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Svalöf Weibull i Lännäs placerar
Boteå på Sverigekartan SIDAN 12

Aktiviteter vid Handlar´n lockade
utflyttade Boteåbor
SIDAN 23

SIDAN 14

HÖSTEN 2005
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Lyckad Spelmansstämma på Gålsjö

Folk från hela landet vallfärdade till Gålsjö.
SIDAN 8
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Full fart på Ångermanlandsgården
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Ny idrottsarena
invigd i Undrom

350 frivilligtimmar kulminerade i tårtkalas. SIDAN 20

Stefan Strandberg önskar göra rent hus i Boteå Stefan Strandberg i Björkå har haft
Boteå hyser en mängd egna företagare och Botebladet
har under åren målmedvetet försökt att presentera dessa och kommer även fortsättningsvis att göra så. I år
har åtminstone två nya firmor dragit igång i Boteå.

sin firma Stefans Allhjälp och service igång sedan i juni. I framtiden hoppas han att kunna försörja
sig på sin rörelse.
SIDAN 4
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Övrigt innehåll:
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Konstutställning och berättarafton anordnades. SIDAN 24

SIDAN 6

V

älkommen att ta del av ännu
ett nummer av Botebladet!
Hoppas att tidningen kommer att ge Dig några timmars positiv läsning.
Tack alla Ni som på olika sätt
har lämnat bidrag till det här numret. Jätteroligt att alltfler ställer
upp och skriver egna reportage.
Tyvärr börjar det dock att segla upp lite orosmoln på Botebladets annars så blå himmel. Det
stavas ekonomi och läses som hot
om fortsatt utgivning. De få kronor som finns i botten på Boteåparlamentets kista lär nämligen
inte räcka till så många ytterligare
nummer. Framtiden får utvisa om
tidningen kommer att kunna fortsätta komma ut med samma frekvens.
Fortsätt gärna som vanligt att
tipsa redaktionen om sånt som är
på gång, men låna ännu hellre Boteåparlamentets digitalkamera (finns
hos Erik Sundberg) och skriv även
några rader när Ni vill redovisa nåt
från Er förening eller speciella sammankomst. Maila alltid så stora
bilder som möjligt för att få bästa
slutresultat.
Lämna in artiklar, evenemangstips
och information till redaktionen i
god tid innan presstopp. Det som
kommer in i sista minuten 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 tidigare
botebladet@ronestar.nu
Nästa nummer av Botebladet
kommer ut vecka 47-48 och sträcker sig februari månad ut.
Ha en riktigt fin höst och väl
mött på alla de satsningar som
bygden har att erbjuda!
Rolf Ronestjärna, chefredaktör
Kontakta gärna oss i redaktionen:
Rolf Ronestjärna 0612-601 21
Erik Sundberg 0612-603 05
Maria Johansson 0620-321 82
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PRESSTOPP
NÄSTA BOTEBLAD
måndagen den 21/11 2005
Notera detta datum
i Din planering!
Ljuset-Avslöjande

Mörkret-Döljande

V

år Herre ville att det skulle bli ljust först av
allt! Det första Han sade ”Varde ljus!” och Han
såg att ljuset var gott. Vi mår alla gott av ljusetoch jag skulle tro att de flesta av oss älskar våren och
sommaren när vi har ljust hela dygnet om. Vi mår oftast
som bäst när det är sol, sommar och varmt. När hösten
nalkas blir dock många lite deppade och tycker att de
har en lång och mörk tid framför sig.
Förutsägelsen i Bibeln om vår Frälsare löd ”De som
vandrar i mörkret skall se ett stort ljus. Ja, för dem
som bor i dödsskuggan dal skall ett ljus lysa klart!”
En god vän till mig bodde i ett stort hus med många
rum. Hon bodde där alldeles ensam. En gång frågade jag
henne: ”Du har väl en lampa tänd på natten?” Hon svarade: ”Nej, det vågar jag inte. Någon kan då se att här
finns folk. Jag tycker att mörkret är skyddande.” Så
kan man kanske också se det! Det finns även något positivt med mörkret.
Vi påverkas av både ljus och mörker. Läser vi en bok
som innehåller mörka och otäcka handlingar, eller ser
en otäck film, blir vi påverkade. Läser vi istället något
roligt och positivt, ja, då blir vi istället glada.
Vi blir vad vi serverar oss, eller blir serverade. Tyvärr är det så mycket mörker som idag serveras via media, tv, videofilmer och tv-spel. Det är så mycket som är
skrämmande och många barn och ungdomar får ta del av
detta varje dag. Nog vill vi väl ändå
själva servera och bli serverade det
som är gott och ljust!? Ljusets budskap innehåller liv, ljus, kärlek och även
budskapet om en kärleksfull Mästare
som är full av ljus och frid!

Jenni Lygdman
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Boteåbarnen ställde upp sig för fotografering i samband med besöket på Sollefteå brandstation.
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E

tt tjugotal barn från Björkå-Undromsområdet besökte, tillsammans med dagis och dagbarnvårdare Ylva Styrman, Sollefteå brandstation.
Micke Sundström från Golva, den Intresserad barnaskara tar del av information på brandstationen.
brandman som visade runt i lokalerna, berättade om vad man ska tänka på om det
börjar brinna och visade en tänkvärd film.
Alla barn som ville gavs möjlighet att krypa
i en trång träningsbana där brandmän och
kvinnor brukar träna rökdykning. Det nappade Stefan Strandberg på direkt!
De fick även prova på att åka brandbil
och blev avslutningsvis bjudna på glass. Roligast av allt var nog att åka brandbil tyckte En av höjdpunkterna var när barnen fick åka i brandbilen.
många av barnen, å tänk sirenerna var på!
När larmet går är det bråttom och många
av barnen fascinerades av Mickes åkande
nedför trappräcket, något som han fick visa
två gånger. Med röd brandhjälm på huvudet och en bok under armen lämnade ett
gäng upprymda barn brandstationen efter
en lyckad förmiddag och förmodligen var
det flera som efter detta besök blev intresserade av att bli brandman/kvinna som
vuxna.
av Maria Johansson Blivande brandsoldaterna Alice Svensson och Johanna Strandberg.
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Provåka brandbil, med tjutande sirener, var populärast
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Boteås dagisbarn besökte Sollefteå brandkår
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Stefan Strandberg har blivit en välkänd Boteåprofil mycket tack vare sitt engagemang i Undroms IF.

Stefan Strandberg önskar få
bli ett stöd för bygdens äldre
Stefans nystartade firma erbjuder ett stort utbud av tjänster

S

edan i juni kan Stefan Strandberg i Björkå titulera sig egen företagare.
Med sin nya firma Stefans Allhjälp och service hoppas han kunna
komma Boteåborna till undsättning när det gäller alla tänkbara sysslor.
Det tycks nämligen inte finnas någon som helst gräns för de uppdrag som
Stefan är beredd att åta sig. Lyssna bara: Städhjälp, fönstertvättning, snöskottning, sandning, gräsklippning, trimmning, röjning, mindre reparationer och hugga och bära in ved. Ja, listan skulle kunna göras
betydligt längre, men Stefan tycker att detta kan räcka som
företagsbeskrivning.
Stefan Strandberg, som ursprungligen kommer från Härnösand, flyttade till Sollefteå 1990. Tre år senare slog sig han,
och sambon Ylva, ned i Björkå, i det karaktäristiska avlånga
rödhuset med trägärdsgård, som syns från vägen när man kör
från Holm mot Björkå. ”Härifrån flyttar vi aldrig”, säger
Stefan, som lagt ned mycket arbete på att renovera huset.
Stefan, som jobbat ca 15 år inom vården, såg ganska snart att
många av de äldre, som han kom i kontakt med inom jobbet, hade ett
stort behov av nån som kunde komma och hjälpa dem med diverse
sysslor. Utifrån detta tydliga behov föddes tanken hos honom, för 4-5
år sedan, att starta en verksamhet dit de äldre kunde vända sig för att få
hjälp. Givetvis insåg han genast att många äldre har begränsade resurser och en redan ansträngd ekonomi. Han tog därför kontakt med
kommunen för att erbjuda sina tjänster och han försökte visa på att det
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även skulle vara ekonomiskt lönsamt för kommunen att gå in och subventionera såna uppdrag, eftersom det automatiskt skulle innebära att de äldre på så sätt skulle kunna bo
kvar hemma längre, när de får assistans med
de sysslor som Stefan erbjuder sig att hjälpa
till med. Men det blev tyvärr kalla handen från
kommunen, något som Stefan både har förståelse för, men som han framför allt beklagar. ”Det hade varit ett ypperligt tillfälle
för kommunen att sätta Sollefteå på Sverigekartan genom att bli en av de första
kommunerna i landet när det gäller den
här typen av tjänster”, konstaterar han lite Stefan tycker om att sitta ned och prata med de äldre.
besviket och tillägger att det också borde ha varit helt i linje med statsminister Göran Perssons löfte om
att det ska satsas mer på åldringsvården. Inte ens Stefans generösa erbjudande, om att på idéell basis
sitta ned en stund efter avslutat uppdrag och dricka en kopp kaffe med de äldre, fick kommunen att gå
i taket av glädje.
Men Stefan låter sig dock inte nedslås av kommunens brist på intresse, utan tror fortfarande helt och
fullt på sitt koncept och hoppas framledes även kunna
leva på sin firmaidé. Tills vidare kommer han dock ha Stefans Allhjälp och service
kvar sitt nattjobb inom handikappomsorgen. Men trots Stefan Strandberg
att Stefan ännu inte har annonserat sina tjänster, har en 0620-322 08
del redan börjat höra av sig. Förhoppningsvis blir det 073-181 07 93
fler i framtiden.
av Rolf Ronestjärna

Med sin snöslunga hoppas Stefan Strandberg kunna få hjälpa Boteåborna med snöskottningen.
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Den svenske kocken Olle Nilsson, på Urkultfestivalen, har ett mycket ljust förflutet i Boteå.

Urkult - En tummeplats för Boteåborna och
enkulinarisk upplevelseförkulturälskaren
Människor från hela landet vallfärdar till folkfesten Urkult i Näsåker
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F

olkfesten Urkult är geografiskt förlagd till Näsåker, men berör även Boteå på många sätt.
Många är vi från Boteå som genom de gångna elva åren lyssnat till musik, deltagit i kurser, träffat
vänner, frusit i tält, badat i månsken, troget hållit ut
när regnet vräkt ner eller elavbrott tystat delar av festplatsen.
Vi har ätit gott, förundrats över polskans alla turer, sökt i
mörkret efter rätt sopsorteringstunna, jublat över fantastiska framträdanden och i smyg försökt oss på att kula och
mycket, mycket mer.
Tanken till en festival som Urkult föddes just här i Boteå;
vid Botatons köksbord. På övervåningen fanns Ken Day,
med musikaliska kontakter, och på nedre våningen fanns
Mia Tejle. Över en kaffekopp föddes tanken; tänk om vi
kunde göra något här i stil med Falu Folkmusikfestival.
Familj och vänner fanns snart med och på den vägen är
det…
Många barn i Boteå har vuxit upp med Urkult som en
naturlig del av sommaren. Första åren var sängdags avse- Ken Day var en av initiativtagarna till Urkult.
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värt tidigare än nu, innehöll mera förmaningar från föräldrar och oanade mängder kanelbullar. Många av dessa ungdomar finns idag, elva år senare, med som
en bärande del av festivalen. Ellen Tejle,
Amanda Nordin, Eva-Lena Åslund och
Erika Bentsen är några av dem som valt
att lägga mycket av sin tid och ett enormt
mått energi för att festivalen ska finnas.
Festivalen är en sammanhållande länk för
dem som inte bor i Boteå just nu. En gång
per år träffar man sina vänner och behåller banden till bygden och Urkult ska be- Mia och Thomas Tejle gläder sig över den lyckade festivalen.
traktas som den återvändarfest för Boteå
den är.
Även många vuxna är engagerade i
festivalen. Åsa Fredriksson, som är pubansvarig, har genom åren valt att förlägga
många semesterdagar på hårt kroppsarbete för att få allt i de två pubarna Rotvältan och Etnostupet att fungera så bra
som möjligt.
I köket basar den före detta Boteåbon Olle Nilsson över matlagningspersonalen, även de från Boteå. I FörsamlingsÅsa Fredriksson får hjälp med att iordningställa puben.
hemmet har i år serverats mellan 180 och
250 personer dagligen. Inte alla som arbetar under festivalen har sådan tur att
de får äta den maten. Maten är reserverad för dem som arbetar med förberedelser veckan före festivalen. Arbete gör
hungern större och det innebär i praktiken att matgruppen har bakat 750 piroger och kokat många liter soppa för att
stilla hungern under tisdagen.
Invigningen av festivalen är, sedan ett
antal år, ett välbesökt nöje. I år infördes
biljetter till Eldnatten p g a säkerhets- Stieg Johansson basar över ett gäng med ungdomar.
skäl. Erika Bentsen har arbetat under förberedelseveckan med att sy kläder till dansarna, skapa masker, färgat långkalsonger
med hjälp av stektermometer. I år är vi
som brukar ställa upp med lånebilar tacksamma för att dansarna kroppsmålades
och kördes till invigningen i släpvagn.
Värre var det förra året då alla ”målades” med blålera…
Urkult är en del av Boteå på distans
och mer än musik och märkliga frisyrer...
av Mona Bentsen & Stefan Brattfeldt Eva-Lena Åslund i full färd med att snygga upp på området.
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Under stor pompa och ståt invigdes den första Spelmansstämman någonsin på Gålsjö Bruk.

Världspremiär för Spelmansstämma på Gålsjö Bruk
Anna-Dea och Henry Sundin var mer än nöjda med den första Gålsjöstämman

F

örsta helgen i augusti inleddes, vad som arrangörerna hoppas skall bli, en tradition i många år
framåt. Då anordnades nämligen en Spelmansstämma på Gålsjö Bruk.
Arrangemanget var ett samarbete mellan Boteå PRO och Gålsjö Bruk. För Boteå PRO:s räkning
var det Anna-Dea och Henry Sundin, Hans Boija, Bengt Näsholm och Maggan och Rolf Svensson
som jobbade och stod i och för Gålsjös del Katarina Molitor Sjöberg och hennes personal.
Stämman fick en rivstart. Det kom betydligt fler deltagare än beräknat. ”Trettio husvagnar hade vi
varit nöjda med, med tanke på att det här är första året. Men det kom hela åttio och det tycker
jag är enastående bra”, konstaterar Anna-Dea.
Längs bruksgatan hade man spärrat av för marknad och där hade 15 knallar satt upp sina stånd där
de saluförde allehanda varor.
Stämman inleddes på torsdagen med en VIP-kväll, där det mötte upp ett femtiotal deltagare, sponsorer
och särskilt inbjudna och så alla spelmän förstås. På fredag kl 13 var det invigning i kapellet och till själva invigningen kom Anna-Dea och Henry Sundin gående under var sitt paraply, men därifrån kunde de
gå med var sin fana, eftersom det myckna regnandet upphörde samtidigt med invigningen. Vattenflödet
i bruksån och timmerrännan var, tack vare den tidigare så ymniga nederbörden, verkligt imponerande
och utgjorde en stämningsfull bakgrund.
Invigningsmötet inleddes med att Rune Jonsson framförde Für Elise på nyckelharpa, varefter Katarina Molitor Sjöberg höll ett hälsningstal och hälsade alla välkomna till Gålsjö Bruk. Graninge Durspelare spelade därefter Kyrklåten följt av Tomas Lundin och Per-Åke Danielsson med Som en bro
och Visa från Ådalen med Marie-Louise och Stig Bergkvist. Anna-Dea Sundin förklarade därefter
stämman invigd och Graninge Durspelare fortsatte med Skänklåt och Tomas Lundin och Per-Åke
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Danielsson med Håll mitt hjärta, följt av Stämningsvals med Marie-Louise och Stig Bergkvist och
avslutningsvis Rosindadalens vals med Rune Jonsson.
Under hela lördagen spelades det från tidiga morgonen och vädret visade sig från en betydligt ljusare
sida än vad som varit fallet veckan före. Programmet för dagen var digert och därutöver förekom en hel
del ”buskspel” som brukligt är. Dagen avslutades med en grillkväll.
”Hela Gålsjö verkar ju vara byggt just för spelmansstämmor”, myste Anna-Dea. ”Det finns
ju massor med platser att spela på.” Det blir en fortsättning nästa år lovar man från arrangörerna.
Andra helgen i augusti är det dags igen och man har redan 120 föranmälningar.
av Erik Sundberg
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Frågan är om Gålsjö Bruk någonsin tidigare har haft en sån stor anstormning av husvvagnsekipage.

Therese Näsholm Hellström och Sara Solberg fastnade i trafikpolis Kenneth Bergströms trafikkontroll.

Trafikpolisen håller ordning på
eleverna på Kalknäs skola
Goda kontakter för framtiden knyts mellan ordningsmakt och elever

S

edan många år tillbaka får eleverna på Kalknäs skola kontinuerlig undervisning om vett och
etikett i trafiken. Detta brukar bl a ske via ett besök av Sollefteåpolisen. I år var det Kenneth
Bergström som kom på besök och kontrollerade elevernas beteende i trafiken och också gav
dem goda råd. Kenneth strök under att han verkligen tycker att den här typen av samarbete mellan
skola och polis är viktigt. Mötet med eleverna ger även goda kontakter inför framtiden, eftersom eleverna
gärna, när de kommit upp sig i ålder, söker kontakt med honom eller hälsar igenkännande på honom när
man möts på stan.
av Rolf Ronestjärna
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Arlomsbon Bengt Löfgren hade förmånen att få resa runt i Canada under två veckors tid.

Bengt Löfgren gjorde en spännande resa till Canada
Fyra Boteåbor inbjöds att följa med på en studieresa till Canada arrangerad av Norrskog
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D

et hela började med att Norrskog bjöd
in sina medlemmar till en studieresa till
British Columbia i Canada. Mikael
Edman, en av Norrskogs skogsinspektörer
som studerat flera år i Canada, ordnade det
hela. Syftet med resan var att få lära oss om
kanadensiskt skogsbruk och givetvis också att
få ha roligt. Avfärd ägde rum den 15 april i våras och hemkomst skedde den 1 maj.
Vi var sammanlagt 29 personer från Ådalsområdet som reste, varav fyra från Boteåtrakten,
nämligen Lars Näsholm från Solum, Sigge och
Inga Bodin från Undrom och jag själv, Bengt
Löfgren från Arlom.
En av resenärerna passade på att gå på toaletten i Frankfurt alldeles innan flyget skulle avgå.
Sen var vi bara 28 stycken kvar. Att vara svensk
pensionär i Frankfurt, och att ha missat flyget
och bara kunna tala svenska, är nog en ganska
tråkig upplevelse. Nåja, det ordnade sig det också, han anlände dagen efter.
Vi landade i Vancouver, checkade in, åt mat
och sov. Resan från Sundsvall till Vancouver tog
ungefär 15 timmar. Snacka om träsmak där bak!
Den s k jetlagen besvärade oss också några dagar. Till och med Bengt ser liten ut framför ett jätteträd.
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Vi besökte bl a Cathedral Park och titCANADA
tade där på jätteträden. De trädslag som jag
Statsskick:
Monarki
blev mest bekant med var Röd ceder, Hem2
lock och Douglasgran. Skogen vid kusten Yta: 9 958 319 km
i British Columbia växer i en enorm hastig- Huvudstad: Ottawa (1,1 milj inv 2000)
het och tack vare klimatet växer träden även Högsta berg: Mount Logan (6 050 m ö2 h)
året om. Fukten och värmen gör att det är Största sjö: Lake Superior (83 000 km )
Viktigaste floder: Mackenziefloden & St Lawrencefloden
tempererade regnskogar vid kustbandet.
Invånarantal: 30,8 milj (2000)
Röd ceder är ett fascinerande träslag. TräInvånare/km2 : 3
det blir enormt stort och vi behövde vara
Naturlig befolkningstillväxt: 0,4% (1999)
fem personer, som höll varandras händer, för Läs- och skrivkunnighet: Nära 100 %
att kunna nå runt stammen på ett av träden. Folkgrupper: 11,5 % britter och deras ättlingar, 9,5%
Cedern är dessutom självimpregnerande och fransmän och deras ättlingar, 13% andra européer och
det kan därför ligga på marken i tio år för att deras ättlingar, 7% asiater och deras ättlingar, 3% indiasedan sågas upp till brädor utan att det är ner och inuiter, 57 % övriga eller av blandat ursprung
ruttet. I Canada gör man spåntak av Röd Språk: Engelska och franska är officiella språk, samceder och tillverkarna lämnar 50 års garanti manlagt talas ett hundratal språk i Kanada
på taket. Ett besök gjordes även på Van- Religion: 45 % katoliker, 36 % protestanter, grekiskcouver Island, där vi fick känna på ösregn, ortodoxa, judar, muslimer, sikher, hinduer med flera
hagel och höga vågor i en gummibåt ute på BNP/invånare: Ca 150 000 kr (1999)
Stilla Havet. Hinken på båtens botten gjorde Olika sektorers andel av BNP: Jordbruk, skogsbruk,
stor nytta för de sjösjuka. Det fanns sjöle- fiske 6%, gruvdrift 4 %, tillverkningsindustri 18 %, serjon, uttrar, sälar, vithövdade havsörnar och vice och övrigt 72 % (1999)
Naturtillgångar: Olja, naturgas, kol, järnmalm, koppar,
vi fick också se späckhuggare. En späckzink, nickel, guld & pottaska
huggarmamma med sina små gick under
Viktigaste exportvaror: Bilar och bildelar, verkstadsprogummibåten och puttade till den för att kolla
dukter, naturgas, olja & telekommunikationsutrustning
vad vi var för ena. Det finns vulkaniska käl- Valuta: Kanadensisk dollar
lor på Vancouver Island och vi kunde njuta
av den 40-gradiga värmen i bäcken efteråt.
Många studiebesök gjordes under resan.
Vi var bl a på sågverk, spånfabrik, Grey
Monk Vinery, bisonfarm, avverkningsplatser, hästfarm, shopping i Vernon, shopping i
Vancouver m m. För den som tycker om
storslagna vyer så kan jag varmt rekommenResesällskapet tillryggalade åtskilliga hundra mil på vägarna.
dera en tur över kustbergen till Cache Creek.
Lennart Holm, som bott och arbetat i Canada i många år
som ansvarig för råvaror till Chasm sågverk, har en personlig
relation till hövdingen över Bonapart Indian Band. Vi fick tillfälle att träffa hövdingen och ställa några frågor. Han var en man
med mycket pondus och en stor frid inom sig. Det anses mycket
sällsynt att turister får träffa indianer, för de vill helst vara för sig
själva och inga besökare brukar släppas in i reservaten. Vi kände
oss mycket hedrade av det mottagande han gav oss.
Harrison Hotsprings via Frasier Canyon är ett ställe som
jag till sist vill rekommendera. Där finns varma källor som leds in
i ett hotell som har flera pooler, ett gym och massörer. Dit åker
amerikaner och kanadensare för att vila upp sig. Förutom de två
första dagarna, så hade vi högsommarvärme under hela resan
och de japanska rosa körsbärsträden stod i full blom.
av Bengt Löfgren Lumber Jack Löfgren i full mundering.
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Thomas Edman, Esa Peippo, Linda Öhlund, Elisabeth Sellgren, Tommy Hällström och Lars
Gradin (med katten) ingår samtliga i personalstyrkan på Svalöf Weibull i Lännäs.

Verksamheten på Offers försöksstation flyttas till Lännäs
All förädling i Norrland koncentreras till Svalöf Weibull i Lännäs

D

et har bedrivits växtförädling i Överlännäs sedan 1917. Först av Sveriges Utsädesförening
(SUF), därefter av Svalöf AB och nu av Svalöf Weibull AB. Huvudkontoret finns i Svalöv i
Skåne och det var i Skåne som denna förädlingsverksamhet startades upp år 1886.”Som
mest har det funnits åtta filialer till huvudkontoret i Skåne”, berättar Lars Gradin, platschef i Lännäs. Nu är Lännäs den enda filialen som är kvar och från att tidigare benämnts Västernorrlandsfilialen, Lännäs heter det nu Norrlandsavdelningen, Lännäs.
Nyligen beslutades att all verksamhet vid Svalöf Weibull i Umeå skall läggas ned och att man skall
koncentrera all förädling i Norrland till Lännäs. Anledningen till att det blev just Lännäs som blev kvar
är att verksamheten här har varit framgångsrik och att det är bättre försöksmarker här.
Antalet anställda på Svalöf har växlat under åren, men ungefär 3–4 har varit anställda året runt och
i perioder har det även varit säsongsanställda. Nu, efter den sista omorganisationen, blir det fyra åretruntanställda och några extra kommer att anställas under sommarhalvåret. Det här året kommer att bli
ett provår. Förutom Lars arbetar Esa Peippo som försökstekniker, Thomas Edman som traktorförare
och Linda Öhlund som vallförädlare. Lars och Esa är Överlännäsbor, men Thomas bor i Bjärtrå och
Linda i Sollefteå. Elisabeth Sellgren och Tommy Hällström är säsongsanställda.
I och med omorganisationen och nedläggningen i Umeå har en ny vallförädlare anställts, Linda som
ska ansvara för rödklöver och timotej. En annan förändring är att Lars, som tidigare ansvarat för rödklöver och tvåradskorn, nu kommer att ansvara för förädling av två- och sexradskorn. En del ombyggnationer är planerade, växthuset skall utökas med 100 m2 och en torkhall kommer att byggas.
Nytt är också att Svalöf i Lännäs ska sköta om SLU:s försök. Maria Norgren, chef för SLU i Offer kommer nu att arbeta i Lännäs och ansvara för de försök som Svalöf alltså skall utföra. Ingrid
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Östlund, regionchef för Svenska Husdjur kommer att ha sitt kontor i Lännäs. ”Det är positivt att vi
får ett centrum för växtförädling, försöksverksamhet och en nära kontakt med husdjursfolk här
i området. Det här ger möjligheter till samarbete och vi kan få idéer av varandra”, menar Lars.
Hur ser ett arbetsår ut på Svalöf Weibull? Lars berättar att vårvintern ägnas åt att planera årets
försök, man rensar utsäde, gör grobarhetsanalyser, betar och väger upp utsäde till egna försök samt distribuerar utsäde till andra försöksplatser i t ex Finland och Norge. Man underhåller och reparerar maskiner samt ägnar sig åt växthusarbete. Därefter kommer vårbruket, sådd och gödsling av vallförsöken.
I växthuset sås klöver och timotej. Sjukdomstester utförs för att förbättra motståndskraften mot klöverröta och rotröta. Genom att infektera växterna kan man ta tillvara de som visar sig vara motståndskraftiga. Under sommaren skördas vallförsöken två gånger och stråsädesförsöken graderas, vilket innebär
att man dokumenterar när de går i ax, mognar samt stråstyrka. Förädlingsmaterial av korn skördas.
Korn- och havreförsöken tröskas liksom fröförökningar av klöver och timotej. Av allt det som skördas
är det en mycket liten del
som leder till att det blir en ny
sort, det mesta kastas.
På hösten plöjer man och när
allt utearbete är avslutat
bearbetas försöksresultaten.
Med resultaten som
grund rensas utsädet och det
bedöms vad som skall gå
vidare. Under vintern blir det
en del pappersarbete
men under sommarhalvåret är
alla mestadels ute på fälten. ”Arbetet i Lännäs bedrivs ganska så självständigt. Vi har ett eget ansvar för förädlingen och ekonomin. Vårt arbete är att producera nya säljbara sorter för ett så
stort odlingsområde som möjligt, därför har vi samarbetspartner i t ex Finland och Norge. När
en sort blivit godkänd lämnas den över till produktionsavdelningen som ser till att sorten förökas och marknadsavdelningen ansvarar för att sorten kommer ut på marknaden. Det är utsädesförsäljningen som skall betala tillbaka dom pengar som lagts ned på att ta fram sorten”, förklarar Lars.
Lars berättar vidare att en kornsort som heter Rekyl kommer härifrån Lännäs. Det är för övrigt
bolagets största egna kornsort på den svenska marknaden för tillfället. Det kan ibland vara svårt att
förutsäga vad som kommer att bli en bra sort. Det kan vara så att man korsar föräldrar som man tror på
och som borde ge en bra avkomma, men som inte alls blir det och vice versa. Här i Lännäs görs inte
några korsningar utan det praktiska korsningsarbetet görs i Svalöv i växthus. Därefter sänds utsädet
tillbaka till Lännäs, där ett urval görs. På hösten efter skörd skickas utsädet till Nya Zeeland eller Chile
där urvalen odlas medan vi har vinter och så kommer utsädet tillbaka till Lännäs på våren. På så sätt
sparar man tid och tid är ofta pengar. Det tar tio-tolv år att få fram en ny kornsort och 20-25 år att få
fram en ny sort av klöver och timotej.
På filialen har man tidigare odlat grönsaker och potatis för avsalu men det är ett avslutat kapitel. Nedanför Överlännäs kyrka växer ett observationsförsök med 20 olika salixsorter. Salix används som en
energigröda som flisas upp och eldas i värmepannor.
Lars Gradin har varit platschef på filialen i tjugo år. Han är uppvuxen i Stöde och blev färdig med
agrologutbildningen i Åbo 1984. Chefsjobbet i Lännäs blev han erbjuden efter en termins lärarjobb på
Grans Lantbruksskola. Hur kommer det sig att man blir kvar i en liten by som man från början inte har
någon anknytning till? ”Jag har aldrig ångrat mej att jag flyttade hit. Jag trivs mycket bra i Lännäs, då grannarna är särskilt trevliga just här och jag har fått förmånen att arbeta med växtförädling i ett bra arbetslag”, summerar Lars Gradin på Svalöfs Weibull i Lännäs.
av Maria Johansson

Arbetet i Lännäs bedrivs ganska självständigt och man har ett eget ansvar för förädling och ekonomi.
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Maja Melander

Maja Melander kan se tillbaka på
ett långt och innehållsrikt liv
I detta nummer av Botebladet porträtteras Undromsbon Maja Melander

S

edan 1942 bor Maja Melander i eget hus i Undrom. Hon är däremot född i Överhogdal i
Härjedalen och i fjol fyllde hon 90 år. Medan vi samtalar följer vi Carolina Klüfts insatser vid
friidrotts VM i Helsingfors. Idrott är nämligen ett av Majas stora intressen och det är ett intresse
som vuxit sig starkare med åren. Hon är väl insatt i resultat både när det gäller svenskarna och deras
konkurrenter.
Maja berättar att hon växte upp i en syskonskara på tre och att hon var mellanbarnet. Mamman
arbetade hemma och pappan i skogen. En händelse som Maja särskilt minns var när hon var liten och
hennes klass, av en Stockholmstidning år 1927, blev utvald till en resa till Stockholm under några dagar.
Detta var något som erbjöds en klass i varje landskap. Maja minns att de fick sy landskapsdräkter som
de skulle bära under Stockholmsvistelsen. Det var ett spännande äventyr för Maja och hennes klasskamrater. Maja har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat inom posten och fått uppleva hela den utveckling som postväsendet genomgått.
”Jag har gått i sexårig folkskola och därefter läste jag ett år på Hampnäs. Min bana inom
posten började jag i Bjästa 1929. Min mosters ingifta man drev ett postkontor i ett hus på gården
och det blev så att jag bodde hos dom och skötte både hushållet och hjälpte till på postkontoret.
Där blev jag kvar i tre år”, förklarar Maja. Därefter arbetade Maja som barnflicka under några månader. Hon hade aviserat om sitt intresse för postyrket och 1932 blev hon anställd av en pensionerad
barnmorska som ansvarade för ett postkontor i Bjärtrå. Maja blev den som skötte om det mesta och
där blev hon kvar i tio år. Den pensionerade chefen, som var sjuklig, avled emellertid och då cyklade
Maja till postmästaren i Nyland för att be om att få hennes tjänst och så blev det. Under en period cyklade Maja mellan postkontoren i Bjärtrå och Nyland då det var svårt att få det att gå ihop ekonomiskt
enbart med postjobbet i Bjärtrå. Detta fick Maja att åka till Sundsvall till självaste postdirektören.
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Hon överlämnade sina betyg till honom och bad om att bli ihågkommen vid lediga tjänster vid något
större område. Hon blev senare tillfrågad om hon ville ha tjänsten på posten i Undrom. ”Och jag
måste ha tackat ja för här har jag varit sedan dess”, skojar Maja. Innan hon påbörjade tjänsten
grät hon i flera dagar för det kändes gruvsamt också att tillträda den nya tjänsten.
Det var den 1 juni 1942 som Maja flyttade till Undrom. Den första tiden bodde hon i en lägenhet
uppe på affären. Simon bodde vid älven i Undrom och han var busschaufför. Maja och han började
träffas någon gång kring 1944 och de sågs mer och mer vilket ledde till giftermål 1945 i Överhogdals
kyrka. I och med detta ändrade hon sitt efternamn från Wiik till Melander. Sonen Bo föddes 1946 och
Ulf 1950.
Lägenheten ovanpå affären fick familjen lämna efter några år, då det var tänkt att konsumföreståndaren skulle bo där. Så när Bo var 2-3 år flyttade familjen till Östmans hus i Undrom, som inte längre finns
kvar. Där bodde de i 3-4 år och sonen Ulf föddes där. Bostaden var kall och dragig vilket väckte tanken
på att bygga ett eget hus. De köpte en tomt år 1948 för två kronor kvadraten och lät bygga det hus som
Maja bor i än i dag. Sonen Ulf bor kvar i trakten, medan Bo sedan många år bor med sin familj i Umeå.
Maja har en regelbunden kontakt med barnen och sina fyra barnbarn. Hon har även tre barnbarnsbarn
som hon träffar ofta, den tredje är nyfödd och precis hemkommen från BB.
”Jag har aldrig varit hemmafru”, berättar Maja. ”Det jag minns av mina år inom posten är
att jag arbetade jämt, helg som vardag, jular som påskhelger. Arbetsdagarna var långa. Var
posten försenad på grund av tågförseningar, vilket var vanligt under kriget, blev hela arbetsdagen förlängd och det var tid som man inte fick ta igen någon annan dag”, minns hon. Men tillägger
att hon även har trevliga minnen och förhållandena förbättrades allt eftersom.
Under de första åren betalade postverket Majas lön. Hon avlönade själv sitt anställda postbiträde.
Detta kom att förändras med tiden då postverket så småningom övertog all verksamhet. Maja lärde
upp många flickor som började sin postbana hos henne för att efter en tid fortsätta att arbeta på andra
postkontor. Mycket har förändrats med tiden. När man till exempel träffade postmästaren fick man inte
sitta utan måste stå och man duade inte. Här i Undromsområdet fanns flera livsmedelsaffärer, Stöndars
Lanthushållsskola, statens försöksgård i Offer och Föreningsbanken som Maja tror hette Jordbrukarbanken tidigare. Vi hade barnflickor som skötte om våra barn berättar Maja vidare. Hemmet skötte
hon på den lilla fritid hon hade. Maken arbetade i perioder borta på veckorna. ”Visst var det mycket
arbete men vi behövde min inkomst, jag tjänade bättre än Simon, och jag tror inte heller att jag
skulle ha trivts som hemmafru. Jag gillade mitt arbete och så här var förhållandena för alla,
men med tiden blev det allt bättre och bättre”, menar Maja.
Maja har många minnen att berätta och minns bland annat hur det var under kriget. Då var det många
som fick lämna ifrån sig sina hästar. De hämtade ut sin ersättning på posten för någon form av ersättning
fick de, men för många var det en stor sorg att lämna sin kära häst. Maja minns även ransoneringskorten
under kriget, då gällde det att hushålla. Maja har en god överblick över postens utveckling under större
delen av 90-talet. Hon konstaterar att posten utvecklades fram till någon gång på 1960-talet, då man
började med postgirot. Det gjorde att behovet av att besöka posten minskade. ”Men vi hade många
arbetsuppgifter. På den tiden fanns det ingen tidningsbil, så vi distribuerade alla tidningar och
paket”, berättar Maja. Under en kort period fanns det två lantbrevbärare på Undromsområdet. ”En
av våra lantbrevbärare hade bil, men den andre körde ut posten på cykel och på vintern med
spark”, minns Maja. 1968 fick Maja ta emot guldklocka för nit och redlighet i rikets tjänst, efter 30 år
som anställd av postverket, och hon bjöds då på middag på restaurang. Att som kvinna få denna utmärkelse efter 30 års arbete var nog tämligen ovanligt på den tiden.
De sista åren arbetade Maja som stationsmästare på Undromskontoret, som förutom en anställd på
kontoret även bestod av en lantbrevbärare. När hon pensionerades övertog Gerd Öberg hennes befattning. Gerd och Maja hade då arbetat tillsammans i tio år och hade en trivsam arbetsgemenskap. ”Dom
måste ha tyckt att det fungerat för jag arbetade som stationsmästare på dispens, då jag inte hade kursen”, berättar Maja.
När barnbarnen växte upp var Maja ofta barnvakt och åkte även upp till Umeå ibland för att vara
hos barnbarnen där. Majas syskon är numera döda och hon blev änka för nio år sedan.
forts. nästa sida
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”Den bästa tiden tycker jag var när jag och maken pensionerades. Ett av våra gemensamma
intressen var bingo. Simon hade körkort och vi åkte tillsammans på olika utflykter.” Men det
blev aldrig så att Maja tog körkort, tiden räckte inte till.
När barnen var små stickade och virkade Maja, och hon var road av trädgård och lagade gärna mat.
Allt matbröd bakade hon. Maja berättar att hon under årens lopp studerat via korrespondenskurser i
ämnen som till exempel ergonomi och geografi. Maja har genom sitt arbetsliv drabbats av en del yrkesskador i armar, nacke, axlar och rygg, så mycket av det hon tidigare pysslat med kan hon inte utföra
numera. Hon har ett visst stöd från hemtjänsten och det är välkomna besök. ”Vi har Sveriges bästa
hemtjänst. Dom är alltid glada och trevliga, dom är toppen”, berömmer Maja.
Maja har aldrig långsamt. Hon upplever att hon har det bra i dag också och att hon mår ganska bra.
Hon har sedan 1942 en nära väninna i grannen Elma Åkerstedt. De träffas nästan dagligen eller har telefonkontakt. Maja har även god och nära kontakt med grannar som hon träffar ibland. Maja är medlem
i PRO och deltar ibland på deras aktiviteter. Hon uppskattar dessutom alltid att umgås med barn och
ungdomar. Maja ser gärna på TV, där hon bl a följer vad som händer på nyheter och text TV. Och så är
det då idrotten förstås, där hon framförallt följer med där svenskarna är framgångsrika. Hon tippar även
på V75 med sonen Ulf och hans kompisgäng.
Maja orkar inte vara ute så mycket som tidigare, men tycker att det är viktigt att man har intressen.
Hon tycker t ex om att lösa korsord och är de kluriga, får dom ligga till sig någon dag eller två, för där
ger Maja inte upp i första taget. Hon läser även gärna tidningar och veckotidningar och familjen är förstås mycket viktig. Sönerna Ulf och Bo, samt sonhustrun Berit, hjälper till mycket med glatt hjärta. Detta
uppskattar Maja oerhört, för hus och hem kräver mycket omsorg.
Innan vi skiljs åt har Carolina Klüft hunnit stöta kula och ligger totalt tvåa i sjukampstävlingen. Maja
berömmer henne och fastställer att Carolina efter denna dag, trots sin fotskada, med sin förmåga har
stora chanser till guld. Så Barber som leder får se upp!
av Maria Johansson

Maja har god och nära kontakt med sina grannar, som hon också ibland brukar umgås med.
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Lasse Nilsson har lagt ned mycket tid och kraft för att göra iordning sommarstugan i Överlännäs.

Kalmarbon Lasse Nilsson är en av
Boteås många sommargäster
Sedan ca tio år tillbaka huserar han sommartid i stugan i Överlännäs

FOTO: MARIA JOHANSSON

L

asse Nilsson är Kalmarbo, men stortrivs i sin sommarstuga alldeles vid älven i Överlännäs. Här
vistas han ungefär 4-5 gånger per år. Det blir ganska långa perioder då han är här 3-4 veckor vid
varje tillfälle. Särbon Inga följer ofta med. ”Jag köpte stugan någon gång kring 1996. Det
var en tillfällighet att det blev just här, jag såg en annons i Land”, berättar Lasse. Det var hans intresse för Norrland och att jaga som avgjorde.
Stugorna, för det är två på tomten, har genomgått stora förändringar under årens lopp och Lasse har i stort sett ändrat om
det mesta. Men även om det ligger mycket arbete bakom
har det varit roligt, menar Lasse, som numer är pensionerad. Han har tidigare drivit en egen byggnadsfirma. Glasverandan som vetter ner mot älven används flitigt oavsett väder.
Lasse är en natur- och djurmänniska som tillbringar mycket tid i skog och mark. Fiske och jakt ligger också varmt
om hjärtat och Lasse är med i Boteå Jaktlag. Det är mycket
fisk som han och Inga dragit upp ur Ångermanälven under
årens lopp, men det har blivit mindre med tiden. Fiske, som
är ett stort intresse, lockar även till regelbundna fjällresor.
Lasse har tidigare funderat på att flytta hit permanent efter pensionen, men kommit fram till att det är idealiskt som
det är nu. Han har tre barn och tre barnbarn i Kalmar som
Lasse gillar att vara i skog och mark. han vill vara nära.
”Jag trivs så oerhört bra här, med både människorna och samhället. Vi har aldrig långtråkigt. Förutom djur och natur finns det alltid lite att pyssla med, men dom större reparationerna
är ju gjorda”, konstaterar Lasse och ler. Hunden Lukas fem år, som av och till följt med i vårt samtal,
ser också ut att trivas bra i sommarvistet.
av Maria Johansson
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Biografsalongen i Sunnersta Folkets Hus brukar för det mesta vara fullsatt när filmen drar igång.

Intressant filmhöst hos Boteå Filmstudio
Filmstudion hälsar alla Boteåbor välkommen till höstens filmkvällar

B

oteå Filmstudio har funnits sedan 1999. Det är en ideell förening vars syfte är att främja intresset för film. Föreningen är ansluten till Sveriges Förenade Filmstudio (SFF). SFF är en
central organisation för ca100 filmklubbar (filmstudios) runt om i landet. Föreningen är politiskt
och religiöst obunden. Alla över 15 år som är intresserade av film kan lösa medlemskort som gäller per
termin och för sex filmer. I medlemskapet ingår möjligheter att delta i resor som SFF anordnar till utländska filmarkiv i bl a Prag, Berlin, Helsingfors, Paris, London, Amsterdam och Peking, samt den
årliga filmhelgen i Kivik. Tidskriften Filmrutan ges ut i fyra nummer per år. Där kan man ta del av aktuella filmrecensioner och festivaler. Sollefteå, Kramfors och Härnösand har en filmstudio liksom Sundsvall, som för övrigt firar femtio år i år.
På Sunnersta Folkets Hus finns en komplett och bra filmutrustning med riktiga biostolar. I den obligatoriska pausen ges tillfälle till fika och samvaro. Genom filmstudion får man möjlighet till ett bredare
utbud av filmer än vad som normalt ges på biografer. Här är det inte ovanligt att en italiensk film varvas
med en fransk eller en rysk. Många av de filmer som visas är alldeles nya och är av god kvalitet. Många
har även rosats på olika filmfestivaler.
I den nyvalda styrelsen ingår bl a Åsa Fredriksson som ordförande, vice ordförande är Erik Hoppe,
kassör Kalle Hansson och sekreterare Eeva-Liisa Victorsson. En filmgrupp brukar välja ut de filmer som sedan
skall visas. Under hösten 2005 kommer filmer att visas från septembernovember. Medlemsantalet är runt 20
personer vilket är något i underkant.
Denna information ska förhoppBOTEÅ FILMSTUDIO
ningsvis dock öka intresset för film och
25/9 Armbryterskan från ensamheten (Sverige 2004)
Boteå Filmstudio. Ta gärna kontakt
10/10 Babusjka, kära mormor (Ryssland 2003)
med någon i styrelsen om Du är intres24/10 Sweet Dreams (Danmark 2003)
serad. Filmkort kommer att finnas hos
Handlar´n och vid den första film- 7/11 8½ (Italien 1963)
visningen. Medlemskortet kostar 150 21/11 Hawaii, Oslo (Norge 2004)
kronor för sex filmer. Välkommen till 5/12 Kärlek och fördom (England 2004)
Premiärfilmen visas på en söndag. Resten av filmerna går
en givande filmhöst!
på måndagskvällar. Mer info om filmerna på sidan 30.
av Maria Johansson
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BOTEÅPARLAMENTET

Kallelse till

Byating
Söndagen den 30 oktober kl 18.00
Bettans Konferenscenter i Stöndar
Boteåparlamentet kallar alla boende i Botebladets spridningsområde till Byating
Vi redovisar årets verksamhet
 Samtal om kommande verksamhet
  Smörgåstårta och kaffe
Förslag, frågor eller motioner till Byatinget ska vara inlämnade senast den 31 september till:
Pia Hedberg 0620-320 44 - per.wallblom@telia.com

Prenumerera på Botebladet???
Känner Du någon utflyttad Boteåbo eller annan person som skulle
vilja få Botebladet i brevlådan? Är Du själv inte bosatt här, men
ändå vill läsa Botebladet? Vill Du prenumerera 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 prenumerationskostnaden 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

Botebladet går en oviss framtid till mötes eftersom tidningens finanser sinar för
varje nummer. Om ingen drastiskt förändring sker, så är tidningens dagar räknade. Sätt därför gärna in ett generöst bidrag på ovanstående konto eller lägg
några sedlar i tidningens insamlingsbössa hos Handlar´n i Undrom.
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Boteåungdomarna har under våren hjälpt till att skapa en basket- och landbandyarena i Undrom.

Ny idrottsanläggning har sett
dagens ljus i Undroms centrum
Cirka 350 frivilligtimmar har under våren
lagts ned av både ungdomar och föräldrar

20
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F

örhoppningsvis har väl inte någon Boteåbo lyckats undgå
att se den fina idrottsarena som iordningställts, på gamla
Föreningssparbankens tomt i Undrom, under den
gångna våren. Tomten, som är ca 1500m2 stor, ägs idag av
Undroms IF.
Projektledare har varit Ann-Carin Sjölander och hennes
gubbe Tommy har dragit det tyngsta lasset när det gäller själva
byggnationen. ”Det har varit riktigt kul att bygga anläggningen och ungdomarna har varit jätteduktiga. Tanken
är nu att alla barn i Boteå ska kunna komma hit leka när
dom själva vill”, säger Tommy Sjölander.
Till sin hjälp har han bl a haft Kenneth Assergård, Kenneth Sundström, Anders Öhlund och Erik Sundberg och
tillsammans med ungdomar och ytterligare några föräldrar har
man lagt ned ca 350 frivilligtimmar för att bl a sätta upp basketkorgar och staket. Ungdomarna själva har tagit ett stort ansvar när det gäller att snickra ihop bandymål, bänkar, blomlådor, papperskorgar, sandlådor och en redskapslåda för de Markus Brattfeldt invigningstalade.
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Tommy Sjölander och Anders Öhlund var mycket nöjda.
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Projektledare Ann-Carin Sjölander.
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åtta basketbollar och tio landbandyklubbor som finns att låna. Resultatet är minst
sagt imponerande och alla som bidragit
har all anledning att vara stolta.
Tanken är också att det ska bli en cykelbana i skogen. En skateboardramp och
grillplats lär också vara på gång.
Invigningsdagen präglades annars av
pompa och ståt och det bjöds på saft och
tårta och Markus Brattfeldt höll ett inspirerande invigningstal. Därefter ägde det
rum spännande strafftävlingar i både bas- Invigningen firades med stort saft- och tårtkalas.
ket och i landbandy.
av Rolf Ronestjärna

Emil Holmsten och Emil Assergård var med och skapade idrottshistoria på den nya planen i Undrom.
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Ett stort antal Boteåbor lät sig väl smaka av den jästa fisken som serverades utanför Handlar´n.

Handlar´ns Dag blev en riktig
smak- och doftupplevelse
Spelmän från Gålsjöstämman fyllde på med musikupplevelse utöver det vanliga

D
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etta års upplaga av Handlar´ns Dag gick av stapeln lördagen den 13 augusti. Sin vana trogen
hade butiksföreståndare Gunnilla Häggström lyckats få till det och vädrets makter var dess
utom på sitt allra bästa humör. Doften av surströmming låg tät över serveringsborden utanför
butiken och många kunder tog vara på möjligheten att stanna till och få sig en gratis matbit med trevlig
gemenskap. Den kulinariska smakupplevelsen blev givetvis inte direkt sämre av att en grupp fräjdiga
musikanter från Gålsjöstämman kom på besök och rev av ett antal glada och medryckande låtar.
av Rolf Ronestjärna

Besöket av spelmän från Spelmansstämman på Gålsjö var ett uppskattat inslag utanför Handlar´n.
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Ett stort antal Boteåbor lät sig väl smaka av fikat som Filadelfia bjöd på utanför Handlar´n.

Filadelfia inbjöd till födelsedagskalas utanför Handlar´n
Filadelfias sångare bjöd på uppskattat sånguppträdande mellan tuggorna

M
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ed anledning av att Filadelfia firar sitt 80-årsjubileum i år anordnade Församlingen en stor
födelsedagsfest utanför Handlar´n lördagen den 3 september. Utöver kaffe med dopp, gick
det även att få sig till livs en och annan korv med bröd. Som grädde på moset underhöll
dessutom Filadelfias sångare de Boteåbor som tagit sig tid att sitta ned en stund. Två f d Boteåbor, Gert
Styrman och Nils-Gunnar Åkerstedt, råkade även puttra förbi på sina motorcyklar (se bild på första
sidan) och fick, förutom en välkommen kaffetår, även med sig ett varsitt exemplar av den inte helt
okända tidskriften Botebladet.
av Rolf Ronestjärna

Filadelfias sångare, som sjöng under Bosse Höglunds ledning, underhöll i ungefär en halvtimme.
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Jennifer Sjödin, Marianne Höglin, Marina Sahlin och Inger B. Norberg bidrog samtliga med alster.

Ångermanlandsgården i Para stod
värd för lapptäckesutställning
Mer än 500 besökare kunde räknas in under den helg då utställningen arrangerades

H
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elgen 23–24 juli stod portarna till ladan på hembygdsgården i Para öppna för lapptäcksintresserade besökare, då en grupp likasinnade kvinnor visade upp sina kviltade alster. Den
aktuella gruppen består av 15 kvinnor från Forsmo i norr till Härnösand i söder, varav åtta
stycken lämnat bidrag till utställningen. Den yngsta i gruppen är 12
år och den äldsta är 70 år. Gruppen träffas ca en gång i månaden
och syr allt ifrån grytlappar, dukar, väskor, kuddar, väggbonader,
barntäcken, till stora dubbelsängstäcken.
Tidigare hyrdes kontoret i Björkå för syträffarna, men allt eftersom gruppen vuxit så har kontoret blivit för litet och nu hyrs istället
hembygdsgårdar och idrottslokaler för syträffarna. Skämtsamt har
gruppen framfört till Pia Hedberg att kontoret nog måste byggas
om.
Ladan var full från golv till tak med allt möjligt sytt i lappteknik.
Antalet besökare uppgick till drygt 500 stycken och så många har Tolvårige Jennifer Sjödins katter.
nog aldrig tidigare besökt hembygdsgården på en och samma helg.
Serveringspersonalen hade därför fullt upp med att fixa fika, sälja
glass och lotter till alla besökarna.
Utställarna fick mycket fin respons från besökarna och hembygdsföreningens ordförande, Erland Melander, stod en stund i
ladans ena port och hans kommentar var: ”Kan detta vara ladan!”
Besökarna fick också möjlighet att rösta på sitt favoritalster. Rösterna var fördelade på 20 olika alster, så nog är smaken som...
Utställarnas slutsummeringen av utställningen löd: Visst ska vi väl
göra om det!
av Marina Sahlin Vänskapsnallar av Marina Sahlin.
24

FOTO: ERIK SUNDBERG

Den gamla bygdegården i Para var fylld till bristningsgränsen när berättarkvällen anordnades.

Berättarkvällen på Ångermanlandsgården började i moll men slutade i dur
Tre käcka damer från Björksjön underhöll en åhörarskara på ca 60 personer

F

redagen den 26 augusti var det dags för årets berättarkväll på Ångermanlandsgården i Para.
Tyvärr hade det varit inbrott på gården helgen före och ordförande Erland Melander började
med att redogöra för inbrottet och berättade att en hel del oersättliga saker hade försvunnit. I
Tydréns affär gapade flera hyllor tomma och i stora gården hade många värdefulla silver- tenn- och
porslinsföremål stulits. Förutom stora ljuskronan i salen hade också fyra andra unika taklampor försvunnit. En stor och kännbar förlust för gården.
Årets tema var Björksjön och närmare 60 personer hade bänkat sig för att få lyssna till vad damerna
från Björksjön: Aina Sjödin, Inga Brita Hagstedt och Siv Nilsson hade att berätta. Siv inledde kvällen med att ge oss en hel del fakta om byn. Bl a fick vi veta att de första nybyggarna kom till byn 1752.
Elektrisk ström fick byn 1924 från byns kraftverk. På den tiden nöjde sig de flesta med en taklampa i
köket. I slutet på 1800-talet fick man post till Björksjön en gång i veckan. Postbudet, som gick till fots
från Åkvisslan till Björkå (en sträcka på 4 mil tur och retur) fick bära både post och paket, men även
varor, eftersom det inte fanns affär i byn.
Femton år gammal var Inga Brita kocka för ett kocklag på 10-12 hungriga karlar. I ett litet kök, med
vedspis och utan vatten och avlopp, klarade hon av den uppgiften. Hon kunde även berätta om alla flyktingar som fanns i Björksjön under kriget. Byborna hjälpte dem efter bästa förmåga trots språksvårigheter. Även militären var förlagd i byn under kriget och många gånger fick Inga Britas föräldrars kök förvandlas till sjukstuga.
Aina berättade om det rika föreningsliv som fanns i byn. Folkets Hus har varit och är till stor glädje
för byn och otaliga är de fester och danser där byborna har roat sig. En tid hade man även ett eget uppskattat revygäng som turnerade i hela länet.
Aina, som spelar dragspel, berättade att hon tog lektioner hos Hans Erik Nääs i Kramfors. För att
komma dit fick hon cykla eller på vintern åka skidor till Björkå, därifrån ta färjan till Lökom och tåget
till Kramfors. Klockan 21.30 gick tåget tillbaka till Lökom, så innan hon var hemma i Björksjön igen
hade det naturligtvis hunnit bli mörkt. Det gick att klara sig utan bilar på den tiden.
Dragspelsmusik, allsång och kaffe med gott bröd medverkade också till att det blev en mycket gemytlig kväll trots den tråkiga inledningen.
av Sylvia Melander
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Kalknäseleverna sjöng stämningsfullt och med inlevelse på skolavslutningen i Boteå kyrka.

I backspegeln hos Kalknäs skola
Terminen hann inte mer än sluta förrän det var dags för nästa igen

S

Idel glada miner hos elever som utsetts till Bokmalar. Vattenkriget framkallade många sura miner.
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kolarbetet är igång igen sedan ett par veckor tillbaka. Eleverna och personalen har haft ett efter
längtat och välförtjänt sommarlov och är nu, förhoppningsvis, förväntansfulla inför allt vad det
nya läsåret har att erbjuda.
Även tiden före sommarlovet innehöll traditionsenligt många spännande händelser för alla inblandade
på Kalknäs skola. Kalknässpelen börjar vara ett begrepp i sig. Årets upplaga hade inte helt och hållet
vädrets makter på sin sida, men det tycktes inte vara någon som just bekymrade sig för det. Eleverna
från Kalknäs och Resele kämpade på i god kamratlig anda, precis som de brukar. Alla deltagande belönades med var sin medalj.
En annan fartfylld aktivitet, som har många år på nacken, är vattenkriget. Deltagandet är helt frivilligt,
men de flesta skulle aldrig kunna tänka sig att missa denna fantastiska möjlighet att slänga en hink med
iskallt vatten på någon av klasskompisarna eller, ännu bättre förstås, rakt i nacken på fröken eller
magistern! Tur att det hela är tidsbegränsat och att det efteråt väntar en varm dusch…
Även mer fridfulla och högtidliga traditioner hör till de sista dagarna inför sommarlovet. Att bli utsedd
till en Bokmal är en ära som tillfaller några elever åt gången i 3-6:an. Det hela handlar om bokpriser som
tilldelas elever som har visat ett stort bokintresse under terminens dagliga lässtunder.
Innan det är dags för det allra sista, den officiella skolavslutningen på kvällen i Boteå kyrka med
rektorns tal, sång och musik av eleverna, har man en alldeles egen avslutning på skolan med inslag av
avsked. Årets avgångsklass (d v s årskurs 6) avtackas bland annat i form av en festlig kepspåtagning.
Även en annan klass lyckönskas extra mycket: de som flyttar ”en halvtrappa upp”, blivande årskurs 3.
Men innan man har hunnit fram till avtackningen, och det kramkalas som den innebär, har vi haft ett
hejdundrande tårtkalas som de underbara mattanterna på Kalknäs skola har ordnat!
av Eeva-Liisa Victorsson
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William Strand (åk 5), Sara Solberg (åk 5), Emma Bolin (F), Ludvig Strand (åk 2), Jesper Strömberg (F), Albin Svensson (F) och Sofia Landberg (F) i övre raden och Alice Svensson (F), Johanna
Strandberg (F), Alice Gjersvold (F), Divya Altin (F), Alfred Johansson (F), Joshua Ronestjärna
(F) och Markus Bodin (F) i den undre är samtliga nya elever på Kalknäs skola.

Fjorton nya elever på Kalknäs skola...
Varav elva är nya elever i förskolan

Å

terväxten på Kalknäs skola är fortsatt god. Totalt fjorton nya elever har börjat på skolan sedan i fjol. Extra glädjande är givetvis det faktum att förskolan kan mönstra elva nya elever. Det
gick inte undgå att märka att det var med stor spänning och förväntan som dessa nykomlingar
infann sig till årets första skoldag. Enligt obekräftade källor lär de dock ha ett ganska stort antal dagar
kvar innan de får kasta sina studentmössor i luften...

... och tre nygamla lärare
Det sägs att tjuven alltid återvänder till brottsplatsen

V
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.

i hälsar tre nygamla lärare välkomna tillbaka till Kalknäs skola, nämligen Jörgen Strindlund,
som varit tjänstledig i ett år, Sofie Mothander, som ska vikariera för Eeva-Liisa Victorsson i tre
terminer, och till sist Anne Kero, som jobbade en tid på skolan för ca tio år sedan.
av Rolf Ronestjärna

Nytillkomna Anne, Jörgen och Sofie gör att återväxten av lärare på Kalknäs skola är fortsatt god.
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Tjejligan Moa Grubb, Linnea Johansson, Catarina Edén, Petronella Jakobsson, Mia Mikaelsson, Britta Kramsjö, Josephine Nordén och Linn Törnlund spelade teater i Stockholm.

Botatons ungdomar på teaterresa
Skrev teaterhistoria via de noggranna dagboksanteckningar som fördes

I
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helgen var vi i Stockholm och spelade teater. Vi bodde i en förort som heter Tensta, där var det
fint och vi sov i Spånga by som är en 4H-gård. Där fanns det lite djur och en jätterolig lekpark.
På fredagskvällen, när vi kom, åt vi på Kina i Sundbyberg, det var gott! På lördagen var det Tensta
marknad, där fanns det stånd och kebab och mat från andra länder. I Tensta bor det mestadels invandrare. Det kändes som att fara utomlands. De hade en jättefin ungdomsgård med boxningsring och en
massa andra grejor. En sån gård vill vi ha! På lördagen spelade vi upp vår teater på Tenstas teater i Blå
huset. Det var häftigt att spela upp på en riktig scen. Det gick mycket fortare att byta om och det flöt på
bättre, inte lika stressigt och bättre ut- och ingångar. Och så hade vi en jättesnäll ljud- och ljustekniker
som heter Lasse. Han var så snäll och lade in extra ljudeffekter och coola ljus. Det kom ganska många
och tittade, fast mest bara gamlingar och bebisar som synd var, men det var vår bästa föreställning hittills. Det var väldigt kul. Efter att vi hade gått runt på marknaden lite åkte vi till Kista och shoppade på
Kista shoppingcenter. Sen
var vi ute på marknaden hela
kvällen och åkte karusell och
lyssnade på musik. Det var en
superresa och vi ville inte åka
hem (fast Linn tycker att rulltrappan på Kapp Ahl i Sollefteå är lika kul).
av Mia Mikaelsson
och Moa Grubb
Att få åka till Stockholm är nog absolut bland det roligaste som finns.

Botatons tjejliga gjorde ett riktigt fynd i samband med shoppingen på Kista shoppingcenter.
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Maria Sundberg, Stina Kramsjö och Therese Sundberg försvarade Boteås färger men föll på mållinjen.

Botatons ungdomar på filmfestival
Trots att man kämpade tappert kunde fjolårets vinst tyvärr inte upprepas

B

Du är alltid välkommen till Filadelfia
På Filadelfia bjuds det alltid på nåt gott för både den
inre och yttre människan

F

iladelfias verksamhet vänder sig till hela människan och till alla
åldrar. Varje måndagskväll samlas bygdens unga till antingen innebandy på Kalknäs skola eller sångkör och bakning på kapellet.
En tisdag i månaden anordnas även träffar för de daglediga. Första tisdagen varje månad sänder man närradio från Kramfors. All Gudstjänstverksamhet är givetvis också offentlig.
av Rolf Ronestjärna

RÄTT LÖSNING BOTEKRYSSET
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otatons gymnasiegrupp filmar fortfarande för fullt. I helgen, den 3-4 september, har vi återigen varit
med i N00-festivalen. Denna gång tävlade vi i 24-timmarsklassen. Det blev tyvärr ingen vinst
i år, men vi kämpade tappert. För er som inte vet vad N00-festivalen är, så är det en tävling för filmintresserade där man med vissa förutsättningar och på ett givet tema har 24 timmar på sig att göra en film.
Årets förutsättningar var att i filmen skulle ingå följande saker: En soppslev, en kalender och en slöja. Dessutom skulle dessa platser finnas med: En busshållplats, en rökruta och en pizzeria. Temat för årets tävling var
”Allt går att sälja med mördande reklam”. Efter många timmars filmande och redigerande och få timmars
sömn, så var vår film äntligen klar. Filmen handlar i korta drag om en försäljare som heter Kurt. Han säljer
soppslevar, men affärerna går inte så bra. En dag kommer det en tjej som faktiskt köper en soppslev. Nästa
dag råkar hon ut för ett hemskt överfall. Turligt nog så har hon ett vapen. Exakt hur filmen slutar avslöjas inte
här, men ber ni snällt så kanske vi kan visa den för Botebladets läsare...
av Catarina Edén
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25/9 Armbryterskan från ensamheten (Sverige 2004. Regi: Lisa Munthe & Helen Ahlsson. 78 min.)
Heidi Andersson är idag 23 år. Hon kommer från en liten by i Norrlands inre som heter Ensamheten. Inklusive Heidi
bor det 16 personer i byn och alla är släkt med varandra! Heidis familj består förutom henne av föräldrar och två bröder. Förutom dem bor det också två farbröder, farmor och en faster med några till släktingar i byn. En sådan plats
sjuder nog inte mycket av aktivitet kan man tro men riktigt så är det inte. Byn Ensamheten rymmer en av Sveriges
bästa armbrytningsklubbar. Heidi är flerfaldig världsmästarinna i armbrytning och flera av hennes släktingar är med
i svenska landslaget. Nästan alla i byn håller på med armbrytning. En vanlig hälsningsfras är: ”Hej, ska vi bryta arm?!”
10/10 Babusjka - kära mormor (Ryssland 2003. Regi: Lidia Bobrova. 97 min.)
Mormor Tossia sålde sitt hus och gav pengarna till sina barn för att de skulle få det bättre. Nu bor hon hos sin dotter
och svärson. Att leva flera generationer under samma tak är dock inte lätt och när så dottern dör tvingas Tossia
flytta eftersom svärsonen vill börja ett nytt liv. Men Tossias släkt vill inte hysa henne trots allt som hon gjort för dem.
Till sist beslutar sig Tossia för att följa en ängels röst...
Babusjka är flerfaldigt prisbelönad: Grand Prix i Paris, Cottbus och S:t Petersburg samt Juryns specialpris, den
ekumeniska juryns pris och Don Quijotepriset i Karlovy Vary 2003.
24/10 Sweet Dreams/Skagerrak (Danmark 2003. Regi: Søren Kragh-Jacobsen. 104 min.)
Skagerrak handlar om att få uppleva lycka när du minst anar det. Snart 30 år och trötta på att festa sig runt i världen
hamnar danska Marie och irländska Sophie i norra Skottland. Utan pengar och utan lycka försöker den ambitiösa
Sophie få Marie att ta en lukrativ anställning som surrogatmor. Flera månader senare känner Marie sig ensam då livet
tagit en dramatisk vändning. Höggravid och med viljan att avsluta sin graviditet är hon på rymmen från barnets framtida föräldrar och letar efter Sophies gamla kille, Ken. På grund av ett missförstånd med identiteter hamnar Marie
gömd tillsammans med tre främmande män i ett garage i Glasgow garage, men då slår lyckan till igen.
8½ (Italien 1963. Regi: Federico Fellini. 138 min.)
Federico Fellini tillhör filmhistoriens giganter. Nu ges möjligheten, att i nyrestaurerat skick få uppleva hans filmklassiker, och mycket personliga skildring, av en filmskapares kvalfyllda tillvaro. Den hedrade regissören Guido, spelad
av Marcello Mastroianni, förlorar all inspiration och drivkraft inför ett stundande filmprojekt. Uppvaktad av en begeistrad omgivning, och utan minsta möjlighet att finna ro, bryter Guido samman och placeras på ett vilohem. För att
fjärma sig från pressen söker han sig inåt, till drömmens och fantasins värld, där han återupplever tidigare skeenden ur sitt liv.
21/11 Hawaii, Oslo (Norge 2004. Regi: Erik Poppe. 125 min.)
Filmen tar med åskådaren genom ett annorlunda Oslo. Det är en vacker stad på ytan; allt är rent, fint och fräscht. Hur
står det till med dess invånare egentligen? Även om oljeinkomsterna fortsätter att strömma in i statskassan som i sin
tur återbördas till invånarna är det inte säkert att alla mår bra för den sakens skull. Lycka kan som bekant inte köpas
för pengar. I Hawaii, Oslo får man stifta bekantskap med några karaktärer som från början verkar inte ha något
gemensamt. Så småningom knyts trådarna samman och ofrivilligt kommer de att mötas och korsa varandras öden.
Hawaii, Oslo är ett välgjort och starkt drama och bjuder på flera överraskningar när man som minst anar det.
5/12 Kärlek och fördom (England 2004. Regi: Gurinder Chadha. 110 min.)
Kärlek och fördom är inspirerad av ett av Jane Austens mest kända verk, Stolthet och Fördom. I detta fall har denna
klassiska kärlekshistoria placerats i nutida Indien, med arrangerade bröllop, Bollywooddans och allt vad det innebär.
I centrum står Lalita, en vacker, intelligent tös som törstar efter kärlek. När Lalita möter den stilige ungkarlen William
Darcy uppstår...hat vid första ögonkastet. Mr Darcy är i hennes ögon en trångsynt snobb, och han ser henne som
en arrogant surpuppa. Andra män dyker upp och Darcy lämnar så småningom exotiska Indien för att återvända till
affärslivet i Los Angeles, men ödet har andra planer för de två och ser till att de träffas fler gånger.

Arne Arnesson Arnes vardagsfunderingar...

INGENTING
VARAR FÖR
EVIGT...

Av Rolf Ronestjärna, Undrom
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OM MAN
BORTSER FRÅN
EVIGHETEN, FÖRSTÅSS...!

GRRR!!!
Sommaren övergår i höst och Botebladets reporter får denna regniga
dag kasta sig åt sidan för att rädda livhanken när en rostig 245:a med
vidhängande obesiktad och oskattad släpvagn dundrar förbi i ett moln
av den etanol-havre-spilloljeblandning som numera ersätter bensinen i
mången snål-volvo.
AG (efter en avsevärd stoppsträcka till följd av grymt nerslitna bromsbackar): Snål? Vad in i hetaste jämmerdalen menar
redaktörn med det? Skulle jag betala tolv kronor litern för bensin
när jag kan få ett helt fat fermenterad sly och uppkokt havrespill
för knappt hälften? Vad kör redaktörn förresten på själv?
BB: Jag har faktiskt ställt bilen och plockat fram farsans gamla Puch ur garaget. Den går tre mil på en
matsked fiskleverolja. Men nu har å andra sidan fisken blivit så dyr så snart får man hälla Absolut i tanken, spriten är ju det enda som blir billigare nuförtiden. Men strunt i det! Hur kommer det sig att Gubben är ute efter vägarna med släpet? Har han tjyvskjutit nåt?
AG: Aldrig vid Sions saliga ängder att jag skulle peppra ens en harpalt utanför lagens råmärken! Nej,
jag har varit på tippen med den digitala kvarnstenen kring min hals och blivit liksom återförlöst. Nu är jag
fri och härligt analog igen – och så får det förbli.
BB: Nu får han allt förklara sej, och var snäll och stäng av motorn innan jag blir – host – spannmålsförgiftad!
AG (stänger av motorn och lägger en sten framför vänster framhjul eftersom handbromsen inte
fungerar): Det är en bedrövlig historia, redaktörn. Ett digitalt elände. Jag var in på järnhandeln förra veckan och skulle köpa en låda tretumspik. Men inte håle visste jag att dom hade bytt sortiment från
järnvaror till hårdvara i största allmänhet. ”Tre tum?” sa säljarn som såg ut som en korsning mellan Göran Persson och en tvålask. Rund och slät utanpå och hal inuti. ”Varför nöja sig med ynka tretum när
man kan få en nittontummare för några kronor till, ha ha”. Och innan jag visste ordet av hade han sålt en
sån där järpans digitalmanick till mej. ”Elvaåfem, fast då tillkommer hårddisk”, sa han. ”Behövs inte”, sa jag.
”Disk har jag gott om.” Han släpade ut några kartonger från lagret. ”Det kommer nya grejor på måndag, så
vi måste bli av med skräpet. Vi säger elvaåfyra och så lägger jag med ett flashminne och en usb-kabel.”
BB: Så Gubben blev digital på gamla dar?
AG (plockar upp en vindrutetorkare som ramlat på marken): Jajamän, men handboken var på
polska och det tog tre timmar innan jag ens hittade knappen där man sätter på skrället, ursäkta frivoliteten.
Sen dess har jag suttit dag och natt framför en tom skärm och försökt få in dom nya digitala kanalerna.
Digitala marksända signaler, gubevars. Det kom upp en massa bludder som sa att jag skulle gå till Utforskaren och återställa nån konsol och packa upp exe.doc och boot.init och userdata och öppna kontrollpanelen, tills skärmen blev helsvart och började flimra. Och då poppade det upp ett fönster som sa
DIN DATOR HAR SMITTATS AV VIRUS. TA EN DISKETT OCH RING PÅ MÅNDAG. Undertecknat Dr B. Gates. Jag fick varken in Rapport eller Aktuellt eller Lasse Kronér eller nån av matcherna
i engelska ligan, så i måndags ringde jag Tvålasken och ville lämna tillbaka skräpet. ”Tror jag det”, sa
han trankilt. ”Men det är bara två veckors garanti på en PC numera. Utvecklingen går så snabbt att
morgonens hajtåck är nostalgi samma eftermiddag. Men jag har just fått in en Intel P4 på 3.8 gigahertz
med ett otroooligt grafikkort så om…”
BB: Men var det inte egentligen en digital TV-box Gubben skulle ha?
AG: Kameramobiler och digitalboxar och digitala brödrostar…nej tacka vet jag förr i tiden när det stod
en svart telefon av bakelit i hallen, en radio på köksbordet och en grammofon i vardagsrummet. Det
klarade man sig långt på. Kom Hubert, så åker vi! Dig it, redaktörn!
Och kvar på marken ligger en trasig digital radarvarnare och glittrar i regnet.
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av Erik Hoppe

Foto: Kalle Hansson
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Hundträffar på Gålsjö
under hösten/vintern!

II

I

Vi tränar lydnad, dressyr och lite
spår.
Kontakta Gudrun, tel
630 14 eller Inga-Lena
tel 602 71 för att få
veta dag och tid.
Nästa träff den
8 sept kl 18.00.

Välkommen!

I

I

I

I
I

I

GYNNA VÅRA ANNONSÖRER

I

I

I

Gynna gärna Botebladets annonsörer, som
är med och bidrar till fortsatt utgivning av
tidningen. Detta nummers annonsörer är
Nya Begravningsbyrån, Kaffe Petter, Sportringen, Studiefrämjandet, Studio Fresch.
Deras annonser hittar Du på sidorna 34-35.

I

Kurs planeras i höst.
Kontakta Marléne
om Du är intresserad, tel 605 92!
Kanske hantverksmässa till jul...?

I

I

Blomsteruppsättningar,
juldekorationer och andra arrangemang

I

Cafékväll på Botaton
Fredagen den 21 oktober kl. 20
Alla är varmt välkomna på bildvisning. Ove Källström berättar och visar fantastiska
I
bilder från Sareks
nationalpark.
Inträde 40 kr
I
Fika serveras

I

I

I

I

Tänk om

Sunnersta Folkets Hus
Måndag 26 september kl 19.00
Entré: 100 kr skolungdom t o m 15 år 60:Kaffeservering i pausen
Arrangör: Sunnersta Folketshusförening &
Botaton med stöd av Sollefteå Teaterförening
och Västernorrlands Läns Landsting

V

i befinner oss i byn Stupånger belägen 2,6
km in i skogen från Njutåsen Jodå, där
ligger byn och glittrar i all sin glans från
solbelysta djupa vattenpölar i det som en gång var
en god farbar väg. Så hur ska man ta sig hit nuförtiden? Håller bilen verkligen för det? Ja, det finns
problem... Men är det inte så att inom varje människa finns krafter av oanade mått? För visst kan tankens kraft släppa lös fantasin likt en skenande långtradare! Kan vi svenskar, som fastnat i tröstlöshetens
tjälskott och leriga hjulspår, ta oss loss med hjälp av
en feldoserad kurva. Kommer Charlie, Laila och
Bengt att klara biffen eller måste de bli fler och vad
www.friteatern.se
spelar det i så fall för roll att vägen dit har sina gropar.
I

OBS! Bion flyttad till söndag 25 september
I

I
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Du är välkommen att
höra av Dig till oss!
www.nyabegravningsbyran.net

Storgatan 74, Sollefteå
Tel. 0620 - 510 14
Mobil 070-694 51 22
Öppettider: mån-fre 9-17
Jour övriga tider

När någon nära och kär går
bort är det mycket att tänka
på - Vi hjälper Dig med allt
på ett personligt och fint sätt
Luncher, smörgåsar och
fika i hemtrevlig miljö
Även luncher och smörgåsar för avhämtning

KAFFE PETTER
Storgatan 43
Sollefteå
Tel. 0620 - 126 29
Öppettider:
mån-fre 9-16
lör 10-15

Välkommen alla
Boteåbor!

En riktig sportaffär

www.sportringen.se

Storgatan 42
Sollefteå
Tel. 0620 - 132 00
Öppettider:
mån-fre 10-18, lör 10-14

Allt Du kan tänkas behöva i sportväg,
bl a skor + hockey- & skidutrustningar

Störst på sportskor i Sollefteå
Vad är Du intresserad av?

Studiefrämjandet Västernorrland
0620-514 22, sla.2201@sfr.se
0613-109 56, ull.2201@sfr.se

www.sfr.se

34

GPS, Navigation, Jägarskolan, Björneftersök, LASA (snitthårsboken), Sportfiske, Fisketillsyn, GI-metoden, Rökkåta,
Fåglar, Squaredance, Linedance, Släktforskning, Musikcirklar,
Förarbevis snöskoter/EU-moped, Hundcirklar, Pälsvård i vardagen, Knivcirklar, Friskvård – att välja glädje – hitta Din kraftkälla.
Egna förslag på kurser? Allt är möjligt – hör av Dig!
(Lokala avvikelser kan förekomma.)
Föreläsningar i höst:
Veterinärföreläsning
Bo Kristiansson – Natur och djur

Nya varor inkommer dagligen
- Nyinkomna elektriska lampor från 49 kr - Stor sortering av ljus och ljuslyktor - Vas på stativ 25 kr Storgatan 41, Sollefteå
Tel. 0620 - 149 70
Öppettider:
mån, tis, ons, fre 10-18
tors 10-19, lör 10-15

Kaffesugen - Vi har kaffebrödet!
Godissugen - Vi har godiset!
Törstig - Vi har drickan!

Solkort 300 kr (10ggr)
(ord. pris 400 kr)
Orrtorget, Sollefteå
Tel. 0620 - 121 14
Öppettider:
mån-fre 10-18
lör 10-14

Behandlingar:
Massage
Ansiktsvård
Nagelförlängning
Fotspa

Butik:
Kosmetik
Hudprodukter
Smycken

Tel: 0612-600 04

Välkommen

Fax: 0612-603 66

Den lilla lanthandeln med bred service
Ö p p e tt i d e r
Måndag 10-18
Tisdag 10-19
Ons-fre 10-18
Lördag 10-13
Söndag 11.30-13

 Utlämning systembolaget  Apotek
ATG
 Paketutlämning
 Svenska Spel
 Bank i butik
 Penninglotteriet
 Bussgods
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B

FÖRENINGSBREV

Om skiljetecken och skiljevägar

P

å min balkong, med en rodnande solnedgång över Siljan som en vacker tavla framför
mig, sitter jag och bollar med ett stort frågetecken, som en het potatis mellan hän
derna. Vad ska jag skriva? Vad vill jag säga? Så många tankar och minnesbilder dyker
upp, tumlar runt, hoppar bock och beter sig. Jag hinner inte ens sätta komma emellan utan
allt vill fram och vill vara med och vill finnas och…Stor bokstav och nytt stycke och tillbaka
till ordningen!!”
Egentligen skulle jag helst av allt vilja räkna upp namnen på alla er som under mina 27 år
i Boteå gett mig så oändligt mycket glädje, gemenskap, möda, utveckling, tokerier, påhitt,
samtal, skapande, arbete, nya idéer, värme, kamratskap, omtanke, kritik, upplevelser och
allt, allt som inte går att sätta ord på. Men till det skulle inte den här sidan räcka, så ni får
alla lov att tänka er att ni finns inom dessa tecken: ”Fantastiska Botebor”.
Några utropstecken vill jag i alla fall kosta på mig, eftersom jag tycker att dessa företeelser står för något unikt och värdefullt i bygden: Kalknäs skola; en byskola när den är
som bäst! Handlar´n och Gunilla; en omistlig mötesplats och ett nav i byn! Undroms IF och
Bohedsvallen; genuin och strävsam förening som fostrat många! Sunnesta Folkets Hus; oj så
kul man haft där och så fint det blev! Botaton; har gett så många så mycket, vem minns inte
Gnistor på Gålsjö och alla andra härliga produktioner och påhitt! Naturen, älven, utsikterna,
skogarna, åarna; dess like finns ingen annan stans! Filadelfiakyrkan; öppen, generös gemenskap med Sveriges roligaste pastor! Gålsjö Bruk; en viktig del av bygdens historia och nåt
att vara rädd om! Boteåparlamentet; var nånstans i landet finns ett liknande, om ock staplande försök till närdemokrati! Alla kreativa nystartare och påhittare; många har flyttat in
men en och annan ”äkta” Botebo har också bidragit! Boteå församling; i sanning ett glatt och
kreativt kyrkoråd som hellre ser möjligheter än hinder! Alla stabila, välfungerande företag;
allt från lantbruk till kursgård och konsulting! Ja, så här kunde jag fortsätta. Det ena efter det andra dyker upp…Ja visst ja, Botebladet; Sveriges bästa byatidning är en utmärkelse som jag tror att den skulle få om det fanns någon sådan!
Att komma till skiljevägar i livet är ofta förknippat med val, ibland mycket svåra, men
sällan lätta. För det mesta anar vi inte heller i förväg vad som närmar sig bakom kröken, utan
vi kör på som vanligt, tills vi plötsligt står där villrådiga, utlämnade och tvekande om vilken
väg som är den rätta. När livet tvingar oss att skiljas från en älskad människa och se denne
försvinna i en annan riktning, när vi själva måste färdas framåt, då blir vägen tung att
vandra och behovet av några som kan traska med en bit blir stort.
Därför: Tack alla ni som visat omtanke, hört av er, pratat en stund, kommit med blommor,
skrivit kort och på så sätt vandrat med mig en bit av den svåra vägen!
Nu har alltså mina vägar lett mig till Dalarna och till ett nytt jobb, en ny kör, ett nytt hus
och förhoppningsvis så småningom också några nya vänner. Min epok som en av ”Boteborna”
är över och jag har satt punkt för den delen av min livshistoria. Vad det känns skönt att ha
dessa minnen att bläddra i och att det blev en sån fantastisk historia! Nu slår jag upp
första sidan och sätter pennan mot papperet. Bladet är vitt och oskrivet…
Men en punkt kan ju, om man vill, också lätt göras om till ett kolon: Vad kommer sen…
Tack för allt!

Viveca Svedjeland-Nottberg
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