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Elisabet och Roland trivs storligen i England
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Europaspel för
Malin & Hanna

Malin Bodin och Hanna Molin
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har varit i Ungern.
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Kyrkan samlade många

Välbesökt temakväll om visdiktaren
Dan Andersson.
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En hel bygd är i chock eftersom dess
Det råder stor panik inom Sollefteå kommun. Man får skola är allvarligt nedläggningshonämligen inte ekonomin att gå ihop. Ett offerlamm tad. Kalknäs skola har dock fått en
behövs för att rädda ansiktet och det fort. Varför liten andningspaus till i höst, men
inte offra en byskola och låta en bygd helt dö ut!? hur blir det sedan!?
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Roland Olsson vet ett och annat om vår monark. SIDAN 10
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Roland har jobbat för kungen
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V

älkommen att ta del av ännu
ett nummer av Botebladet!
Förhoppningsvis kommer Du
att ha ett visst utbyte av tidningen.
I kölvattnet av den glädje som
nysatsningen på Handlar´n har inneburit, kom det därefter bedrövelse med mörka nedläggningsmoln över Kalknäs skola. Låt oss
allesammans hjälpas åt att, på
alla tänkbara sätt, göra vad vi kan
för skolans fortlevnad. Den behövs
verkligen för att bygden ska kunna
fortsätta att existera. Botebladet
kommer att lyfta upp frågan ytterligare i höstnumret.
Tack till Er som har bidragit till
det här numret. Det är roligt när
fler drar sitt strå till stacken när
det gäller Botebladets fortsatta
existens. Hör gärna av Dig om Du
är sugen på att skriva i tidningen.
Tack även för att Ni är ute i god
tid med Era bidrag. Jag kan inte
nog betona hur detta underlättar
för mig som redaktör.
Fortsätt därför gärna att tipsa
redaktionen om sånt som är på
gång, och precis som nämnts tidigare kan Ni låna Boteåparlamentets
digitalkamera (finns hos Erik Sundberg) om Ni vill redovisa nåt från
Er förening eller speciella sammankomst. Sent inkomna bidrag tas
med i mån av plats eller ges mindre utrymme i tidningen. Alla redaktionella texter måste vara inne
minst en vecka innan presstopp.
Hör även av Er, till någon av oss
i redaktionen, om de ev satsningar som kan vara på gång till sommaren. Redaktionen kan Ni nå på
nedanstående telefonnummer eller
genom att maila till
botebladet@ronestar.nu
Nästa nummer av Botebladet
kommer ut vecka 37-38 och sträcker sig november månad ut.
Ha en riktigt skön och välsignad
sommar och väl mött på alla de
spännande och intressanta 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
fredagen den 7/9 2007
Notera detta datum
i Din planering!

D

et har gått ungefär ett och ett halvt år sedan vi
flyttade hit till Boteå. Vi har börjat komma i ordning och det har varit mycket att bestyra. För
oss var Boteå okänt när vi kom hit för första titten men
väl på plats bestämde vi oss efter två timmar. Huset
ligger skönt i naturen och rätt på kartan. Nu har vi mindre än en timme till sommarstugan i Nordingrå, från
Nacka är det ungefär 55 mil.
Vi har översiktligt utforskat omgivningarna och det
har gett mersmak. Jag skaffade skidor och följde spåret för att vinternjuta. Slättförs alltså. En jobbarkompis kallade det för att halka på nederbörden. En dag,
med gästande kamrater från Nynäshamn, testade jag
även utförs i Hallstabacken med hyrda lagg. Härligt! Men
ringrostig som jag var orkade inte knäna mer än ett par
timmar. På 50-talet när jag bodde i Skärvsta blev det
mycket mer skidåkning.
Och så dammade jag av min gamla cykel och hittade
en lagom runda som jag trampat ett antal varv vid snöbrist med cykelvänlig väderlek. Flera boende runt banan
vinkar välkomnande. När man cyklar hinner man lättare
kolla in var våra flygande grannar håller till. Jag har sett
sångsvanar, tranor, tofsvipor och storspovar. Och så gässen!
Vi har besökt det vackra Gålsjöbruk ett par gånger
och det kommer att bli fler. Vattendragen strax söder
om ser också intressanta ut. Och själva älva! Den måste
utforskas och det får vi göra med kanoten.
Vi trivs med närhet till naturen, inte bara skärgården
och havet utan även bergen och skogarna. Men nu i vårtider är det som vanligt mycket att göra på båten före
sjösättningen. Om Hammarsbron hade varit öppningsbar
skulle vi ha kunnat segla hem till Undrom!
Efter att i mer än trettio år under segel ha utforskat södra delarna av Östersjön blir det nu dags att spana
in mer av norrlandskusten. Än så länge
är Skags udde det nordligaste vi har
seglat till, men det finns många sjömil
vatten längre norröver.
Varma sommarvindar tillönskas alla!

Dag Sjögenbo
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Nya butiksägarna Dan och Liselott Schöllin har haft bråda dagar ända sedan ankomsten till Boteå.

Handlar´ns nya ägare är på
plats och invigning är på gång
Invigning av Handlar´ns är Botebladet går i tryck
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H

andlar´ns nya ägare, Dan och Liselott Schöllin
har jobbat för högtryck, den senaste månaden, för
att få till allt till de planerade ägarbytesdagarna den
22-27 maj.
Som uppmärksamma Boteåbor säkert har märkt, har
redan en och annan förändring kunnat skönjas i den kära
butiken den senaste månaden. Sådant hör liksom till, när
ett ägarbyte sker, för det är naturligt att man som ny ägare
vill sätta sin egen prägel på den nya verksamheten. ”Att
strukturera om och ändra lite på hyllor och så, kan göra
väldigt mycket just utrymmesmässigt”, förklarar Liselott i Filadelfias direktsända närradioprogram den 8:e maj
(lyssna gärna på intervjun på http://www.ronestar.nu/filadelfia/sida5b.htm).
Men mer förändringar är dock på gång. Över sommaren kommer, som tidigare nämnts, öppettiderna att utökas.
Fr o m den 1:a juni hålls det öppet 10-20 på vardagar och
10-15 på helgerna. Funderingar finns även på att försöka
ha ett lite bredare sortiment i butiken, bl a kommer man att
sälja en del fiskegrejor. Man hoppas även kunna få möjlighet att använda en av lägenheterna ovanpå som tillfälligt uthyrningsrum.
Liselott och Dan känner sig välkomna i Boteå.
Det råder inga som helst tvivel om att bygdens invånare är
tacksamma över att butiksfrågan fått sin lösning. I princip varje dag har Dan och Liselott fått ta emot uppmuntrande ord från sina kunder. ”Det känns jättebra och vi har blivit så jättevälkomnade av alla runt
omkring, så man blir överväldigad med jämna mellanrum.”
av Rolf Ronestjärna
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Matsalen på Kalknäs skola var fylld till bristningsgränsen när mötet om skolans framtid hölls.

Kalknäs skola står inför ett
allvarligt hot att läggas ned
Det tycks som om kommunen har bestämt sig för att avfolka landsbygden

S

öndagen den 15:e april var matsalen i Kalknäs skola fylld till sista plats. Boteåparlamentet och
Undroms IF hade sammankallat till ett möte om skolans framtid. Anledningen var att föreningarna fått en skrivelse från Sollefteå kommun, där de gavs möjlighet att ge synpunkter på en utredning tillsatt av Barn- och skolnämnden den 29:e mars.
Utredningsuppdrag till Barn- och Skolförvaltningen (från Sollefteå kommuns hemsida):
· Nipanskolans högstadium flyttas till Vallaskolan (hösten 2007).
· Förskoleklass (sexårsgrupp) t o m årskurs sex blir kvar i samma lokaler som idag.
· Kalknäs skola läggs ned alternativt blir en Fö - 3 skola (förskola till och med årskurs 3).
Elever i 4-6 erbjuds plats på Nipanskolan alternativt annat föräldraval.
· Förskolan blir kvar i nuvarande, eller flyttar till andra lokaler.
· Resele skola läggs ned alternativt blir en Fö - 3 skola (förskola till och med årskurs 3).
Eleverna erbjuds plats i Näsåker, Öhns skolor alternativt annat föräldraval. Förskolan blir
kvar i nuvarande, eller flyttar till andra lokaler.
· Ramsele skolas högstadium flyttas. Eleverna erbjuds plats i Junsele eller Valla högstadier
alternativt annat föräldraval. Förskoleklass (sexårsgrupp) t o m årskurs sex blir kvar.
· Långsele skolas högstadium flyttas till Vallaskolan. Långsele skola blir en F-6 skola (förskoskoleklass till årskurs 6). Dessa förändringar beräknas ske fr o m höstterminen 2007.
· Regnbågens förskola flyttas till Rödsta skola.
· Junsele, förskola till årskurs 2(3) inryms i Snållan, den befintliga förskolans lokaler.
· Dagbarnvårdare /familjedaghem kan eventuellt erbjudas som alternativ till förskola.

Två ledamöter från Barn- och skolnämnden, Maria Wennberg och Svenerik Eriksson, var inbjudna till mötet för att bringa klarhet i varför detta beslut tagits. Bakgrunden är den att Sollefteå kommun
har mer lokalyta och mindre antal lärare per elev än jämförbara kommuner. Detta samtidigt som antalet
elever sjunker.
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Skolläget i Sollefteå kommun (från Sollefteå kommuns hemsida):
Antal lärare per hundra elever: Sollefteå kommun - 280:e plats av landets 290 kommuner.
Lokalyta (skolyta) per elev: Sollefteå kommun - 12:e plats av landets 290 kommuner. Riksgenomsnittet i Sverige är 16 kvm lokalyta/elev. Sollefteå kommun har 26 kvm lokalyta/elev, vilket
kan jämföras med en friggebod lokalyta extra per elev.
1997 hade kommunen cirka 2 600 elever i grundskolorna. År 2012 beräknas antalet vara nere på
1 700 elever. Det betyder cirka 900 elever färre under en 15-årsperiod.

Enligt Maria Wennberg har man nu kommit till en punkt där man måste presentera en långsiktigt
hållbar lösning på skolsituationen i Sollefteå kommun. Engagemanget hos åhörarna var stort och oron
gick inte att ta miste på. ”Om det läggs ner en skola i tätorten, så innebär det inte samma katastrof
som det skulle göra här”, ansågs det. ”Bygden dör om skolan försvinner.” ”Hur blir det med dagis och fritids?” ”Vad skall hända med lokalerna?” Frågorna var många och svaren få.
Den beslutade utredningen skulle vara klar den 19:e april och beslut skulle sedan tas av Barn- och
skolnämnden, innan ärendet behandlas av kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Torsdagen den
3:e maj togs beslut i Barn- och skolnämnden att senarelägga beslut omorganisation av skolan till september/oktober 2007.
av Erik Sundberg

Öppet brev till Sollefteå kommun
Laila Lindholm, förälder från Sunnersta, skriver öppet brev till Sollefteå kommun

D

et är dags för kommunen att ta sitt ansvar! För oss som bor en bit utanför tätorten, är det naturligt att ta ett större ansvar för verksamhet och olika arrangemang. Vi kan inte förvänta oss att
kommunen lägger någon större möda på att aktivera oss. Det är inget som vi ser som ett hinder
eller uppoffring utan vi ordnar fritidsaktiviteter för barn och vuxna, valborgsfirande och idrottsarrangemang
m m. Tvärtom kan det vara berikande och på många sätt engagerande. Visserligen är det väl så att vi har
ett antal eldsjälar som sköter det mesta (till de närmastes förtvivlan), men det är otroligt uppskattat även
av dem som ”bara” bevistar arrangemangen.
Det finns dock saker som vi inte kan bedriva med hjälp av ett antal eldsjälar och dit hör vår skola.
Skolan är oerhört viktig för vår bygd om vi inte vill att vår bygd ska dö ut helt. Här har kommunen ett
stort ansvar att marknadsföra även landsbygden, samt att låta den få leva. De som flyttar till Sollefteå
kommun har en stor valfrihet när det gäller att hitta olika levnadssätt. Att bo i tätort, med dess fördelar
med stor tillgång på service, eller att bosätta sig på landsbygden med naturen runt knuten.
Skogar och vattendrag finns i riklig mängd och till stor del är det en barnvänlig kommun. Men då
måste man låta bli skolorna på landsbygden! Väldigt få barnfamiljer väljer att flytta till en bygd som inte
kan erbjuda barnomsorg och skola inom ett rimligt avstånd. Barnen är ju trots allt vår framtid! Därför
måste det ligga i kommunens intresse att behålla även en levande landsbygd!
Det enda sätt som en bygd eller kommun kan överleva, är att det finns de som är villiga att flytta dit.
För utan människor finns det ingen levande bygd, eller hur!? Jag är av den åsikten att vi har en kommun
för att kunna dela det ansvar som eldsjälarna inte mäktar med. Våra skattepengar är inte mindre värda
för att vi bor utanför tätorten och vi behöver inte mindre av skola eller äldreomsorg.
Det är det därför kommunens yttersta ansvar att se till att vi kan överleva, var vi än väljer att bosätta
oss. Vi har valt att bosätta oss på landsbygden, av olika skäl, men det är ändå vi som ser till att husen inte
förfaller och slyn tar över! Vi gör kommunen en tjänst genom att bo och verka här! Straffa oss inte utan
tacka oss, för vi kan lika gärna bosätta oss någonstans där vi blir uppskattade. Låt därför vår skola få bli
kvar och upprätthåll därigenom en levande landsbygd!
Jag tycker att vår kommun, som styrs av Socialdemokraterna, inte ska glömma sin senaste valslogan
”Alla ska med!” och låta den gälla även oss ute på landet! Visst har vi ett eget ansvar att hålla liv i bygden, men trots allt är det ändå kommunen som har resurserna att marknadsföra alla delar. Så det är dags
att kommunen tar sitt ansvar och även kommer ihåg att utan oss invånare, så tar snart Moder Natur över
och då blir det till att kräva skatt från björn och älg!
av Laila Lindholm
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Malin Bodin och Hanna Molin fick den stora äran att representera de blågula färgerna i Ungern.

Malin och Hanna representerade
Sverige på Europamästerskapen
Malin Bodin och Hanna Molin gav sig iväg på en spännande resa till Ungern

M

alin Bodin och Hanna Molin är nyss hemkomna från Ungern, när Botebladets sportskribent får sig en trevlig pratstund med dem hemma hos i Hanna Styrnäs. På sin resa till Ungern har de, med den stora äran, representerat Sveriges blågula färger.
16-årige Hanna Molin berättar att hon spelade en del knattefotboll i Undroms IF som liten, men att
hennes fotbollsintresse verkligen tog fart när hon 2004 började träna och spela med föreningen Kickers FF i Kramfors. Idag abonnerar hon på en backplats i laget och hon är märkbart förtjust över sitt
fotbollsspelande. ”Det är jätteroligt att spela fotboll och få träffa nya kompisar. Vi har också en
mycket bra tränare”, säger hon och tittar beundrande på tränaren Malin Bodin, som sitter på andra sidan bordet. ”Malin är suverän som tränare! Hon är snäll och trevlig och hon ger oss bra övningar
på träningarna”, fortsätter Hanna entusiastiskt.
Boteåtjejen Malin Bodin, som nästan är uppvuxen på Bohedsvallen i Undrom, fnissar lite förläget
åt sin adepts översvallande lovord. Malin berättar, i sin tur, att hon för något år sedan, då hon fortfarande var aktiv som spelare i Bollstabruk, dessvärre blev tvungen att ta en timeout, p g a en axelskada.
Detta ledde fram till att hon istället inledde en helt ny karriär som tränare för just klubben Kickers FF.
Detta är nåt som hon är oerhört glad och tacksam över idag. ”Det har varit jätteroligt och det är
bland det bästa, inom fotbollen, som jag har varit med om. Det är en sån glädje i den”, konstaterar hon tacksamt. ”Det mesta där handlar om att ha roligt. Det är en social verksamhet.”
För klubben Kickers FF är ju, på sätt och vis, lite speciell, eftersom den enbart består av spelare
med intellektuella funktionshinder. Men eftersom det inte finns en uppsjö av spelare att välja av, och inte
heller ett överflöd av lag att spela mot, finns det därför ingen regelrätt serie. Därför brukar föreningarna,
i den norra regionen, träffas regelbundet, ett antal gånger per säsong, och spela s k minicuper mot varandra. Ibland kan det bli i Kramfors, ibland i Östersund och ibland i t ex Hudiksvall. Bristen på spelare och lag har dock inneburit att Kickers FF:s damlag har tvingats spela i en mixad dam- och herr6
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serie, något som dock Malin enbart har upplevt som nåt positivt. ”Det är lite bättre fotboll när man spelar mot herrar och det är utvecklande”, konstaterar hon.
Hannas fotbollslag är ständigt under utveckling och har, så
här långt, varit i imponerande fem raka SM-finaler, inom- och
utomhus, dock utan att hittills lyckas nå ända fram. När det
gäller organisationen på landslagsnivå, finns det dock tydliga
begränsningar, inte minst när det gäller ekonomin. Därför brukar landslaget istället bestå av ett klubblag. I år fick Kickers
FF därför en förfrågan om man kunde tänka sig att skicka sitt
Laget uppställt för lagfotografering.
lag till Europamästerskapen, som skulle gå av stapeln i ungerska
Kecskemét den 26/4-2/5. Naturligtvis ville man det.
Det blev givetvis en mycket spännande upplevelse för Hanna, Malin och deras lagkamrater och det visade sig innebära
ett fullspäckat program från morgon till kväll. ”Det var superroligt och det var jättekul att få nya kompisar från andra
länder. Det var också roligt att få representera Sverige
och få spela mot andra lag. Jag lärde mej också engelska”, berättar Hanna. ”Det var det roligaste som jag har
gjort”, fyller Malin i.
Speciellt själva invigningen av mästerskapen, med alla fyr- Laget och mästerskapens maskot.
verkerier, imponerade både på Hanna och Malin. ”Det var
det bästa jag nånsin har varit med om”, konstaterar Hanna
upprymt. ”Invigningen var bland det mäktigaste som jag
också har varit med om”, instämmer Malin och berättar vidare att det då och då även uppkom lite komiska situationer.
Som t ex när svenska laget, tillsammans med motståndarlaget, tågade in på plan och det var tänkt att respektive lag
skulle vinka mot publiken på domarens visselsignal. Det blev
dock ett litet missförstånd. För när domaren blåste i pipan,
som signal för svenskorna, sprang de flesta av dem istället
forts. nästa sida Laget är på väg till fotbollsarenan.
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Lyssna gärna till en intervju med Malin Bodin i Filadelfias närradioprogram på http://www.ronestar.nu/
filadelfia/sida5b.htm och besök gärna fotbollslagets hemsida på http://www.laget.se/kickersffdam

Som fotbollsspelare är det en klar fördel att ibland nicka till, anser både Malin Bodin och Hanna Molin.
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iväg åt olika håll, likt yra höns. ”Det måste ha sett väldigt roligt ut från läktarplats”, skrattar Malin.
”Jag själv stod däremot kvar som ett stort frågetecken!”, förtydligar Hanna skrattande. Lite småkomiskt, men samtidigt lite bedrövligt, var det även att det svenska laget inte hade fått med sig nåt
bortaställ hemifrån. Det blev därför en del palaver när man skulle möta Rumänien och båda lag kom ut
på plan i gula tröjor. Som tur var, hade dock arrangörerna varit så pass förutseende att man, inför
turneringen, hade ordnat fram västar med nummer på. Slutet gott, allting gott!? Nej, inte riktigt. Västarna visade sig nämligen vara gula! Suck! Malin och Hanna fick kanske därmed vara med att skriva
fotbollshistoria. För frågan är, om det inte är första gången i fotbollshistorien (och förhoppningsvis sista)
som två landslag har spelat i samma tröjfärg i ett europamästerskap i fotboll.
Rent sportsligt var Ungernresan kanske inte nån direkt succé, eftersom det svenska laget inte lyckades att vinna en enda match. Däremot tycker Malin att laget faktiskt spelade sin bästa fotboll någonsin
och att det därför ser oerhört lovande ut inför höstens SM-slutspel. Botebladet ber att få lycka till och
ber samtidigt om första intervjutjing när SM-bucklan bärgats till området.
av Rolf Ronestjärna

Inga-Lena Bodin driver, tillsammans med sambon Roland Olsson, ett vildmarksföretag i Boteå.

Gålsjö Vildmark & Äventyr är det senaste företagstillskottet i Boteå
Subberstabornas företag erbjuder sköna upplevelser för både kropp och själ

I

nga-Lena Bodin, med sambo Roland Olsson, kommer i år att starta ett företag som avser att sälja
naturupplevelser i Boteå. Vidare planerar man att bygga ett vildmarksspa i de gamla omklädningsrummen, vid badplatsen i Gålsjö, som ett komplement till verksamheten i Butik Sköna Rum i
Undrom. Om allt går enligt planerna så ska det stå klart att användas redan i sommar. På hemsidan
http://www.3sjoar.se finns information om detta.
I utbudet finns bl a kanotpaket, vilket innebär att man får hyra kanot och utrustning, för att sedan bli
skjutsad till Norsjön och i egen takt få paddla via Vädersjön tillbaka till Gålsjön. I utrustningen ingår
också tält för övernattning och hjälpmedel för matlagning om så önskas. Det finns bilvägar i närheten av
8
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Gålsjö Vildmark & Äventyr kan bl a erbjuda övernattningar i tält eller i enklare stugor.
rutten också, för att bli hämtad om det av någon anledning skulle bli aktuellt att avbryta turen.
En annan upplevelse på menyn är vildmarkssafarin, där du erbjuds att få vandra med guide i vår natur och kanske möta både björn, älg och bäver. En ytterligare idé är att ge besökarna en kurs i praktiska och nyttiga kunskaper vid vistelse i skog och mark.
Inga-Lena har tidigare jobbat som turistinformatör i tre år, med den tyska marknaden som huvudområde. Hon har därigenom fått god kontakt med många turistarrangörer och hon vet vad som efterfrågas. Stillheten, tystnaden och naturen, kombinerat med den världsunika Svenska Allemansrätten, är
vad främst tyskarna attraheras av. Hon har även gått utbildning i Hamburg, för att bättra på det tyska
språket och lära känna folk i branschen.
Genom företaget arrenderar man ett område på några hundra hektar av skogsbolaget SCA för att
kunna bedriva verksamheten och erbjuda naturupplevelser och övernattningar i tält eller enklare stugor.
Ett samarbete med fiskevårdsområden har också inletts för att kunna bredda utbudet av upplevelser.
Gålsjö Vildmark & Äventyr har också fest i vildmark på programmet. Det sköts av Marléne Fahlén
och är ett koncept för firmafester, 50-årskalas och liknande. Vidare erbjuds övernattning i tjugomannatält, kanske med tillhörande bastu. Allt är transportabelt för största möjliga flexibilitet.

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

av Erik Sundberg

Subberstaborna Roland Olsson och Inga-Lena Bodin tillsammans med sin Golden Retriever Emil.
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Roland Olsson, och hans tekniker Tobias Palmén från Junsele, ställer sig i givakt för Botebladet.

Roland Olsson har gått in för landning
Roland Olsson, som har jobbat för kung och fosterland, har nu gått i pension

S

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

om Botebladsreporter kan det hända att man ibland tvingas till vissa snabbutryckningar. Så var
nämligen fallet, när telefonen ringde en dag i slutet av mars och ett tips kom in om att en helikopterlandning skulle ske i Subbersta. Det visade sig att det var Subberstabon (sedan ca fem år tillbaka), och tillika helikopterföraren, major Roland Olsson som skulle göra ett lunchstopp i Subbersta.
Roland råkade nämligen ha (luft)vägarna förbi, i samband med en fjällövning i Abisko, och var nu på väg
ned till Ronneby tillsammans med flygteknikern Tobias Palmén, bördig från Junsele. En nätt resa på 160
mil flygvägen. Med en marschhastighet på ca 250 km/h tar en sådan flygtur ca 7½ timmar.
Dråpligt nog, visade det sig att Roland faktiskt var ute på sitt allra sista uppdrag som helikopterpilot,
eftersom han nu har uppnått den aktningsvärda åldern av 55 år, då flygvapnets piloter går i pension.
Man anses nämligen inte ha de fysiska förutsättningar som krävs för militärflygning efter 55. Denna generella gräns har man för övrigt kommit fram till genom de årliga tester som alla piloter måste genomgå.
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Roland Olsson berättar att han ursprungligen kommer från Hoting. Under gymnasietiden flyttade
han till Sollefteå och 1974 inledde han sin karriär som yrkesmilitär och kom därefter att jobba på T3 i
Sollefteå. Men eftersom Roland alltid har varit flygintresserad, sökte han, och blev antagen till, en helikopterförarutbildning inom försvaret. Sedan 1982 har han jobbat som helikopterflygare och sedan
1986 har han dessutom varit flyglärare på helikopter och därmed jobbat mestadels med utbildning uppe
i Boden. De tre senaste åren har han dock haft sin flygtjänst på F17 i Ronneby.
1994 började Roland på FMV (Försvarets Matrielverk), där han till huvudsak har skrivit förarinstruktioner och checklistor till försvarets helikoptrar. I jobbet har det även
ingått flygtjänst, för att han ska kunna
hålla sig uppdaterad på förbandens
verksamhet och även för att kunna kontrollera att det inte finns några brister i
instruktionerna.
Roland har trivts oerhört bra med
sitt jobb. Det har blivit många varierande
uppdrag under åren och han har, i princip, sett hela Sverige från ovan och
skulle klara sig utan karta, speciellt över
landets norra delar. Arbetet har varit
omväxlande och kontakten med alla
människor har han också upplevt som
positiv. ”Det har varit en väldig
spännvidd på flyguppdragen, allt
ifrån skitiga jägarsoldater till kungen
Roland Olsson har trivts med sitt jobb som helikopterpilot.
och drottningen. Det har även hänt
att man har haft tre flåsande polishundar i nacken”, säger han och skrattar vid minnet. Men jobbet
har även varit en stor utmaning, speciellt i dåligt väder, och inte helt riskfritt. ”Tyvärr har flera kamrater omkommit under åren, bl a vid svåra räddningsuppdrag.”
Roland räknar inte med att behöva sitta med armarna i kors som nybliven pensionär. Nej, han, och
sambon Inga-Lena Bodin, har nämligen många spännande projekt på gång, där hemma vid köksbordet på Albin Bodins gård i Subbersta. Han kommer dessutom att fortsätta som konsult på FMV när
det finns behov av hans tjänster. Checklistor och nödinstruktioner, i samband med modifieringar av helikoptrarna, behöver ständigt uppdatereras. Han kommer inte heller att lägga flygningen helt på hyllan, eftersom han tänker fortsätta att flyga för Flygvapenmuséet, som har viss veteranflygverksamhet i samband med flygdagar, och även för att hålla igång muséiehelikoptrarna. ”På Flygvapenmuséet är både
piloter och flygplan av modell äldre”, konstaterar Roland och skrattar. Detta åtagande kommer
dock, helt och hållet, att ske på ideell basis, men det hjälper samtidigt Roland Olsson att kunna få behålla sin flygbehörighet Han kommer också fortsätta att jobba som instruktör i civil flygutbildning.

Roland Olsson uppvaktas av drottning Silvia.
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av Rolf Ronestjärna

Roland Olsson tjänstgör inom polisväsendet.
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Lännäsbon Tommy Ledin tillsammans med några ur sitt svenska resesällskap i Arkhangelsk.

Tommy Ledin förde dagboksanteckningar i Ryssland
Tommy berättar här om resan till Arkhangelsk som han gjorde i slutet av mars

S

edan jag började jobba på Sollefteå sjukhus har jag varit engagerad som IT-tekniker i ett samarbetsprojekt mellan fyra vårdcentraler i Västernorrland och fyra vårdcentraler i Arkhangelsk.
Varje vårdcentral där har en systercentral här, för utbyte av kunskap och erfarenheter.
Tisdag 27 mars: Stiger upp 05.10 och duschar, äter frukost och packar det sista. Åker till Härnösand och hämtar Tore, en av läkarna som är med i projektet. Vi far vidare till Midlanda, där vi hinner
sätta oss en stund och ta en fika. Vi landar på Arlanda 10.30 och har gott om tid att söka reda på de
andra tre som ska med på resan. Det är Sonia, som är projektledare, samt Peter och Staffan, som är
konsulter i management. När vi hittar dem, går vi och äter lunch och väntar fram till 13.30, då Moskvaplanet, enligt biljetten, ska lyfta. Efter drygt två timmars flygning är vi i Moskva och ska gå igenom passkontrollen, där det sitter en dam som tittar i passet och på ett papper som vi fyllde i på planet. Hon säger
något till mig på ryska och jag svarar på engelska. Hon förstår inte engelska och jag förstår inte ryska,
men det verkar vara nåt problem med papperet som jag fyllt i på flyget. Vi pratar och gestikulerar och
hon håller upp två fingrar. Det ska tydligen vara två exemplar av pappret som jag lämnat till henne. Det
måste ha skett ett missförstånd ombord på planet. Jag försöker förklara detta, men hon pratar med en
kollega och fäktar med armarna och tar fram ett papper som hon skriver något på. När hon är klar räcker hon fram det och säger ”sign”. Hon har skrivit ett till papper, så jag skriver under och får komma
igenom. Detta papper, som ska ligga i passet, är tydligen jätteviktigt och det är ett bevis på att man vistas
lagligt i landet och papperet ska ligga kvar i passet till dess man lämnar landet.
Vi får tag på vårt bagage och fixar transport till inrikesterminalen, som ligger ca två mil bort. Väl
framme, ska man igenom en säkerhetskontroll och sedan en till, där man får ta av sig skorna och bältet.
Sedan blir man visiterad innan man får tillbaka sina saker och kan gå till incheckningen. Där går det fort
att checka in bagage och passagerare och vi hinner nu ta en öl och fundera lite kring vad som händer och
över hur det gått hittills. Äntligen ombord på planet till Arkhangelsk! Det påminner lite om en buss, för
det vibrerar och skakar lite och bagagehyllan har inga luckor, utan väskor och jackor ligger helt öppet.
Efter 1½ timmes flygning är vi äntligen framme och blir mötta av Anja, som fixat skjuts och hotell. Vi
hämtar bagaget och far till hotellet. Hotellet är ganska stort och heter Dvina.
Onsdag 28 mars: Frukost 08.30, sen lite programprat och ett möte med den ena av tolkarna. Hon heter Marina och passar på att berätta lite om Arkhangelsk för oss. Vi får bland annat veta att det bor
ca 1,2 miljoner invånare i Arkhangelskregionen och att ytan är fem gånger Frankrikes. Så det är ganska
12

ARKIVBILD

glest befolkat och långa avstånd. Klockan tolv ska jag träffa Alexander, som jag har som min samarbetspartner för IT-delen i projektet. Vi ska fara och göra ett studiebesök på hans ena kontor. Han jobbar på två ställen och vi ska fara till huvudkontoret, där han delar rum med Anja och Marina. De sitter
i ett kontor som är ca 4x4 m och har de tjockaste väggar jag sett. Fönsterbrädan är minst 120 cm djup,
helt otroligt.Efter detta gör vi ett besök på Marly Karelia, som är ett friluftsmuseum ungefär som Murberget. Efter rundturen där, åker vi till ett ställe i stan för att fika och prata lite till med tolkarna om seminariet i morgon.
Torsdag 29 mars: Frukost samma tid som igår. Sedan ska det sista ordnas med tolkarna och det
ska kopplas bärbara datorer till en projektor. Det strular, men det reder upp sig och vi kommer igång
”bara” en timme försenade. Under seminariet går jag runt och tar kort, som vi ska lägga in på hemsidan
och visa imorgon. Jag och Alexander jobbar lite med hemsidan och gör om lite design, samt lägger in bilderna och lite text. På kvällen går vi fem och tar en öl i hotellbaren. Hon som jobbar där kan inte engelska, utan man får peka. Hon slår in, det vi köper, på en stor miniräknare och visar vad man ska betala. Det roliga är, att när vi karlar betalar, får vi en chokladbit, men när Sonia betalar får hon inget.
Fredag 30 mars: Frukost 08.00 och sedan är det dags för sista delen av seminariet. Jag kan sitta
och lyssna och titta på åhörarna och det är rätt kul att titta på deras ansikten när Peter pratar om management. Ibland är det tydliga ahaupplevelser och ibland håller de inte alls med. Efter lunch får jag och
Alexander en lucka, så vi visar hemsidan och förklarar lite vad som finns och vad man kan göra med
den. Adressen är http://www.arkhangelskhealthcare.org/ för den som vill kolla hur den ser ut. Efter
seminariet får vi en stund, så att vi hinner duscha och byta om till avslutningsmiddag, som vi avnjuter på
en liten trevlig restaurang. Vi får några olika sallader till förrätt och fisk till varmrätt. Under middagen
hålls flera tal och vi bjuds även på sång från en av deltagarna, som sjunger en rysk visa kallad Klockorna. Hon sjunger helt fantastiskt bra. Vi får, för vår del, avsluta kvällen rätt tidigt, eftersom vårt flyg avgår
07.00 och det tar en stund att åka till flygplatsen.
Lördag 31 mars: 04.30 är det dags att stiga upp och packa ner det sista, samt att äta den frukost
som vi fick i en påse från hotellrestaurangen kvällen innan. Därefter bär det iväg till flygplatsen för säkerhetskontroll och incheckning, samt väntan innan det är dags att lyfta. Anländer till Moskva inrikesterminal och hämtar ut bagaget och går ut för att fixa transport till utrikesterminalen. Det blir lite stimmande
och viftande med en herre, som ska hjälpa till med taxitransporten, för vi ryms inte alla i en bil, utan han
måste fixa två bilar. Men till slut är vi ändå på väg till utrikesterminalen. Väl framme där, är det nästan
fem timmar innan planet hem, så vi hinner kolla runt i flera taxfreebutiker. Det är ganska dyrt, men kul att
titta. När det är dags att kliva ombord, är det nåt fel på planet, så vi blir försenade i drygt 30 minuter.
Men slutligen får vi gå ombord och kommer iväg mot Arlanda.På Arlanda går det ganska fort att få tag
i bagaget och gå igenom passkontrollen och tullen. Sedan är det ca tre timmars väntan på tåget mot
Sundsvall. Jag och Tore hinner med att äta middag och dricka kaffe, samt vandra runt en del och titta. Vi
kommer fram till Sundsvall strax före 22 och sedan blir det taxi ut till Midlanda och bilen hem därifrån.
Kliver in hemma strax före midnatt.
av Tommy Ledin

Alexander Sumarokov och Tommy Ledin hjälptes bl a åt att producera en hemsida för projektet.
.
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Helge Persson

Helge Persson är en tvättäkta
Boteåbo i själ och hjärta
I detta nummer av Botebladet porträtteras Undromsbon Helge Persson

H

elge Persson bor, med sin hustru Dagmar, centralt i Undrom. På köksbordet lyser prunkande pelargoner. Sitt FEM SNABBA FRÅGOR:
Mitt älsklingsplagg:
blomintresse delar han med Dagmar.
Helge är en tvättäkta Boteåbo, trots att han föddes i Hudiks- - Fritidskläder
vall år 1926. När han var något år gammal flyttade han med familjen till Sunnersta, där han sedan växte upp på ett litet torpstäl- Sån är jag:
- En vanlig människa som försöle. Familjen hade kor. Det var pappas arbete, som stamanställd
ker vara mänsklig & kamratlig
på I 21 i Sollefteå, som orsakade flytten, även om Helges mamma
hade anknytning till trakten.
Tre föremål jag skulle ta med
”Jag växte upp utan syskon, men blev inte bortpjolad mig till en öde ö:
för det. Det fanns gott om arbete och pengar var en brist- - Fiskegrejor, båt & hängmatta
vara. Därför kunde jag inte alltid delta i aktiviteter, utan
Jag blir glad när:
fick ta fiskespöt och gå och meta i stället”, berättar Helge.
Helge spelade fotboll i Offers fotbollslag, där även Helge - När allting funkar och går bra
Tjäder var en eldsjäl. Det var dock ingen självklarhet att vara
med alla gånger, utan ibland fanns det arbete på gården som måste Någon jag gärna vill träffa:
utföras. Helge lärde sig läsa och skriva i skolan i Grillom. Dit tog - Jag trivs bäst med de närmaste
han sig vintertid med skidor eller spark. Övriga årstider promenerade han. Efter avslutad skolgång fortsatte Helge på fortsättningsskola i Grillom, sex veckors teori och sex veckors praktik.
Helge minns uppväxtåren hemma i Sunnersta. Att åka till Undrom var som att åka utrikes. Han
kommer ihåg hur livligt det var i bygden. I Undrom fanns affären, macken och mejeriet. I Törsta fanns
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det en kvarn. Han kommer ihåg båtarna som
förtöjde vid Undroms hamn. I Undrom fanns även
Skogsblomman, som var en nöjeslokal och biograf. Ja, det kändes långt till Undrom. Men det
hände ibland att Helge cyklade längre bort, till
Sandslån och Norrlandersparken, där det var
dans och basar. Han minns att det utanför nöjeslokalen stod massor av cyklar, så det var nog det
vanligaste färdsättet på den tiden. Grillom var ett
eget centrum med skola och affärer. I Boteåbygden
fanns det folk i alla åldrar och det drevs många
småjordbruk. Björksjön var stort och där bodde
många. Där fanns, under en period, många norrmän som flytt kriget. De bodde i baracker och arbetade med att hugga ved.
Efter avslutad skolgång, och fortsättningsskola,
började Helge som bonddräng på en gård i Följa.
”Där stannade jag ungefär i ett år. Lönen var
30 kronor i månaden”, minns Helge. Därefter
arbe-tade han som bonde på en granngård och i
skogen. Han arbetade även en tid åt Björkå AB. Helge Persson tar gärna en åktur med cykeln.
År 1945 blev Helge erbjuden arbete på Bröderna Åhlins åkeri. 1948 blev dock Helge sjuk och
fick operera bort ena njuren och kom att vistas länge på sjukhuset. ”Jag var 22 år då, ja, det var en jobbig
tid”, konstaterar Helge. ”Man fick bara säga Ni till alla och klockan 20 skulle det vara tyst!” Efter
detta var Helge sjukskriven en tid, men började därefter åter på åkeriet. ”Kring 1949 var jag med och
lade grunden till Kalknäs skola. Vi körde sjögrus nattetid till gjutningen”, erinrar sig Helge.
1950 började Helge köra buss åt Werner Westin. ”Jag kom att köra buss i fyra år, men kände
att det inte riktigt var bra för mej, med tanke på att jag opererat bort ena njuren. Och jag kände
mej inte heller riktigt pigg”, berättar Helge. Han lämnade därför bussyrket och började istället arbeta
i bröderna Näslunds verkstad på Macken i Undrom. Där var det liv och rörelse och stor verksamhet.
År 1960 började Helge hos företaget Skåningarna, numera Skanska. Där blev han kvar i 29 år,
fram till det att han pensionerades vid 61 års ålder. Under sin arbetstid på Skanska bodde Helge periodvis i bl a Stockholm och Linköping. Under åren 1962-1970 arbetade han i Njurunda och veckopendlade. Han har även arbetat på Kramfors/Sollefteå Flygplats.
forts. nästa sida

Helge Persson har, tillsammans med hustrun Dagmar, bott i det nuvarande huset sedan 1969.
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Det var under sin tid som busschaufför, åt Werner Westin som, blivande hustrun, Dagmar kom in i
bilden. Hon arbetade nämligen på affären i Nyadal och åkte ibland till sin morfar i Undrom. Man kan
ana att Dagmars bussresor successivt ökade och så småningom blev de ett par. Som 24-åring lämnade
Helge föräldrahemmet och flyttade, tillsammans med Dagmar, till deras första gemensamma hem i Undrom, till ett hus som de hyrde. Så småningom flyttade de till Offer och hyrde även ett hus där, för att
1969 köpa det hus i Undrom, som de bor kvar i än idag. Första tiden bodde de vägg i vägg med banken, som fanns i en del av deras hus, men när banken flyttade, tog de upp väggen och byggde istället ett
sovrum av banklokalen. Under flera år, medan de bodde i Offer, bodde Jan Forslöv, Dagmars systerson, hos dem. En tid de minns med stor glädje. I år har Helge och Dagmar varit gifta i 54 år.
Förr om åren brukade Helge jaga och han har alltid tyckt om att åka skidor. I vinter blev det emellertid ingen skidåkning. Men Helge är en cykelentusiast, som gärna cyklar Boteå runt. Fiske är ett annat
stort intresse, ett intresse som medfört en del fjällresor under årens lopp för de båda. Helge och Dagmar
vistas även gärna i sommarstugan i Norsjön, som ligger vackert beläget på en holme.
Helge tycker, som sagt, om blommor, och då helst krukväxter, och makarna har tidigare även haft
trädgårdsland. I Helge och Dagmars hem har även flera hundar växt upp. Helge tycker också om att
läsa böcker och han är en flitig besökare på biblioteket i Undrom. Helst läser han naturskildringar. Helge visar upp några knivar som han själv har gjort och det har även blivit en och annan svepask under
åren. Hustrun Dagmar konstaterar att Helge kan allt och att det inte finns någonting som han inte fixar.
Helge lärde känna mycket folk när han körde buss och de har haft många vänner som de har umgåtts
med under åren. Vänkretsen har dock tunnats ut med åren, då många i dag är borta. Men trots att Helge trivs mycket bra med sina nära och kära, är han inte beroende av sällskap, utan kan åka iväg själv på
egna aktiviteter. Helge själv tror att han lärde sig detta genom att växa upp utan syskon.
Helge summerar att det hänt mycket på alla dessa år och att tiderna har förändrats. ”Då var det knapert,
en ständig brist på pengar, och det var mycket arbete och det var tungt, ja, så var det ju för dom flesta. Men nu har jag det så oförskämt bra”, avrundar Helge Persson med ett leende.Vem vet, om vädret
klarnar upp, blir det kanske en cykeltur runt Boteå innan kvällen...
av Maria Johansson

Vad är då en kväll med Michael Jackson, jämfört med en dag i älgskogen med morfar Helge!?

Jonas har mött många kändisar
Boteåsonen Jonas Karlsson har levt ett intressant liv sedan han lämnade bygden

J

onas var bara tjugo år gammal när han lämnade Sverige, för att på obestämd tid bosätta sig i London. Beslutet berodde delvis på att mamma och pappa, sedan en tid tillbaka, bodde i London.
London visade sig vara ett bra ställe att vistas på för en nybörjare utomlands. Det bor många sven-
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skar i London och det är relativt enkelt att få arbete där. Då var det ett betydligt större steg för Jonas att
flytta till Madrid. Han kunde ingen spanska men Samira, hans f d tjej, som är spanjorska var ett gott
stöd. Numer behärskar Jonas spanska ganska bra. Det blev totalt sex år utomlands innan han valde att
återvända till Umeå för att studera. Nu känner sig Jonas motiverad att läsa och siktar i första hand på
polisyrket. Men även ambulanssköterska och paleontolog verkar vara intressanta yrken.
För sex år sedan var han nyfiken på att bo och arbeta utomlands och han ville prova på någonting
nytt och annorlunda. ”När jag kom till London började jag ganska direkt på bartenderskolan, en
intensivutbildning på åtta veckor”, berättar Jonas. Direkt efter utbildningen fick han jobb på Marriot,
ett nyöppnat femstjärnigt hotell, som tillhör en amerikansk hotellkedja. Där stannade han i ett år. Efter
det fick han jobb på Ritz, som är ett av de mest exklusiva hotellen i London. På Ritz blev Jonas kvar i
ca två år. Jonas och Samira flyttade därefter till Spanien och bosatte sig i Madrid, där Jonas blev kvar
i 2 ½ år. Efter uppbrottet med flickvännen, i början av år 2006, återvände han till London och arbetade
där i ca tre månader. I juli, samma år, flyttade han tillbaka till Sverige. Under de år som Jonas har arbetat utomlands, har han arbetat på fem barer och varit med om att öppna fyra.
Hur är det då att arbeta som bartender? ”Det är helt annorlunda än det man ser som gäst. Det
är ett bra yrke, man kan tjäna mycket pengar och det är omväxlande och roligt. Man får även se
det bästa och det sämsta hos människor”, berättar han. Jonas tycker att han har blivit lite av en människokännare, tack vare jobbet som bartender. ”Man lär sej snabbt och ser också snart vilka som
är busar och vilka som är prostituerade”, fortsätter han.
Jonas har tjänat en hel del pengar under de här åren. En del har han sparat och en del har han spenderat på resor. I Madrid tjänade han, som han säger; ”fruktansvärt bra”. Lönen var generös. Spanjorerna gillar inte att ge dricks, så det var tur att lönen var frikostig. En jul i London fick Jonas ett kuvert
med ca 20-30 000 kronor i dricks. Men man måste dock alltid dela dricksen med övrig personal. Det
är uträknat enligt ett poängsystem, där chefen får mest och diskarna minst. Av den summan, som Jonas
fick i kuvertet, blev det till sist, då alla fått sitt, kvar ca 2 000 kronor till honom själv.
Jonas berättar att de som arbetar som bartender ofta kommer från fina familjer och är välutbildade.
Hans erfarenheter är att de är fina och vänliga människor. En bartender vistas ofta i rökiga miljöer och
Jonas upplevde cigarröken som jobbigast. Jonas hade alltid uniform i arbetet, kavaj och slips. Kläderna
får man via arbetsplatsen. På den arbetsplats Jonas sist arbetade, anlitades drottningens sömmerskor till
att skräddarsy kostymerna till de anställda. Det är viktigt att vara nyklippt och rakad. Pojkar får inte ha
örhängen och inga armband, endast vigselring är tillåten. Skornas utseende är också viktig. Vid ett
tillfälle kom Jonas något orakad till jobbet och fick då en rejäl utskällning av chefen. Det var viktigare att
han var rakad än att han kom i rätt tid. ”Det är ett spännande jobb att vara bartender. Jag trodde
först att det skulle vara lika glamouröst som TV-programmet Cocktail, men så var det inte. Det
var mycket jobbigare! Det går inte att glida fram. Chefen kan när som helst dessutom komma
och säga att du har 30 minuter på dej att tömma skåpet. Då är det bara att gå. Det är många sena kvällar och nätter. På drottningens fest arbetade vi t ex 24 timmar i ett sträck”, minns Jonas.
Jonas berättar att arbetsuppgifterna också kan vara enformiga och han syftar då främst på förmiddagspassen. Då måste man kliva upp på morgonen och börjar arbetet vid 8. Arbetsuppgifterna består då i att
skära frukt och tillreda juicer. Förberedelser är a och o. ”Ingen bartender gillar att kliva upp på
morgnarna”, fastslår han. Det finns dock bartenders som stannar hela livet i samma yrke.
Det är mycket droger som florerar inom yrket, något som Jonas definitivt tar avstånd ifrån.”Nej,
kan man inte göra sitt jobb utan droger, då ska man inte hålla på!”, menar Jonas bestämt. Som
bartender är det samtidigt viktigt att inte bli för bekant med gästerna, utan att man håller en viss distans.
Men det har faktiskt hänt att Jonas fått julkort från en del amerikanska gäster. ”Man ska inte vara för
artig och inte heller för närgången. Det finns även vissa ämnen som är tabu, som t ex religion
och politik. Man måste vara försiktig, men att samtidigt ha en öppen attityd”, instruerar Jonas.
Jonas har under sina år som bartender träffat många riktigt stora kändisar och artister. I Madrid var
t ex många av fotbollsspelarna från laget Real Madrid, såsom David Beckham och Figo, hans stamgäster. I London har han, på sina arbetsplatser, träffat bl a Michael Jackson. Denne hade många livvakter kring sig. När han träffade Madonna, var massmedia mycket nyfikna och ville få information,
forts. nästa sida
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men det hör förstås till att man ingenting avslöjar. Jonas har även fått bevittna många skandaler, men det
är ingenting han vill prata om. Istället poängterar han att de flesta kändisar är mycket trevliga och enkla.
Bill Clinton är t ex en person som Jonas gillar. ”Bill Clinton är enkel och trevlig”, ler han. ”Det är
en stor aura av charm kring honom. Han ser ut att få människor att må bra runt omkring sej.
Prins Philip av England är rolig och skämtsam, han är helt okej”, menar Jonas. ”Sophie, hon
som är gift med prins Edward, är söt och drottning Elizabeth ser urmysig ut. På festen såg hon ut
att vara i helt fel miljö. Hon verkar att passa bättre till att koka choklad och baka bullar till sina
barnbarn”, avslöjar Jonas för Botebladets trogna läsarskara.
Det kan kanske låta märkvärdigt och fint, att få se och träffa så många kända människor, men Jonas
låter sig inte imponeras så lätt. ”Idrottsstjärnor, filmstjärnor, eller vad det nu må vara för kändisar,
alla ska dom betala med likadana pengar. Visst tyckte jag att det var häftigt första gången, men
man vänjer sej. Det är faktiskt trevligast med vanliga kunder.”
Vad har då polis och ambulanssköterska gemensamt med bartenderyrket och vilka erfarenheter tar
då Jonas med sig i sitt framtida yrke? ”Jag skulle helst vilja ha ett rörligt jobb, inte sitta vid en dator 9-17. Jag tycker även om att träffa människor och är ganska lugn till min person”, resonerar han.
Jonas upplever att det är stor skillnad mellan att bo i London, Madrid och i Sverige. ”Det är så annorlunda. Sverige är nummer ett för mej. I London finns allt, det är världens bästa stad! Madrid
är en härlig stad, där går det alltid att gå ut, dygnet runt, och hitta nånstans att slå sej ned. Där
är det också billigt att leva. Men här i Sverige är det rent och här finns tystnaden.”, sammanfattar
den f d Boteåbon Jonas Karlsson. Men även om Jonas verkar ha trivts väldigt bra under sina år
utomlands, såväl med sitt arbete som i övrigt, tycks han, utan nån större tvekan, vara beredd att byta ut
en kväll i baren mot en tidig morgon ute i älgskogen tillsammans med morfar.
Men nu är det alltså Sverige och studierna som gäller. ”Ja, jag är färdig med baryrket nu!”, utbrister han. ”Jag har provat och jag ångrar inte en sekund. Åren har gått fort, fruktansvärt fort.
Men det är skönt att komma hem. Jag har ju inte varit hemma så mycket under de här åren, det
har gått nästan två år mellan varje besök”, säger Jonas och konstaterar avslutningsvis att ”hemma”,
det är både hos mamma och pappa i London och i Sverige. ”Syrran, som är den bestämda i familjen, har tjatat på mej att flytta till Umeå, där hon pluggar, och så blev det till slut.”

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

av Maria Johansson

När Jonas Karlsson tittar i backspegeln, tycker han att han var trångsynt, då han lämnade Sverige, och att åren, som han har tillbringat utomlands, har förändrat honom som person.
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BOTEÅPARLAMENTET

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
dit Du vill! Vänligen 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

Lämna alltid in information för Anslagstavlan (såsom evenemangstips och annan reklam) till
redaktionen i god tid innan angivet presstopp (ju tidigare desto bättre). Det som kommer
in i sista minuten tas in i mån av tid och plats. Artiklar och reportage måste lämnas in
en vecka före presstopp. Maila alltid så stora bilder som möjligt, för att få bästa slutresultat. Glöm inte bort att ange fotograf och vilka personer som finns med på bilderna. Bidrag tas helst emot via mail, diskett eller CD-rom. Maskinskriven text går givetvis också
bra - dock helst bara i nödfall. Mailadressen är som tidigare: botebladet@ronestar.nu

Gamla nummer av Botebladet finns till salu. Alla tidningar från 2001, med några undantag,
finns att köpa hos prenumerationsansvarig för 10 kr styck. Ring 0612-601 21.

Ta vara på möjligheten att hålla Dig ajour med vad som händer i bygden och i Parlamentet
via Parlamentets hemsida. Där har Du även möjlighet att annonsera Ditt evenemang. Gå
till sidan via http://www.botebygden.com/ och klicka på länken Byalaget.

Tyvärr föll Sören Sjöbergh, Boteåparlamentets egen kandidat, mellan stolarna i samband
med valet till Parlamentet, vilket innebar att han dessvärre inte fanns med på valblanketten.
Parlamentet beklagar detta och ber verkligen om ursäkt, speciellt till Sören.
Sören, tillsammans med övriga icke invalda kandidater (som samtliga blir ersättare), kommer dock att bjudas in till Parlamentsmötena framöver och förhoppningsvis tackar de även
ja till att ingå i någon av de olika arbetsgrupper som Boteåparlamentet har.
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Pia Hedberg, Parlamentets valfunktionär på Rixdan, tar emot en röst från Svenerik Eriksson.

Sju nya ledamöter valdes in i Boteåparlamentet
Boteåbygdens invånare har nu fått säga sitt

Ä

nnu en mandatperiod för Boteåparlamentet
närmar sig sitt slut och det har därför ägt
rum val till Parlamentet igen.
Tjugo kandidater hade nominerats till de femton
platser som finns. Möjlighet att lägga sin röst gavs
fredagen den 27/4 och lördagen den 28/4 vid Handlar´n i Undrom och den 30/4, i samband med majbrasorna, vid Rixdan i Björkå och badplatsen i Undrom. Rösträkning, under överinseende av den neutrale kontrollanten Göran Hällström från Djuped,
skedde den 6/5 på kontoret i Björkåbruk.

FOTO: ERIK SUNDBERG

av Erik Sundberg

Mona Söderström och Ann-Sofi Jönsson tog vara på möjligheten att rösta på sina kandidater.
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Följande personer blev invalda
i Boteåparlamentet:
Stefan Andersson, Kalknäs, 49 år
Annika Bodin, Undrom, 49 år
Pia Hedberg, Holm, 64 år
Lennart Johansson, Rista, 49 år
Tommy Ledin, Överlännäs, 44 år
Ulf Lhådö, Grillom, 54 år (ny)
Laila Lindholm, Sunnersta, 42 år (ny)
Stig-Göran Lindberg, Stöndar, 55 år (ny)
Märit Löfgren, Arlom, 41 år
Rolf Ronestjärna, Undrom, 50 år
Märit Stattin, Tybränn, 49 år (ny)
Richard Strand, Arlom, 40 år (ny)
Erik Sundberg, Allstahu, 52 år
Cecilia Sundström, Solum, 33 år (ny)
Gerd Öberg, Undrom, 71 år (ny)

FOTO: LENNART BERGSTRÖM

Både unga som gamla Boteåbor deltog med lust och glädje i Livsloppets kluriga tipspromenad.

Livsloppet ökade vattenhoppet
Till förmån för Lutherhjälpens vattenprojekt för rent vatten, arrangerades
Livsloppet, i Överlännäs den 25 mars och i Boteå den 1:a april

L

ivsloppet var en tipspromenad med frågor, som handlade om de vattenproblem som råder i de
fattigaste och mest sårbara delarna av världen. Man köpte alltså ett startkort och gick en promenad utefter en slinga där de till viss del kluriga tipsfrågorna fanns uppsatta. I Överlännäs kunde
man under promenaden njuta av ett härligt vårväder och efter väl förrättat värv, i tipshänseende, var det
bara att gå in i församlingshemmet och köpa våfflor och kaffe, det var ju Våffeldagen. Det var tyvärr inte så många som hade sökt sig till Överlännäs, för att delta i Livsloppet denna dag, men de som kom
var säkert nöjda med utflykten. Dagen avslutades med en gudstjänst i kyrkan.
I Boteå kombinerades Livsloppet med en familjedag, i vilken deltog barn från den barnverksamhet
som kyrkan har en gång i veckan i Sockenstugan. Det var inte lika fint väder som det var i Överlännäs,
en vecka tidigare, men trots detta deltog såväl barn som föräldrar med liv och lust i de aktiviteter som
bjöds, bl a tipspromenad, snömålning och så naturligtvis korvgrillning. Det var även planerat att man
skulle göra snöskulpturer, men snökonsistensen var för dagen inte lämpad för detta, så därför utgick det
projektet. Som avslutning på dagen hölls en familjegudstjänst i kyrkan under ledning av Elisabeth Norén och med sångmedverkan av barnen.
av Lennart Bergström

Temakväll om Dan Andersson

K

arin Sundelin-Viberg och Åke Viberg besökte
den 20:e april Överlännäs församlingshem för
att medverka i den församlingsafton som församlingen inbjudit till.
Det var en välbesökt tillställning, bortåt 60-talet personer, sannolikt beroende på att Karin och Åke tidigare medverkat där, närmare bestämt i oktober 2005 och då gjorde
ett mycket uppskattat framträdande.
Den här gången omfattade deras program Dan Anderssons liv, från det att han föddes och fram till dess han avled Karin Sundelin-Viberg och Åke Viberg.
endast 32 år gammal. Karin berättade engagerat och initierat om både de ljusa och mörka stunderna i
hans liv och knappast någon kunde undgå att beröras av detta livsöde. Berättelserna varvades med att
Karin och Åke spelade och sjöng sånger ur Dans diktning, ett verkligt genomarbetat och uppskattat
program. Kvällen avslutades med att Bengt Sandström höll en kort andakt, som avslutades med psalmsång till musik av Åke på hans dragspel.
.
av Lennart Bergström

FOTO: LENNART BERGSTRÖM

Sextiotal slöt upp i Överlännäs Församlingshem
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Elisabet och Roland Karlsson stormtrivs med mångfalden i det mångkulturella London.

Roland och Elisabet Karlsson är
Boteås ambassadörer i London
Sedan åtta år tillbaka jobbar Roland och Elisabet på Svenska Sjömanskyrkan i London
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ARKIVBILD

R

oland och Elisabet Karlsson är båda födda
och uppväxta i Boteå och de torde båda
vara välkända ansikten för de allra flesta.
Sedan augusti 1999 har de dock sin hemvist i London, där de jobbar på Svenska Sjömanskyrkan.
Under påskhelgen hade Botebladets utrikeskorrespondent, och dennes hulda hustru, den stora förmånen att våldsgästa de två f d Törstaborna på plats
i London. Efter den obligatoriska morgonandakten
i kapellet, där Roland bidrog med gitarrspel, gavs
det tillfälle till en pratstund i samband med intagande
av frukost. På borden i matsalen stod de välbekanta Gålsjölyktorna utplacerade.
Roland, som kanske torde vara mest känd som
en av grundarna till musikgruppen Lommra, var åren
1975-99 föreståndare på Gålsjö Bruk. Roland
berättar att han i den vevan, då det började pratas
om att Gålsjö skulle säljas, kände att det var dags
att börja röra på sig. ”Då kändes det att det var
alldeles lämpligt att emigrera”, säger han och
skrattar. Elisabet, i sin tur, jobbade sedan 1½ år
tillbaka, vid den tidpunkten, som lärare på Kalknäs skola. ”Det kändes väldigt naturligt för oss
att bryta upp”, erinrar hon sig och inledningsvis
ansökte de om två års tjänstledighet från sina res- Elisabet och Roland med barnen Jonas och Lina.

STORBRITANNIEN
Statsskick: Konstitutionell monarki
Yta: 244 820 km2
Huvudstad: London (7,4 miljoner invånare 2005)
Högsta berg: Ben Nevis (1344 möh)
Största sjö: Lough Neagh (388 km²)
Längsta flod: Severn (354 km)
Invånarantal: 61 miljoner (2006)
Invånare/km2: 250,2
Naturlig befolkningstillväxt: 0,34%
Läs- och skrivkunnighet: 99,5%
Språk: Engelska
Religion ( i miljoner): Anglikaner 27, katoliker 9,
muslimer 1.6, presbyterianer 0.8, metodister 0.76,
sikher 0.4, hinduer 0.35 & judar 0.3
BNP/invånare: Ca 220 000 kr (2005)
Naturtillgångar: Olja, naturgas & kol
Viktigaste exportvaror: Olja, maskiner, transportmedel, datautrustning & kemiska produkter
Valuta: Brittiska pund

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

pektive arbeten. Inte hade de väl kunnat ana
att de skulle bli kvar så länge som åtta år,
som det nu blir i augusti. Med tiden avyttrades även huset i Törsta och strax kom även,
de vuxna barnen, Jonas och Lina efter.
”Det är en enorm frihetskänsla att inte ha några ägodelar som binder en”,
konstaterar de båda enigt. Släkt och vänner
finns ju fortfarande kvar i Boteå och det går
lätt att ha fortsatt kontakt med dem. Varje
semester brukar Roland och Elisabet dessutom tillbringa i Boteå. ”Varje gång man
kommer hem till Boteå, tar man vid där
man slutade. Det är bara att haka på.”
Roland och Elisabets kontrakt löper ut i
augusti 2008 och de har, för ögonblicket,
ingen som helst aning om vad som kommer
hända efter det. ”Framtiden är ett oskrivet blad och vi lever för dagen”, konstaterar de förnöjt. Men eftersom de trivs så
oerhört bra i London, är de samtidigt öppna
för en eventuell förlängning, antingen i London eller på annan plats. Att återvända till
Boteå igen känns dock ganska främmande
för dem. ”Det var guld värt att få bo i
Boteå, och för barnen att växa upp där,
men var sak har sin tid”, säger Roland.
Svenska kyrkan i London, som grundades redan 1710, är den, utan jämförelse,
största svenska utlandskyrkan, både som organisation och verksamhetsmässigt. Idag har
Svenska Församlingen i London så mycket
som 17 anställda.
forts. nästa sida

Hur funkar det med vänstertrafik?”Jag har dispens och får köra på höger sida”, skrattar Roland.
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Elisabet är sedan fyra år tillbaka föreståndare på gästhemmet, med sina 34 bäddar, där hon bl a har ansvar
för personalen, ekonomin och det administrativa. ”Jag
trivs jättebra med mitt jobb!”, betonar hon och tillägger att hon tycker att det är oerhört positivt att ständigt
få möta nya människor och att hon även uppskattar att
få arbeta tillsammans med ungdomar. ”Det gör att man
upptäcker att världen faktiskt har förändrats”, konstaterar hon.
Rolands uppgift har, sedan start, varit att hålla kontakt med och besöka de svenska fartyg som anländer till
London. Han berättar att det är en gammal tradition,
som kyrkan haft, och att tanken är, och har varit, att
kyrkan även ska finnas till hands för de sjömän som befinner sig långt hemifrån. Behovet kanske dock inte är
riktigt lika stort idag, som det var tidigare, då sjömännen
kunde vara borta väldigt långa perioder hemifrån. Idag
sker oftast i- och urlastningar med ett sånt tempo, så att
sjömännen sällan eller aldrig hinner att gå iland. Det är
därför alltid uppskattat när Roland dyker upp på båtar- Svenska Sjömanskyrkan i London.
na med tidningar och annat smått och gott, men framförallt som medmänniska. ”Under åren har detta
skapat många värdefulla och fina kontakter och jag har lärt känna många.” Mesta tiden tillbringar dock Roland på Sjömanskyrkan, där han är något av en hustomte eller allt-i-allo. ”Vi trivs otroligt
bra med jobbet och att vara här! Det är inte ett jobb utan ett sätt att leva.”
Roland och Elisabet har märkt att kyrkan, både socialt och kulturellt, betyder mycket mer för människor som befinner sig hemifrån, än vad den gör för dem som befinner sig på hemmaplan. Kyrkan är
också något av ett nav i svenskkolonin i London. ”Hemma har oftast folk ett skyddsnät. Här får
ofta kyrkan vara det”, menar de och berättar avslutningsvis att det faktiskt bor 45-50 000 svenskar
i London. ”Man får därför passa sej, för vad man säger ute på stan”, skämtar Roland till sist.

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

av Rolf Ronestjärna

Under överseende av Elisabet kollar Roland upp vilka båtar som är på ingående till London.
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Valborgsmässofirande på Rixdan
Regnet hängde tung i luften när Björkå Samhällsförening firade Valborg

F

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

örutsättningarna för årets Valborgsmässofirande, på sista april, var inte direkt hundraprocentiga
p g a småkyla och regn i luften. Trots det blev det ändå en lyckad kväll på Rixdan i Björkå. På
Björn Webjörn, Björkå Samhällsförenings ordförandes fusklapp kunde läsas: Det blir ingen
Valborg utan Filadelfia.
av Rolf Ronestjärna

FOTO: ERIK SUNDBERG

Ulla Claesson och Annica & Mikael Svensson sålde korv, fika serverades och majbrasan värmde.

Kajsa Kramsjö frestade Rolf Svensson med korv och diverse Boteåbor lät sig tinas upp av brasan.

Valborgsmässofirande på Stranden
Brasan spred, med sin ymniga rökutveckling, värme i den kyliga vårkvällen

D

en sista april samlades, som vanligt, Boteåborna vid badplatsen i Undrom, för att beskåda majbrasan, umgås, äta korv, rösta till Boteåparlamentet, skjuta raketer, smälla smällare och frysa i den nordliga vinden. Brasan var i år flyttad norr om badstranden, men brann lika friskt som
vanligt och spred värme i den kyliga vårkvällen.
av Erik Sundberg

FOTO: ERIK SUNDBERG

Fler bilder på http://www.ronestar.nu/filadelfia/sida15.htm

Björn Webjörn konferencierade, Filadelfias sångare sjöng och Annica Strindin vårtalade.

Brasan hade, för året, placerats på badplatsens norra del, men annars gick det mesta i traditionens tecken.
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Rolf Ronestjärna firade sina dubbla jubiléer med att inbjuda Boteåborna till en jubileumskonsert.

Ronestjärna höll jubileumskonsert
Underhöll en entusiastisk publik med sång och diverse fingerfärdighet

H

an har komponerat musik och skrivit sånger i 30 års tid, ända sedan han var 20 år gammal. Då
vi hör detta, kan vi räkna ut att det fanns dubbla anledningar till att fira, då Rolf Ronestjärna,
Filadelfiapastorn i Undrom och tillika chefredaktör för Botebladet, bjöd på en jubileumskonsert.
Konserten ägde rum på Filadelfia mot slutet av april. Ett antal förväntansfulla bybor, bland dem undertecknad, hade hörsammat inbjudan den vackra vårkvällen.
Eftersom Rolf är pastor i en kristen församling, var naturligtvis huvudbudskapet, i hans framträdande, andligt. Men som den trevliga och roliga prick Rolf är, behärskar han konsten att blanda det allvarsamma med det skämtsamma. Kvällen blev därmed väl avvägd sammansättning av båda sorterna.
Konserten bestod av ett antal låtar som Rolf själv har skrivit och komponerat. Bland låtarna var både gammalt och nytt, sånger från skivan Rampfeber (utgiven 2003) och opublicerat material. Rolfs
sånger har ett starkt kristet budskap. Bland de låtar som han framförde under kvällen kan nämnas bl a
Barnmöjligheter, När gryningen kommer och Blind kärlek. Rolf berättade att det är just kärleken
som är det centrala temat i hans kompositioner och att detta är något som alltid har inspirerat honom.
Han berättade även att hans allra första sång, närmare bestämt från juni 1977, handlar om just kärlek.
Eftersom han hade planerat att framföra denna sång, väcktes även idén om att skriva en alldeles ny låt,
jubileumskonserten till ära. Vid framförandet var sången, Guds Kärlek, bara två dagar gammal. Rolf
har förresten varit imponerande produktiv som kompositör genom åren. Omkring 250 låtar är han upphovsman till! Men det var förstås innan han blev chefredaktör för Botebladet för sex år sedan…
Som sagt, har Rolf Ronestjärna fallenhet att blanda skämt och allvar på ett naturligt sätt. Mellan
sångnumren bjöd han oss på tillbakablickar från sitt eget liv, såväl soliga minnen som sorgsamma törnar.
Förutom den svängiga musiken och det tänkvärda talet, visade Rolf på ytterligare bevis på sin mångsidighet genom att framföra flera stycken trolleritrick. Med trollerierna åskådliggjorde han med en stor
fingerfärdighet och på ett lättsamt manér sitt kristna budskap – där även en ickekristen kunde få något
att fundera över. Många goda skratt lockades fram bland oss åskådare då kvällens jubilar, på ett häpnadsväckande sätt, lyckades få sönderklippta rep att bli hela igen eller då en hundralapp blev omvandlad till en sedel av en högre valör! Under en nylig resa till London hade trollkonstnären Rolf införskaffat
nya obeprövade (?) trick, vilka han till publikens jubel fick ge prov på, med hjälp av ”mannen i kavajen”;
Helge Andersson.
Efter denna andliga spisning, på knappt ett par timmar, fick vi i publiken möjlighet att avrunda denna
trivsamma jubileumskväll med en stunds avslappnad samvaro till en kopp kaffe och läckra bakverk –
vilka enligt ryktet inte var framtrollade av jubilaren, utan av hans hustru Karin. Tack och grattis!
av Eeva-Liisa Victorsson
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Laila Lindholm var initiativtagare till mötet med Maj-Lis Andersson, Åsa Sjödén och Lisbeth Boman.

Mättat matmöte i matsalen
på Kalknäs skola
Bara gammal skåpmat när politikerna informerade om sina planer för Kalknäs skola

I
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förra numret av Botebladet skrevs det om att Kalknäs skola kan vara på väg att förlora sina
maträttigheter och att Sollefteå kommun har bett Landstinget lämna in en offert. Tanken var, i så
fall, att maten skulle tillagas och skickas ut från Kökett på Sollefteå sjukhus.
Onsdagen den 21:a mars hölls ett möte i matsalen på Kalknäs skola, med några politiker och tjänstemän från Sollefteå kommun. De kommunrepresentanter som fanns på plats var Maj-Lis Andersson
(v), Åsa Sjödén (s) och kommuntjänstemannen Lisbeth Boman.
Laila Lindholm, förälder och tillika kökspersonal på Kalknäs, hälsade inledningsvis gästerna, och
de knappt tjugotal föräldrar som infunnit sig, välkommen. Redan i inledningen meddelade de tillresta att
man överhuvudtaget inte hade någon ytterligare information att delge i ämnet utan att allt, för ögonblicket, är under fortsatt utredning. ”Vi vill ändå framföra våra åsikter, så att ni får ett underlag för
vad vi tycker”, förklarade och betonade Laila Lindholm.
”Läget är kärvt och alla kommunens kostnader måste ses över och det gäller inte bara maten
utan allting”, konstaterade Åsa Sjödén. ”Det är dock synd att det är barnen som ska behöva
drabbas”, uttryckte sig en förälder och fick som svar att man inte behövde vara rädd att kvaliteten på
maten skulle komma att försämras. ”Elevminskningen inom kommunen har gjort att läget är akut
och vi måste se över situationen. För vi måste ha en bra skola”, fortsatte Åsa Sjödén.
Just nu arbetar kommunens tjänstemän med att ta fram uppgifter och göra kostnadsberäkningar, så
att kommunpolitikerna ska få ett bra underlag till grund för sina beslut ”Vi kommer naturligtvis inte
föreslå något som blir dyrare”, betonade Lisbeth Boman.
Flera föräldrar framförde sina åsikter under samtalets gång. ”Barnen måste få bra mat, så att dom
orkar med skolan. För om dom inte orkar med skolan, kommer det att behöva sättas in mer resurser och sånt kostar ju!”, menade en förälder. ”Måste ni spara på nåt, så spara inte på maten!”,
uttryckte sig en annan och fick medhåll av övriga.
Även om det, som sagt, inte framkom något direkt nytt under mötet, så verkade det som om alla
tyckte att det ändå hade känts meningsfullt. Efteråt dröjde sig en del föräldrar kvar på parkeringen utanför och fortsatte samtalen där.
av Rolf Ronestjärna

Som det verkar just nu, så har Sollefteå kommun tills vidare lagt matfrågan i Kalknäs på is.
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Tony Vedin, Viktor Holmsten, Isak Ronestjärna och Oskar Holmsten, samtliga elever på Kalknäs
skola, hjälptes på fredagskvällen åt att sälja inträdesbiljetter till Undroms IF:s fotbollscup.

Undroms IF:s egen fotbollscup
25-årsjubilerade
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I

nte en enda gång har Undroms IF lyckats vinna
sin egen fotbollscup. Ett antal gånger har man dock
varit snubblande nära. Så blev även fallet när 2007
års upplaga avgjordes på Bohedsvallen i Undrom. Avgick med segern gjorde istället Bjärtrå IS, detta trots
att man enbart mäktade med att producera fyra mål
framåt, medan däremot Undroms IF öste in hela 15 Undroms IF gjorde en fullt godkänd insats.
stycken. Hemmaföreningen kunde dock summera turneringen med en hedersam andraplats. Eller som Mikael Holmsten själv uttrycker det hela på Undroms
IF:s egna hemsida: ”Sammanfattningsvis gör vi en
fullt godkänd turnering. Dom arton som var med
gjorde alla ett gott arbete. Vi jobbar vidare på det
här nu och laddar inför serien.”
Vad man annars kanske kommer att minnas mest,
är de hårda och iskalla vindar som, åtminstone under
fredagskvällen, svepte ned över grusplanen och fick bollen att fara dit de ville.
av Rolf Ronestjärna Publiken bjöds på god fotbollsunderhållning.
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Undroms IF föll åter igen på mållinjen

Pelle Bodin, Mikael Holmsten och Kenneth Assergård, några av fotbollscupens initiativtagare.
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Kalknäseleverna Mathilda Bergström Zetterblom, Sara Sohlberg, Isak Ronestjärna, Simon Hansen, Desirée Sjögren och Catarina Edén videofilmade sin inövade teaterpjäs på Botatonhuset.

Kalknäs skola i fortsatt samarbete med Botaton

I

höstas påbörjades ett projektarbete, i samarbete
mellan Kalknäs skola och Botaton, där eleverna
i klass 5-6 fick välja mellan att skriva och spela
upp en teaterpjäs, spela in en film, göra ett eget radioprogram eller att skriva en ljudberättelse.
Gruppen, som valde att skriva och spela upp teaterDesireé och Mathilda tar en välbehövlig paus. pjäsen, fick även tillfälle att spela in den på DVD. Botebladets flygande reporter råkade, av en ren och skär
tillfällighet, komma förbi Botatonhuset när denna filminspelning höll på som värst.
De inspirerade och begåvade eleverna, i teatergruppen, regisserades handfast, mellan de olika scenerna,
av Catarina Edén på Botaton och flera av dessa rollprestationer torde vara goda kandidater till nästa års
Oscarsnomineringar. Eller som den skådespelande
Kalknäseleven Isak Ronestjärna själv, så ödmjukt,
sammanfattade det hela: ”Hollywood, here we come!”
Isak agerar nyhetsuppläsare med ackuratess.
av Rolf Ronestjärna
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Kalknäselever i intressant projektarbete

Catarina Edén regisserar ingående skådespelartalangen Simon Hansen mellan varje tagning.
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Filadelfias mediaarkiv växer
Radiointervjuer från 1988-2007 digitaliseras

O

MAGASINSPROGRAM 070508
Liselott Schöllin, Handlar´n + Anders Bodin, Undrom +
Malin Bodin, Stöndar
MAGASINSPROGRAM 070403
Tema Kalknäs skola: Cecilia Sundström, Solum + Lennart
Johansson, Rista + Jörgen Strindlund, Kalknäs skola
MAGASINSPROGRAM 070306
Kristina Westman, Undrom + Laila Lindholm, Sunnersta
MAGASINSPROGRAM 070206
Kabina Karlsson, Para + Mona Bentsen, Sunnersta +
Inga-Lena Bodin, Subbersta
MAGASINSPROGRAM 060905
Ulf Lhådö, Grillom + Ann-Charlotte Agrell, Undrom + AnnaDea Sundin, Offer
MAGASINSPROGRAM 060502
Stefan Wennberg, Sånga + Maj-Britt Eriksson, Tybränn
MAGASINSPROGRAM 060404
Björn Webjörn, Björkå
MAGASINSPROGRAM 060207
Per-Åke Göransson, Gålva + Stefan Strandberg, Björkå +
Marléne Fahlén, Törsta
MAGASINSPROGRAM 051206
Thomas Larsson, Holm + Göte Grubb, Björkå
MAGASINSPROGRAM 050503
Margret Reiniusson, Arlom + Pia Hedberg, Holm
MAGASINSPROGRAM 040907
Michael Sahlén, Nyland + Mikael Zetterblom, Undrom
INTERVJUER
061107 Mikael Holmsten, Undrom
061003 Johan Hedberg, Björksjön
051004 Ulrika Sundström, Offer
040302 Pia Hedberg, Holm

FOTO: ERIK SUNDBERG
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taliga är de Boteåbor som, under åren,
har intervjuats i Filadelfias närradioprogram. Med tiden kommer alltfler av dessa intervjuer att
läggas ut på nätet.
av Rolf Ronestjärna

Sunnersta invaderades av gamla amerikanare när Kalknäsmons Vinyl inbjöd till festligheter.

Raggarbilar och Rock´n Roll i Sunnersta
Kalknäsmons Vinyl´s årliga arrangemang i Sunnersta lockar allt fler utifrån

L

ördagen den 12:e maj var det rock´n roll på Sunnersta Folkets Hus. Intresseföreningen Kalknäsmons Vinyl hade, sin numera traditionsenliga, rock- och pubhappening, ett evenemang som
lockar främst 50- och 60-talsentusiaster från bl a Sollefteå, Kramfors och Örnsköldsvik.
Eftersom detta var sjätte gången man anordnade festligheterna och arrangemanget, har det fått gott
rykte, vilket har medfört att publiktillströmningen har ökat med åren. Sunnersta var närmast invaderat
av besökare och parkeringen var överfull med entusiastbilar, renoverade till nyskick. På dansgolvet
trängdes man och rockade friskt till de tidstypiska tongångarna från The Nightriders.
av Erik Sundberg
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Källa: http://www.ronestar.nu/filadelfia/sida5b.htm
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DETTA KAN DU LYSSNA PÅ VIA INTERNET:

GRRR!!!
På promenad genom Undrom, i aprils ombytliga väder, håller jag nästan
på att kollidera med gubben när han kommer kånkande på en TV-apparat borta vid återvinningsstationen.
AG: Ur vägen redaktörn, jag ska precis återvinna en prima TV? Knappt
använd, har bara tittat på nyheterna på ettan. Alla andra kanaler är
oanvända. Köpte den i Utnäs 1963. BB: Men varför skrota en så
utmärkt TV? AG: För att den är trasig, slut, uttjänt, kaputt och
väck. Den dog den 16:e april och jag har inte lyckats få igång den
sen dess. Så nu skall den återanvändas till fromma, för miljö och
hälsa. Man följer väl med i utvecklingen.
BB: Men här kan han inte lämna den. Han får vänta till det blir insamling av elskrot. Det är förresten nu
i maj månad. AG: Vafalls!? Är inte detta en återvinningsstation, kanske!? BB: Jo, men inte för TVapparater. Det finns utmärkt information på kommunens hemsida om hur man sorterar sitt avfall och hur
det samlas in. AG: Men det är ju rent förbålt att man inte ska kunna leva och existera utan att vara
tvungen att läsa kilometervis med informationstexter om allt mellan himmel och jord. BB: Jag undrar
jag. Den 16:e april dog TV:n säger han. Har han köpt någon digitalbox? AG: Vad för slag? BB: TV
sänds digitalt numera. Man måste ha en digitalbox för att kunna ta emot signalerna. Systemet ändrades
den 16:e april. AG: Digitalt!? Det har ingen sagt! Nu går skam på torra land, redaktörn. Det här är inte
bra för folkhälsan, det säger jag bara. Hjärtsnörp och slaganfall kommer att stå som spön i backen, för
att inte tala om dom som helt enkelt kommer att kola vippen i rena ilskan. Fast det blir väl en besparing
för kommun och landsting det, kan tänka. Varken hemtjänst eller åldringsvård. BB: Det har ju varit en
del annonser och skriverier om detta… AG: Nu börjas det igen. Bara för att man inte lusläser varenda
publikation som utges, blir man stämplad som mindre vetande. Rena terrorfasonerna. Jag har väl annat
att göra än att sitta med näsan i alla tidningar som finns. Återvinn dom säger jag bara. Eller värm städerna med dom, gör isoleringsmaterial av dom eller låt hundskolans hundar pinka på dom. Spara träden i
skogen istället. Friställ alla journalister och omskola dom till hulahuladansare. BB: Nu tar han väl ändå i?
AG: Ja, kanske lite, men jag prutar inte mycket. Vi kan ha kvar dagstidningen. BB: Den med TV-bilagan då…!? AG: Nää, nu går det för långt, jag tänker inte finna mej i att bli till åtlöje för att nån teknisk
mackapär har blivit konstlat föråldrad och putslustiga murvlar gör sej lustiga över att man inte följer med
i det senaste skvallret och…
Jag avlägsnar mig försiktigt, i riktning mot Bohedsvallen, medan gubbens tirader övergår i allt vildare
förbannelser och alltmera otryckbara förutsägelser om världens snara undergång.
Arne Arnesson Arnes vardagsfunderingar...

VAR SAK
HAR SIN
TID...

MEN VISSA
SAKER SKA MAN
AKTA SEJ FÖR ATT
SKJUTA UPP!!!

Av Rolf Ronestjärna, Undrom
31

av Erik Hoppe

RÄTT LÖSNING TILL DETTA KRYSS FINNER DU PÅ SIDAN 34
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HINGSTBETE SÄSONGSÖPPNAR

I

Offer, Undrom

Dannerotravet måndag 30 juli

Söndag 3 juni kl.11
Fikaförsäljning av Hästbruk i Boteå
0612-603 33

FRI ENTRÉ FÖR
ALLA BOTEÅ- OCH
STYRNÄSBOR

HANDLAR´N I UNDROM ERBJUDER...

Välkommen!

I

I
I

Den 17 juni från Gålsjö gamla kapell till Boteå kyrka

V

andringen börjar med en andakt vid gamla kapellplatsen vid Gålsjö Bruk. Buss avgår från Boteå kyrka kl.9. Vägen är
10,5 km lång längs den gamla järnvägen. Gå i stadiga skor eller kängor. Ta
Imed en tröja i ryggsäcken att ta på I
under rasterna + extra strumpor & ev.
regnplagg. Du rekommenderas att ta I
med smörgåsar, frukt och något att
dricka. Ca kl.14.30 firas Pilgrimsmässa i Boteå kyrka.
Ledare för arrangemanget är bl a Bengt
Sandström 0620-241 32, Bruno Bolin 0612-604 74 & Björn Eklund
0620-128 07. Ring gärna dessa om
Du undrar över något.

I

I

I

SPINNING

- EN STRANDFEST
KOMMER ÅTER IGEN
ATT ANORDNAS UNDER JULI MÅNAD -

ytändning av
spinningen på
Vallänge. Vi
drar igång i månadsskiftet augusti-septemI
ber.
Nya spinningcyklar inköpta! Hör av Dig om
Du är intresserad.

N

SE AFFISCHERING PÅ
BYNS ANSLAGSTAVLOR

I

Välkommen!

Arrangör: Undroms IF
För mer information:
Lollo Wallblom, 604 63
I I

Boteås hemsida

Undroms IF: s gymnastiksektion
För mer information:
Lollo Wallblom, 604 63
I I
I
II

Släng inte Din dator!

Jag tar gärna emot gamla I
datorer och överblivna
datordelar. Ring mig!
Jakob Ronestjärna 0612-601 21

Besök Boteås hemsida på
http://www.botebygden.com/
Bidra gärna till hemsidan
med evenemangstips m m.

I

Ta vara på möjligheten att
annonsera i Botebladet!

I

I

UPPHITTATI

Övningskörningsskylt
upphittad i diket mellan
Gålva & Sundby
Återfås mot beskrivning
Kontakta 0612-601 21

I

Gratis annonsering för privatpersoner,
föreningar och företag i Boteå. Hör
av Dig i god tid innan presstopp! I

I

I

I

I

I

Kontakta Inga-Lena Bodin
på 0612-602 71 eller maila till
hns576f@tninet.se
I

I I

INFORMATION

I I

I

Välkommen!
I

VÄLKOMMEN!
Arrangör: Boteå Församling &
Föreningen Pilgrim i Ångermanland

I

I

I

I

Fribiljetter finns att
hämta hos Handlar´n
i Undrom från 28 juli

...spela för minst 50 kr så får Du spelcheck värd 20 kr
Öppet 11.30-15.00

Pilgrimsvandring

I

BOTEÅ - STYRNÄSDAGEN

I

I

ÖVNINGSKÖR
I

I
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botebladet@ronestar.nu
eller 0612/601 21

Redan nu kan Du hyra kanot
eller kanotpaket för övernattning hos oss!
Kring midsommar öppnar vi
vårt Vildmarks Spa i en miljö
mättadI av enrisdoft och välgörande massageoljor. Vi fixar självklart
också sommarens festarrangemang!

I

Välkomna hälsar
Inga-Lena, Roland och Marléne!
076-845 67 15 www.3sjoar.se
info@3sjoar.se
I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

V

II

I

Välkommen till

EFTERLYSNING:
I PLANERAR ATT
SKRIVA OM GAMLA SKOLAN I GRILLOM OCH THULINS HUS I
LÄNNÄS. HÖR AV DIG TILL
I OSS PÅ REDAKTIONEN OM
I
DU HAR INFORMATION ATT
BIDRA MED ELLER GAMLA
FOTON.

I

I

I

I

Sånga-Överlännäs Hembygdsförening

LÖSNING I
BOTEKRYSSET

Preliminärt program för sommaren 2007

Botebladet

I

till salu för 10 kr/st

Loppis i Arlom!

I
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Kontakta redaktionen
på 0612-601 21 eller
maila på
botebladet@ronestar.nu
I

I

I sommar har vi vår stora prylloppis öppen lite nu och då.
När skylten står vid stora vägen (335), så har vi öppet!
Ring gärna Kristina Strand, 070-643 84 71, för mer info.
Välkomna!

I

I

Säkra bygdens framtid - Stötta Handlar´n och Macken!

I

I

I

I

I

I

I

9/6 Städdag. Vi gör iordning gården inför sommaren. Samling kl.10.
22/6 Midsommarafton. Ångermanlandsgården öppnar för säsongen.
Vi klär midsommarstången. Servering, musik och lekar
30/6 Stängt, gården abonnerad
I
1/7 Friluftsgudstjänst kl.11
7-19/7 Konstutställning i Ladan
21-22/7 Lapptäcksutställning
29/7 Hembygdens Dag
4-5/8 Fotoutställning med naturfotograf Ove Källström
4/8 Helgmålsbön kl.16
I
I
31/8 Berättarkväll vid brasan Tema Tybränn
I
I
I
Ändringar kan förekomma. För mer detaljerat
Gamla exemplar av
program, se affischer eller annonser

I

Fläskfilé med tacosmak
Ca 4 personer
600 g fläskfilé
1 påse tacotubs
1 burk tacosås, medium med vitlök
3 dl gräddfil
riven ost
avocado
tomater

Botebladets nionde recept är en
kötträtt och är inlämnat av Maria Johansson i Rista.
De flesta ingredienserna torde
finnas att köpa hos Handlar´n.
Lycka till! P.S. Välkommen att bidra med ett eget recept!

FLÄSKFILÉ MED
TACOSÅS

Stek fläskfilén i ”lagom” stora skivor. Krydda efter smak, gärna lite tacokrydda.
Lägg 2-3 skivor filé i botten på varje tacotub. Lägg tomat- och avocadoklyftor
runt om. Blanda tacosås och gräddfil och bred över. Riven ost överst.
Gratinera i ugnen i 225° i 10-12 min. Serveras med valfria tillbehör.
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FÖRENINGSBREV

Liebe Grübe aus Mannheim!

S

ão Paulo, Hawaii, Sydney, Toronto och Dar Es Salaam fanns med som alternativ när
jag ansökte om utlandsstudier. Valet föll så småningom på Mannheim, en stad i sydvästra Tyskland, och där befinner jag mig nu. Varför blev det en tysk industristad? Förklaringen är att jag efter fyra års studier på Internationella Ekonomprogrammet
i Umeå lockades av att Tyskland, med sina 82 500 000 invånare, är världens största exportland. Universitetet i Mannheim, som är beläget i ett av Europas största barockslott,
är Tysklands främsta vad gäller företagsekonomiska ämnen. Att technomusiken uppfanns
i Mannheim är alltså inte anledningen till att jag sökte mig hit, det gjorde mig snarare
skeptisk…men sedan bestämde jag mig för att skapandet av technomusik ändå, på något
sätt, visar på kreativitet, och kreativa människor har jag varit omringad av under min
uppväxt i Boteå. Alltså något positivt.
Tyskarna är ett speciellt folk som aldrig upphör att förvåna. Det är allt ifrån turkosa
tuppkammar till erotikmässor i Folkets Hus. Men det är bara inom vissa områden som tyskarna vågar ”sväva ut”, för det mesta styrs de av lagar och regler och en strävan efter
”Ordnung und Sauberkeit” (ordning och reda). Går man exempelvis mot rött ljus, på ett
öde övergångsställe, är det inte omöjligt att polisen kommer efter med megafon och pikébuss och bjuder på en rejäl utskällning. Att spela dum utlänning är att rekommendera vid
tillfällen som dessa. Men polisen hade i det just nämnda fallet två frågor: Finns inte rödljus i Sverige? Och är inte alla svenska tjejer blondiner?
Det händer mycket roligt och ibland är det lätt att glömma att jag faktiskt är här i
Mannheim för att studera. Föräldrar, bror och ett antal vänner hemifrån, har varit och
hälsat på, och igår kom jag hem från en weekend i Milano. Sedan har det blivit många
dagsutflykter till närliggande städer såsom Heidelberg, Speyer och Strasbourg. Våren
kom redan i februari och april kännetecknades snarare av soliga dagar på stranden (vid
floden Rhen) än av studier. Det var nog i Madrid (när jag bodde hos storebror Jonas en
sommar och pluggade spanska) jag lärde mig att en lagom dos av ”mañana mañana” inte skadar. Språket då? Det bästa hade förstås varit att umgås mycket med tyskar, men eftersom staden kryllar av trevliga norrmän, så har det blivit att jag mest umgås med dem. Tyskar i all ära, men lika barn leka bäst heter det ju, och i många fall stämmer det. Så min
norska har utvecklats mer än min tyska och eftersom tyska språkkursen, som jag går på,
kryllar av norrmän, så har jag – tro det eller ej – börjat prata tyska med norsk accent.
Det låter faktiskt inte riktigt klokt, det erkänner jag.
Sommaren kommer jag till stor del att tillbringa i Boteå. Det blir första svenska sommaren på sju år och jag längtar oerhört mycket efter att få spendera tid med far- och
morföräldrarna, samt andra nära och kära. Ser även fram emot att få se Undroms IF spela i fyran, äta jordgubbstårta i solen och kolla in om stranden i
Undrom överträffar stranden vid Rhen, i industristaden Mannheim.
Många hälsningar

Lina Karlsson, f d Törstabo
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