otroligt vad den där Walt Disney har ställt till med. Vi riktiga tomtar är av gammal fin vättesläkt med
stolta traditioner som beskyddare av vårt gårdsfolk. Om vi behandlas med respekt, vill säga. Annars
kan vi bli griniga. Det fick far din erfara när han rev lagårn och byggde en gillestuga med utegrill i stället.
Han har aldrig lyckats grilla en enda fläskkotlett på den grillen utan att bränna vid den!” Tomten skrockade
belåtet. ”Men nu börjar det bli dags att flytta. Jag har funderat på ett tomtekollektiv i Vetlanda.  Där kan
jag slå mig till ro och tänka på gamla tider. Vi tomtar är nämligen filosofiskt lagda, som han Rydberg
skrev i dikten:

Så har han sett dem, far och son
ren genom långa tider
slumra som barn; men varifrån
kommo de väl hit neder?
Släkte följde på släkte snart,
Blomstrade, åldrades, gick – men vart?
Gåtan, som icke låter
gissa sig, kom så åter!”

Gubben försjönk en stund i grubbel och muttrade för sig själv, men vaknade snart till liv och utbrast:  ”Så
kom inte och prata med mig om såna där uppblåsta idioter till julklappsutdelare som stinker gammalt öl
och lurar folk att köpa en massa onödiga saker som dom varken vill ha eller har råd med.”
Pojken ryckte till och pekade anklagande på tomtegubben . ”Jaså,  ger du inga julklappar? Då är du
alltså ingen riktig tomte”,  sa han kallt. ”Vet pappa förresten  om att du håller till här i vårt garage?”
Gubben tvekade och tog sedan av sig luvan.  ”Du ska trots allt få en julklapp av mig. Bara för att du är
sonson till gamle Petrus. Ta den här luvan men visa den inte för någon. Det är nämligen inte vilken luva
som helst. Om man inte vill synas vänder man bara luvan ut och in – och vips blir man osynlig!” Tomte-
gubben räckte över luvan till pojken, som granskade den medfarna huvudbonaden.
”Är det säkert?”  undrade pojken storögt, vände luvan ut och in, satte den på sig –  och försvann. Rapp
gnällde oroligt och gubben log okynnigt. ”Den där kommer du säkert att få stor nytta av. Men i gengäld
vill jag ha en julklapp av dig.”
Pojken tog av sig luvan och blev synlig igen. ”Vad vill du ha? Ett dataspel? En mp3-spelare? En mobil-
telefon? Britney Spears Greatest Hits?” Tomtegubben log och skakade på huvudet.  ”Kom hit så ska
jag viska i ditt öra vad jag längtar efter mest av allt!”
     En stund senare kom pojken in i köket med Rapp i släptåg. Mamma och pappa satt vid bordet och åt.
”Vi trodde nästan att du hade rymt hemifrån”, sa mamma glatt.
”Fick du tag i jycken”, sa pappa frånvarande och skar en skiva av julskinkan.
”Kan jag få en stor skål med risgrynsgröt”, frågade pojken liksom i förbigående.
Föräldrarna stirrade misstroget på pojken, som tummade på en smutsig, grå mössa.
”Men du avskyr ju gröt!” sa mamma. ”Men visst får du så mycket gröt du vill ha.”
”Ta för dig bara”, sa pappa och kliade Rapp bakom öronen.
Pojken slevade upp en stor tallrik risgrynsgröt, hämtade en träslev  och satte på sig den grå tomteluvan
med avigsidan utåt.
”Vart tusan tog grabben vägen?”, sa pappa.

31

Så har han sett dem, far och son
ren genom långa tider
slumra som barn; men varifrån
kommo de väl hit neder?
Släkte följde på släkte snart,
Blomstrade, åldrades, gick – men vart?
Gåtan, som icke låter
gissa sig, kom så åter!”



Creolsk gryta á la Hakesta
eller Liturgisk gryta

6 portioner gryta:
1 kg fläskfilé
3 ölkorvar eller kabanosser
200 g syltlökar + spad
230 g svarta urkärnade oliver
3 röda paprikor i strimlor
1 dl hackad ättiksgurka
5 dl vispgrädde
1 köttbuljongtärning
1 tsk mejram
salt och peppar
mjöl eller majzena för redning

1.) Hacka och bryn korven i grytan.
2.) Tag upp den och lägg i köttet. Krydda och bryn detta.
3.) Lägg tillbaka korven och lägg i alla övriga ingredienser (oliverna delade).
4.)Avsmaka med salt och peppar och syltlöksspad. Red med lite mjöl eller
majzena på slutet om så önskas.

Serveras med ris, tomat och löksallad och ett gott vitt bröd.
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CREOLSK
GRYTA

Botebladets femte recept, är in-
lämnat av Viveca Svedjeland
Nottberg, Undrom. Viveca be-
rättar att hon fått receptet från
sin dotter Liselott. Rätten har två
namn vilka kan användas bero-
ende på hur högtidlig middagen
är. Viveca skickar även med ett
recept på en efterätt.
Samtliga ingredienser  finns för-
hoppningsvis hos Handlar´n.
Lycka till!
P.S. Välkommen att bidra med
ett eget recept!

 "Rör-ihop-kakan"

100 g smör eller margarin
2 dl socker
2 dl vetemjöl
2 tsk bakpulver
1 tsk vaniljsocker
2 ägg

Fyllning: 2-3 dl färska eller djupfrysta bär eller frukt, ev blockchoklad, nougatkräm eller annat som man
gillar.

1.) Smörj och bröa en rund form (ev. med cocos).
2.) Smält matfettet och låt svalna något.
3.) Alla ingredienser rörs sedan ned i kastrullen med matfettet. OBS! Vispas ej och blir en ganska tjock
smet. Rör smeten slät.
4.) Häll i formen och lägg fyllningen ovanpå. Grädda i 175 grader i 25 - 30 min, vid frysta bär 35-40
min. Ska bli lite "seg och krämig". Låt kallna i formen.
Kan garneras med en kräm av creme fraiche, florsocker och vaniljsocker. Kan ätas med glass, grädde,
frukt och bär.
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Snön har kommit och sommarens akti-
viteter känns snart avlägsna. Pepparbak
och skinkkok har hunnit att ta vid Gålsjö
Bruks 300-årsjubileum sitter dock för
alltid etsat i människors själar. Hela eve-
nemanget blev otroligt lyckat och de po-
sitiva ringarna på vattnet har varit många sedan dess!
    Jubileumet hade aldrig varit genomförbart i den form som bjöds om
inte Ni Undrom och Boteåbor m fl varit engagerade. Så proffsigt och så
bra! Skådespel, rekvisita, sång & musik mm. Helt underbart!
Den tidigare nämnda förtäringen blir av till våren då ni alla är välkomna
på grillkväll! Bästa sättet att annonsera detta är väl Botebladet, eller hur?
Jag vill på mina, personalens och Gålsjö Bruks vägnar lämna vårt allra
största Tack till Er Alla som verkade denna helg!
Vi vill önska Er Alla en riktigt God jul & ett Gott Nytt 2005!

Köp boken om Lännäs by. En intressant läsning för alla hembygdsin-
tresserade. Finns att köpa hos Sylvia Melander, telefon 0620/32149.

Pris 100 kr

Å

Å

Å

Å

Å
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      Den lilla lanthandeln med bred service.

Borgargatan 14
870 52  NYLAND
0612 - 227 20
Måndag - fredag 09 - 17
Lunch 12 - 13



Vintern är här!
Nu är affären fylld med varma skor för hela familjen

Alltid låga priser
Tänk på Dina föt-
ter - vi gör det!
Välkomna!

Färger & tapeter
Parfymerier
Ljusmassa
Hobbyfärger & dekorlasyr
Allmogefärg
Gång-, badrums- & plastmattor
Bordsdukar

NYLAND
Tel.0612 - 221 24

Välkommen!

Julklappstips:
Datapaket med platt
skärm (15”) från 9 750:-
inkl. moms. Måste ses!

- Hos oss kan Du kopiera Dina dokument -

NYLANDS DATA
Viaduktsgatan 8
Tel: 0612 - 280 80

Övrigt:
Radio, TV, Para-
boler, Mobiltele-
foner & Boxer

Vi bygger datorer enligt Dina önskemål
Högsta kvalité på komponenter, arbete och service
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I över 50 år har ”nere vid stranna”  i Undrom varit en del av min värld.
Denna världsdel har nyligen förskönats. Vi har bl.a. fått en fashionabel
strandpaviljong, en stenkantad esplanad och en liten marina.

I min ungdom fanns två viktiga båtar nere vid ån: färjan och flottningsföreningens båt.
Den senare kallade vi för ”Kalles båt” efter en av flottarna. Vid älven fanns två bryggor:
färjbryggan och så naturligtvis ”Kalles brygga”. På ”Kalles brygga” kunde man få hyfsat
stor brax, vilket man kan få än idag.

Jag tror förresten att där fanns en tredje brygga, som låg ungefär där badbryggorna
idag brukar ligga. Det var en brygga där man tvättade och sköljde kläder. På stranden
stod tvenne tvättgrytor- eller var det fler? Där brukade kvinnor och män – ja, i varje fall
kvinnor- koka sina kläder. Var fanns då männen? Om de inte arbetade, satt de nog i
färjstugan och slängde kortlappar med färjgubben i en rams eller en treblamas. Vi unga
fick sällan tillträde till de vuxnas kortspelsvärld.

Undrom - ett underbart under men knappast exotiskt. ”I don’t agree,” genmäler Carole
och fortsätter. ”När jag för första gången kom till Undrom för nästan 30 år sedan fick
jag mycket exotiskt att fundera över. Först var det ”gubbarna med nota”. Jag såg fram-
för mig ett antal äldre kypare som kom viftande med notan. Men det fanns ju ingen
restaurang i Undrom!

”En gång gick jag upp till affärn – då var det Konsum – och beställde en lammstek. Före-
ståndaren sken upp och blev överlycklig. Nu var det nämligen två damer som beställde
lammstek – den andra damen dock endast till påsk.

En dag hittade jag i sekretärn ett av moster Annas handskrivna kakrecept. En av ingredi-
enserna var ’jästpulver’ som jag aldrig hade hört talas om. Jag gick upp till Konsum och
köpte det som jag tyckte kom närmast detta exotiska jästpulver, ett paket torrjäst.
Hemkommen bakade jag två fina kakor, och undrade varför de fortfarande efter två
timmar låg som platta stenkakor i formarna. Det hjälpte inte hur mycket man än doppade
kakan i kaffet – de var helt oätbara. Så lärde jag mig att ’jästpulver’ betyder bakpulver.”

Numera är Undrom inte exotiskt längre, utan hemtamt. Vi väntar bara på att sidorna i
almanackan skall fladdra förbi med en sedelräknares hastighet och stanna på juni – för då
är vi där igen. Men nu är det fortfarande vinter och vi avslutar med att önska Boteblad
och Botebor en Glad Jul och ett Gott Nytt År.

Kjell Ersarve & Carole Gillis
För Botebladet någonstans på Lundaåsen


