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Ulrika Ölund har
gett ut platta

SIDAN 26

V

älkommen att ta del av ännu
ett nummer av Botebladet!
Förhoppningsvis hittar Du
något läsvärt i det.
Hoppas att Du har haft en fin
sommar med rika tillfällen till vila
och avkoppling.
Väl tillbaka från en härlig och
välbehövd semester fanns i princip inget material för det här numret. Men en liten bön gjorde susen, för än en gång håller Du alltså
ett nytt och fullspäckat nummer i
Din hand.
Än en gång många tack för alla
fina bidrag till tidningen och för
alla tips. Det känns faktiskt som
om allt fler börjar känna både ansvar och engagemang när det gäller tidningens innehåll. Detta är
både roligt och uppmuntrande för
mig. Speciellt tack till Er som alltid är ute i god tid med bidrag,
det borgar dessutom för att kunna
få med sitt bidrag i den aktuella
tidningen.
Fortsätt att tipsa redaktionen
om sånt som är på gång och låna
gärna 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 Ni har på gång till vintern.
Redaktionen kan Ni nå på nedanstående telefonnummer eller genom att maila till
botebladet@ronestar.nu
Nästa nummer av Botebladet
kommer ut vecka 48-49 och sträcker sig februari månad ut.
Ha en underbart välsignad höst
och väl mött på alla de trevliga 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 21/11 2008
Notera detta datum
i Din planering!

O

j, vad tiden går...ja det har man hört
förut...men tiden går ingenstans. Däremot förändrar vi oss ständigt i
tiden...igår var jag där...nu är jag här.
På ett år i mitt liv har allt vänts upp och
ner... eller kanske är det så att äntligen har
allting hamnat rätt? På ett år har jag lärt
mig hämta får från grannens gård...jag gör
det nu utan problem och har även lärt mig att
förutspå när de tänker rymma. Jag har lärt
mig att inte ge upp, utan dra med all min kraft
för att få ut det lilla lamm som inte klarade
själv att komma ut.
På ett år har jag lärt känna många nya människor, som alla har bidragit till insikt i den
”nya världen”. Jag har lärt mig att norrlänningar är både pratsamma, öppna och hjälpsamma.
Vi har haft sorg, glädje och fest och gården känns som om den alltid har varit vår.
Hönsen pickar runt, baggen med sällskap av
kaninen mumsar i sig det sista gröna gräset.
Hästarna springer i sina stora hagar, fåren
bräker och berättar var de är, hundarna hälsar alla välkomna med sitt skall och jag njuter när jag ser de alla på vår gård och vet nu
att efter vintern, som kommer, blir det åter
vår!
Tack Boteå för att ni tagit
emot oss med så öppna armar,
tack för att vi fick bli en del
av det som sker, nu är vi här
och stannar för gott!

Claudia Linde Persson
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Ulrika Ölunds musik kan närmast beskrivas som singer/songwriterpop med countryinfluenser där texterna står i fokus.

Undromstjejen Ulrika Ölund
har gett ut en egen platta
Mycket tyder på att Ulrika Ölund står inför ett nära förestående genombrott

E

n av Boteås stora exporter, framför allt på det musikaliska området, är Undromstjejen Ulrika
Ölund. Sedan i september har Ulrika sin hemvist i Hjo och just nu jobbar hon som lärarvikarie
och som barnledare för miniorerna i kyrkan. Hon deltar också i ett låtskrivarprojekt i Skara.
Dessutom har Ulrika ett eget musikföretag, Sunday Morning Music, med låtskriveri, artisteri och estetisk kursverksamhet som huvudnäring. "När jag valde mitt skivbolagsnamn valde jag ett namn
som jag kände representerade vad min musik är och står för”, förklarar Ulrika. Hennes önskan är
att en dag förhoppningsvis kunna leva på sin stora passion, nämligen just sången och musiken.
Ulrika berättar att hon trivs väldigt bra i Hjo och att det har sina klara fördelar att bo där. "Det är
bättre musikmöjligheter när man är nära dom stora städerna. Detta var speciellt bra i samband
med inspelningen av nya skivan, eftersom den spelades in i just Göteborg och Skara”, förtydligar
hon. Ulrika är nämligen just nu aktuell tack vare att hon i sommar har skivdebuterat med CD:n Memorylane, som innehåller fem av hennes egna låtar. En av låtarna på CD:n är t ex producerad av Paolo
Mendonza, som är en känd artist, producent och låtskrivare inom musikvärlden.
Framtiden för Ulrika handlar annars mycket om att åka ut och spela och promota den nya skivan.
Bl a blir det en höstturné där bl a Stockholm, Uppsala, Umeå och Örnsköldsvik kommer att besökas.
Förhoppningsvis blir det också många festivalspelningar nästa sommar. Hennes nya CD finns idag att
köpa hos Handlar´n i Undrom, men finns även att få tag på flera distrubitionskanaler över hela världen,
bl a I-Tunes. "Just det känns jättebra och det är ett oerhört bra sätt att nå ut med sin musik,
eftersom I-Tunes är så stora." Flest trogna lyssnare har hon i USA. Botebladet kan inte annat än att
önska Ulrika lycka till i fortsättningen.
av Rolf Ronestjärna
Lyssna gärna till Ulrika Ölund på http://www.myspace.com/ulrikaolund

3

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

det är betydligt lättare att få tag i de allra senaste böckerna på biblioteket i Undrom, än vad det t ex är
i Sollefteå. ”Köerna på nya böcker är mycket längre där”, konstaterar hon och påminner också om
att det också går bra att beställa böcker från andra bibliotek. Och även om man nu, mot all förmodan,
inte råkar tycka om att läsa böcker, så tillhandahåller biblioteket även tidsskrifter, CD-böcker och CDspel. Så det torde finnas något för alla smakriktningar och det behövs egentligen inte så mycket för att
den nedåtgående trenden ska kunna vändas. ”Det får gärna vara lite fler vuxna som kommer och
lånar böcker”, hälsar Inga-Maj.
Även personalen på Kalknäs skola har noterat nedgången i antalet utlåningar och man kommer inför hösten att satsa ännu mer på läsning i undervisningen. I höstas visade t ex Inga-Maj upp bibliotekets
nya barn- och ungdomsböcker för Kalknäseleverna och fick väldigt positiv respons på detta. De populära bokkassarna på förskolan finns också kvar, där föräldrarna har möjlighet att, enkelt och smidigt, ta
med sig lite barnlitteratur hem när man kommer och hämtar sina barn.
Biblioteket har, precis som tidigare, öppet tisdagar kl.14-19. Om den tiden inte skulle råka passa, så
finns det även möjlighet att låna på andra tider, förutsatt att man först fixar ett lånekort hos Inga-Maj.
av Rolf Ronestjärna

Inga Bodin, Sylvia Melander, Pia Hedberg, Stefan Wennberg och Maria Wennberg var några av
de Boteåbor som kom för att se gravplatserna och för att lyssna till Ola George.

Rika gravfynd gjorda i Para
Intressant arkeologidag hölls i Para med anledning av de intressanta fynden

D

FOTO: MURBERGET.SE

FOTO: MURBERGET.SE

et senaste året, och kanske framför allt de
senaste veckorna, har det varit full aktivitet borta vid nipkanten i Para, eftersom
Länsmuséet i Härnösand har genomfört omfattande
utgrävningar där. Gravplatserna i Para har varit kända sedan 1840-talet, men p g a att nipkanten, där
gravarna är placerade, är på väg att erodera bort,
så har arkeologerna varit tvungna att göra en snabbutryckning för att, om möjligt, kunna rädda något
av gravresterna.
En ovärderlig guldring hittades i en av gravarna.
Enligt Ola George, arkeolog på Länsmuséet i
Härnösand, så härstammar fynden, som är s k brandgravar, från den s k Folkvandringstiden ca
4-600 år e Kr. Fynden har visat sig vara ovanligt rika och man har bl a hittat förkolnade benrester, som

Elever från Kalknäs skola hade i fjol möjlighet att besöka gravplatserna i Para.
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Det har varit rena rama julafton för arkeologerna Peter Persson och Ola George uppe i Para.
för en arkeolog faktiskt är oerhört viktiga fynd. ”Små benflisor kan säga mycket om ett forntida
samhälle eller människorna på en boplats” , förklarar Ola George i Filadelfias direktsända närradioprogram som sändes den 2:a september. Men framförallt har man hittat en fantastisk spiralguldring och
en guldförgylld armring, där förgyllningen finns kvar trots att den först legat på ett strandbål och därefter
legat i jorden i ca 1 500 år. Guldringen hittades för övrigt i samband med att man vattensållade rester
från brandbålet nere på muséet i Härnösand. I den grav, som daterats till 600-talet, och som har de rikaste fynden på platsen och även i hela Ångermanland, har man hittat en man som man tror sig ha varit
i 20-39-årsåldern. ”När han begravdes hade han
sin fina dräkt på sej, som var prydd med häktesspännen med knappar på, sk agraffknappar”,
berättar Ola. Murbergets hemsida berättar följande:
”Han var vid bränningen på bålet klädd i långbyxor,
ett slags tunika och förmodligen en mantel. På ett
bälte har flera föremål varit fästa, bland annat ett
slags handtagskam av ben. Ärm och benlinningarna har hållits ihop med agraffknappar, en föregångare till manschettknapparna. Sammanlagt har Murforts. nästa sida I den rike ståndsmannens grav fanns spelbrickor.

Likaså hittade man det förgyllda häktesspännet. Det ser ut som en flasköppnare, men är en bältessölja.
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Titta gärna på en TV-intervju med Ola George på ParlamenArkeolog Ola George i farten.
tets hemsida på http://www.botebygden.com
Lyssna gärna på radiointervjun med Ola George på http://www.ronestar.nu/filadelfia/sida5b.htm
Likaså finns där en intervju med Undromsbon Inga Bodin i samma ämne.
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bergets arkeologer hittat ca 50 knappar av vilka de flesta var av
brons, och en del förgyllda. Antalet kan tyda på att mer än en
uppsättning kläder följt med på bålet. Rester efter björnfallanger
(ett ben vid klorna) talar för att personen legat på ett skinn. Andra
fynd som hittats i graven är spelbrickor, en guldspiralring, söljor,
benpilspetsar (troligen vapenspetsar) och bronsnålar. Många olika
djur har också följt med mannen på bålet.”
De rika fynden vittnar om att den döde torde ha tillhört det övre
samhällsskiktet. ”Fynden tyder på att man haft kontakter med
Mälardalsområden och även med västra delen av Skandinavien”, berättar Ola George vidare. På gravfältet har man också
hittat den allra första handtagskammen som påträffats i Ångermanland. Hittills har man funnit tio gravar och allt tyder på att det funnits betydligt fler från början, vilket vittnar om att det med största
sannolikhet rör sig om flera generationers familjegravar. Alldeles
nyligen har man även grävt ur en kvinnograv, där man hittat en
slänttrissa, vilket vittnar om att den döde rörde sig om just en kvinna.
Där har man även hittat ytterligare agraffknappar.
Nästa år finns även en vecka inplanerad där den som är intresserad kan få vara med och gräva.
av Rolf Ronestjärna

På årets Gålsjö Spelmansstämma serverades det musik så att det stod härliga till.

Sista gången för Gålsjöstämman?
Bristande publikintresse och tung arbetsbörda ligger bakom beslutet

F

ör fjärde året i rad anordnades spelmansstämma, i dagarna två, på Gålsjö bruk. Som arrangör
stod Kramfors/Sollefteå Spelmansvänner, med Anna-Dea Sundin i spetsen. På campingen
fanns ca 20 husvagnar/husbilar. Att passera där var en trevlig upplevelse, då det spelades ljuv

6

FOTO: KRISTINA STRAND
FOTO: KRISTINA STRAND
FOTO: KRISTINA STRAND

musik i flera av förtälten. På stora scenen var det uppträdanden ungefär en
gång i timmen, bl a "allspel" då alla musiker spelade tillsammans.
Ett tiotal marknadsstånd fanns också på plats. B la tjejerna från Boteå:
Marie , Caroline och Therese som var
där för andra året i rad. De erbjöd
käpphästar, tavlor och smycken till försäljning. Allt egenhändigt tillverkat.
I bagarstugan bakades det tunnbröd
från tidig morgon. Även Boteå Utvecklingsgrupp fanns representerade på
Spelmansstämman. Vid deras bord erbjöds Boteåtröjan till försäljning, Botebladet visades upp och man berättade Bl a Ludvig Strand och Laila Lindholm representerade bygden.
om alla fördelar med att bo i Boteå. Under torsdagskvällen anordnades en VIP
kväll för bl a stämmans sponsorer. Där
bjöds på kaffe och smörgås och Grej Duo
underhöll. Gästerna fick även förmånen
att se ett bildspel om Boteåbygden.
Tyvärr tyder dock det mesta på att
detta var den sista Gålsjöstämman, p g a
bristande publikintresse och alltför tung
arbetsbörda för arrangörerna. Om så
blir fallet, får vi i så fall tacka, först och
främst, Anna-Dea och maken Henry,
samt även övriga i föreningen för det
fina och omfattande arbete som de lagt
ned under de här åren
av Kristina Strand Lite här och var samlades spelmän till trevliga musikstunder.

Även i år var Therese, Marie och Caroline på plats för att visa upp och sälja sina käpphästar.
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Tillsammans med Mona Söderström, så är det Ulla Norenius som handhar skolskjutsarna i byn.

Buss-Ulla är en bussig tjej som
gillar att möta skoleleverna
Sedan 1990 har Ulla Norenius skjutsat Boteåbarnen till och från skolan

U
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lla Norenius, född och uppvuxen i Björksjön, föddes in i ett åkarsläkte. ”Vi är åkarfolk”,
såsom hon själv uttrycker saken. Med transporten i generna var yrkesvalet egentligen helt
självskrivet för Ullas del redan i mycket unga år.
När Ulla inte är ute på vägarna och kör sin välkända buss, ”Ullas buss”, är hon förmodligen i rörelse
i alla fall. På sin fritid är Ulla nämligen en passionerad motionär. Hon säger själv att hon kan tacka hunden för att det blir så många turer kring elljusspåret i Björksjön, sommar som vinter. Förutom den motionen leder hon en gymnastikgrupp för damer på Rixdan.
”Namnet Ullas Buss är en kul grej. Ungarna säger så”, skrattar Ulla. Egentligen heter företaget
officiellt Ulla Norenius Buss AB, men det är förmodligen rätt få som känner till den omständigheten.
Ulla med sin buss är inne på sitt tjugonde år. 1990 fick hon tillfälle att ta över företaget efter sin far,
Algot Norenius. Redan innan Ulla började köra skolbuss, hade hon kört storbuss för de ”stora företagen”, bland andra Verner och Westin. Att köra storbuss har Ulla förresten inte övergivit helt. ”Buss-

Alice Svensson och Johanna Strandberg tycker om att sitta framme hos Ulla i framsätet.
8

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Ulla” sommarjobbar nämligen
extra med detta fortfarande,
avslöjar hon.
Ulla Norenius har alltså
skjutsat skolbarn och ungdomar i närmare två årtionden.
Under den perioden har hon
hunnit avverka två Ford Transitbussar och är nu inne på sin
tredje av samma märke. Bussarna har hela tiden haft en och
samma storlek, förutom att de
för några år sedan fick en extra sittplats på grund av nödutgång längst bak i bussen.
Ford Transitbussen som Ulla Norenius har tar 16 passagerare.
Bussen, med sina 16 passagerarplatser, är perfekt i storleken för just skolskjutsar. Däremot är den för liten för att kunna åta sig
att transportera exempelvis ett fotbollslag, konstaterar Ulla. Hon har dock en del beställningskörningar.
Det kan t ex handla om någon dansresa till Sundsvall eller en grupp ungdomar som ska på något läger
i landskapet. Men nästan uteslutande handlar det ändå om skolskjutsar för ”Buss-Ullas” del. Numer blir
det runt 5 000 mil per år. Milantalet har dock minskat med åren i och med krympande elevkullar. Just
detta är, enligt Ulla, det sämsta med yrket, att det blir mindre och mindre barn i bygden. Detta hotar företagets existens, kan man kallt konstatera. Nu har det glädjande nog skett en viss inflyttning både i
Björksjön och i Undrom. ”Så, än så länge rullar det på”, säger Ulla med framtidstro i rösten.
Om det är minskande barnkullar, som är det sämsta med yrket; vad kan då tänkas vara det bästa?
”Jo, det är att få arbeta på hemmaplan och på det sättet få förmånen att lära känna barnen och
deras föräldrar,” fastslår Ulla utan att tveka det minsta.
Man lägger märke till att Ulla Norenius stortrivs med sitt arbete med att skjutsa skolungdomar. Hon
konstaterar att vara lugn är nog den viktigaste egenskapen hos en busschaufför. Att ”Buss-Ulla” följaktligen är ”rätt kvinna på rätt plats” kan vi, som fått åka med henne någon gång, direkt skriva under på.
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av Eeva-Liisa Victorsson

Ulla Norenius är en smula oroad över att elevantalet på Kalknäs skola ska komma att minska.
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Martin Bodin bor tillsammans med sin familj i Bryssel där han arbetar på EU:s Militära Stab sedan två år.

F d Undromsbon Martin Bodin
jobbar idag för EU i Bryssel
Tiden i Bryssel har gett Martin och hans familj nya perspektiv på tillvaron

M

artin Bodin är en f d Undromsbo, uppväxt hos Inga och Sigge Bodin på Klippgården, som
dragit ut i världen. Det var i samband med militärtjänstgöringen 1982 som uppbrottet från
hembygden skedde. ”Jag blev kvar i Försvaret och det är också Försvaret som har tagit mej hit till Bryssel”, berättar Martin. Sedan 2006 jobbar han nämligen på den stab, i det stora EUmaskineriet, som samordnar medlemsländernas militära aktiviteter. Hans förordnande är tidsbegränsat
till nästa år.
Både Martin och hans familj trivs väldigt bra i Bryssel och han tycker att det har varit väldigt lätt att
komma in och anpassa sig i den nya miljön, eftersom det mesta är som i Sverige. ”Människorna är
väldigt öppna, vänliga och hjälpsamma”, säger Martin. Trots att familjen faktiskt är utbölingar, så
har man dock aldrig behövt känna sig som så. Bryssel är nämligen väldigt mångkulturellt och på barnens
skola finns det t ex sju-åtta nationaliteter representerade. ”För oss som familj betyder det väldigt
mycket att få andra perspektiv på tillvaron”, stryker Martin under i Filadelfias direktsända närradioprogram den 2:a september.
Bryssel ligger ju ganska nära övriga Europa, vilket innebär att familjen Bodin har haft goda möjligheter att se sig en del omkring, speciellt i samband med långhelger. ”Paris är ett givet utflyktsmål, eftersom det ligger så nära”, konstaterar Martin. Den franska huvudstaden ligger nämligen endast
1½ timmes resa med snabbtåg ifrån Bryssel. Martin berättar till sist att han och familjen gärna kan tänka
sig att dra iväg på liknande uppdrag i framtiden, men att det samtidigt nog också kommer entidpunkt i
livet, då familjen mår bäst av att man stannar lite längre tid på en plats. Framför allt när barnen kommer
i en viss ålder.
av Rolf Ronestjärna
Lyssna gärna på radiointervjun med Martin Bodin på http://www.ronestar.nu/filadelfia/sida5b.htm
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Ceci n’est pas une pipe – BELGIEN
det här är inte en pipa
Statsskick: Konstitutionell monarki

U

nder den perfekt avbildade pipan Yta: 30 528 km2
skrev den belgiske surrealistmålaren Huvudstad: Bryssel (HuvustadsreRené Magritte dessa ord som ver- gionen har 1 miljon invånare medan själva staden bara
kar motsägelsefulla, men det är ju faktiskt harca 145 000)
sant – det är ju en bild av en pipa och inte en Högsta berg: Signal de Botrange (694 möh)
pipa i sig själv. Det är inte konstigt att inte Invånarantal: 10,5 miljoner (2006)
bara Magritte, utan även många andra av Invånare/km2: 334
de största surrealisterna kommer från Bel- Naturlig befolkningstillväxt: 0,09%
gien, eftersom det är ett land med flera mot- Språk: Nederländska (flamländska), franska & tyska
sägelser och märkligheter, men med ett folk Religion: Katoliker 88%, övriga kristna 2,5%, muslimer
som inte tar sitt land på så särskilt stort all- 2,5% & övriga 7%
BNP/invånare: Ca 200 000 kr (2006)
var, med några få undantag.
Belgien, som vi känner det idag, bilda- Naturtillgångar: Kol, kvarts, tungspat & naturgas
des 1830 och grenslar den fransk-nederländ- Viktigaste exportvaror: Maskiner, transportutrustning,
ska (eller flamländska som det heter här) kemiska produkter, slipade diamanter, metaller och
språkgränsen, med ett litet inslag av tyska i metallvaror
öster. Historiskt sett, så har den rika delen Valuta: Euro
varit den södra, vallonska delen, där man talar franska. Rikedomen bestod i kol och stål, medan man i norr, där man
talar flamländska, sysslade med jordbruk. Under början av
Belgiens historia hade den fransktalande aristokratin den
politiska och ekonomiska makten och behandlade flamländarna som andra klassens medborgare, men sedan mitten
av 1900-talet har Flandern gått om i ekonomisk utveckling
och är nu nettobidragsgivare till Vallonien, där gruvorna är
stängda och stålverken rostar.
Det är nu man börjar kunna skönja att det finns en del
olösta frågor flamländare och valloner emellan och att den språkliga tillhörigheten är inget man kan ta lätt på. Här i Bryssel, som är tvåspråkigt, är all information på båda
språken; gatskyltar, reklam, kommunal service etc. Kommer man däremot utanför den motorvägsring som
omsluter staden, upphör tvåspråkigheten. Den första veckan vi var här åkte vi ut till IKEA och försökte på
stapplande franska fråga oss fram, men det var inte för att franskan var dålig som ingen ville hjälpa oss. Vi
befann oss utanför ringen och där används flamländska, eller om man inte kan det, engelska som flamländarna
talar med lätthet. Strax söderut, i Vallonien går det däremot inte alls med engelska, eftersom man med sin
store franske granne i söder anser att man gott kan klara sig med världens vackraste språk och därför inte
behöver lära sig något annat. Ett annat exempel: vi fick stränga reprimander av flamländska bekanta att det
minsann inte hette ”french fries” (pommes frites på svenska alltså) utan belgian fries.
Denna klyvning ger sig till känna också i politiken – partierna är indelade först efter språk och sedan
efter ideologi, vilket har gjort att landet saknat regering under nästan ett år, eftersom det varit omöjligt att
skapa en fungerande, men nödvändig koalition av franska och flamländska partier. Motsättningen utgörs av att flamländarna vill ha mer självbestämmande för sin region (och behålla vinsterna från sin industri) medan flamländarna vill behålla den starka staten (och sina bidrag). Vilken ironi att Bryssel ligger
mitt i detta spänningsfält, hem för NATO och EU, vilka borde vara symboler för europeisk integration,
solidaritet och tolerans. Avsaknaden av regering är dock något som de flesta belgare tar med ro, livet
går vidare utan statsmakt som lägger sig i.
Så på det hela taget är Belgien en något surrealistisk upplevelse, men jag måste också säga att det
är ett mycket trevligt land att bo i. Vädret är inte så illa, som ryktet brukar påskina, men det är sant att
man alltid måste vara beredd på regn. Maten är bastant och god, ölet och chokladen i världsklass och
folket här har självdistans och humor – det kan behövas.
av Martin Bodin
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Fotbollslaget från Björkå lyckades i slutminuten att få in en vinnande balja mot Undrom.

Prestigemöte i fotboll mellan Björkå och Undrom
Jämn och hård match mellan f d fotbollsstjärnor utkämpades inför hundratalet åskådare
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F

redagen den 18:e juli spelades en vänskapsmatch i fotboll mellan Björkå IF och Undroms IF i
Björkåbruk. Det var andra året i rad som en sån här match arrangerades och den som ligger är
bakom Christer Sjögren från Björkå.
Lagen bestod av herrar i varierande ålder, dock ingen längre aktivt spelande. Entusiasmen
och spelglädjen var det inget fel
på, vare sig hos spelare eller publik. Björkå började bäst och
ledde snart med 2-0. Först i sista spelminuten, av första halvlek, kunde UIF reducera till 2-1.
I den välbehövliga pausen kunde man förse sig med kaffe, eller en korv med bröd, som fanns
till försäljning. I andra halvlek
hade UIF fått upp farten och
kunde snabbt ta ledningen med
3-2. Denna ledning kunde de
behålla ett bra tag tills Björkå Ca 100 åskådare hade samlats kring fotbollsplanen i Björkå.

FOTO: PER HÄGGBLAD

spottade upp sig och kvitterade till 3-3. Därefter verkade det länge som om matchen skulle sluta oavgjord, men med en minut kvar fastställdes slutresutatet till 4-3 till Björkås favör.
Både spelare och publik, som tillsammans uppgick till ca 100 st, var nöjda med arrangemanget och
hoppas på en ny match nästa år. Domare var Nisse Arvidsson, en f d Långselebo numer bosatt i Sigtuna. Noteras kan att UIF för övrigt vann matchen 2007.
av Laila Lindholm

FOTO: LENNART BERGSTRÖM

Trots bra spel lyckades inte Undromslaget att även i år vinna den prestigeladdade matchen.

Så här såg bygdegården ut 2004, när den avporträtterades strax innan sin långa flytt söderöver.

Bygdegården i ny förpackning
Boteå bygdegård lever idag ett nytt liv i trakten mellan Södertälje och Nynäshamn

I

nom de lokala organisationerna Bondeförbundet, Svenska Landsbygdens Kvinnoförbund och
Svenska Landsbygdens Ungdomsförbund hade en tid funnits tankar på att skaffa ett hus att använda som bygdegård. Tillfälle till detta kom sommaren 1941 genom att fastigheten Undrom 2:6,
13

av Lennart Bergström
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ägd av Alfred Gustaf Agrells dödsbo, blev till salu. Vid den tiden fanns det inte någon bygdegårdsförening och i avvaktan på att en sådan skulle bildas, köpte Petrus Sundberg och Arne Östlund fastigheten i juli 1941 och överlät den sedan den 10:e december samma år till Boteå Bygdegårdsförening,
vilken ovannämnda lokala organisationer hade bildat i september.
Bygdegårdsföreningen upplevde nu vad man kan kalla en ”blomstringstid”, mycket tack vare de årliga festerna vid den nya bygdegården, där ofta någon populär, rikskänd orkester spelade till dansen på
den nyuppförda dansbanan, Almstedt-Lind kvartetten var en av dem. Det var också framträdanden
av kända sång- och musikartister, bl a Jokkmokks-Jocke. Under festkvällarna spelade även den lokala amatörteatergruppen ofta upp något teaterstycke. Många Boteåbor har säkert minnen från den tiden.
Under senare hälften av 1950-talet upphörde denna verksamhet och skälet till detta var säkert flera,
men ett av de tyngsta var nog svårigheten att få den vinstgivande, trots den stora mängd idéellt arbete
som lades ner på arrangemangen.
De följande två årtiondena var uthyrningsverksamheten rätt omfattande, men även den avtog mot
slutet av 70-talet och 1985 såldes så fastigheten till Olle och Ruth Altin, som under några år drev loppmarknad i huset.
När även den verksamheten upphörde, såldes huset för rivning och köptes
av Roland Öhgren från Sorunda, en ort
mellan Södertälje och Nynäshamn. För
tre år sedan gick ett par lastbilar söderut lastade med det rivna timmerhuset och
idag är Bygdegården uppbyggd på en
kulle i Sorunda, för att åter vara ett bostadshus som det ursprungligen var.
Mycket arbete återstår på huset, framförallt invändigt, men när det blir färdigt
kommer det nog att vara ett av de pampigaste i dessa trakter.
Slutligen ett tack till Boteå Bygdegårdsförening för lånet av protokollsbok och övrig dokumentation.

Boteå gamla bygdegård har fått sig en rejäl ansiktslyftning sedan den kom på plats i Sorunda.
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Sommargästen Torbjörn Boman uppskattar verkligen lugnet och fridfullheten i Boteå.

Boteå härbärgerar en ansenlig
mängd av sommargäster
Två av dessa sommargäster är Torbjörn och Pirkko Boman från Oxelösund

M

ånga vittnar om att Boteå är en fantastisk plats att bo och verka i. I Botebladet har vi, då och
då, förmånen att presentera den kategori Boteåbor, som inte är permanent boende i bygden,
utan som endast bor här periodvis under året. Ett exempel på sådana bybor är bl a Torbjörn
och Pirkko Boman, som sedan i mitten av 1970-talet – vår, sommar och höst – brukar hålla till i Boteå.
Deras lilla torp, som går under namnet Bomanstorpet och som är ett s k Per-Albin torp, ligger invid
vägen mellan Gålva och Allstahu.
Faktum är att Torbjörn faktiskt är född i Undrom, närmare bestämt i Vidar Sjöströms f d hus, där
han bodde åren 1943-1947 tillsammans med föräldrarna och syskonen Reidar och Birgitta. Torbjörn
berättar att det var hans farföräldrar, Per-Olov och Magna Boman, som byggde Bomanstorpet 1936.
När farföräldrarna dog i början på 1950-talet, övertog Torbjörns pappa Bertil huset. Som lite kuriosa
kan vi berätta att Torbjörns farfarsfar var klockare i Boteå kyrka och att han året 1875 föll ned från
trapporna, i den s k klockstapeln, och tyvärr inte överlevde fallet.
1947 flyttade Torbjörns familj till Svanö. Kontakten med bygden behöll han dock och han kom att
tillbringa flera somrar hos familjen Petrus och Ester Sundberg (Botebladets medarbetare Erik Sundbergs föräldrar) i Allstahu. Som fjortonåring fick han jobb på Svanö Sulfitfabrik, där han blev kvar
fram till 1963, då militärtjänstgöring i Sollefteå stod på programmet. Efter muck fick Torbjörn jobb på
järnverket i Oxelösund, där redan hans bror Reidar med fru bodde, och flyttlasset gick därmed söderut. Där kom han att träffa sin blivande hustru Pirkko och under åren har familjen utökats med tre barn.
Torbjörn har, under hela sitt liv, haft ett gediget idrottsintresse och han har varit både aktiv inom fotbollen och ishockeyn. Hans största merit, på det idrottsliga området, är ett kvalspel för Nyköping till
den högsta hockeyserien. Året i fråga var 1969.
Torbjörn berättar till sist att han och hustrun trivs oerhört bra i bygden och att det alltid känns jät-tebra att
få åka hit. ”Det är en vacker bygd och vi har fortfarande kontakt med en del bekanta från förr”, avslutar Torbjörn Boman. I höst, respektive till våren, går både Torbjörn och Pirkko i pension, så möjligheten
att få se dem ännu mer i bygden torde därmed rimligtvis öka.
av Rolf Ronestjärna
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Anna Nilsson

Anna Nilsson återvände till Boteå
efter cirka 30 år i förskingringen
Botebladets porträttserie presenterar Undromsbon Anna Nilsson

A

nna Nilsson föddes i Törsta en sensommardag 1920.
Faktum är att när Botebladets utsände kommer på besök, så fattas det bara en ynka dag till hennes 88:e födelsedag. Det är dock svårt att tänka sig att Anna faktiskt har
uppnått denna aktningsvärda ålder, eftersom hon är ovanligt ungdomlig och fräsch för sin ålder. Visserligen har hon det ganska

FEM SNABBA FRÅGOR:
Mitt älsklingsplagg:
- Långbyxor.
Sån är jag:
- En positiv människa som för
det mesta är på gott humör.

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Tre föremål jag skulle ta med
mig till en öde ö:
- Mat, en tvål och ett korsord.

Anna Nilsson har förstått vikten av att hålla humöret uppe.
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Jag blir glad när:
- När barn och barnbarn kommer på besök.
Någon jag gärna vill träffa:
- Min pappa! Jag var bara barnet när han dog.

besvärligt med kroppen nu för tiden, efter personalslarv i samband
med ett besök på Sollefteå sjukhus för några år sedan, då hon tilläts falla ur sängen i samband med
att hon var nedsövd. Men trots
smärtan, och begränsad rörelseförmåga, vilar det inga ledsamheter
över Anna. ”Det blir inte bättre
av att jag sitter här och surar”,
resonerar hon klarsynt.
Anna Nilsson växte upp på föräldrarna Kristina och Pelle Sollanders lilla gård i Törsta. Pappan
var snickare till professionen, medan mamman var hemma och tog
hand om familjen och djuren på gården. Anna, och hennes två år äldre
bror Arne, fick tidigt lära sig att
hjälpa till hemma på gården. I familjen fanns även fostersonen Alvar.
Ännu större ansvar fick syskonen
givetvis ta när pappa Pelle hastigt
gick bort, medan barnen ännu var i
skolåldern. Eftersom familjen ägde
sex kor, var det en hel del bestyr

Anna och Sigge Nilsson fick nästan 60 år tillsammans.
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forts. nästa sida

Anna Nilsson har återvänt till sin hembygd, för Boteå har alltid legat henne varmt om hjärtat.
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med mjölkning och att frakta mjölken den dryga biten ut till Offersvägen. På gården fanns även en häst,
några grisar och lite höns. På samma sätt krävde den årliga slåttern en omfattande insats av syskonen.
”Pojkarna var dock, som alla pojkar på den tiden, ganska lata. Så det blev extra mycket jobb
för mej...”, minns Anna med ett litet leende på läpparna. Anna poängterar, i nästa andetag, hur svårt det
måste ha varit för mamma Kristina att bli lämnad ensam med barn och gård, men att hon också lyckades
att gå i land med det. Speciellt minns Anna, med glädje, att mamman brukade bjuda in traktens ungdomar till dans och förtäring, på den egna logen, och att det, vid dessa tillfällen, t o m kom ungdomar ända
från Bjärtrå för att dansa till den gamla vevgrammofon som stod för musiken.
Efter det att Anna hade avslutat sin 6-åriga skolgång, på Offers skola, blev hon först kvar några år
hemma på gården och hjälpte till innan hon fick plats som piga hos Johan och Ingeborg Åhlin (Halvard
Åhlins föräldrar) i Törsta, där hon likaså blev kvar några år.
En av familjen Sollanders grannpojkar hette Sigge Nilsson. Sigge och Anna var dessutom klasskamrater. Men trots deras nära kontakt under uppväxtåren, så visade de aldrig nåt större intresse för
varandra. ”Inte blev det nåt då, det var långt efteråt!”, konstaterar Anna och fnittrar förtjust. Nej,
det var inte förrän i 20-25-årsåldern som det verkligen tände till mellan de båda. I maj 1946 stod bröllopet och i princip tog det nygifta paret Nilsson genast över Sigges föräldrahem i Törsta och senare
samma år utökades familjen med sonen Åke. Elva år senare kom även dottern Mona-Lisa Polland till
världen. Åke bor idag i Härnösand, har två barn och jobbar som elektriker. Även Mona-Lisa har två
barn, men bor och arbetar som gynekolog i Jönköping.
Sigge jobbade, under hela sitt yrkesverksamma liv, som
murare och det blev därför Anna som fick huvudansvaret
för gården. I början av 60-talet bröt dock familjen upp
från Törsta och flyttlasset gick till Väja, där man kom att
bli kvar i ca 30 år. Under de åren jobbade Anna bl a på en
verkstad i Hammar.
Efter det att Sigge och Anna gått i pension, kände båda
att de gärna ville återvända till sin kära hembygd Boteå.
När de, av en händelse, fick nys om en ledig lägenhet på
pensionärshemmet i Undrom, så slog de därför genast till.
Sedan några år tillbaka är Anna ensamstående, men
hon trivs trots det bra med tillvaron. Detta mycket beroende på sina goda vänner och speciellt på sin trevlige
granne Lilly Svedin. Dagarna tillbringar hon annars gärna
med att läsa och att lösa korsord. ”Men jag får sällan ut
dom utan hjälp”, konstaterar hon skrattande. Ett visst
engagemang har hon även i Styrnäs PRO. Höjdpunkterna
i livet är när hon antingen får besöka eller får besök av
barn och barnbarn.
av Rolf Ronestjärna Anna Nilsson är en glad och positiv person.

Anna och Sigge Nilssons gamla hemman i Törsta brann tyvärr ned för bara några år sedan.
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BOTEÅPARLAMENTET

Kallelse till

Byating
Söndagen den 26 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 eller botebladet@ronestar.nu
Alla Boteåbor är varmt välkomna och vi hälsar alla, som
flyttat till Boteå under 2008, speciellt välkomna till Byatinget.

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

Flera barnfamiljer är mycket intresserade av att
flytta till Boteå. Fler barn i bygden, betyder fler
barn på Kalknäs skola, som i sin tur innebär fortsatt tryggad existens för vår kära och viktiga skola.
Just nu finns det faktiskt ett antal lediga lägenheter på Pensionärshemmet i Undrom (tre ettor).
Kanske vore detta nåt för Dig, som eventuellt har
funderat på att flytta till något mindre. Kolla gärna
med Solatum på 0620-68 28 50.

OBS. Lägenheten på bilden är dock inte ledig.
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Maria Johansson, Kristina Strand, Lennart Johansson och Eeva-Liisa Victorsson på BUG-möte.

Boteå Utvecklingsgrupp söker
lediga hus för barnfamiljer
Boteå har fått välkomna tre nyinflyttade familjer - Fler lär vara på gång

B

UG (Boteå Utvecklingsgrupp) samlades åter igen för ett möte den 2:a september hemma hos
Lennart och Maria Johansson. Efter ett kort sommaruppehåll har åter igen nya tankar och
idéer blommat fram. Det som liger närmast i tiden, är den kommande kakfrossan i oktober
som vi hoppas får ett bra gensvar (mer info om det finns på Anslagstavlan på sidan 35).
Vi har fått tre nyinflyttade familjer till Boteå sedan vi startade upp och det ser vi väldigt positivt på.
Detta arbete kommer givetvis att fortsätta och vi kommer att sätta ut nya annonser på internet. Vi vill
fortfarande ha information om hus som är lediga för eventuellt försäljning.
Ja, som sagt rullar det på, MEN vi vill gärna se lite nya ansikten på våra möten. Är Du intresserad
vad vi har på gång och kanske har några nya spännande idéer, så kom till Kalknäs skola den 1/10 kl
18.00, då vi håller nästa möte.
av Cecilia Sundström

FOTO: CECILIA SUNDSTRÖM

Flera barnfamiljer visar intresse för vår bygd. Vi behöver därför fler
hus att hyra eller till försäljning! Hör av Er till oss om Ni har något tips!
Maria Johansson 0620-321 82, Laila Lindholm 0612-602 48,
Kristina Strand 0612-600 88 & Claire Sjölander 0612-604 70

Lennart Johansson, Eeva-Liisa Victorsson och Claire Sjölander ingår i Utvecklingsgruppen.
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Intressanta möten ägde rum vid vattendepåstoppet i Undrom under cykelloppet Broarna Runt.

Massinvasion av cyklister i Boteå
Det årliga cykelloppet Broarna Runt passerade i sedvanlig ordning genom Undrom
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L

ördagen den 16 augusti gick årets upplaga av cykelloppet Broarna Runt av stapeln. Precis som
i fjol fanns Sunnerstabon Laila Lindholm på plats utanför Handlar´n i Undrom för att serva de
passerande cyklisterna med svalkande vatten. Till sin hjälp hade hon sonen Cenny, som gladeligen langade uppskattade vattenmuggar till både
törstiga tävlingscyklister och motionärer.
Även i år fanns det möjlighet för cyklisterna att
välja mellan tre olika distanser, nämligen 50, 75 och
150 km. Oavsett vilken distans som man bestämt
sig för att åka, torde det ha varit en förhållandevis
angenäm resa, även om dock flera åkare pustade
betänkligt vid vätskekontrollen i Undrom, då vädret var i det närmaste perfekt, d v s molnigt och
relativt svalt.
av Rolf Ronestjärna
Fulla muggar hos Cenny och Laila Lindholm.

Vattenhålet i Undrom var ett uppskattat inslag. Laila och Cenny vattnade törstiga cyklister.
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Byborna i Lännäs trivs i varandras sällskap och tycker om att göra saker och ting tillsammans.

Lännäsbornas årliga resa
gick i år till Hälsingland
Hamnade mitt uppe i en jordbävning

F
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ör tredje året i rad har Lännäsborna varit
ute på weekendresa och i år var det Hälsingland som var slutmålet. Som vanligt var
programmet genomtänkt och variationsrikt. För att
ge några exempel, så besöktes yxmuséet och krukmakeriet i Gränsfors, Järvsö zoo och Järvsö kyrka. På Dellenova i Hudiksvall gavs modiga bybor
möjlighet att få uppleva en jordbävning. Natten tillbringades på hotell centralt i Hudiksvall. Lännäsbornas byresa har nu blivit en uppskattad tradition, där det ges unika tillfällen till samvaro över
generationsgränserna. Byn kan dessutom stoltsera med en alldeles egen busschaufför! På vägen
hem började redan funderingar väckas om inriktningen på nästa års resa. Det blir någonting att resonera mer kring under hösten och vintern.
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Besöket på krukmakeriet i Gränsfors var intressant. Gunnar Ledfeldt och Helge Johansson kollar eggen.
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Alfred Johansson fick en ny vän på Järvsö zoo.

av Maria Johansson
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Resenärerna bjöds på många kulinariska höjdpunkter, medan vissa fick nöja sig med lite socker.

En hel del Lännäsbarn fanns också med på Fäboddagen och verkade trivas med tillvaron.

Fäboddagen i Lännäs drog folk
Uppsnyggningen av fäbodarna avslutades med välsmakande kolbullar

S
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å var det åter dags för Lännäsborna att samlas vid Lännäs fäbodar för den årligt återkommande
städdagen. Förutom städning av stugan blev slåttervallen slagen i syfte att bevara kulturmiljön.
Det var ovanligt många Lännäsbor, och personer med anknytning till byn, som samlats för att städa,
njuta av de obligatoriska kolbullarna och umgås. Vädret var gynnsamt. Solen lyste och värmde gott vilket förgyllde gemenskapen och satte extra guldkant på dagen.
av Maria Johansson

Ingemar Thulin och Per Forsman bakar kolbullar. Fäboddagen avslutades med trevlig gemenskap.
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Viola Månsson blir serverad något matnyttigt av Inga-Britt Wallin och Britt Marie Kristoffersson.

Hundraårsjubileum till minne
av Fader Tord hölls i Sånga
Sånga-Överlännäs Hembygdsförening huserar idag på Fader Tords fd gård

FOTO: ERLAND MELANDER
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T

ord Sjöberg var mannen som skänkte sin gård i Para till blivande Sånga-Överlännäs Hembygdsförening och hans intentioner lyckades. I dag finns det en livaktig hembygdsförening som
vårdar den gamla gården från 1700-talets senare decennier och tar tillvara bygdens intressen.
Den 12:e april firades ett 100-årsjubileum till minne av hans födelse.
Tord var född den 9 april 1908 i Härnösand, prästvigdes där 1934 och tillbringade de första åren
av sin prästgärning i Dal. 1942 flyttade han till Anundsjö, där verkade han fram till sin pensionering
1973. Innan dess hade han från Lantbruksnämnden förvärvat den avstyckade gamla gården i Para
och såg nog som sin uppgift att, med sitt tekniska kunnande, uppfinningsrikedom och sina idéer, sätta
den gamla gården i stånd.
Till jubiléet mötte ett stort antal människor upp
som minns den originelle prästmannen, som verkade här i trakten efter sin pensionering, så länge hälsan stod honom bi. Från Anundsjö kom grånade
medlemmar från den ungdomsgrupp han en gång
startat och som alltfort träffas och håller samman.
Hembygdsföreningen stod för förtäringen under
trevlig samvaro i Församlingshemmet. Efter nedläggning av blommor på Sångas s k Prästgrav
firades mässa i kyrkan som avslutning på en dag i
Fader Tords anda.
av Lars Ericson Prosten Lars Ericson berättade om Fader Tord.

Jubileumets deltagare samlades vid den s k Prästgraven på Sånga kyrkogård och lade ned blommor.
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Tillsammans med tillresta konfirmander firade Undromsbon Bo Asplund (t h) jubileum i Boteå kyrka.

Sommarsöndag i Boteå lockade
människor från när och fjärran
Sista tjänsteuppdraget i Boteå för prästen Karen Martens innan flytten till Södertälje

A
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ndra söndagen i juli arrangerade Boteåkören och Boteå Hembygdskommitté traditionsenligt,
och för 31:a året i följd, ”Sommarsöndag i Boteå”, en kyrk- och hemvändardag i Boteå kyrka,
med efterföljande samvaro i Sockenstugan. Ett 60-tal personer deltog, däribland sex konfirmander ur 1958 års konfirmandgrupp i Boteå, vilka alltså firade 50-årsjubileum.
Tjänstgörande präst den här dagen var Karen Martens och kantor var Fredrik Nestorsson-Pettersson. Eftersom Karen den 1:a augusti började en tjänst i Södertälje, och detta var sista gången hon
tjänstgjorde i Boteå, överlämnade kyrkorådets ordförande Bruno Bolin en liten minnesgåva och tackade
för det mycket goda samarbete som församlingen haft med henne och tillönskade all lycka med den nya
tjänsten.
Lina Melander, musikhögskolestuderande från Sollefteå medverkade i kyrkan med några sånger
och även i Sockenstugan, vid samvaron efter gudstjänsten, som hon sjöng till ackompanjemang av
Fredrik. Lika traditionsenlig som Sommarsöndag i Boteå är, så bjöds deltagarna på tunnbröds- och
halvtjockkakesmörgås med getost och getmese.
av Lennart Bergström

Hermine Sundberg ingick i förplägnadskommittén. Ylva Styrman, Anette Karlsson & Johanna Strandberg.
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Trots kyligt väder och lite regn i luften kunde kanske historiens första dop på badplatsen äga rum.

Unik dopförrättning ägde
rum på badplatsen i Undrom
Troendedop sker genom nedsänkning

I
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Filadelfiaförsamlingens barndom, på 192040-talet, hölls regelbundet dop i Ångermanälven uppe i Lökom, där Församlingen låg på
den tiden. Men det finns dock ingenting dokumenterat om att det har ägt rum dop nere vid själva
badplatsen i Undrom.
Söndagen den 15:e juni var den historiska dag,
då två av Församlingens egna ungdomar bestämde
sig för att följa Jesus och bli Jesu lärjungar.
av Rolf Ronestjärna Två dopförrättningar ägde rum på badstranden.

Titta gärna på dopförrättningen på http://www.ronestar.nu/filadelfia/sida23.htm

Populär lägerverksamhet
Några av byns ungdomar deltog i Pingstförsamlingarna i Ådalens barnläger i juni

I

Joshua Ronestjärna, Isak Ronestjärna, Joel Höglund och Ludvig Strand trivdes på Tängstalägret.
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25-talet år har Pingstförsamlingarna i Ådalen anordnat ett gemensamt sommarbarnläger. De senaste fem åren har lägret hållits på Tängstagården i Resele. Årets läger innehöll, förutom sedvanlig
Bibelundervisning, många roliga och populära inne- och uteaktiviteter.
av Rolf Ronestjärna

Ludvig och Alfred var
på besök i djungeln
I Holmsunds Tropikhus ska man undvika att slingra sig

U

nder sommarlovet gjorde vi en resa till Holmsund. Under de dagarna hann vi med en hel del, bl a en resa till
Norrlands största tropikhus. Inträdet var bara 120 kr
per familj och för det bjöds man på ormar, apor, ödlor och spindlar
i massor. Det var också trevlig personal som gärna tog fram djuren och berättade om dem. Vi fick till och med hålla i vissa djur,
men inte de dödligt giftiga, så klart! Efter besöket på tropikhuset
fikade vi en trappa upp på Nisses Konditori.
FOTO: MARIA JOHANSSON
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av Ludvig Strand och Alfred Johansson

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Ingen ormskräck hos Ludvig Strand. Alfred Johansson med en ödla. Imse vimse spindel klättrar.

Höstens nyförvärv består av stående Lucas Ljungström (f), Ali Sahibi (6:an), Sawdah Sahibi (3:an), Lovisa
Kanon Pettersson (1:an), Elin Sellgren (f), Emma Holmsten (f), Kajsa Svensson (f) och Theo Strömberg (f).

Åter nya elever på Kalknäs skola
Trots tidigare pessimistiska kalkyler kan Kalknäs skola visa upp en stor kull nya elever

N

yrekryteringen av nya elever på Kalknäs skola är fortsatt god. Under 2008 har åtta nya elever
tillkommit. I våras flyttade Ali och Sawdah till Undrom och nu i höst har även Lucas, Lovisa,
Elin, Emma, Kajsa och Theo börjat på skolan. Välkomna!
av Rolf Ronestjärna
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Alfred Johansson var en av många duktiga idrottsutövare vid tävlingarna på Kalknäs skola.
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D

etta års Kalknässpelen ägde denna gång
rum den 4:e juni. Solen stekte och svetten
dröp oavsett man var idrottsutövare eller
inte. Sommaren hade verkligen kommit och det med
besked.
Liksom föregående år tävlade barnen i en treOla Hedberg lyckades få iväg bollen långt.
kamp, bestående av längdhopp, 60 meter och kast
med liten boll. Genom ett rättvist poängsystem räknades sedan varje tävlingsdeltagares poäng ut. Pris
fick alla i form av en medalj, men de tre som fick
mest poäng, av pojkarna respektive flickorna, fick
även en glasstatyett.
Johanna Röding och Mikael Norberg hade
gjort största personliga förbättring jämfört med föregående år och fick därför ett presentkort på
Sportringen värt 200 kr.
Efter lunchrast och prisutdelning fortsatte
friidrottsdagen för 4-5-6:an. På eftermiddagen Karl-Johan Höglund och Joakim Strandberg hade en duell.
bjöds det bl a på en gastkramande höjdhoppstävling, där tävlingen vanns av Viktor Holmsten, efter att
han seglat över 1,40 m. En seger som han fick kämpa
sig till, efter en spännande duell med Markus Glanmark, efter att nästan rivit ut sig på lägre höjder.
Därefter var det kula och avslutningsvis 1 000 m.
Kalknässpelen avslutades med prisutdelning och
så kunde alla kämpavilliga friidrottsutövare åka hem,
trötta av sol och spring, men nog så nöjda med da29
gens idrottsinsats.
av Benjamin Ronestjärna Johanna Röding och Mikael Norberg hade förbättrat sig.
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Spännande dueller ägde rum vid tävlingarna

FOTO: BENJAMIN RONESTJÄRNA

Fina resultat på årets Kalknässpel

FOTO: BENJAMIN RONESTJÄRNA

Eleverna på Kalknäs skola hade, kvällen till ära, klätt sig i sina allra finaste snusnäsdukar.

Vårshowen på Kalknäs skola
fyllde gymnastiksalen
Mångatalangerträddeframochbjödpåshow

U
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nder många år har det hållits en vårshow
på Nipanskolan i Sollefteå. I år var det
dags för Kalknäs skola att prova detta
vinnande koncept.
Den 29:e maj var kvällen då vårshowen hölls i
Kalknäs skolas gymnastiksal. Och visst var gymnastikhallen överfylld av föräldrar, släkt och övriga
intresserade. Förutom ett mycket välregisserat program, av kulturskolans talangfulla musikelever, innehöll det fullspäckade showprogrammet de mest
oväntade och imponerande talanger.

Ludvig, Anton och Joel hade saxparty ihop.
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forts. nästa sida Blockflöjtspel med bindel kräver en del övning.

Oskar Holmsten visade sina färdigheter på guran.
29

Är månne Cenny Lindholm en ny Marcel Marceau. Anton Bergman visade prov på bollkänsla.

Katrins falukorv (4 port.)
Ingredienser:
Halv falukorvsring
Ca 10 katrinplommon
Ca 2 syrliga äpplen
300 gr krossad ananas
Senap
Såsen:
1½ dl matgrädde eller kaffegrädde
½ msk soja
4½ msk ketchup
Ca ½ dl ananasspad

Botebladets 14:e recept är inlämnat av Karin Fahlén, som jobbar
i köket på Vallänge Servicehus.
Samtliga ingredienser finns att
köpa hos Handlar´n. Lycka till!
P.S. Välkommen att bidra med
ett eget recept!

Gör så här:
1.) Skär korven i skivor och lägg i en smord form. Bred på senap.
2.) Skala och skiva äpplena och stoppa en skiva mellan varje korv skiva.
3.) Sila och spara spadet från ananasen. Lägg katrinplommonen och ananasen ovanpå korven (om önskas kan man lägga ett varv till).
4.) Rör sedan ihop såsen och häll över korven och strö slutligen ströbröd
över allt.
5.) Grädda därefter i ugn i ca 30 minuter på 224 C°. Servera med kokt
potatis (eller potatismos) och en sallad.
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Först sjöng F-1-2:an allehanda vitsiga slagdängor, med sina huvuden täckta av snusnäsdukar (för att se lite
sjörövarlika ut, gissade jag, eftersom de sjöng flera sjörövarsånger). Sedan vågade 2:an det våghalsiga i att
spela blockflöjt med förbundna ögon (den som läste Botebladets vårnummer, kommer kanske ihåg att de vid
julavslutningen blåste blockflöjt med sina näsor).
Kulturskolans musikelever fick genom hela
kvällen visa prov på sina musikaliska färdigheter.
Även flera sångnummer hölls, både duetter som solon.
De oväntade talangerna då? Jo: Rebecka Ledin
som hoppade hopprep på styltor, Cenny Lindholm
som mimade, Markus Norberg som utförde trollerikonster, Anton Bergman som jonglerade med fotbollar och Ludvig Strand som sjöng Elvis. Alla
dessa talanger, och mer därtill, bjöd denna kvälls
show på. Det hela var alltså en lyckad afton. En show
helt enkelt.
av Benjamin Ronestjärna Rebecka Ledin hade växt en del sedan sist.

KATRINS
FALUKORV

Boteåparlamentet har vid flera tillfällen efterlyst information om bygdens föreningar, dock
utan större framgång. Om Er förening därför saknas på nedanstående lista är detta därför
förklaringen. Välkommen därför att komplettera föreningslistan på botebladet@ronestar.nu
Björkådalens Byggnadsförening - Sten Häggblad 0620-330 52
Björkådalens IF - Per Häggblad 0620-330 58
Björkåns Fiskevård - Mikael Berg 0620-303 01
Björkå Samhällsförening - Björn Webjörn 0620-321 42
Björkå PRO - Pia Hedberg 0620-320 44
Botaton - Catarina Edén 0612-603 02
Boteåbygdens Lottakår - Ella Bergman 0620-321 78
Boteå Båt o Bad - Ulf Lhådö 070-587 43 56
Boteå Centern - Inga Bodin 0612-603 45
Boteå Filmstudio - Karl-Göran Hansson 070-311 42 40
Boteå Fiskevårdsområde - Lennart Bergström 0612-603 97
Boteå Hembygdskommitté - Inga Bodin 0612-603 45
Boteå Kyrkoråd - Bruno Bolin 0612-604 74
Boteåkören - Märit Löfgren 0612-601 80
Boteå Skoterklubb - Per-Åke Göransson 0612-602 02
Filadelfiaförsamlingen - Rolf Ronestjärna 0612-601 21
Hästbruk i Boteå - Claudia Linde Persson 0612-603 06
Högforsåns Intresseförening - Stefan Andersson 0612-604 45
Jaktskytteklubben - Lennart Bergström 0612-603 97
LRF - Thomas Sundberg 0612-603 90
Nonstop Kören - Ella Bergman 0620-321 78
Sollefteå/Kramfors Spelmansvänner - Anna-Dea Sundin 0612-604 26
Sunnersta Folketshusförening - Vaktmästaren 070-547 45 42
Sånga-Överlännäs Hembygdsförening - Pia Hedberg 0620-320 44
Undroms IF - Anders Bodin 0612-603 33
Överlännäs Kyrkoråd - Ingemar Thulin 0620-320 09

Kontroversiellt, eller en bra idé?
Vi har en fungerande bygd som alla är rädda om. Vad är det som
gör att vi kan bo/leva här? Jo, arbete, skola, affär, äldreboende/
vård, föreningsliv m m.
Många pratar och diskuterar om vad vi ska göra för att bevara
denna bygd…men sen då? Mina tankar har jag framfört till Boteåparlamentet och det togs emot positivt av alla. Det kan tyckas
vara en enkel väg (?), men här kommer den:
Vi har en skola som är väldigt viktig för bygden att ha kvar och gör vi inget handfast NU, så är det snart
försent. Vår skola ska vara speciell, på Kalknäs skola ska dom få; resa (studiebesök, utflykter) mer än
andra, simma och bada mer, bättre utemiljö (t ex en lekmiljö som andra inte har) m m.
Men, säger någon, detta med skolan ska väl inte JAG bekosta med mer än mina skattepengar...Jo, det
borde DU som är företagare, privatperson och som på det ena eller andra sättet har pengar ”över”
kunna göra. För gör vi detta så har vi en skola som kommer att växa, tro mig. Men hur gör vi det rent
praktiskt? Hmm, ja det behöver jag (vi) nog hjälp med.
Jag är inte rik, men mitt företag och jag själv tänker vara först med att lägga in en rejäl summa.
Med vänlig hälsning

Peter Gjersvold, Törsta
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GRRR!!!
Under en av våra vackra sommarkvällar tog jag en cykeltur ner mot
Kalknäsmon, där jag mötte ett fordon jag inte sett förut. Det bar omisskännliga drag av en gammal Volvo 240, men var försedd med en liten
vindsnurra på taket och ur ett bakfönster stack det upp ett rör som det rök
väldigt ur. För övrigt rök det i stort sett överallt. Plötsligt stannade
den med en dov knall och föraren hoppade ur vilt hostande och
svärande. Det var Gubben minsann.
AG: Den bjäskans kokaren är inte tät, det är väl också själva
bällsebubben att det inte ska gå att få ordning på eländet (host,
host). BB: Hur står det till? Ni hostar ju som ett helt sanatorium. AG: Jaså, är det redaktör´n som är ute
och snokar som vanligt (host, host). Jag klarar mej nog. BB: Så ni har problem med kylaren? AG: Nej,
jag menar vad jag säger. Kokaren. Jag utvinner motoralkohol under färd. Min allra senaste uppfinning.
Det finns snart sagt inga ekonomiska möjligheter att köpa bensin i dessa tider. Priserna far iväg värre än
månraketer och snart måste dom nog låsa in bensinpumparna i kassaskåp. Jag blir så in i bänken exalterad, så jag knappt kan andas. BB: Det kanske bara är en begynnande kolosförgiftning. Ni är ju alldeles ljusröd i hyn. AG: Prat, lite rök har aldrig skadat någon! BB: Nej, LITE rök går nog bra...
AG: Hopplösa pessimist. Vänta ni bara, ser ni vindsnurran på taket. Med den omvandlar jag vatten till
vätgas samtidigt som gengasaggregatets överskottsvärme genererar kraft till destillatorn. BB: Det verkar komplicerat det där. AG: Ja, det var ju klart att ni skulle komma och racka ner på utvecklingen. På
en cykel dessutom. BB: Blir det billigare att färdas på det här viset? AG: Jajamen, jag beräknar att
kunna färdas för en kostnad av 9:50 per kilometer. BB: Det är väl ändå inte så billigt!? AG: Ha, det
kommer en tid när det blir oerhört billigt. Och det snart, väldigt snart. Läggs bensinmackarna ner i samma rasande fart som nu, så måste vi göra långresor bara för att tanka och när sen de skenande energipriserna tar fart på allvar, då kommer mitt alternativ att bli en lysande affär. BB: Ja, ja. Jag cyklar så
länge. AG: Ja, ute och cyklat har ni väl alltid varit. Ha ha (host). Har ni sett Hubert förresten? Han hoppade av i Djuped. Jag tror att han svedde pälsen lite när det small förra gången. BB: Han har nog
sprungit hem om han är klok. Den där eldbegängelsevagnen kommer aldrig att duga som transportmedel. AG: Ja, klaga på bara. Om ingen för utvecklingen framåt kommer vi att sluta på cykelsadeln allihopa, sanna mina ord. BB: Att cykla kan jag rekommendera. Man får frisk luft och motion, kan höra på
fågelsången och känna dofterna. AG: Jaadå, och förkylning och träningsvärk och stela leder. Lukten av
dynga och kraxet av kråkor. BB: Och en och annan olyckskorp kanske? Nej. nu skall jag fortsätta min
färd. Lycka till! AG: Det verkar behövas. Jag tror minsann att fyren har slocknat under pannan.
Arne Arnesson Arnes vardagsfunderingar...

VARM
KORV MÄTTAR...

Av Rolf Ronestjärna, Undrom
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FAST
BARA MAGEN!!!
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Förra numrets kryssvinnare blev Lisbeth Gustafsson i Valla. Grattis! Orden i de grå bildbanden skickas till Erik Hoppe, Stöndarbrännan 339, 881 95 Undrom och ska vara framme senast fredagen den 24/10. Lösning och vinnare publiceras på Handlar'n
och på http://xerxx.se/bote måndagen den 27/10 + även i nästa Botebladet.

EN
VINNER
BOKEN!

av Erik Hoppe
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EFTERLYSNING

September-maj
Mån-fre 10-19
Lör-sön 10-15

Botebladet efterlyser

I

Lördagen den 1 november kl 11-16
på Sunnersta Folkets Hus

I

N

Lördagen den 8 november smäller det
Älgmiddag på det gamla sättet
Dans
Håll utkik i Era brevlådor
och på anslagstavlor!
Arr: Föreningar/Organisationer
i Boteå gamla kommun

19:00
18:00
19:00
14:00
18:00
18:00
18:00
14:00
18:00
19:00
18:00
14:00
18:00
11:00
19:00
14:00
18:00
19:00
14:00
18:00
11:00

Överlännäs förs.hem
Boteå kyrka
Boteå sockenstuga
Vallänge
Överlännäs kyrka
Boteå kyrka
Boteå kyrka
Vallänge
Överlännäs kyrka
Överlännäs förs.hem
Boteå kyrka
Vallänge
Överlännäs kyrka
Boteå kyrka
Boteå Sockenstuga
Vallänge
Överlännäs kyrka
Överlännäs förs.hem
Vallänge
Överlännäs kyrka
Boteå kyrka

hans läka
.
vermuséet i Arjeplog
välkomnar!
Boteå församling

I

I

I

I

Församlingsafton
Söndagsmässa
Öresmöte med Karin Flinkfeldt
Mässa
Dragspelskonsert med Ottar Johansen, andakt
Gospel - All for One och Erica Sjödin
Familjemässa
Andakt
Skördegudstjänst
Församlingsafton
I
Söndagsmässa
Mässa
Musikgudstjänst
Högmässa
Sockenstuga
Öresmöte Boteå
Öresmöte
ptember 19.00
Andakt
Tisdagen den 23 se r lång tid arbeSöndagsmässa
m unde
Karin Flinkfeldt, so
Församlingsafton
Arjeplog, berättar om
Mässa
tat på Silvermuséet i
,
n” Einar Wallqvist
Söndagsgudstjänst
”Lappmarksdoktor
lgnad av Si
Adventsmässa
rgärning och uppbyg

Med reservation för ev. ändringar. Se även predikoturer
och övrig annonsering i Tidningen Ångermanland.
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19/9
21/9
23/9
25/9
28/9
4/10
5/10
9/10
12/10
17/10
I 19/10
23/10
26/10
1/11
4/11
6/11
9/11
14/11
20/11
23/11
30/11

I

I

I

Gudstjänster i Boteå och Överlännäs

I

I

I

Anmäl Dig senast den 25/10 till
Laila Lindholm 0612-602 48
lailalindholm@telia.com

I

I

u är det dags att anmäla sig till årets Hantverksmässa! Vi söker Dig som utför något hantverk. Du kan sälja, ställa ut eller
visa upp någon intressant teknik. Du kan vara ung
eller gammal, man eller kvinna - alla är välkomna!
Mässan är den 1 nov kl 11-16 på Sunnersta FH.

I

I

Hantverksmässa

I

I

Botebladets medarbetare Kerstin Sjögenbo ämnar att göra ett reportage om
de butiker som funnits i Boteå. Vi söker
därför gamla fotografier på butikerna.
Kontakta Kerstin Sjögenbo på 0612-600 87
eller maila till botebladet@ronestar.nu
I
I
I

Välkommen!
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I

I
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Vintertider hos Handlar´n:
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I

I

I I

I

I

I

BARNGYMNASTIK

GREEN HOUSE o ORIFLAME

I

I

I
I

I

I

I
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Stor kakfrossa
Lördagen den 11 oktober planerar vi en stor kakfrossa på
Sunnersta Folkets Hus!
Anmälan om att bidra med en kaksort senast den 3/10. (Minst
20 st "bagare" behövs för att vi ska genomföra evenemanget).
Man behöver inte vara Botebo för att delta!
Klockan 14.00 lördagen den 11/10 öppnas dörrarna till det
stora kakkalaset! 40 kr/familj för kaffe, te, saft och fikabröd.
Ingen föranmälan för att komma och fika! Eventuellt överskott kommer att användas för att stödja Boteås Utvecklingsgrupps (BUG) omkostnader i dess utvecklingsarbete.
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Lördagen den 11 oktober
kl 14 på Sunnersta Folkets Hus
I

Håll utkik efter den
rykande färska
Boteå t-shirten i
butiken nära Dig!
Finns att köpa hos
Handlar´n någon
vecka in i juni för
endast 50 kr/st.
Finns i flera färger och
i de flesta storlekar.

lera barnfamiljer visar intresse för vår bygd. Vi
behöver därför fler hus
I I att hyra eller till försäljning! Hör av Er till oss om Ni har något tips:
Maria Johansson 0620-321 82
Laila Lindholm 0612-602 48
Kristina Strand 0612-600 88
I
I Claire Sjölander 0612-604 70
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Boteåtröjan
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visar de senaste höstnyheterna inom mode
och hudvård i Butik Sköna Rum (f d postlokalen) sista onsdagen i månaden med
start den 24 september kl 19.00.
Vi bjuder på fika!
Varmt välkomna
Kristina & Claire

Datum: 17/9 Tid: 18-19
Plats: Kalknäs skola Ålder: 3-6 år
Välkommen!
Kristina, Cecilia och Therese

Gamla exemplar av
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Botebladet
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med Din dator!?
Hör av Dig till mig.
Jag fixar det mesta.
Jakob Ronestjärna
0612-601 21
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I Behöver Du hjälp I

I

Anmälan till kristinastrand@hotmail.com, 0612-600 88
eller Maria Johansson, rista510@hotmail.com, 0620-321 82
I

Söndagen den 26 oktober kl 18.00
Bettans Konferenscenter i Stöndar
I

till salu för 10 kr/st
0612-601 21 eller
botebladet@ronestar.nu

Se annons sidan 19
för ytterligare info!
I

35

B

FÖRENINGSBREV

Boteå, centrum av världen?

E

n sommardag för 31 år sedan anlände den blå flyttbussen till Kvarna på
Törsta. Vi lämnade den stora staden Östersund för att leva våra liv på landet i Undrom. Första åtgärden blev att lägga ett nytt lock på den gamla
brunnen. Själva kvarnen var bara ett skelett, men boningshuset var rejält, så
också familjen som redan bodde där. ”Går det verkligen att bo i det där gamla
huset?”, var det många Botebor som undrade och vad är det för ett konstigt folk
i näbbstövlar som flyttar hit? Många vackra gamla timmerhus stod tomma, folket
hade flyttat till städerna. Urbaniseringen härjade. De som valde att stanna var
ett tappert, men åldrande släkte. Ett av de vackra husen blev så småningom vårt
nya hem, där barnmorskan, skräddaren och telefonväxeln varit inhysta. Vi fick en
historielektion när Teo förklarade skillnaden mellan bönder och arbetare för
oss. Lönearbeta fick vi göra i Sollefteå. Vägen till Sollefteå tog 40 minuter att
köra, utom på våren då den mest liknade en oplöjd åker. De tre livsmedelsaffärerna kämpade för sin existens och bageriet stängde så småningom. Boteås glansdagar som egen kommun var över.
Ganska snart visade det sig att det var fler som kommit på idén att byta ut
stadens cement mot grönskan och ett lugnare liv i Boteå. Ordet för dagen var
självhushållning. Det fanns också många Botebor som vägrade ge upp och kämpade för att byn skulle leva. Tur var det! Det blev en hälsosam befruktning mellan
det gamla Boteå och det nya som inflyttarna förde med sig. Insikten att om
något ska hända så får vi ordna det själva, gav stort självförtroende, inte bara
för oss som personer utan för hela bygden. Mycket har hänt under åren. Folk har
skapat sysselsättning, husen är befolkade, skolan och affären finns kvar och
folk verkar trivas. Bygden lever och utvecklas, mycket tack vare att det finns
eldsjälar som oförtröttligt kämpar för bygdens levnad. Var rädd om dom! Åren i
Boteå, fram till -96 har verkligen gett många goda vänner, minnen och många
härliga upplevelser. Mycket musik, teater, vänner och goda grannar och en uppväxt för barnen som inte saknade något. När flyttlasset sen gick till Sollefteå,
för 14 år sedan och därefter Nyadal, kunde jag känna en saknad, men framför
allt tacksamhet för åren i Undrom. En erfarenhet jag tog med mig är att allt är
möjligt om man går ihop med andra och kulturen är många gånger det kitt som för
människor samman, åsså fotbollslaget förståss. Döm om min förvåning. Det finns
en samhällsförening i Nyadal som är ganska aktiv. Det finns flera centra i
världen!
Från en Botebo i förskingringen
Många hälsningar

Lars Ehrnström
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