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På fredagskvällarna är det Fritidsgård på Kalknäs skola. SIDAN 8

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

FOTO: CECILIASUNDSTRÖM

Fritidsgården har
alltid fullt hus

SIDAN 3

V

älkommen att ta del av ännu
ett nummer av Botebladet!
Som vanligt har det inte varit någon som helst brist på alla
de positiva saker och händelser
som förtjänar att lyftas fram i vår
bytidning.
Bygden är verkligen på frammarsch och det är oerhört intressant och givande att få vara med i
detta fantastiska och välsignelserika sammanhang. Det ska bli
spännande att se vad framtiden
har i sitt sköte. Allt är möjligt för
den som tror och vågar ta ett steg
i tro. Tack alla Ni fantastiska människor, som på olika sätt satsar
tid och kraft för att föra utvecklingen framåt i vår fina bygd! Ensam kan man många gånger känna sig både svag och kanske maktlös, men när vi går och verkar tillsammans, förmår vi att uträtta storverk och förändra vår situation och
framtid.
Än en gång många tack för alla
fina bidrag till tidningen och för
alla tips. Allt fler börjar ta ansvar
för tidningens innehåll och framtid och det är otroligt roligt och
inspirerande för oss som redaktion. Fortsätt därför gärna 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.
Redaktionen kan Ni nå på nedanstående telefonnummer eller
genom att maila till
botebladet@ronestar.nu
Nästa nummer av Botebladet
kommer ut vecka 22-23 och sträcker sig augusti månad ut.
Ha en underbart välsignad vår
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
2

PRESSTOPP
NÄSTA BOTEBLAD
fredagen den 22/5 2009
Notera detta datum
i Din planering!
Äntligen…

N

u är den stränga vintern över, för kallt har vi
då verkligen haft det. Men nu så börjar den
härliga tiden, med soliga och varma dagar, då
man kan vara ute långa stunder utan att frysa näsan
av sig.
Skönt att kunna åka skidor eller ta en lång promenad eller varför inte en långtur med skotern och isfiska lite och hoppas på den goda fiskelyckan.
Dagarna blir ljusare och vårfåglarna är snart här,
ja, kajorna har ju i alla fall redan kommit. Och även
om deras läte inte förknippas med vacker vårfågelsång, så känns det ändå som om vi är på väg åt rätt
håll.
Och i dessa tider, när världen ser ut som den gör,
med arbetslöshet och pengakriser, så känns ändå allting lättare när våren kommer. För man blir ju så mycket
gladare och piggare och allt som har känts ganska hopplöst känns nu inte lika hopplöst som det gjorde när
det bara var mörkt och kallt.
Och i den här lilla byn, på den stora vida kartan, lever man med den tron att allting är möjligt, och det är
ju bevisat med alla nya och underbara familjer som
har berikat vår by. Jag hoppas ni kommer att trivas
och att ni känner er lika välkomna som jag gjorde och
fortfarande gör. Jag kommer ju nämligen inte heller
från den här underbara platsen, utan ifrån Nyland.
Snart har det gått 16 år sedan jag flyttade hit. Tänk
vad tiden går fort, för jag känner mig ju inte så gammal eller…!?
Nej, det känns som om våren är här och det är
underbart. Den här helgen ska vi ha
ett pulkarace med våra barn och våra
grannar och laga mat över öppen eld,
mysa och bara rå om varann. Och jag
tänker vinna, i alla fall försöka göra
det.
Soliga kramar från

Elaine Norberg
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Tack vare försäljningen av Handlar´nhuset i Undrom är butikens framtid tillsvidare tryggad.

Handlar´nhuset har sålts till
Undroms IF för en krona
De nya butiksinnehavarna är mycket nöjda och ser nu hoppfullt på framtiden

B

oteå Konsumtionsförening, som har ägt det s k Handlar´nhuset i Undrom, har sedan Gunilla Häggström, Handlar´ns förre ägare, tog över butiken 1998, i princip varit förvarad i malpåse. Med åren har dock renoveringsbehovet av fastigheten blivit allt större, något som har
blivit ett växande och svårlöst problem för butikens nya ägare. När det sedan visade sig att det fanns
möjlighet att söka bidrag för renovering av fastigheten ur Länsstyrelsens Vattenregleringsfond, med
reservation att det var en förening som stod som ägare för den, väcktes tanken att låta någon av byns
föreningar ta över huset för en symbolisk summa. Undroms IF, bygdens största förening, visade sig vara villig att axla det ansvaret och på ett medlemsmöte för Boteå Konsumtionsförening, den 7:e december på Sunnersta Folkets Hus, klubbades beslutet enhälligt igenom.
av Rolf Ronestjärna
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Lyssna gärna på en radiointervju med Gunilla Häggström från 1998 på http://www.ronestar.nu/filadelfia/sida5b.htm

Bl a Bert-Olov Bostedt, Marie-Louise Andersson och Ulf Lhådö var med på det historiska mötet.
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Butiksinnehavarna Dan och Liselott Schöllin belönades med ett diplom och en vacker ljusstake.

Dan och Liselott Schöllin, på Handlar´n, belönades för sina insatser
I hård konkurrens tilldelades de priset som Årets Handlare i Sollefteå kommun

P

Lyssna gärna till en radiointervju med Liselott Schöllin
på http://www.ronestar.nu/filadelfia/sida5b.htm Kommunen hade ställt till med fest för alla nominerade.
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å Sollefteå kommuns hemsida kan man läsa följande: ”Varje år delas priset Årets Företagare
ut i Sollefteå kommun. I år kommer detta att ske den 26 februari.” Vem kan då bli årets
företagare? Det bestämmer allmänheten genom att lämna in nomineringar inför årets företagskväll. En jury går sedan igenom alla förslag och motiveringar innan de slutligen utser de olika vinnarna.
Följande kriterier bör beaktas vid nominering:
 Visat prov på att vara särskilt kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras. 
 Vara en god


 De ska äga
förebild. Deras huvudsakliga sysselsättning är att aktivt driva företaget i Sollefteå. 
 De får inte ha några betalningsanmärkningar.
företaget. 
Priset delas ut i sex olika kategorier och i den för året nya kategorin, Årets Handlare, hade Dan och
Liselott Schöllin, Undroms Handel, nominerats. När prisutdelningen på Hullsta gård gick av stapeln
stod det klart att man också vunnit. Juryns motivering löd: ”Liselott och Dan Schöllin flyttade hit från
södra Sverige för att överta lanthandeln i Undrom. Målmedvetet och med utökad service har duon
charmat lokalbefolkningen och breddat kundbasen. En rolig utveckling i en tid då många branschexperter
hävdar att små enheter inte har en chans.”
”Det är jätteroligt!”, säger Liselott, och
skiner i kapp med solen, dagen efter galan när
hon och Dan är tillbaka i affären igen och har
dukat upp med kaffe till alla för att fira. ”Det
var nästan som en Oscarsgala, med trumvirvlar och pampigt värre. Kommunalrådet gratulerade och sa att vi bidrar till att
bygden uppmärksammas.”
av Erik Sundberg
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Glädjen och tacksamheten över det stora tårtkalaset var stor bland eleverna på Kalknäs skola.

Kommunen bjöd Kalknäs skola
och BUG på ett stort tårtkalas
Sollefteå kommun uppskattar det arbete som Boteå Utvecklingsgrupp har lagt ned
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Claire Sjölander och Svenerik Eriksson mumsade.

FOTO: KRISTINA STRAND

I

förra numret av Botebladet konstaterades att Boteås positiva befolkningsutveckling, och stora engagemang för att få barnfamiljer att flytta hit, inte har gått obemärkt förbi. Både riks- och lokalmedia har nämligen rapporterat, och förundrats
över, fenomenet Boteå.
Nu har även Sollefteå kommun fått upp ögonen för framgångssagan Boteå och för att uppmärksamma detta, och för att gratulera till framgångarna,
bjöd Barn- och skolnämnden Kalknäseleverna och
Boteå Utvecklingsgrupp på tårta onsdagen den
11:e mars. Nämndens hälsning till tårtkalaset löd:
Till BUG. Tack för Ert engagemang och goda arbete för bygden, förskolan, och skolan i Kalknäs!
av Rolf Ronestjärna Kön till de eftertraktade tårtorna var lång.

Barngympabarnens föräldrar lät sig väl smaka.
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Åsa Strandberg, nye bibliotekarien på Kalknäs skola, trivs oerhört bra med sitt nya jobb.

Biblioteket i Undrom har fått
en ny bibliotekarie
Den 13:e januari fick biblioteket och Kalknäs skola
en ny bibliotekarie, som skall vikariera för tjänstledige Inga-Maj Höglund
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E

n härlig tisdagseftermiddag begav vi oss till Kalknäs för att ta
reda på mer om henne. Snön låg som ett oändligt täcke över
denna delen av världens bästa land, Norrland och eftersom
det var kallt ute, kändes det skönt att få komma in i värmen i de
mysiga lokalerna. Med reporterblocket, och kameran i startposition,
begav vi oss nedför trapporna till biblioteket. Där bland hyllorna
med barnböcker fann vi henne. Hon heter Åsa Strandberg och kommer från Åsmon, där hon bor med sin familj, som består av make,
två barn och två hundar.
Åsa arbetade 23 år i hemtjänsten, men efter en skada fick hon
arbetspröva och valde då att prova på att arbeta som bibliotekarie.
Förutom att flitigt pendla till Kalknäs skolas bibliotek, är Åsa också
på Nipanskolan och på Ön i Forsmo.
Åsa har många strängar på sin lyra, hon har bl a tagit jägarexamen och drar därför gärna ut och jagar hare. Dessutom handarbetar
hon, bakar och lagar god mat till familjen, som får mycket av hennes
lediga tid. Hon älskar förstås böcker och att läsa. ”Detta är himmelriket för en som älskar böcker!”, säger Åsa och berättar att
hon ser det som en ynnest att få arbeta på biblioteket. ”Jag trivs
som fisken i vattnet”, fortsätter hon och det riktigt lyser om denna Åsa botaniserar bland hyllorna.
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goa, glada lilla människa. ”Jag stortrivs med alla barnen här”, säger hon vidare och det märks tydligt
att hon är rätt person på rätt plats. Förutom att vara i biblioteket, så går Åsa även runt i klasserna och
har sagostund, pratar om böcker och har bibliotekskunskap, ett av ungarna mycket uppskattat inslag.
När barnen har bibliotekskunskap får de lära sig hur det går till på ett bibliotek, hur man lånar böcker,
var olika böcker finns och annat nyttigt.
Åsa visar oss runt i lokalerna, där ordning och reda råder. Vi slås av hur mycket böcker som ryms
där och vi konstaterar att det är en oas för bokmalar. Vidare berättar Åsa att det finns böcker med lite
större text, för de som har lässvårigheter, och även ljudböcker till utlåning.
Avslutningsvis hälsar Åsa Strandberg alla hjärtligt välkomna till biblioteket, som har öppet tisdagar
kl 14-19. Vi tackar henne för en trevlig pratstund och beger oss hemåt.
av Irén Freijs

Jeanette Westlund, och övriga i Boteå Utvecklingsgrupp, inbjuder till samkväm på Sunnersta.

Boteå Utvecklingsgrupp bjuder
alla nyinflyttade Boteåbor på fika
BUG önskar skapa en mötesplats mellan nya och gamla Boteåbor

U

nder 2008 ökade invånarantalet i Boteå, enligt en tillförlitlig källa, med mer än tjugo personer
och elevantalet på Kalknäs skola med 23%, något som innebär att Boteå, med mycket god
marginal, är det pastorat som under fjolåret ökade mest inom Sollefteå kommun. Den störst
bidragande orsaken till denna befolkningsexplosion är tveklöst Boteå Utvecklingsgrupp, som har arbetat intensivt och uppoffrande med att, framför allt, få barnfamiljer att flytta in.
Lördagen den 28:e mars inbjuder BUG till s k välkomstfika, på Sunnersta Folkets Hus, för både
nya och gamla Boteåbor (se separat annons på sidan 34). ”Tanken är att dom nyinflyttade ska få
träffa varandra och att dom även ska få träffa dom gamla byborna”, berättar BUG-medlemmen
Jeanette Westlund i en intervju i Filadelfias direktsända närradioprogram den 3:e mars.
av Rolf Ronestjärna
Lyssna gärna till radiointervjun med Jeanette Westlund på http://www.ronestar.nu/filadelfia/sida5b.htm
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Kvällens höjdpunkt, på Fritidsgården på Kalknäs skola, är när barnen får tillträde till sporthallen.

På fredagskvällarna är det
fullt ös på Fritidsgården
Fritidsgården, på Kalknäs skola, erbjuder bra och meningsfull fritidssysselsättning

D
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et har blivit något av ett generationsskifte på Fritidsgården på Kalknäs skola, sedan allt fler
yngre barn söker sig dit på fredagskvällarna. ”För tillfället är det 61 barn inskrivna, men
då har vi tappat en del”, säger Lena Röding, som tillsammans med Lollo Wallblom är drivkraften bakom det hela. Denna kväll är det dock Eva Westman och Ronny Forsberg som sköter om

Det skiljer sig ganska mycket i ålder mellan de olika barnen som brukar gå på Fritidsgården.
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ruljansen och det är just med hjälp av frivilliga som Fritidsgården kan fungera så bra som den gör.
Elin, Emma, Sofia och Ylva är fyra tjejer som nästan alltid är på Fritidsgården. ”Det är jättekul att
träffa kompisar, busa, vara i gympasalen och köpa godis”, säger de i kör. En annan pojke, som heter Tobias, är här med sin syster Victoria. De har flyttat till Frånö, men de försöker ändå att komma hit
så ofta det går, för de tycker att det är så roligt här. ”Jag håller på att öva med bollen. Jag vill klara
av att nicka den tre gånger, men än så länge klarar jag bara två”, säger Tobias.
När klockan börjar närma sig halv åtta samlas ett gäng utanför den låsta dörren, som går till gymnastiksalen. Oskar Holmsten menar att denna stund är bäst, alltså när dörren låses upp, men godis är inte så
dumt det heller. När så dörren äntligen öppnas, blir det rusning in och förhoppningsvis har ”gubbarna”
(som barnen kallar dem) slutat med sin innebandy i tid denna gång. Man märker även att äldre ungdomar kommer när gympasalen öppnas och det är ganska fantastiskt att se att barn och ungdomar kan ha
så roligt ihop trots olika åldrar. Ett annat populärt ställe
är musik- och spelrummet,
där några tjejer har hamnat
i kväll, bl a Desirée och
Sandra. Vissa barn har satt
på en film och umgås i soffan, medan andra spelar
spel eller ett parti schack.
Fritidsgården öppnar kl
18 och håller på fram till kl
23 på fredagskvällarna. Det
finns bestämda tider för hur
länge man får vara där, beroende på hur gammal man
är. Alla barnen säger en sak
gemensamt: ”Det är jättekul på fritidsgården!”
av Cecilia Sundström Just den här kvällen ansvarar Eva Westman och Ronny Forsberg.

Sofia Landberg, Ylva Sundberg, Emma Bolin och Elin Sundberg trivs jättebra på Fritidsgården.
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Maria och Andy Sotiris känner sig hemma både när de befinner sig i Boteå och på Cypern.

Maria och Andy Sotiris pendlar mellan Boteå och Cypern
Maria och Andy Sotiris har haft förmånen att få leva ett omväxlande liv

U

nder en av min, och min hulda hustrus, höstpromenader råkar vi komma i samspråk med en av
Boteås färska invånare, nämligen Andy Sotiris, som av en händelse står och klipper häcken
när vi passerar utanför huset där han och hustrun Maria har sin hemvist sedan ett år tillbaka. Ett
akut behov av att damma av våra engelskakunskaper uppstår genast, eftersom det omedelbart framgår
att Andy Sotiris modersmål visar sig vara engelska. Senare visar det sig dock att Andy faktiskt behärskar det svenska språket på ett utomordentligt förtjänstfullt sätt. Efter en stunds samtal dristar jag mig att
fråga om Andy och hans fru skulle kunna tänka sig att ställa upp för en liten intervju i Botebladet, vilket
han säger sig vara positiv till. Intervjun bestäms till nästa dag.
I Andys och Marias trevliga kök, hängande över en kopp varm thé och gott fikabröd, får jag lyssna
till deras intressanta och lite ovanliga berättelse. Maria berättar inledningsvis att hon är född och uppvuxen i Nyköping, men att hon, fram till dess att hon blev tonåring, tillbringade ett antal somrar hos sin
morfar och mormor i Sprängsviken och hos sin moster och morbror Siv och Sven Sjödin i Lunde
(som sedan några år tillbaka faktiskt har sin hemvist i Utnäs).
Andy, i sin tur, berättar att han föddes i staden Oakland i Kalifornien, av cypriotiska föräldrar, och
att hans familj, p g a de oroligheter som rådde på Cypern vid den här tiden, kom att flytta en hel del under hans uppväxtår. 1954 flyttade man t ex till England och året därpå till Cypern, för att 1959 flytta till
Grekland, för att efter ytterligare ett år flytta tillbaka till USA. 1963 återvände man till Cypern och kom
att stanna där fram till 1974, då ön invaderades av Turkiet. Och eftersom Andy, och hans familj, är
grekcyprioter, och bodde på den del av ön som ockuperats av turkarna, så kände de sig nödgade att
återvända till USA p g a den kraftigt tilltagande otryggheten som rådde där de bodde. Idag finns det ca
200 000 grekcyprioter, som inte kan återvända till sina hem, utspridda över hela världen. Detta trots att
turkiska och grekiska familjer, innan den turkiska ockupationen 1974, levt sida vid sida och kommit bra
överens under århundraden.
Andy berättar att han, av en händelse, kom till Sverige sommaren 1975 för att sommarjobba
och att det var i den vevan som hans och Marias vägar korsades och tycke uppstod. I januari 1976
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gifte de sig och året därpå gick flyttlasset
till New Jersey, på USA:s östkust, dit de CYPERN
lockats av Andys syster och svåger. Andy Statsskick: Republik
2
började där jobba som designer av rör- Yta: 9 250 km
konstruktioner inom kärnkraftsindustrin, Huvudstad: Nicosia (ca 200 000 invånare)
medan Maria, som i Stockholm hade job- Högsta berg: Olympus (1 952 möh)
bat som labbtekniker på Sveriges Geolo- Invånarantal: 854 000 (2007)
2
giska Undersökning (SGU), fick jobb som Invånare/km : 92,3
labbtekniker inom den kemiska industrin. Naturlig befolkningstillväxt: 0,49%
1978 utökades familjen med sonen Vasilis, Språk: Grekiska & turkiska
1982 med dottern Johanna och slutligen Religion: Grekisk-ortodoxa kristna + sunnitiska
1987 med sonen Aris. Idag är dock samt- muslimer
Läs- & skrivkunnighet: 97,6%
liga barn utflyttade och bor tillsammans i
BNP/invånare: Ca 200 000 kr (2007)
ett hus i delstaten Maryland, där de två
Naturtillgångar: Marmor, krom, gips, salt & zink
äldsta barnen studerar på University of
Viktigaste exportvaror: Kläder, skor, potatis, citrusMaryland.
frukter, andra jordbruksvaror & läkemedel
1983 tog Andy och Maria beslutet att flyt- Valuta: Euro
ta till Cypern och de första sju åren kom Andy att jobba inom restaurangbranschen, för
att därefter bli hotellchef på sin brors hotell.
Maria var, under dessa år, hemma och tog
hand om hem och barn. 1999 blev det aktuellt för familjen att återvända till USA, eftersom de två äldsta barnen ämnade att studera
vidare. Man återvände därför till New Jersey, där Andy kom att fortsätta inom hotellbranschen, eftersom systern och svågern nu
hade införskaffat ett motell. Maria kom, i sin tur, att jobba på ett apotek och därefter inom sjukvården.
2006 kände dock Andy och Maria att det åter var dags att flytta tillbaka till Cypern och de slog sig
ned i staden Paralimni, på öns sydöstra sida. Idag driver Maria en dekorationsfirma, som i huvudsak
sysslar med bröllopsdekorationer, medan Andy frilansar lite här och där. ”Vi försöker dock att tillbringa så mycket tid vi kan här i Boteå”, säger de båda och de tycker att Boteå faktiskt påminner en
del om det tyska Bayern. ”Det är lite av ett sagolandskap. Luften är frisk, det finns gott om plats
och människorna verkar må bra och leva ett någorlunda sunt liv”, konstaterar de avslutningsvis.
av Rolf Ronestjärna

Hela familjen Sotiris är trespråkig och förhoppningsvis lär de snart även bemästra Ångermanländskan.
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Sollefteåtomten Yngve Sundqvist besökte Boteå tillsammans med dragspelaren Kent Ingelsson.

Sollefteås egen tomte besökte Boteå Sockenstuga
De snälla barn som fanns på plats fick sig en trevlig stund i tomtens sällskap

12
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S

om bekant, varar ju julen ända fram till påska.
Därför var det inget speciellt märkligt med
att Sollefteåtomten, Yngve Sundqvist, kom
på besök till Boteå Sockenstuga på kvällen tisdagen den 11:e februari. Med sig i tomtesäcken hade
han den kände och proffsige dragspelsvirtuosen Kent
Ingelsson från Sollefteå. Tillsammans bjöd de båda
på ett par timmars trevlig underhållning, där tomten
bl a sjöng ett antal gamla skillingtryck till just Kent
Ingelssons ackompanjemang. De församlade fick
även lyssna till några finstämda dragspelssolon.
Men framför allt var tomten på plats för att berätta om det behjärtansvärda arbete som han har
varit involverad i under hela 56 år. Det hela började
när Yngve, i tolvårsåldern, blev placerad på en skola
för epileptiker nere i Knivsta. Meningen var att man,
under två års tid, skulle få möjlighet att prova ut lämpliga mediciner åt Yngve. Tiden på skolan var präglad av mycket svår hemlängtan, för både Yngve och
hans kamrater, men till skillnad mot Yngve så fanns
det en del elever på skolan som inte hade möjlighet
att åka hem över jullovet. Yngve kom att känna medlidande med dessa kamrater.
Yngve hade lämnat både skägg och luva hemma.
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Efter avslutad sejour på skolan 1952, bestämde sig därför Yngve för att, kommande jul, försöka göra något för eleverna på skolan i Knivsta. Sagt och gjort. Yngve gick, helt sonika, ut på stan och köpte
lite leksaker för sina sparade pengar. Likaså snickrade han ihop några kälkar som han sedan också
överlämnade på plats.
Med åren kom verksamheten att växa alltmer och han lyckades efter en tid få till en överenskommelse, med en av Sveriges ledande leksaksproducenter, om att få ta över deras nya, men trasiga leksaker, för att komplettera och reparera upp. Så har det fortsatt under åren. Fortfarande besöker Yngve
varje år ett antal platser runt om i landet, främst rör det sig om olika barnsjukhus och särskolor.
I en intervju i Filadelfias direktsända närradioprogram den 3:e februari, inför sitt besök i Boteå, betonar Yngve att han har varit väldigt noga med
att inte förmedla någon form av krigsleksaker
eller TV-spel under åren. ”Det finns så mycket andra fina leksaker och spel för barn, t ex
Fia med knuff. Då har tre roligt och en åker
ut”, säger Yngve och skrattar.
Yngves livsgärning har också uppmärksammats från högre ort. Sommaren 1994 fick han,
för sitt arbete under alla år, nämligen ta emot
medaljen i 8:e storleken i gulblått band ur Kungens och Drottningens hand. ”Det var det största
jag har varit med om någon gång!”, konstaterar Yngve tacksamt. Likaså när kungaparet besökte honom i tomteverkstaden några år senare. Tomten Yngve Sundqvist bjöd på både sång och tal.
Det är inte förutan att man, ju längre kvällen
lider, känner en stor beundran inför Yngve Sundqvists djupa engagemang och livsgärning. Naturligtvis hade fler, precis som också mötesledaren Bruno Bolin också gav uttryck för, behövt lyssna till Yngve Sundqvists gripande och
fascinerande berättelse. Tyvärr var det dock
kanske den stränga kylans fel att en del snälla
bybor istället valde att stanna hemma i stugvärmen. Tyvärr, kan man verkligen säga, eftersom
kvällen var mycket, mycket givande.
av Rolf Ronestjärna
Lyssna gärna på radiointervjun med Yngve Sundqvist på http://www.ronestar.nu/filadelfia/sida5b.htm Bruno Bolin hälsade välkommen och avtackade.

Samlingen i Sockenstugan präglades av god förtäring, trevlig gemenskap och bra underhållning.
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Ett av få bevarade foton av Margareta Fahlén, taget i samband med hennes Dramatenutbildning 1947.

Margareta Fahlén, från Offer, tackade nej till två Hollywoodanbud
F d Offersbon Margareta Fahlén är troligtvisBoteås största export någonsin
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P

å kommunens hemsida, över kända
personer, kan vi läsa att skådespelerskan Margareta Fahlén var
mycket populär på 1940-talet. I övrigt
finns nästan ingenting dokumenterat om
henne. Desto mer finns att läsa om Ingrid
Thulin. Båda kom från Sollefteå.
Margareta Fahlén föddes i Offer den
8:e juni 1918. I övre skolåldern bodde
hon på Storgatan i Sollefteå. Efter studier hos Calle Flygare kom hon in på Dramatens elevskola 1944. Då hade hon redan medverkat i några svenska filmer. Den
första var Ungt blod. Hon gjorde 15 roller på Dramaten, mellan 1945 och 1951,
bl a i uppsättningarna Påsk, Karl XI och
En vildfågel. Bland hennes stora roller
var fästmön i Stig Dagermans Skuggan
av Mart och som Agnes i Molières Äktenskapsskolan.
Dagens Nyheter skrev att ”Hon var
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en högst intagande företeelse som visade stilkänsla, var smålustig i sin spelade naivitet och fick fram utvecklingen i rollen så att man till sist var beredd att instämma med den ständigt bedragne Arnolphe: -Hon har en sällsam makt i både
blick och närvaro”. Expressen skrev att ”det stod svalka och
ljuvhet kring henne”.
Mellan 1943 och 1953 medverkade Margareta Fahlén i 22
svenska filmer, i fyra amerikanska (filmer och TV-filmer) samt i
en dansk. Filmernas olika genrer var drama, komedi, deckare
och kärlek. Hon hade huvudroller i flera svenska filmer, i Tösen
från Stormyrtorpet (mot Alf Kjellin), i Kvinnan gör mig galen (mot Curt Masreliez), i Kvinna i vitt (mot Georg Löckeberg), i Hjärter Knekt (mot Hasse Ekman), i Min vän Oscar
(mot Åke Söderblom) och i Starkare än lagen (mot Bengt Logardt). Hon hade stora roller i bl a Iris och löjtnantshjärta,
Eviga länkar, Brott i sol, En svensk tiger, Vi flyger på Rio
och Regementets ros.
Hon spelade mot många av den tidens kända namn som Adolf
Jahr, Holger Löwenadler, Keve Hjelm, Naima Wifstrand,
Dagmar Ebbesen, Birger Malmsten, Eva Dahlbeck, Stig Järrel, Elof Ahrle, Douglas Håge, Sigge Fürst och Sture Lagerwall.
Margareta Fahlén, från lilla Offer, tackade nej till två Hollywoodanbud år 1947. Det var då hon hade så stora framgångar
vid filmen och på teatern. Hon sade även nej till anbud från Frankrike 1949 och från Italien 1952. Året 1955 gifte hon sig med
den danske skådespelaren Poul Reichhardt. I Danmark medverkade hon i filmen och i en TV-föreställning av Livet på landet från 1963. Margareta Fahlén utbildade sig därefter till läkarsekreterare i Köpenhamn.
För en generation husmödrar var Margareta Fahlén känd
från Stora Kokboken, där hon som fotomodell var en elegant
gäst i en bildsvit om hur bordsservering går till. Margareta Fahlén
avled den 28:e oktober 1978.
av Kerstin Sjögenbo

Margareta Fahlén i samband med filmfestivalen i Cannes 1953.
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Lilly Svedin

Lilly Svedin har alltid tyckt
om att hjälpa människor
I det här numret av Botebladet presenteras Lilly Svedin i Undrom

I

en av lägenheterna, på pensionärshemmet i Undrom, huserar Lilly Svedin och katten Misty. I november blir det sex år
sedan Lilly flyttade, från huset i Solum, till Panget, som det
i folkmun kallas.
Lilly har ställt fram ett dignande kaffebrödsfat åt Botebladets
familjereporter, som gör ett tappert försök att svälja ned en hel
bit av Lillys delikata sockerkaka, samtidigt som han gör sitt bästa
i att försöka anteckna de svar som Lilly ger på hans frågor.
Lilly berättar, inledningsvis, att hon föddes 1925 i Djupsjö, i
Skorped, som barn nummer två till makarna Erik och Britta
Olovsson. Pappa Erik jobbade, under hela sitt liv, i skogen och
sysslade även en del med att bygga vägar, medan mamma Britta
kom att sköta om hem och familj under hela sitt yrkesverksamma
liv. Utöver Lilly kom syskonskaran att, under åren, utökas till
fem barn, bestående av tre flickor och två tvillingpojkar. Idag
finns bara Lilly och tvillingarna kvar i livet.
När Lilly var tre år gammal flyttade familjen till ett Per-Albin
torp i Långsjön och med tiden kom hushållet att utökas med
kor, grisar, getter och höns. Syskonen fick tidigt lära sig att hjälpa
till hemma på gården. Det fanns t ex alltid nåt att göra i lagården
och vatten till djuren var man, varje dag, tvungen att hämta från
sjön, som låg knappt hundra meter från gården. ”På vintern
16

FEM SNABBA FRÅGOR:
Mitt älsklingsplagg:
- En långärmad jumper.
Sån är jag:
- Jag vill vara snäll och hjälpsam.
Tre föremål jag skulle ta med
mig till en öde ö:
- Barn, barnbarn och barnbarnsbarn.
Jag blir glad när:
- Nån kommer och hälsar på.
Någon jag gärna vill träffa:
- Min favoritsyster Ingrid.
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kopplade vi vår stora schäferhund
till kälken och lät honom göra jobbet”, minns Lilly och skrattar glatt.
Likaså fick syskonen ställa upp med
att gå till affären, som låg i Styrnäs, ca
5 km bort och på sommaren upptog
slåttern en stor del av deras tid.
Sina fem första skolår tillbringade
Lilly i Långsjöns småskola. Sista
året gick hon i Styrnäsgårdens skola. Efter det blev det ca två år i fortsättningsskola, i Styrnäs respektive
Myckelby.
Efter avslutad skolgång kom Lilly
att jobba några år hos olika bönder i
trakten, bl a i Frök och Utnäs.
I 17-årsåldern fick hon plats som
hembiträde hos en läkarfamilj i Sollefteå. Efter ett år övergick hon till
att arbeta på barnhemmet Tomtebo,
även det i Sollefteå, där hon blev
kvar i ca två år.
Därefter bestämde sig Lilly för att
flytta tillbaka hem till föräldrarna, eftersom mamman hade problem med
sin hälsa. Väl på plats i föräldrahemLilly och Erik Svedin var gifta i 54 år.
met dröjde det inte länge förrän kärleken knackade på dörren. Mannen, som hon börjat träffa, var buss- och lastbilschauffören Erik Svedin,
bördig från Prästmon, men nu boendes i Solum (Erik är dock kanske mer känd för Boteåborna som
en av byns f d brevbärare, något som han kom att syssla med de tjugo sista åren innan sin pension).
1946 vigdes de två i Styrnäs prästgård och inledningsvis kom man att dela bostad med Eriks mamma.
Senare samma år föddes sonen Lennart, idag boendes i Härnösand där han jobbar vid Samhall
Midland. Två år senare kom dottern Birgitta till världen, och hennes glada leende kan man möta i kassan på Handlar´n i Undrom. 1954 blev familjen komplett i det att
forts. nästa sida

På senare år har stickning utan tvekan varit ett av Undromsbon Lilly Svedins stora intressen.
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sonen Bo såg dagens ljus. Bosse är en välkänd och omtyckt profil i bygden, med ett stort engagemang
för och i Undroms IF. Samma år flyttade man också in i sitt nybyggda hus i Solum och under de närmaste åtta åren var Lilly hemma och skötte om hus, man, barn, ett antal kor, grisar och höns. 1962 återvände dock Lilly till förvärvslivet, i samband med att hon fick jobb på vårdhemmet i Lo. Där kom hon
att jobba kvar fram till dess att hemmet lades ned 1978.
Lilly berättar att hon alltid har känt starkt för just sjukvården och att hon tyckt om att hjälpa människor, speciellt de äldre. ”Så länge man orkar och kan, så vill man hjälpa alla. Det har alltid varit
mitt stora intresse här i livet”, säger hon med märkbar värme i rösten.
Lilly berättar att hon trivs bra i Undrom, även om hon då och då, med lite saknad och vemod, tänker
tillbaka på tiden då hon bodde i huset i Solum. En starkt bidragande orsak till att hon trivs så bra, är alla
trevliga grannar som hon har och speciellt då bästa vänninan Anna Nilsson i lägenheten intill. ”Man har
sällskap alldeles inpå knutarna”, konstaterar hon tacksamt. Faktum är att Lilly och Anna träffas varje
dag, eftersom Lilly brukar ta in posten till Anna. Dessutom brukar det bli ett telefonsamtal på kvällen. Att
dessutom sonen Bosse råkar bo i huset intill, och att de varje dag har möjlighet att äta tillsammans, gör ju
naturligtvis inte saken sämre. Även dottern Birgitta brukar komma över någon eller några dagar i veckan,
på sin lunchrast, för att få sig en bit mat. Lilly är tacksam över detta och ser alltid fram emot dessa stunder.
Det stora intresset för Lilly är givetvis familjen, där hon speciellt följer de sex barnbarnen och sju
barnbarnsbarnen med stort intresse. Eftersom Lilly dessutom tycker om att sticka, så har hon, av förklarliga skäl, aldrig behövt bekymra sig över vem hon ska sticka saker åt. På senare tid har hon dock
fått dra ned lite på stickandet, eftersom hon har haft en del problem med svullna händer. Men huvudet
fungerar, enligt Lilly, fortfarande som det ska och hon berättar att hon bl a tycker om att lösa korsord.
”Det håller huvudet klart, men ibland så lönar inte det heller”, säger hon och ser samtidigt lite pillimariskt på Botebladets utsände.
Sedan tjugo år tillbaka är Lilly även en trogen medlem i Styrnäs PRO och utöver det brukar hon
även fara ned till Lunde och spela bingo ett par gånger i månaden. Överhuvudtaget känner Lilly tacksamhet och glädje över livet. ”Man tar en dag i sänder, det är ju inte annat. Och varje dag som går,
och som man får vara med, är ju en lycka”, säger hon till avslutning och flyttar samtidigt brödfatet ytterligare lite närmare en redan stinn och mätt reporter.
av Rolf Ronestjärna

Trots att det inte var Sverige som spelade hejade Kalknäseleverna ändå så det stod härliga till.

Kalknäs skola besökte
kälkhockeyturnering

V

ecka 6 genomfördes Paralympic Winter World Cup 2009 i
i Sollefteå. Två dagar den veckan åkte elever och lärare, från
från Kalknäs skola, in till stan. Ena dagen tittade man på en
kälkhockeymatch mellan Sydkorea och Polen, medan man den andra
dagen lyssnade till ett föredrag med handikappidrottaren och Bragdguldvinnaren Jonas Jacobsson.
av Rolf Ronestjärna Jonas Jacobsson berättade.
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Bragdguldvinnaren Jacobsson vittnade om att allt är möjligt

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 också bra - dock
helst bara i nödfall. Mailadressen är som tidigare: botebladet@ronestar.nu

Boteåbygdens invånare uppmanas att ta vara på möjligheten att nominera kandidater
Nu är det åter dags för val till Boteåparlamentet. Valet äger rum den 30/4 (vid Valborgsmässofirandet på stranden och på Rixdan) och den 2/5 (utanför Handlar´n). Som vanligt är
det tänkt att invånarna, i Botebladets spridningsområde, ska nominera sin eller sina kandidater. Ju fler kandidater det blir, desto mer intressant och angeläget känns ju givetvis valet.
Glöm dock inte att först tillfråga den Du tänker nominera, om hon eller han verkligen är villig att kandidera till Parlamentet.
Nomineringslåda finns utplacerad hos Handlar´n i Undrom och sista nomineringsdag är den 15/4. Det går även bra att nominera via mail till botebladet@ronestar.nu
Parlamentet får ofta frågan om vad som förväntas av den som kandiderar och som sedan
blir invald i byalaget. En del kan nämligen ge uttryck för en viss prestationsångest, över att
man måste ha en massa idéer, om man nu skulle råka bli invald. Det finns dock bara
egentligen en sak som förväntas av de blivande Parlamentsledamöterna: Att de kommer
på det Parlamentsmöte som anordnas ca en gång i månaden.
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Björksjögänget består av Sten Häggblad, Sören Israelsson, Ulla Norenius Wikner, Per Häggblad & KlasHäggblad.

Christer Sjögren sjunger i en
av Björksjöns musikgrupper
Björksjön, byn med 40-talet fasta boende, kan stoltsera med två musikgrupper
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V

ägen till Björksjöns Folkets Hus slingrar sig genom ett snötungt vinterlandskap, för det är där
jag har bestämt möte med Björksjöns egna dansband och musikentertainers. På vägen upp dit
tänker jag att det är rätt fascinerande med två olika musikkonstellationer i den relativt lilla byn,
med sina ca 40 fasta boende året om. Men i Björksjön har det alltid funnits ett musikaliskt intresse med
början av olika revyuppsättningar och orkestrar på 50-talet. Då var en av eldsjälarna Lennart Häggblad och hans musikalitet har sedan gått i arv i direkt nedstigande led i hans tre söner, som nu är med i
Björksjögänget, en av dagens orkestrar.
Det hela började om i samband med den årliga sommarfesten, som anordnas i Björksjön, där Ingvar Olsson lade grunden till det fortsatta intresset för spelningar av diverse slag. Allsången, på sommarfesten 2004, kom att bli den nystart
man behövde. Fram till 2007 fanns det en
musikgrupp, men då blev det en delning
till två olika band, med det ena mer inriktat på underhållning. Paula, Christer &
Sören, som spelar allt från Elvis, jazz, Taube och spelar på olika ställen såsom Vallänge, Hullsta Gård och Solgården.
Det andra bandet, Björksjögänget, som
blev mer dansbandsbetonat, spelar populär modern dansbandsmusik, men även en
och annan gammtjosan. Gruppen har hunnit med spelningar på olika tillställningar såsom födelsedagskalas, jaktmiddagar etc. Att
det finns två olika musikgrupper i byn fin- Ulla Norenius Wikner är frontfigur i Björksjögänget.
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ner man bara som positivt, då de hjälper varandra, då och då, med tips, idéer och evenemang.
Båda banden lägger ned mycket tid på övning, eftersom alla är överens om att repandet ger dem
trygghet i framförandet på scenen. För när de väl står där i rampljuset, ska allt bara sitta; texter, attityden
och tekniken. Då kommer också den naturliga glädjen, som är viktigast att dela med sig av till sin publik.
Att sedan få en positiv respons tillbaka, från publiken, är den bästa belöning som man kan få, något som
de alla är enhälligt överens om. Minst två kvällar i veckan infinner sig Ulla Norenius Wikner (sång), Per
Häggblad (sång och keyboard), Sten Häggblad (gitarr), Klas Häggblad (trummor) och Sören Israelsson
(dragspel) på Folkan (Björksjöns Folkets Hus) för att repa in Björksjögängets repertoar, som består
av ca 80 låtar och som räcker till ca 5 timmars spelning.
Paula, Christer & Sören, med Paula Hällsten-Sjögren (sång), Christer Sjögren (sång och gitarr)
och Sören Israelsson (dragspel), repar även de många timmar i veckan. ”Det märks på rösten om du
inte har sjungit på ett par dagar“, konstaterar Paula. Hos det gänget fungerar köket hemma hos
paret Sjögren, likaväl som Folkan, som replokal. Att kunna glädja en publik, samtidigt som de själva
har kul, är deras gemensamma strävan.
Alla bandmedlemmar spelar på sina privata instrument och har därmed lagt ned en hel del pengar på
utrustning. Men som Klas säger: “Det finns ingen hobbyverksamhet som är gratis, alla fritidsintressen kostar pengar.” Och alla är överens om att ju duktigare de blir, desto kräsnare blir de samtidigt
i fråga om instrument, mikrofoner, teknisk utrustning osv. Det ska ju låta så bra som möjligt.
Båda gängen har flera spelningar inbokade framöver och i vår anordnar man Spelstuga för 5:e
gången, där är alla musikanter, från när och fjärran, välkomna att spela, sjunga och ha trevligt. Inget inträde tas och fika finns att köpa till självkostnadspris. Även en ren danskväll är planerad på Folkan till
den 21/3, med Björksjögänget både som huvudaktörer och arrangörer.
Vår pratstund är över och kaffet är uppdrucket och jag ser ett glatt gäng, som vant intar sina platser
på scen inför dagens repetition. Alla är ivriga att få sätta igång med innötningen av texter, noter, rytm osv.
Trumpinnarna räknar igång dem alla och repetitionen är i full gång. Glädjen smittar av sig och jag kan inte
annat än dansa mig ut från Folkets Hus i Björksjön, till tonerna från Larz-Kristerz´s Carina.
av Annica Svensson

Paula, Christer & Sören består av Sören Israelsson, Paula Hällsten-Sjögren och Christer Sjögren.
21

FOTO: RICHARD STRAND

Kajsa, Martin, Daniel och Helen. Alexander saknas på bilden, då han inte var hemma vid fotograferingen.

Familjen Näsholm har tagit
över Nottbergs jordbruk
Den nyinflyttade familjen ser fram emot att få lära känna bygden bättre
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I

nflyttningen till Boteåbygden har varit
stor den senaste tiden, till glädje för oss
som bor här och månar om bygdens utveckling. En av alla familjer som har flyttat in är
familjen Näsholm från Noraström. De flyttade
hit i september 2008, då de tog över f d Nottbergs jordbruk i Undrom.
Familjen Näsholm består av mamma Helen, pappa Martin, sönerna Alexander och
Daniel samt dottern Kajsa. Martin, som är född
i Nora, och Helen, född i Stockholm, har drivit jordbruk med mjölkkor tidigare i Nora och
Lugnvik. De började med kalvuppfödning
1999, men det stora intresset är mjölkkor och
Det råder ingen tvekan om att Helen älskar sina kor.
nu har de 75 kor samt ungdjur.
Familjen har funnit sig väl tillrätta i bygden, och börjar nu att känna sig hemma. ”Vi trivs bra och har
flyttat mycket, så här blir vi nog kvar”, säger Helen bestämt. Den mesta av deras tid har hittills gått
åt till att driva jordbruket, det är mycket att sätta sig in i när man kommer till en ny gård. Saker går
sönder och måste fixas, bl a har de haft driftproblem med mjölkroboten och det är en maskin som måste
fungera på en gård av den här storleken. Därför har de inte haft så mycket tid att se sig om i bygden än
och lära känna folk, men de hoppas att få mer tid till detta i framtiden när de kommit in i rutinerna, och
allt fungerar som det ska. Helen och Martin hälsar att alla är välkomna att titta in på gården och prata lite
över en kopp kaffe.
av Richard Strand

FOTO: ANN-BRITT EDFORS

Tack vare ett oavgjort resultat på hockeyrinken slutade även årets kamp med seger för eleverna.

Helt traditionsenligt spöade
Kalknäseleverna sina lärare
Den stränga kylan höll dock nästan på att kullkasta denårliga kampen mellan personaloch elever
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D

en årliga kampen, mellan elever och personal på Kalknäs skola, har avgjorts och
även detta år vann eleverna.
Duellen började med tre olika moment inne i
gympasalen, där deltagarna fick visa prov på bl a
precision och timing. Eleverna vann detta moment
och tog därmed ledningen i kampen.
Eftersom den efterföljande och avgörande hockeybockeymatchen slutade oavgjort, 6-6, avgick
därför eleverna med den slutliga segern.
av Ann-Britt Edfors Ulla Assergård höll personallaget kvar i matchen.

Under stor spänning och dramatik lyckades elevlaget att kämpa ned personallaget i inomhusgrenarna.
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ARKIVBILD

Sedan sju år tillbaka har Jessica Johansson haft sin huvudsakliga hemvist i grannlandet i väst.

Gålvatjejen Jessica Johansson
har slagit ned bopålarna i Norge
Ro i själen får dock Jessica endast när hon besöker sitt barndoms Boteå
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J

essica Johansson, född i Gålva, är sedan
några år tillbaka boendes i Norge. Det
finns flera orsaker till att det blev just
Norge. ”Jag lämnade Undrom sommaren
2002, efter gymnasiet, och åkte med fem
kompisar till en ö som heter Lovund för
att rensa lax på ett företag som heter Nova
Sea”, berättar Jessica. Målet var att arbeta
ihop pengar för att kunna resa till Australien.
”Där jobbade jag på ett tag”, fortsätter
Jessica. Närmare bestämt två och ett halvt år.
”Jag blev kvar längre än dom andra och
det berodde på att jag flyttade ihop med
Ken Roger”, berättar Jessica och ler.
Jessica besökte under denna tid Australien vid två tillfällen och hälsade på Liz, som
varit utbytesstudent på GB-skolan i Sollefteå. Under resandet funderade hon över vad
hon ville göra sedan och hon bestämde sig för
att söka arbete i Norge igen. I Narvik, som
endast ligger en halvtimmes bilfärd från den
svenska riksgränsen, blev hon erbjuden arbete
på ett ICA-lager, där hon bl a körde truck.
Där arbetade Jessica under en period, men Jessica Johansson tillsammans med artikelförfattaren.
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bytte sedan till ett skiftjobb på en fabrik som tillverkar solceller. Skiftarbetet var slitsamt och Jessica
började återigen fundera på framtiden. Så småningom började hon känna sig sugen på att studera igen.
Hon sökte därför in på högskolan i Narvik och läser numer ekonomi och administration, som är en treårig utbildning. ”Jag var jättenervös för att börja studera igen”, konstaterar Jessica. ”När jag läste på gymnasiet gick det inget vidare, så jag var osäker på hur det skulle gå. Men nu trivs jag
jättebra, det går bra och det är viktigt för självkänslan”, utbrister Jessica.
Jessica fortsätter att berätta om de dryga sex åren hon tillbringat i Norge. Hur är det att bo i Norge
jämfört med Sverige? Jessica tycker att det svenska och norska samhället är ganska lika till sin uppbyggnad och kultur. Det sociala skyddsnätet är väl uppbyggt. När man är sjuk från sitt arbete har man
t ex ingen karensdag, utan får fullt betalt från första sjukdagen. Föräldraförsäkringen är även mer generös än den svenska.
Det som kan tyckas märkligt för oss svenskar, är att norrmän endast äter smörgåsar till lunch, något
som även gäller barn som går på dagis eller skola. Det är föräldrarna som måste skicka med matsäcken,
som ofta består av smörgåsar. Ett vanligt pålägg är nugatti, som är bredbar choklad. Jessica tycker att
svenskar överlag har sundare matvanor. ”Det som det säljs mest av på ICA-lagret i Narvik är majonnäs, fryst pizza och chips” säger hon.
Jessica uppskattar den vackra norska naturen, vilket är en av anledningarna till att hon blivit kvar i
Norge. Två år i rad har hon deltagit i Birkenbeinen, som är en cykeltävling där tävlingsdeltagarna cyklar
nio mil. Hon trivs även med att promenera i naturen och i de norska fjällen tillsammans med sin hund Nils.
När Jessica tänker tillbaka på sin barndom, har hon många goda minnen att ösa ur. Hon upplevde en
stor frihet som barn och hade en trygg och lugn uppväxt. Trots att Jessica trivs mycket bra i Norge, och
kanske blir kvar där, är det alltid skönt att återvända hem till Undrom. ”Att komma hem, det är att få
ro i själen”, avrundar Jessica med ett leende.
av Anna Johansson

Det är inte världens lättaste att kunna stå still och koncentrera sig när man bara är en tvärhand hög.

Luciafirande hos Handlar´n

F

jolårets lyckade och uppskattade luciafirande,
hos Handlar´n i Undrom, följdes upp med ett
minst lika lyckat firande denna lucia. Månne
är det så att en ny och fin tradition har påbörjats,
med tanke på den positiva respons man fått.
Även denna gång bestod luciatåget av dagisbarn
från Kalknäs skola, som sjöng, underhöll och charmade både personal och kunder.
av Rolf Ronestjärna Natten gick tunga fjät, kring gård och stuva.
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Fjolårets stora succé återupprepades

25

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

En av kommunens äldsta invånare fick ta emot personligt besök av Sollefteås lucia med tärnor.

Boteås äldste invånare fick
besök av Sollefteås lucia
Anna Sångberg visste inte hur hon skulle uttrycka sin glädje och tacksamhet
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Lions representant fick sig en pratstund med Anna. Sollefteås lucia fick en uppskattad kram av Anna.
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D

et är inte alla kommuninvånare förunnat att få ett personligt besök, i det egna hemmet, av
Sollefteås egen lucia. Men har man, som Anna Sångberg i Undrom, lyckats att uppnå den
aktningsvärda åldern av 103 år, så talar detta definitivt till ens fördel.
Hur som helst, så passade Sollefteås lucia, Caroline Olofsson, och hennes fyra skönsjungande
tärnor, på att göra en avstickare till pensionärshemmet i Undrom, i samband med att luciatåget gjorde
sitt traditionella besök på Vallänge Servicehus.
För Anna Sångberg var detta besök, utan tvekan, ett högst oväntat och uppskattat inslag i vardagen, som fick henne själv att spontant brista ut i en
egen komponerad sång.
av Rolf Ronestjärna Natten gick tunga fjät på pensionärshemmet i Undrom.
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Benjamin Ronestjärna ledde allsången vid det traditionella julmötet i Björkå Aktivitetshus den14/12.

Julens budskap i centrum i
Björkå Aktivitetshus
För femte året i rad anordnades Julens Sånger i Aktivitetshuset i Björkå
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Filadelfiaförsamlingens sångare bjöd på sång.

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

B

eroende på tidigare års succéer, anordnade Filadelfiaförsamlingen i Undrom och Pia Hedberg, för femte året i rad, Julens Sånger i Björkå Aktivitetshus. Även denna gång var det förhållandevis god uppslutning av byborna.
Innan mötet bjöds alla nyanlända mötesbesökare på pepparkaka och rykande het glögg av Erland och Sylvia Melander.
Mötesledare var Församlingens pastor och denne förmedlade också Julens glada och hoppfulla budskap en bit in i mötet. Utöver rika möjligheter till önskesånger sjöng även Församlingens sångkör vid två
tillfällen och likaså bidrog även Jennie Lygdman med
uppskattad solosång. Efter mötet samlades de församlade kring kaffeborden och till ytterligare skön
gemenskap.
av Rolf Ronestjärna Olga Höglund bjöds på glögg av Sylvia Melander.

Efter mötet bjöds mötesbesökarna på gott fika.
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De minsta klassernas sångkör, på Kalknäs skola, bjöd på både vacker och inlevelsefull sång.

Trevlig julfest i traditionens
tecken på Kalknäs skola
Som vanligt gjorde föreställningen ingen besviken

N

Både lärare och elever tog sig en liten svängom.
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är man, som förälder eller annan anhörig,
bänkar sig i Kalknäs skolas gymnastiksal, för den årliga julfesten, vet man med
säkerhet att man har några timmar av trevlig och
njutbar musikupplevelse och underhållning framför
sig. Själva konceptet i sig är ju ganska kassaskåpssäkert. Vad kan nämligen gå fel om man har tillgång
till en grupp uppsluppna och frimodiga elever med
tindrande ögon, ivriga att få visa upp sina musikaliska och komiska färdigheter, timmarna innan man
går på ett välbehövligt och välförtjänt jullov!? Kan
Yousra Elscherabasi och Ludvig Strand var konferencierer. det bli så mycket bättre, eller!?

Elevernas teaterpjäs lockade till muntra skratt.

Jesper Strömberg blåste ingen på konfekten.
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Inte heller den här gången behövde därför någon, som bänkat sig i den fullsatta gymnasiksalen på
Kalknäs skola torsdagen den 18:e december, bli
besviken, eftersom kvällens olika förnöjsamheter och
upptåg kom att avverkas i ett både rasande och välregisserat tempo, bl a orkestrerat av kvällens två
konferencierer Yousra Elscherabasi och Ludvig Strand.
Som vanligt, och som sig bör, var det Musikskolans elever, och deras strålande och uppskattade insatser, som utgjorde själva stommen i föreställningen och det bjöds därför på välljudande sång
och musik i alla tänkbara former och konstellationer. På plats fanns därför givetvis musikskolans lä- Bygdens älgar demonstrerade mot orättvisorna.
rare, som stolt kunde konstatera att deras insatser
på skolan, under den gångna terminen, gjort stor och
påtaglig nytta.
Helt traditionsenligt hade givetvis eleverna dessutom, under överseende och ledning av Catarina
Edén på Botaton, både skrivit och övat in ett antal
roliga och dråpliga sketcher och teaterstycken till
julfesten och publiken bjöds därför på rika tillfällen
till skratt.
Någonstans mitt i föreställningen togs det en välbehövlig bensträckare och tillfälle gavs då att köpa
fika i skolans matsal. Efter pausen var det dags för
dragning i det traditionella lotteriet, där många och Anton Bergman, Joel Höglund & Oskar Holmsten.
fina priser avhämtades från prisbordet av uppenbart
nöjda lottköpare.
En av kvällens verkliga höjdpunkter var, utan tvekan, annars när lärarna Jörgen Strindlund och Åsa
Fredriksson, till åskådarnas stora och oförställda
förtjusning, förenades i en osedvanligt elegant vals
på scengolvet och då fick de flesta Let´s Dancedeltagare, genom årens lopp, att likna stenstoder.
Och kanske var det just detta, som många hade
kvar på näthinnan när man, efter avslutad föreställning, nöjda och belåtna begav sig hemåt i nattmörkret.
Och kan en julfest bli bättre än så här!? Knappast!
av Rolf Ronestjärna Fyra gitarrvirtuoser visade sig på styva linan.

Ylva Sundberg hade många strängar på sin fiol.
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Bytardag på Rixdan i Björkå Bruk
På de s k Bytardagarna finns det ypperliga
tillfällen att handla både bra och billigt

FOTO: KRISTINA STRAND

L
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Annica Svensson och Ludvig Strand.

ördagen den 15:e november anordnades en Bytardag
på Rixdan i Björkå. Ett tiotal personer hade lämnat
in kläder, skridskor, filmer m m. Det fanns saker att
handla till både barn och vuxna. Tyvärr hade inte så många
hittat dit, under dagen, och detta trots mycket bra skyltning
vid vägen och uppsatta anslag på både skola och förskola.
Eftersom bytardagar är ett väldigt bra sätt att handla billigt och bra på, och att kunna sälja sina urvuxna kläder, så
kan man hoppas att nästa tillfälle blir mer välbesökt! Funderingar finns nämligen på att ordna ett liknande arrangemang till våren.
av Kristina Strand

Tomten passade på att kolla upp om det fanns några snälla barn på barngympans höstavslutning.

FOTO: KRISTINA STRAND

Tomten tog ett litet gympapass
Det är alltid så roligt på barngympan!
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Barngympan är populär bland bygdens små

V

arje onsdagskväll har ca 18 barn, och tre glada
vuxna, gymnastiserat i Kalknäs skolas gymnastiksal. Föräldrarna har snällt fått sitta utanför
och vänta. Vid terminens slut kände gänget sig redo att visa upp sina färdigheter, så föräldrarna bjöds in för att titta.
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Friskis och Svettis´ Mini-Röris skiva spelades på högsta volym och glada barnkroppar hoppade,
skuttade och snurrade. Efter gympapasset bjöds det på kaffe, saft och bullar i matsalen. Döm av allas
förvåning, då Tomten dök upp utanför fönstret! Naturligtvis släpptes han in och han hade även med sig
sin kompis Abbe. De hade hört talas om att många Boteåbarn hade gympakalas just denna kväll. Som
en tidig julklapp hade Tomten med sig varsin godispåse till alla barn och syskon. Onsdagsgympan fortsätter även denna termin.
av Kristina Strand

Lilla Vasaloppets startfält befinner sig i djup koncentration sekunderna innan startskottet går.

Strålande solsken när årets
Lilla Vasaloppet avgjordes
Björkåloppet lockar alltid fram kämpaglöden hos Kalknäseleverna

B

Det är alltid så roligt på barngympan!
Efter avslutad skidtävling blev alla tävlingsdeltagare bjudna på grillad korv och dryck.
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jörkådalens IF bjuder årligen in Kalknäs skola till skidåkning och korvgrillning. Fredagen innan sportlovet var det åter dags för skidloppet uppe i Björksjön. Solen sken denna dag och så
gjorde också eleverna, då de kom i mål, vissa snabbare än andra. Alla skidåkare fick vid målgång en lott och vid dagens slut var det dags för lottdragning. Eftersom det var många priser, så torde alla fått en varsin vinst. Men om det nu dock var någon som blev utan, så fick de ju i alla fall vinsten av att
få åka hem till en veckas ledighet.
av Kristina Strand
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GRRR!!!
Vid en promenad, under en av våra mest strålande vinterdagar, mötte jag
en dyster figur med en liten hund. AG: Och här kommer redaktörn, glad
som en spelorre, utan en tanke på verkligheten. BB: Men det är just verkligheten jag tänker på. En sån dag, va!? Se på solen! AG: Hrrmm, meteorologiska observationer överlåter jag till SMHI. Jag oroar mej för framtiden jag. Hur ska den bli? BB: Den blir säkert bra. Hav förtröstan!
AG: Maken till lättsinne! Ska världen bli ett paradis alldeles av sej
själv, bara vi står och tittar på solen? Hur skulle det se ut om alla
gjorde så!? BB: Det skulle nog se fint ut det. AG: Och finanskrisen!? Dom stekta sparvarna kommer naturligtvis att stå som spön i backen bara vi vet att solen lyser.
BB: Men vad står på? AG: Vad som står på!? Söte redaktörn, läser han inte tidningarna, tidningsman som
han är!? Lyssnar han inte på radioutsändningarna!? Ser han inte på TV!? Världen håller på att kollapsa och
här står han som ett fån och glor på solen. BB: Finanskrisen alltså. Gäller det finansiella problem? AG: Där
slog han huvudet på spiken. Ekonomier rasar, bilindustrin går överstyr och alla avkastningsmöjligheter har
försvunnit som ånga i en bastu. Kronan sjunker som ett blysänke och räntan slår i botten, så det ekar i varenda
bankvalv. BB: Girighetens pris kanske? Den som gapar efter mycket osv. AG: Bah! Jag har mina tillgångar
säkrade, som redaktörn redan vet. BB: Ja, visst ja. Madrassen. AG: Nja, den tiden är nog förbi. Nu gäller
det att se om sitt hus på andra sätt. BB: Se om sitt hus minsann? Ska han utnyttja Rotavdraget månntro? AG:
Så var vi i gång igen då. Ingen respekt för den som vill gardera sej för verklighetens dråpslag och illvilligheter.
BB: Men vad är det nu som trycker? AG: Det var ett ord i rättan tid det! Trycker är just vad det gör.
Skattetryck, minsann. Snart kommer vi att se ett skattetryck, som överträffar allt vad vi tidigare upplevt i den
vägen. Vilket inte vill säga lite för oss som upplevt både Pomperipossa, hängslen och svångremmar. BB: Men
skattetrycket har väl inte accelererat värst, vad jag kan erinra mej? I alla fall inte på senare tid. AG: Nej, det
är högt nog som det är, men betänk det nuvarande ekonomiska läget för kommuner och landsting, statenoch
alla institutioner. När sedan skatteintäkterna börjar att sina, tack vare konkurser och arbetslöshet, var ska
dom då hämta medel till sina bonusar, skrytbyggen och arvodeshöjningar? Jo, det ska jag säga redaktörn, att
då ligger min före detta madrasstoppning illa till. BB: Är det inte till att ta ut svängarna lite väl mycket det? Att
realisera krisen i förskott, så att säga. AG: Det är verkligheten för oss realister det. Vi som har ansvar och
tänker framåt, i stället för att stå och bli röda som stoppljus i ansiktet av alltför mycket solsken. Jag blir tvingad
att tänka ut en ny finansiell strategi, som tar hänsyn till alla eventualiteter och säkrar mina intressen. Och det blir
inte lätt det inte. Men så är det för oss pionjärer. Vi måste tänka i nya banor och inte låta oss förblindas av
traditioner och trångsynthet. BB: Ja, lycka till då.
Arne Arnesson Arnes vardagsfunderingar...

ETT ÄGARBYTE KAN INNEBÄRA MYCKET
POSITIVT...

Av Rolf Ronestjärna, Undrom
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SPECIELLT
NÄR DET HANDLAR OM KROPPENS HYDDA!!!

I

I

I

VÄLKOMMEN

TILL VALBORGSMÄSSOFIRANDE
30/4 kl 19 på

30/4 kl 19 på badplatsen i Undrom

Lördagen den 28 mars kl 14-16

¤ BRASA
I
¤ FIKAFÖRSÄLJNING
¤ GODISUTDELNING

Boteå Utvecklingsgrupp

I

I

¤ VAL TILL PARLAMENTET

I
I

I

Arrangör: Undroms IF

VALTILLBOTEÅPARLAMENTET
I

I

I

SÖNDAGEN DEN 5/4
KL 15 på KALKNÄS SKOLA
Alla intresserade hälsas
välkomna! Fika serveras

I

Välkommen till

I

I

I

I

- Mer info på sidan 19 i detta nummer av Botebladet -

I

I

I

Vid följande platser går det att rösta:
- Vid Valborgsmässoeldarna i Undrom &
Björkå torsdagen den 30/4 (se separat
annons)
- Vid Handlar´n lördagen den 2/5 kl.10-13

Arrangör: Björkå
Samhällsförening

I

Kontakta för info:
Kristina Strand, tel: 070-643 84 71
Jeanette Westlund, tel: 070-343 76 94
Claire Sjölander, tel: 070-856 99 48

Rixdan i Björkåbruk
¤ KORV- & HAMBURGERFÖRSÄLJNING ¤ LOTTERI ¤ SÅNGUPPTRÄDANDE AV FILADELFIA
¤ BRASA & FYRVERKERI
¤ VAL TILL PARLAMENTET

I

I

I

VÄLKOMMEN

TILL UNDROMS
EGEN MAJBRASA

Gamla och nya Boteåbor
är hjärtligt välkomna till
Sunnersta Folkets Hus
I

I

I

I

I

II I I

I

I

I

Holms Trädgård & Mohair
I

I

I
I

I

Laserbehandling rygg/nack massage
akupunktur Reiki Eft TuiNa massage

I

I
I

Vi har mohairstrumpor, stickade
alster, garner och en del småsaker.
Är Du intresserad, så slå en signal
innan Du kommer på besök.
0620-320 44 eller 070-606 70 68

UNDROMS IF

I

I
+ Herrlag & ungdomsfotboll
+ Längdskidåkning
+ Fritidsgård + Stavgång + Spinning
Medlemsförmån hos Hårlooken i Björkå

Medlemskort:
Familj 200 kr, vuxen 100 kr,
barn upp till 16 år 50 kr
Bankgiro 5458-5492

Hemsida: http://www.klubben.se/undromsif
I

I

Medlemskortförsäljning:
Mikael Holmsten, 0612-600 80
Lollo Wallblom, 0612-604 63
Anders Bodin, 0612-603 33
I
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I

I

I

I
I

I

I

I

I

I

I

15 maj start klockan 12

Lunchtrav

Jennies silltårta (6 port)

bokningar, vid behov städning m m.

I

I

Sunnersta Folketshusförening - 070-587 43 56 Ulf Lhådö

I

I

I

Glöm inte årsmötet den 29 mars kl 14.00
I

I

Behöver Du hjälp med Din dator!?
Hör av Dig till mig! Jag fixar det mesta.
Jakob Ronestjärna, 070-805 25 24

Botebladets 16:e recept är inlämnat av Jennie Lygdman i Törsta.
Samtliga ingredienser finns att
köpa hos Handlar´n. Lycka till!
PS Välkommen att bidra med ett
eget recept!

Ingredienser:
1 pkt Polarkakor (halvmånar) som lägges i tre lager
1 stor burk inlagd löksill 8 dl crème fraiche 1 dl majonnäs
6 ägg 4 tomater ½ färsk gurka + ev lite färsk paprika för att ge färg
Lite gräslök, dill eller persilja till garnering (välj själv)
Gör så här:
1.) Koka och skiva äggen. Skär sillen i små bitar. Skiva gurkan och tomaterna.
2.) Blanda sillen med 4 dl crème fraiche. Salta och peppra efter behag.
3.) Bred margarin på de två understa lagren av polarkakorna och lägg därefter på sillfyllningen på respektive lager.
4.) Blanda återstoden av crème fraichen med majonnäsen och bred på det översta lagret
och längs tårtans sidor.
5.) Tryck fast gurkskivorna på sidan. Lägg på ägg- & tomatskivorna överst på tårtan.
6.) Garnera slutligen tårtan med lite finklippt gräslök, dill eller persilja.
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I

I

Vaktmästare deltid sökes

Arbetsuppgifter: Kontroll av fastigheten,

I

I

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

LEDIGT JOBB

I

I
I

I

Öppettider hos Handlar´n:

I

16 maj är det V75 på Dannero
med Ådalspriset/Guldtäcket

I

I

I

I

med V4/V5
- Fri entré -

I

22/3 18:00 Boteå sockenstuga Mariamässa
26/3 14:00 Vallänge
Mässa
3/4 19:00 Överlännäs förs.hem Församlingsafton, Nonstopkören
5/4 14:00 Boteå sockenstuga Söndagsmässa
9/4 14:00 Vallänge
Skärtorsdagsmässa
9/4 19:00 Boteå sockenstuga Skärtorsdagsmässa
10/4 15:00 Överlännäs kyrka
Långfredagsgudstjänst
12/4 18:00 Boteå sockenstuga Påskdagsmässa
13/4 11:00 Överlännäs kyrka
Söndagsmässa
21/4 19:00 Boteå sockenstuga Öresmöte
23/4 14:00 Vallänge
Mässa
3/5 18:00 Boteå sockenstuga Söndagsmässa
7/5 14:00 Vallänge
Andakt
10/5 18:00 Överlännäs kyrka
Söndagsmässa
15/5 19:00 Överlännäs, Notstugan Församlingsafton (ev. i f-hemmet)
17/5 18:00 Boteå Sockenstuga "Musik i vårkväll", barnavslutn.
21/5 09:00 Bockhällan
Gökotta
24/5 18:00 Överlännäs kyrka
Söndagsgudstjänst
31/5 18:00 Boteå sockenstuga Söndagsmässa
4/6 14:00 Vallänge
Andakt
Med reservation för ev. ändringar. Se även predikoturer
och övrig annonsering i Tidningen Ångermanland.

I

I

Gudstjänster i Boteå och Överlännäs

I

I

I

I
I

I

I

I

I

JENNIES
SILLTÅRTA
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B

FÖRENINGSBREV

Boteå – en ständig förebild

J

ag har precis fått en kallelse till ett möte med vår ungdomsminister Nyamko
Sabuni. Jag sitter med i ett ungdomsråd för regeringen, inför att de ska ta
fram en ny ungdomspolitik i Sverige. Frågorna som jag ska fundera på,
inför vårt möte den 17 mars, är bl a hur man skapar förutsättning för kultur och fritidsaktiviteter av, med och för unga. Jag jobbar en hel del kulturpolitiskt på nationell nivå nuförtiden och det är löjligt enkelt för mig att dra paralleller och komma
med goda exempel från min uppväxt i Undrom i dessa sammanhang. Tyvärr är det som
var en självklarhet för mig, i min uppväxt, långt ifrån en självklarhet för alla.
När jag tänker tillbaka på Undromstiden, var den som en oas av möjligheter
och kreativitet. Botaton var mitt nav. Där spelade man teater, skrev egna låtar,
koreograferade musikvideos, övade luciatåg och lekte café under Veta Mera–
kvällarna. Alla samlades där, gamla och unga tillsammans. Vi lekte ihop, samlade in
pengar till gatubarn i Brasilien och övade på att bli bättre ihop. Utöver teatern
tilläts jag och mina vänner dra igång egna tidningar, arrangera konserter, loppmarknader, starta hårsalong (med fokus på att färga hår blått), ett alternativt
bibliotek, discon, cirkusuppvisningar och annat vi kom för oss. Detta gjorde vi när
det inte var fotbollsträning med UIF, sparktävling, strandfest, fritidsgårdsonsdag eller Måndax på Filla.
Mycket uppräkningar blir det här. Men jag skulle verkligen vilja ta tillfället i
akt att uttrycka ett tack till Undrom och det engagemang som fanns där (och
säkert fortfarande finns). Det är långt ifrån den verklighet många andra barn
och unga växer upp i.
Jag har nu bott i Stockholm i fyra år. Min skräck när jag bodde i Undrom var
att bli en ”nollåtta”. Lovade mig själv att det skulle jag minsann aldrig bli. Landsbygden och Norrland var det som gällde. Men planen var (och är) att prova att bo
i lite städer, för att sen så småningom, när det är dags att bilda familj, flytta
norröver igen. Vi får väl se. Just nu trivs jag väldigt bra på mitt arbete som föreståndare för en ny biografteater i Stockholm. Det är som att få bygga upp ett
litet eget Botaton i en stadsmiljö. Ge en okommersiell mötesplats till Stockholmarna med café, bio och scenverksamhet. Vi behöver mötesplatser. Oavsett om
vi bor på Södermalm eller i Törsta. Jag tror verkligen det. Mitt svar till minister
Nyamko, på hur man ska ge goda förutsättningar till ungas kulturutövande och
rikt fritidsliv, är i första hand att se till att det finns mötesplatser. För mig fanns
det många goda förutsättningar att mötas i Boteå.
Om vi inte möts i Boteå nästa gång, så är du varmt välkommen
att hälsa på mig på min biografteater Rio i Hornstull. Önskar dig
allt gott!

Med värme
Ellen Tejle, 24 år och f d Undromsbo
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