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V

älkommen att ta del av ännu
en fullspäckad utgåva av Botebladet! Som vanligt vill jag rikta
ett synnerligen välförtjänt tack till alla
Er som på olika sätt bidragit till innehållet i denna tidning! Alla i bygden
kan, på olika sätt, vara med och bidra
till att tidningen finns kvar!
Jag måste erkänna att jag hade vissa funderingar när det gällde att få
ihop det här numret på bara lite drygt
två månader. Men som vanligt visade
det sig inte bli några som helst problem. Istället blev det en hel del pusselarbete på slutet, i hopp om att få
med det mesta av det material som
kommit in. Trots det har jag redan
åtminstone tre inslag på gång till nästa nummer och det blir till att dra
igång med det i princip direkt när vi
fått ut det här numret. Min förhoppning är att också få med ett recept i
nästa nummer. Jag har legat på och
tjatat, men tydligen inte tillräckligt...
Du har väl inte missat att det även
finns möjlighet att läsa Botebladet på
nätet. Helt klart blir det en helt annan
läsupplevelse när fotografierna är i
färg. Gå gärna in på www.botea.se
och kolla.
När det gäller Parlamentets nya
hemsida, så hoppas vi kunna sjösätta
den inom en inte alltför avlägsen framtid. Erik Hoppe jobbar just nu med
den, så att det bara ryker om det.
Fortsätt även att lämna in evenemangs- och artikeltips. Redovisa gärna själva från Er förenings verksamhet och samlingar. 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 36-37 och sträcker sig
november månad ut.
Ha en riktigt underbar sommar 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 23
Erik Sundberg 0612-603 05
Maria Johansson 0620-321 82
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PRESSTOPP
NÄSTA BOTEBLAD
fredagen den 3/9 2010
Notera detta datum
i Din planering!

J

ag föddes i Domsjö 1952 och flyttade med mina föräldrar och en syster till Boteå 1956. Här har jag bott sedan dess, sånär som en kortare tids frånvaro i mitten
av 70-talet. Föräldrarna, som inte längre lever, är födda
och uppväxta här i Boteå, mamma i det röda huset mittemot
Kalknäs skola som var ett eget jordbruk mellan 1909 och
fram till 1975. Före 1909 hörde det ihop med det hemman
som Tomas och Jeanette sedermera har tagit över och
där de idag har ladugården för mjölkkor. Min far är född
i Stöndar, på¨samma fastighet där Gunilla Edhager nu bor,
som är en kusin till mig.
Bygden får ofta lovord av återvändare och folk som
kommer utifrån för sin vackra omgivning. Själv är jag imponerad över hur mycket energi som t ex Boteåparlamentet
och Boteå Utvecklingsgrupp lägger ner för att få bygden
att fortleva och utvecklas och för att bl a skola och affär
skall bli kvar.
Nu är det lätt att bli lite hemmablind när man, som jag,
har bott här i över 50 år, för man ser inte bygden med
samma ögon som utifrån kommande gör. Även en del fastighetsägare drabbas nog av hemmablindhet. Jag tänker
då på skräpiga tomter, sly som breder ut sig alltmer och
plast från höbalar som blåser omkring och skräpar ned.
Det är ingen vacker syn.
I kurvan bortom där jag bor har ett hus stått under
rivning nu under flera år, det är heller ingen vacker syn.
Det påminner om en civilisation i nedgång. Enligt uppgift är
det köparen av huset/stommen som tar god tid på sig för
rivningen.
Med detta sagt så vill jag påstå att lövsly som inte hålls
efter, vanvårdade fastigheter och allmän nedskräpning,
motverkar det de ideella krafter inom BP och BUG gör för
bygdens bästa. Kort sagt, det är ingen bra reklam för orten
om vi inte vårdar den. Nu skall det i ärlighetens namn erkännas att det finns Boteåbor som både håller efter sly
och vårdar sina fastigheter, ingen skugga må falla på dem.
Efter all denna klagan är det dags att säga något positivt
också. Finns det någon angenämare tid
på året än mellan Hägg och Syrén!? Att
en vindstilla, solig morgon vandra längs
med älven, när vattenytan ligger spegelblank är en upplevelse! Eller att somna
på kvällen och vakna på morgonen till
Storspovens drillar är en ynnest som fler
borde få uppleva!

Lars Axelsson
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Rolf Ronestjärna, Lena Dalgren, Gun Åslund, Ulf Lhådö, Kristina Strand, Eskil Åslund och Lennart Johansson.

Förstudien för Utvecklingsprojektet är nu inne på sluttampen
En Allaktivitetshall i Stöndar står
högst upp på Parlamentets önskelista
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U

nder våren har Boteåparlamentet
genomfört en förstudie som förhoppningsvis ska kunna leda fram
till ett Utvecklingsprojekt i bygden. Inledningsvis hölls i januari ett stormöte, där invånarna i bygden inbjöds och uppmanades
att komma med idéer.
Ett av de få förslag som kom in, och som
det under våren har jobbats med mest, är förslaget att bygga en Allaktivitetshall i Stön- Vid det markerade området är hallen tänkt att ligga.
dar. Boteåparlamentet tror nämligen att en sådan hall skulle kunna innebära någonting positivt för
byinvånarna, föreningarna, de lokala näringsidkarna och för bygdens utveckling i stort.
Den största utmaningen, när det gäller ett sådant här omfattande projekt, är givetvis själva finansieringsbiten. Det är bl a här som det s k Leaderprojektet kommer in. Lena Dalgren, på Leader i
Sollefteå, är försiktigt positiv efter att ha tagit del utav Parlamentets förstudie (i samband med ett
möte den 20:e maj), som hon för övrigt upplever som väldigt intressant och väl genomarbetad.
Men oavsett om nu Leader bestämmer sig för att gå in och delfinansiera hallprojektet, så kommer det utöver detta även behövas ytterligare finansiärer. Denna grannlaga uppgift kommer styrelsen
för förstudien att framöver jobba vidare med. Vi bör också ha i minnet att risken också är fortsatt
stor att projektet överhuvudtaget inte blir av, eftersom det är en ytterligare mängd pusselbitar som
behöver falla på rätt plats.
av Rolf Ronestjärna

Lena Dalgren, på Leader, tar del utav den förstudie som Boteåparlamentet har arbetat fram.
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Föreningens ordförande Eskil Åslund i samspråk med landsbygdsutvecklaren Hans-Erik Näslund.

Boteå-Styrnäs LRF har en mycket varierande verksamhet
Föreningens lunchträffar
har hittills slagit väl ut
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B

oteå-Styrnäs LRF är en förening med anor, men som
kanske dock har verkat lite i det fördolda under tid som ligger bakom. Tanken är dock att det
ska bli ändring på det.
En av föreningens återkommande arrangemang är de lunchträffar
som brukar anordnas för föreningens medlemmar ungefär en gång i
månaden. Vid de samlingarna händer det att man ibland lejer in olika Det var en glad och gemytlig stämning kring matborden.
gästföreläsare.
Vid lunchträffen den 18:e mars
råkade, lämpligt nog, Botebladets
mat- och samhällsreporter finnas
på plats, för att bl a dokumentera
den aktuella sammankomsten, men
framförallt för att skriva en artikel
om föreningen ifråga. Till detta tillfälle hade föreningen bjudit in HansErik ”Hacke” Näslund från Docksta, som jobbar som projektledare Hans-Erik Näslunds föredrag handlade om landsbygdsutveckling.
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för LRF-projektet Företagsam Landsbygd. Denne är en välkänd profil i området och besökte senast Boteå för två år sedan när han den gången, precis som vid det här tillfället, bl a inspirerade för
landsbygdsutveckling och även gav exempel från den framgångsrika verksamhet som Docksta Bordtennisklubb bedriver. Men eftersom det här reportaget först och främst var tänkt att presentera den
lokala LRF-föreningen i bygden, så spolar vi fram bandet och övergår istället raskt till just detta.
LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) är en sammanslutning som har ett djupt engagemang för miljö och klimat och som målmedvetet arbetar för de gröna näringarna. De första 50 åren var föreningen enbart en facklig organisation för lantbrukare, men har de senaste 20 åren mer eller mindre
förvandlats till en landsbygdsorganisation. Idag jobbar man för alla som både bor och verkar på
landsbygden.
Boteå LRF-förening bildades 1932 och är sedan 2009 sammanslagen med avdelningen i Styrnäs.
Föreningen består idag av 126 medlemmar. Eskil Åslund är nytillträdd ordförande i Boteå-Styrnäs
LRF-förening. Till en början ställde han sig dock lite tveksam när han, bara några veckor efter det
att han och familjen hade flyttat tillbaka till bygden efter lite drygt sju års bortvaro, tillfrågades om
han kunde tänka sig att gå in om ordförande. Han var nämligen väl medveten om den tunga arbetsbörda som hänger samman med ett ordförandeskap, eftersom han redan hade varit föreningens
ordförande åren 1986-1994. Men efter en stunds betänketid tackade han dock ja till uppdraget,
eftersom han ansåg sig ha betydligt bättre med tid idag än vad han hade när det sist begav sig. I
samband med att Eskil tillträdde som ordförande utökades också styrelsen från åtta till nio ledamöter.
Eskils önskan är att föreningen ska kunna få bli en resurs för bygden och han hoppas att, tillsammans med styrelsen, fortsättningsvis kunna få vara med och påverka utvecklingen i bygden på
ett positivt sätt. ”Vi vill nämligen vara en organisation för alla som bor och verkar i Boteå och
Styrnäs. Och vi vill även försöka ta tillvara dom intressen som finns när det gäller alla typer av
landsbygdsfrågor.” Eskil berättar att han har en vision om att den lokala LRF-föreningen ska kunna få fungera som något av en paraplyorganisation, där många olika idéer och intressen skulle kunna växa fram och samsas under samma tak. Han hälsar därför att vem som helst gärna får kontakta
honom om man har några idéer eller uppslag på aktiviteter. ”Vi skulle t ex kunna tänka oss att stå
som arrangör för en trädgårdsodlardag om det fanns intresse för det”, konstaterar han. Som ytterligare ett exempel nämner han även den skidtävling som LRF-föreningen var med och anordnade
i mars (se reportage på sidan 27) och som man hoppas ska kunna utvecklas ytterligare i framtiden.
Avslutningsvis nämner Eskil att man även har tankar på att försöka arrangera någon form av hästaktivitet i sommar. Boteå-Styrnäs LRF-förening tror nämligen på framtiden och man vill även
försöka bidra till en positiv sådan.
av Rolf Ronestjärna

Lunchgästerna på Bettans Konferenscenter bestod både av Boteåbor och Styrnäsbor.
5

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Hundarna är utan tvekan Jill Pedersens stora passion i livet. De två hundarna till höger, en
Australian Shepherd och en Rhodesian Ridgeback, är familjens egna hundar.

Jill Pedersens hundpensionat får både hund och hundägare att må bra
Botebladets flygande reporter fick,
i sedvanlig ordning, rejält med skäll
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S

edan 2003 är paret Jill Pedersen och
Tommy Åslund bosatta i Tybränn. Jill
härstammar ursprungligen från Långsele, medan Tommy är uppväxt i Grillom. Huset, som de bor i, tog de över efter Gun och
Eskil Åslund (Tommys pappa). Året därpå startade Jill sitt företag, Tybränns Gårdens Hundpensionat. Tidigare hade hon jobbat både inom
barnomsorgen och handeln, men kände att
hon ville satsa på sitt stora intresse, som alltså är hundar. Hundar har nämligen alltid varit
en viktig del av hennes liv och under hennes
uppväxtår fanns det alltid hund i familjen.
Att Jill och Tommy överhuvudtaget har
ett stort djurintresse avspeglar sig i att det
på gården, förutom de två egna hundarna och
katterna, även strövar omkring sju Gotlandsfår och två minigrisar. Utöver det, så kan vi
även förmoda att sönerna Leo (6) och Oscar
(1,5) också gör att det, för det mesta, är full
Jill Pedersens hundgård är fräsch och ändamålsenlig.
huggning hemma på gården i Tybränn.
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Inledningsvis bestod kundkretsen nästan enbart av vänner och bekanta, men den har nu så sakteliga börjat växa. De flesta uppdragen får Jill över helgerna, men hon har även viss veckovis hundpassning. ”Tyvärr går det dock inte att försörja sej på hundpensionatet. Vi bor dessvärre i fel
del av Sverige”, konstaterar Jill och berättar att hon därför även har en 80%-ig tjänst som kundrådgivare på EON, medan sambon Tommy är anställd hos TSB Entreprenad i Sollefteå. ”Men jag
skulle heller aldrig vilja bo nån annanstans”, skyndar hon sig snabbt att säga.
Att bedriva hundpensionat visar sig vara långt ifrån något latmansgöra. Bl a förväntar sig vovvarna två rejäla promenader varje dag och på vintern står även skid- och sparkåkning på programmet. Så är man inte redan i god form, så lär man bli det (gäller både hund och hundnanny).
Jill berättar avslutningsvis att hon har gått en uppfödarutbildning hos Svenska Kennelklubben
och att hon fortlöpande går en instruktörsutbildning hos Svenska Brukshundsklubben. Dessa utbildningar har hon givetvis stor nytta av inom sitt verksamhetsområde. Sedan många år tillbaka är
hon dessutom aktiv i Sollefteå Brukshundsklubb.
av Rolf Ronestjärna

Välsmakande mat och trevlig gemenskap präglade som vanligt den årliga Stöndarträffen.

Gemytligt Stöndarsamkväm
En av de mest färska invånarna i Stöndar kommer från alplandet Schweiz
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redagen den 23:e april träffades ett 20-tal Stöndarbor för den årliga byträffen. Det var glädjande att se att Stöndar har utökats med några invånare sedan föregående träff. Bl a har
Schweiz tappat en landsman till förmån för Stöndar och Boteå! Ryktet om den goda Stöndarandan har tydligen spridit sig vida omkring.
I år hade Bettan lagat till ugnsstekt kycklingfilé med råstekt potatis och sallad. Till efterrätt
bjöds det på den traditionsenliga och fantastiska kolagömman. Till nästa år hoppas vi på att ännu fler
Stöndarbor tar tillfället i akt och kommer och umgås.
av Kristina Strand

De församlade Stöndarborna lät sig väl smaka av Bettan Norbergs kulinariska färdigheter.
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Lars Strömquist och Göran Eriksson i Garvsyra fick med sig den månghövdade publiken.
.

En hel del garv när Garvsyra
underhöll på Sunnersta FH
Åter igen succé när Garvsyra kom på besök

L
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ördagen den 17:e april hade vi den stora äran att
åter igen gästas av revygruppen Garvsyra från Östersund. Bakom initiativet stod Eva Hallman från
Styrnäs och till sin hjälp hade hon ett gäng skickliga tjejer, som serverade en trerätters middag. Ett nästintill fullsatt Sunnersta Folkets Hus fick en inledande gåta att besvara som löd: Vad blir det om man river sönder ett papper med ett Y på? Mona Söderström var snabb att svara:
Revy. Med detta rätta svar belönades hon med två biljetter till Garvsyras jubileumsshow, som kommer att
äga rum i Östersund. Även Elaine Norberg tilldelades
Stämningen var mycket hög vid borden. två biljetter, eftersom hon, dagen till ära, råkade fylla
år. Kvällen kom annars att bestå av mycket skratt, god mat och avslutningsvis dans till Revival,
Undroms eget dansband.
av Cecilia Sundström

Jane Fahlén, Jenny Blomén, Sara Blomén, Yousra Elscherabasi och Sara Solberg serverade.
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Fredrik Åslund knöt många nya och värdefulla kontakter i samband med sin resa till Tjeckien.

Fredrik Åslund vann en resa
till Tjeckien på lotteri
I mitten av april hade Fredrik Åslund, från Grillom, förmånen att besöka Prag

ARKIVBILD

S

edan två år tillbaka medverkar Gudlav Bilderskolan i Sollefteå i ett EU-projekt tillsammans
med ytterligare sju europeiska länder. Projektet har, till stor del, handlat om att studera arkitektur, att motverka främlingsfientlighet, knyta kontakter och att utbyta erfarenheter mellan
de olika länderna. Ett antal utbytesresor har hittills också gjorts.
Grillomskillen Fredrik Åslund går andra året på Teknikprogrammet på GB-skolan och i vår
fick eleverna i hans klass möjlighet att åka till antingen Polen eller Tjeckien. Tack vare lottens hjälp
blev det Tjeckien som kom att bli resedestination för Fredrik och ena halvan av hans klass.
Nu ville det sig dock inte bättre än att alla flygningar från Kramfors visade sig vara inställda
p g a askmolnet över Island. Man bestämde sig då för att hyra en minibuss, för att istället pröva lyckan nere vid Arlanda. Men även där blev det nobben och det hela mynnade ut i att man därför kom
att bila hela vägen ner till Tjeckien. Med facit på hand, så visade sig detta bli en verklig lyckträff.
”Det kunde inte ha blivit bättre! Bilresan
gjorde att sammanhållningen i klassen stärktes ytterligare. Både resan och vistelsen i
Prag var klockren!”, konstaterar Fredrik
tacksamt.
Men givetvis var det själva vistelsen i Prag
som blev själva höjdpunkten på resan. Utöver ett större seminarium, så bjöds det även
på rika tillfällen att se sig om i den tjeckiska
huvudstaden. ”Resan gav jättemycket och
vissa av ens fördomar om andra nationaliteter visade sej inte alls stämma överens
med verkligheten”, avrundar Fredrik Åslund.
av Rolf Ronestjärna Bilresan genom Europa stärkte kamratskapen i klassen.
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Pia Hedberg informerade inledningsvis om bibliotekets verksamhet och om själva Aktivitetshuset.

Boteå Bibliotek fick fint besök
Ledamöter i Kultur-, Utbildnings- & Fritidsnämden i Sollefteå gjorde blixtvisit
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O

nsdagen den 31:a mars fick bygden något av ett besök från ovan, när 20-talet
representanter från KUF i Sollefteå (inklusive några kommuntjänstemän) gjorde ett nedslag.
I programmet ingick, förutom lunch på Bettans
Konferenscenter, även ett besök på det nyöppnade
biblioteket i Björkå.
På plats i Björkå fanns en välkomstkommitté,
bestående av representanter ifrån Boteåparlamentet, Boteå Utvecklingsgrupp och naturligtvis även
ifrån föreningen Bibliotekets Vänner i Boteå.
Efter inledande information av Pia Hedberg,
Parlamentets och biblioteksföreningens ordförande, spred sig de distinguerade gästerna likt ett lämmeltåg i lokalen.
av Rolf Ronestjärna Bibliotekets reaböcker rönte stort intresse.

Claire Sjölander, Pia Hedberg, Kerstin Sjögenbo och Benjamin Ronestjärna var nöjda med besöket.
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Marie Bodin följde med pappa Anders när denne for till Boteå Biblioteks författarafton.

Författarafton i Boteå Bibliotek
Anders Bodin gjorde stor succé vid Boteå Biblioteks första författarafton
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O

rdförande för föreningen Bibliotekets Vänner i Boteå, Pia Hedberg, inledde med att hälsa de 25-talet åhörarna välkomna. Hon passade även på att göra reklam för skriften Fyra
socknar längs Ångermanälven, som innehåller en sammanfattande historik över Boteå storkommun mellan åren 1952-1973, och som nu finns till försäljning. Därefter lämnade Pia över ordet till kvällens gäst Anders Bodin.
Bygdens egen Anders Bodin formligen trollband publiken när han berättade om boken Dagsens
sannings tillkomst och läste sina dikter på Botemål. Anders berättade att bl a författarna Birger
Norman och Nicke Sjödin har inspirerat honom i hans författarskap. Den lokala skriften Botemålet
har också varit betydelsefull för honom. Anders dikter är ibland mycket humoristiska, men har
också ett djupare allvar. De handlar om människor och vardagshändelser, attityder, livet i byn,
Anders uppväxt och idrottskarriär. Hans dikter har en otrolig förmåga att fånga just det där speciella,
det där typiska som vi alla så väl känner igen. Varje ord känns väl avvägt och valt med noggrannhet
och omsorg. En dikt som Anders läste heter Självinsikt:
Bäg? Int´jeg e` Möjligen lite bänn Å bara tagvis.
En annan dikt handlar om att få besök:
Komma du! Instövlenes, vä ä dänne nu?
Upptejjen hele kväll`n - du få tjå dä
Kom in te vecka - men ring först!
Anders uttryckte sin kärlek till det ångermanländska språket och framhöll att vår dialekt är synnerligen rytmisk. Detta blev också mycket tydligt
när han, med stor inlevelse, deklamerade sina dikter.
Publiken visade sin uppskattning genom återkommande applåder och när Anders avrundade med
en sista dikt, kom önskemål om att han skulle läsa
fler.
Som avslutning bjöd Bibliotekets Vänner på
fika och det fanns möjlighet att bekanta sig med
Efteråt sålde och signerade Anders Bodin sin bok. bibliotekets lokaler.
av Maria Johansson
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Syskonen Stefan, Hans-David, Elisabeth, Ingrid, Lars & Samuel Norlin tillsammans med kompmusikerna och kusinerna Henrik, Benjamin och Olivia Norlin.

Nostalgiskt sång- och musikmöte ägde rum på Filadelfia
Kärt återseende när syskonen Norlin
återvände till Boteå efter drygt 40 år

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

S
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Ingrid, Elisabeth och Lars brister ut i sång.

öndagen den 28:e mars fick bygden storfrämmande i samband med att sex syskon, ur den välkända sångarfamiljen Norlin, gästade Filadelfia i Undrom.
Syskonen Norlin var på 1970- och 80-talet
mycket anlitade i olika sångsammanhang. Under
åren har en mängd skivor getts ut med dem och
vid några tillfällen har de också medverkat i TV.
Under syskonens frikyrkliga uppväxt fanns musiken med som en naturlig och viktig del. Man
skulle kunna säga att sångkarriären inleddes i det

Under största delen av konserten var det dock endast fem av syskonen som spelade och sjöng.
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lilla pingstkapellet i Lökom, för att sedan fortsätta i lokalen i Undrom, när verksamheten flyttade dit i mitten av 60-talet. Tillsammans med föräldrarna var man ofta på resande fot och sjöng i
olika sammanhang. Från början bestod syskonskaran av tio barn. 1963 gick dock äldste brodern
Leif bort och 1977 omkom yngste brodern Tommy i en trafikolycka.
1968 flyttade familjen till Stöde och den gemensamma sångkarriären tog då på allvar fart.
Speciellt den stora folkparksturnén, tillsammans
med Jan Sparring 1978, rönte stor uppmärksamhet. Efter 1986, och drygt 20 år framåt, var dock Samuel Norlin hade många strängar på sin fela.
de gemensamma framträdandena ytterst sparsamma. Det var inte förrän 2008 som man gjorde slag i
saken och på nytt började åka ut och uppträda tillsammans. Och på den vägen är det alltså.
En ansenlig mängd Boteåbor och tillresta bjöds,
under konserten, på en mängd gamla andliga örhängen. Syskonen hade även med sig en kompgrupp
bestående av Benjamin på trummor, Olivia på
bas och Henrik på keyboard. De två förstnämnda,
barn till Elisabeth och den sistnämnda till Samuel.
Konserten avslutades med trivsam samvaro
kring kaffeborden och alla på plats verkade mycket
nöjda och belåtna.
av Rolf Ronestjärna Samtliga syskon sjöng i de två sista sångerna.
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Bo Höglund höll ihop trådarna under kvällen. Efter konserten bjöds det på kaffe med dopp.

Det blev en synnerligen varm och god atmosfär på Filadelfia när syskonen Norlin släppte loss.
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Matchen mellan Nätra och ÅFF 16 pågick som värst när Botebladets utsände kom på besök.

Undroms IF lyckades åter vinna sin egen fotbollscup
Matchresultaten lades löpande ut på Internet av Malin Bodin i sekretariatet
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M

ånne det möjligen vara den omtalade ketchupeffekten som har kommit igång när
det handlar om Undroms IF:s insats i sin
fotbollscup!? Först så hände nämligen ingenting och
så hände ingenting igen de kommande 24 åren. Men
för två år sedan hände det alltså: Undroms IF vann
för första gången någonsin Undroms Cup, eller Altins
Cup, som den ju heter sedan några år tillbaka. Nu
har det alltså hänt igen och det med besked! Det finns idag en liten oro, bland de ledande i klubben, att
klubben kanske är på väg att bli för stor för sitt eget
arrangemang. Årets turnering blev nämligen en ren
och skär uppvisning av hemmalaget på Bohedsvallen.
Laget defilerade nämligen genom gruppspel och slutspel och vann slutligen komfortabelt med 4-0 mot Ramvik i finalen.
av Rolf Ronestjärna Per-Åke Göransson & Malin Bodin i sekretariatet.

Åskådarna kring Bohedsvallen bjöds på många intensiva och spännande fotbollsdueller.
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Boteågrabbarna Viktor Holmsten, Mikael Strandberg, Sebastian Strömberg och Oskar Holmsten
hjälps tillsammans åt att bära det tunga arvet efter förre målvakten Mohsen Karrabi.

Målvaktsfrågan i UIF säkrad
Undroms IF verkar ha blivit något av en plantskola för fotbollsmålvakter

U

nder ca tio års tid har Undroms IF:s herrlag haft en trygg försvarsbjässe i målvakten
Mohsen Karrabi, som dock i fjol lämnade klubben. Det har dock visat sig att återväxten
är exceptionellt god, eftersom en handfull talangfulla Boteåungdomar är på stadig tillväxt.
En av dem som, på allvar, konkurrerar om platsen som förstemålvakt är blott 16-årige Michael
Strandberg från Björkå. Övriga målvaktstalanger, inklusive nysatsande Daniel Sjögren (saknas
tyvärr på bilden ovan), tränar antingen med den nya division 6 laget eller med något av pojklagen.
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av Rolf Ronestjärna

Mikael Holmsten och Stefan Strandberg tror att det nya herrlaget kommer att bli en stor tillgång.

UIF mönstrar ett nytt herrlag
För första gången någonsin ställer Undroms IF upp med två herrlag i seriespel

T

idigare har det alltid existerat något av ett glapp mellan ungdomsfotbollen och seniorfotbollen. Detta har medfört att en hel del ungdomar tyvärr har lagt av med fotbollen, eftersom det har varit svårt för dem att ta en plats i laget och därmed få spela matcher. Detta dilemma verkar dock ha fått sin lösning nu. Ett sprillans nytt Utvecklingslag har nämligen sett dagens
ljus under våren och eldsjälen och initiativtagaren Stefan Strandberg har på extremt kort tid lyckats skrapa ihop 21 ungdomar i åldrarna 14-22 år. ”Detta är en ultimat lösning och ett jättelyft
för klubben. På det här sättet kommer det alltid att finnas spelare i både A-laget och Utvecklingslaget, eftersom man kommer att kunna fylla på med spelare i båda riktningarna. Tanken är
också att alla ska få chansen att träna och spela med ett lag och det får dom nu, tack vare Utvecklingslaget”, säger Stefan Strandberg lyriskt.
av Rolf Ronestjärna
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Arne Sjölander

Solumsbon Arne Sjölander
har förblivit bygden trogen
I detta nummer av Botebladet porträtteras Arne Sjölander i Solum

T

orsdagen den 23:e juni 1932 såg Solumsbon Arne Sjölander dagsljus för första gången, när han anlände till
den här världen på Sollefteå BB. De lyckliga föräldrarna var Uno och Sylvia Sjölander. Hemma på gården i Solum väntade den fem år äldre brodern Alf, idag boendes i
Göteborg, ivrigt på att få träffa sin lillebror.
Pappa Uno kom att hela sitt verksamma liv syssla med det
egna jordbruket och skogen, medan mamma Sylvias mesta tid
upptogs av familjen och hemmet. Senare i livet gick hon dock
ut i arbetslivet och kom bl a att jobba i köket på Appelbergs i
Sollefteå.
Arne kom att växa upp på släktgården i Solum, där det finns dokumenterat att även hans farfars far bodde en gång i
tiden. Gården är dock betydligt äldre än så och det är mycket
möjligt att familjen har bott där ännu längre. I mitten av 1920talet uppfördes det hus som Arne bor i idag och som han har
bott i under hela sitt liv.
Under uppväxtåren hjälpte Arne och brodern till hemma
på gården, speciellt i samband med slåttern. Som tonåringar
blev det givetvis att de ställde upp ännu mer i jordbruket och
efter avslutad 6-årig folkskola på Styrnäsgården började Arne
att jobba heltid för pappan inom jordbruket och i skogen.
16

FEM SNABBA FRÅGOR:
Mitt älsklingsplagg:
- Träningsoverallen.
Sån är jag:
- Jag är nog ganska lugn och
sansad.
Tre föremål jag skulle ta med
mej till en öde ö:
- En batteriradio, fiskegrejor
och extrabatterier till radion.
Jag blir glad när:
- Det går bra för barn och
barnbarn.
Någon jag gärna vill träffa:
- Min fru Inger. Det säger sej
själv.
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”Jag brukar säga att jag var
fullärd efter sex år i skolan”,
säger Arne och skrattar glatt.
Arne har många fina minnen
från sin uppväxt. Han minns t ex
med glädje när han, med eget ihoptjänade pengar, sexton år gammal
köpte en ny motorcykel. Han minns också alla de tillfällen när han,
tillsammans med byns laxlag, tillbringade dagar i sträck med lyckosamt laxfiske i älven. Han kommer likaså ihåg när han, och övriga ungdomar i Djuped och Solum
1947 anlade en egen fotbollsplan
på Solumsholmen. ”Men den är
sedan länge igenväxt”, konstaterar Arne och suckar djupt.
Just idrotten, och allra helst
fotbollen, har under hela livet
varit ett mycket stort intresse för
Arne. I tidiga tonåren började han
därför att träna med Undroms IF.
Fast egentligen handlade det dock
inte om några regelrätta träningar,
utan det var mer istället att man
träffades och delade upp i två lag Vigseln mellan Inger och Arne ägde rum i Styrnäs kyrka.
och spelade. Inledningsvis kom Arne med i B-laget, men i slutet av 1940-talet hade han blivit så
pass duktig att han lyckades ta en ordinarie plats i A-laget. Fotbolls-spelandet fortsatte han med
fram till en bit in på 1960-talet.
I och med pappa Unos oväntade frånfälle 1946, fick Arne ta ett mycket större ansvar hemma på
gården. I samband med sitt giftermål 1957, med Bjärtråtösen Inger Byström,
forts. nästa sida

Genom TV och tidningar håller sig Arne Sjölander väl underrättad om vad som händer runt om i världen.
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tog dock Arne över jord- och skogsbruket helt och hållet. Samma år föddes också sonen Tommy
och två år senare kom sonen Torbjörn till världen. Byggnadsarbetaren Tommy, med familj, bor
idag i Sollefteå, medan Torbjörn, som jobbar som försäljare, bor i husets nedervåning tillsammans
med sambon. 1962 föddes sonen Anders, som bor med sin familj i Piteå och som också jobbar
som försäljare. 1972 kompletterades familjen till sist med dottern Britt-Inger, som är bosatt med
sin familj på Loön och som jobbar inom hemtjänsten i Nyland. Arne har sammanlagt begåvats med
tio barnbarn.
Precis som sin pappa har Arne, mer eller mindre, varit sysselsatt inom jord- och skogsbruket
under hela sitt liv, men han har utöver det även haft vissa bisysselsättningar. Under slutet av 1970talet jobbade han t ex extra som stuvare i olika hamnar i området. Han har också tagit på sig körningar med sin skogsmaskin. 1982 skedde dock en markant förändring i Arnes arbetssituation, när
han fick jobb som kyrkvaktmästare i Styrnäs kyrka. Efter tio fina år där, blev han dock tvungen att
sluta eftersom kroppen dessvärre sade ifrån efter alla år av tungt arbete ute på åkrarna och i skogen. Trots två operationer ville inte ryggen bli bra igen och Arne tvingades till förtidspension 1994.
Året innan hade han, och givetvis hela familjen, drabbats av ytterligare en svår motgång, när hustrun Inger olyckligt hade ryckts bort i cancer.
Idrotten har, som tidigare nämnts, varit det allra största intresset i livet för Arne och det har
blivit oräkneliga resor upp till MODO:s hemmamatcher under åren. ”Under många år abonnerade
jag på en plats i Kempehallen”, berättar han. Nuförtiden odlar han, till största del, sitt idrottsintresse
framför TV:n och han tycker framförallt att det är intressant med skidskytte. ”Fast egentligen
lyssnar jag mer på radio än tittar på TV. Framförallt programmet Karlavagnen tycker jag är
intressant”, fortsätter han.
Arne har även tyckt mycket om att resa och framförallt att resa utomlands. Det har därför blivit
en hel del resor under åren, både tillsammans med hustrun och också efter det att han blev ensam.
Det har bl a blivit resor till Kanarieöarna, Mallorca, Bulgarien, Turkiet, Egypten och Marocko. ”Favoritmålet har dock varit Kanarieöarna, eftersom det har varit bästa klimatet där. Jag
skulle gärna vilja åka dit igen om det var möjligt”, konstaterar Arne och berättar vidare att Thailand var det resmål som han allra helst hade velat åka till, men som det aldrig blev av att åka till.
Men trots sitt stora reseintresse har Arne Sjölander förblivit bygden trogen. ”Det har varit
bra att ha bott i den här bygden, man har ju inte bott nån annanstans”, säger han. De senaste
åren har Arnes hälsa sorgligt nog inte varit den allra bästa och han har tidvis fört en tuff och ojämn
kamp mot sin blodsjukdom. Men Arne är en kämpe uti fingerspetsarna och han lever högt på sin
positiva livsinställning. ”Det hjälper inte att deppa. Ingenting blir bättre av det”, resonerar han
och vårt samtal kommer till ett avslut när hemtjänsten kommer på ett av sina uppskattade besök.
av Rolf Ronestjärna

Städdag på Kalknäs skola

FOTO: ANNE KERO
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T

orsdagen den 29:e april var det stora
städardagen på skolan. Efter lunch åkte
arbetskläderna på och krattor och andra
redskap plockades fram. Elever och personal
hjälptes sedan åt att kratta, plocka skräp, skura Det hinner att samlas en hel del rat under ett år.
utemöbler, sopa framför portarna, riva gamla
blomlådor och städa ur växthuset. Laila Lindholm, i köket, överraskade med att plocka fram
gott fika i pausen, så att vi orkade jobba vidare.
Nu har vi en skolgård att trivas på och vara stolta över.
av Anne Kero Det var mycket av fjolårets löv som skulle räfsas upp.
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Elever och personal hjälptes åt att snygga upp på Kalknäs skola

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 23
eller skicka ett vykort till redaktionen på adress: Botebladet, c/o Karin Ronestjärna, Kalknäsvägen 9, 881 95 Undrom. Allra enklast är att skicka ett mail till karin@ronestar.nu
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, CD-rom eller USB-minne. Maskinskriven text går också bra - dock
helst bara i nödfall. Mailadressen är som tidigare: botebladet@ronestar.nu

Just nu finns det tre lediga tvårummare på pensionärshemmet
i Undrom (enligt Solatums hemsida den 24/5). Kanske är detta
något för Dig, som eventuellt har funderat på att flytta till något mindre. Kolla gärna med Solatum på 0620-68 28 50.

Hör av Dig till Boteå Utvecklingsgrupp om Du känner till nåt hus som är till
salu eller står tomt i Boteå. Det finns nämligen fortfarande en del barnfamiljer
som kan tänkas vara intresserade av att flytta hit och som därför söker boende. Tag även vara på möjligheten att hitta och annonsera ut hus via Boteåparlamentets hemsida på www.botea.se
Kontaktpersoner: Maria Johansson, 0620 - 321 82, Laila Lindholm 0612602 48, Kristina Strand 0612-600 88 & Claire Sjölander 0612-604 70
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Förhoppningsvis är fler Boteåbor, än de som kom på mötet, intresserade av att bli kvitt tjyvarna.

Boteå ligger i startgroparna för
brottsförebyggande verksamhet
Boteåparlamentet räknar kallt med att
kunna skrämma tjyvarna på flykten

av Rolf Ronestjärna
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T

orsdagen den 25:e mars inbjöd Boteåparlamentet till ett intressant informationsmöte på
Sunnersta Folkets Hus. Kenneth Bergström,
från Polismyndigheten i Sollefteå, fanns på plats för
att ge tips och även för att informera om vilka möjligheter som Boteåborna har att dra igång brottsförebyggande verksamhet.
Det visar sig att allt fler byar och samhällen har börjat med brottsförebyggande verksamhet och Kenneth
Bergström tar bl a Lunde som exempel. Där har
man t ex bildat en ekonomisk förening, där idag ett
antal frivilliga har tagit på sig ansvaret att, främst
nattetid, billedes patrullera området. Förhoppningen
är nu att det ska gå att organisera en liknande verk- Kenneth Bergström tycker inte heller om tjyvar.
samhet i Boteå, eftersom det redan finns en grupp frivilliga som har anmält
sitt intresse för att vara med och bidra till att göra bygden mer säker.
Men faktum är att alla boende i bygden faktiskt kan vara med
och dra sitt strå till stacken för att förhindra brott. Detta genom
att man blir mer observant på saker och ting som händer i närområdet och att man också rapporterar allt misstänkt som man ser.
För att kunna finansiera en sådan här typ av nattpatrullering,
så kan en förening komma att bildas, där man genom ett medlemsskap kan vara med och finansiera verksamheten (det kommer ju,
inte helt oväntat, att t ex bli frågan om en del bensinkostnader).
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Irén Freijs och Kristina Strand höll i trådarna när fika för bygdens nyinflyttade anordnades.

Boteåparlamentet bjöd nya
och gamla Boteåbor på fika
Gott fikabröd bullades upp i Sunnersta

F
FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

ör andra året i rad har det anordnats ett
s k inflyttningsfika, för både nya och gamla
Boteåbor. Arrangemanget, som ägde rum
lördagen den 20:e mars, hölls även denna gång i
Sunnersta Folkets Hus.
I fjol var det Boteå Utvecklingsgrupp som
stod som inbjudare, och i år var det istället Boteåparlamentet som hade tagit på sig ansvaret
för arrangemanget. Ett antal Boteåbor hade dessutom ställt upp och bakat smaskigt fikabröd.
av Rolf Ronestjärna
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Jeanette Westlund med döttrarna Ylva och Julia.

Både nya och gamla Boteåbor fanns på plats. Intressanta samtal ägde rum vid fikaborden.
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Lars Blomén demonstrerar sin brandvagn för en mäkta intresserad Carl Evert Häggström.

Blomman vattnade utanför Handlar´n
Lars Bloméns brandvagn har blivit ett värdefullt komplement för brandkåren

B
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otebladet har tidigare berättat om den brandvagn som Grillomsbon Lars Blomén har konstruerat (se Botebladet nr 2 2009). Vid en demonstration, utanför Handlar´n i Undrom,
berättar han att brandvagnen har fått ett väldigt positivt gensvar hos brandkåren i både Sollefteå och Kramfors. Vid något tillfälle har man t o m använt sig av den.
av Rolf Ronestjärna

Halvdussinet sångfåglar poserar glatt vid en av vårterminens sångträffar i Botatonhuset.

Botatons populära sångträffar fortsätter till hösten
Ljudet från svenska folkvisor har under våren ekat mellan husen i Kalknäs

U

nder vårterminen har tiotalet sångglada människor regelbundet samlats på Botaton för att
sjunga av hjärtans lust. Repertoaren har till största delen bestått av svenska folkliga visor och
ledare har Catarina Edén varit. Vi fortsätter till hösten och uppmanar alla sångsugna att ta
kontakt med Botaton. Inga förkunskaper krävs, bara lusten till sången!
av Catarina Edén
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Liselott och Dan Schöllin gläder sig storligen över den uppmärksamhet som deras butik har fått.

Handlar´n i Undrom - en riksangelägenhet
Butiksinnehavarna Liselott och Dan Schöllin nominerades till årets handlare

I

början av 2009 belönades Handlar´n i Undrom med utmärkelsen årets handlare i Sollefteå
kommun. Som om det inte räckte med det, så har nu även butikens ägare, Liselott och Dan
Schöllin, hedrats och uppmärksammats i form av en nominering till titeln Årets handlare
inom det s k Handlar´nkonceptet. Det var Axfood som stod bakom det hela och det var de som
skötte om nomineringarna genom att bl a titta på utveckling och helhet hos de olika butikerna runt
om i landet. Med tanke på att det faktiskt finns ca 250 Handlar´nbutiker i landet, så är därför nomineringen icke att förakta. ”Det känns stort! Speciellt när det här var allra första gången som priset delades ut”, konstaterar en upprymd Liselott Schöllin, som inte sörjer speciellt mycket över
att utmärkelsen slutligen gick till en betydligt större butik i Malmö. ”Dom spelade i en helt annan
division”, förklarar Dan Schöllin.
Under våren har även Liselott blivit invald i det s k Handlar´nrådet, som består av sex butiksföreträdare från hela landet och som träffas ett par gånger per år i hopp om att kunna påverka utvecklingen inom koncernen. Liselott hoppas att detta ska ge henne en bättre möjlighet att kunna
förbättra förutsättningarna för både butiker och kunder i glesbygdsområdena. Enligt både henne
och Dan är det nämligen idag en alltför ensidig satsning på ett mer pressbyrå- eller kioskkoncept.
Likaså anser de att det gemensamma upplägg som körs över hela linjen, inom hela Handlar´nkoncernen, inte fungerar för de förutsättningar som råder inom lanthandeln.
Sortimentet, i butiken i Undrom, har ökat sedan Liselott och Dan tog över butiken för tre år sedan och de hoppas att kunna bredda sortimentet ytterligare. ”Det är därför viktigt att kunderna
talar om för oss vad som saknas i sortimentet, för då får vi möjlighet att lösa det”, menar de båda. ”Vi måste ha en butik i utveckling, annars blir det inte kul att komma hit och handla”, tillägger Liselott. ”Ja, så är det ju”, instämmer Dan.
Efter krav från skattemyndigheten har nyligen ett nytt kassasystem kopplats in. För kunderna
blir skillnaden att maxbeloppet för kontantuttag är 2 000 kr per gång och att ett uttag måste ske i
samband med ett inköp. Det är kortföretagen som har bestämt att det ska vara på det här sättet.
I mitten av april flyttade familjen Schöllin till ett hus i Styrnäs. ”Det är en perfekt lösning för
oss och vi sparar jättemycket restid på det här sättet”, konstaterar Liselott Schöllin avslutningsvis.
av Rolf Ronestjärna
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Familjen Ronestjärna bjöd Valborgsmässofirarna, som kommit till Rixdan, på sång och trolleri.

En förtrollande kväll på Rixdan på Valborgsmässoafton
Varm och trivsam gemenskap präglade
Valborgsmässofirandet på Rixdan

A
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llt fler Boteåbor börjar få som tradition
att fira Valborg på Rixdan i Björkå. Det
är dock inte speciellt märkligt, eftersom
Björkå Samhällsförening, som står som arrangör
för firandet, i sanning verkar ha lyckats hitta ett
koncept som får Valborgsmässofirarna att vilja
återvända år efter år.
Nytt för i år var att familjen Ronestjärna stod
för den inledande underhållningen, där de inledningsvis framförde några vårsånger och därefter
Annica Svensson serverar Anton Bergman en korv. ett antal andliga örhängen. Förutom solosång bi-

Fikat som Ulrika Westerlund och Margareta Löv hade fixat i köket uppskattades av samtliga.
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drog även Rolf Ronestjärna med lite ögongodis, i form av trolleri. Till sin egen stora förvåning
lyckades han även med sitt trick.
Firandet fortsatte därefter inomhus med välsmakande fika och rafflande lottdragning. När detta
väl var avklarat, förflyttade man sig åter utomhus, till den värmande brasan som väntade. Avslutningsvis bjöds firarna även på ett öronbedövande vackert fyrverkeri, innan de nöjda återvände
hemåt i kvällsskymningen.
av Rolf Ronestjärna
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Efter fika och lottdragning förflyttade sig firarna ut till den väntande Valborgsmässoelden.

Stugmötet hemma hos Maria och Lennart Johansson i Rista uppskattades av de församlade.

Trevlig gemenskap på kyrkans stugmöten

M

ed jämna mellanrum brukar Boteå Församling
anordna stugmöten hemma hos olika församlingsmedlemmar. Det är en satsning som har
visat sig slå väldigt väl ut. Tisdagen den 22:a mars hölls
ett sådant stugmöte hemma hos Maria och Lennart Johansson i Rista.
Den lilla brasan knastrade hemtrevligt och spred en
skön värme i uterummet, där samlingen ägde rum. Inled- Bengt Sandström visar upp ett radband.
ningsvis samtalades det lite om gamla tider och Lennart Johansson berättade även om det utvecklingsarbete som pågått i bygden de senaste två-tre åren. Undertecknad blev också ombedd att nämna något om den förstudie, som just nu görs i bygden, och som förhoppningsvis kommer att mynna
ut i ett utvecklingsprojekt.
Kvällens mötesledare var prästen Bengt Sandström från Multrå och denne hade tagit med sig ett
litet radband som han visade upp och utförligt berättade om. Tillfälle till att önska psalmer gavs också och dessa sjöngs till ackompanjemang av kantor Eva Rosell.
av Rolf Ronestjärna

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Stugmötena blir alltmer populära bland Boteåborna
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Skidtävlingen i Björksjön präglades av kämpaglöd och många var helt slut vid målfållan.

Svettigt värre på Lilla Vasaloppet
Björkådalens IF inbjöd traditionsenligt Kalknäs skola till Lilla Vasaloppet i Björksjön

D
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en 19:e mars var det så dags igen för Kalknäs skolas traditionsenliga Lilla Vasaloppet.
Björksjön låg inbäddad i snö och luften var kall, men klar. Björkådalens IF var tidigt på
plats för att köra upp skidspår och ordna allt till det bästa för de skidåkande eleverna.
Skolbussarna for i skytteltrafik med förväntansfulla elever och släpkärror med skidor.
När så alla var på plats hälsade arrangören välkommen och alla elever fick varsin lott, eftersom
lottdragning skulle ske efter loppet. Föräldrar och lärare intog sina platser vid vätskekontrollerna,
ivriga barn samlades för att ta plats vid starten och hugade åskådare samlades vid grillplatsen.
När så alla stod vid start, sköts startskottet med ett tvättäkta gevär och fältet for iväg i en fart, som
skulle ha fått självaste Mora-Nisse att blekna av avund. Ovan som van tog sig runt i spåren. De
mindre barnen tog den lilla rundan, medan de större fick åka den längre. Lärarna hjälpte de lite
ovanare barnen, som dock kämpade tappert. Det är inte lätt att hålla reda på skidor, stavar och balansen, då det går uppför, nerför och svänger!
Först i mål var de minsta barnen, som åkt den korta svängen. De var svettiga, med rosiga kinder, trötta men glada. Efter en stund kom så de större barnen spurtandes mot mål, lika svettiga och
rosiga i kampen om att vinna. Väl över målsnöret satte sig kämparna flåsande i snödrivorna, för att
pusta ut, innan de bjöds på varm saft och grillkorv av arrangören. Alla samlades runt elden och grillade korv. Mysigt tyckte alla och åt med god aptit. Som avslutning blev det då dags för lottdragning och alla samlades utanför klubbstugan. Allt eftersom vinstnumren drogs fick eleverna komma
fram till prisbordet och välja pris.
Samtliga elever fick en varsin fin
present med hem i bagaget. Efter
en härlig och mycket mysig dag
blev det så dags att åka hem igen.
Ett stort tack till Björkådalens IF
för deras engagemang! Tack även
till lärarna, skoltaxi och föräldrar
som gjorde tävlingen möjlig. Till
alla härliga Kalknäselever vill jag
bara säga: Ni är bäst!
Efter tävlingen samlades eleverna till spännande lottdragning.
av Irén Freijs
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Starten för Hasaloppspremiären var ett enda virrvarr av glada amatörers skidor och stavar.

Stor succé för premiären av Hasaloppet
Mycket talar för att nysatsningen Hasaloppet har kommit för att stanna

D
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en 14:e mars var det premiär för det allra första Hasaloppet i Boteå. Sammanlagt ca 70
personer, varav 37 anmälda, fanns på plats vid elljusspåret vid Kalknäs skola. Äldste
deltagare var Sigge Bodin (80), med två Vasaloppsstarter som merit, och yngste Julia Sundberg (2), varav den sistnämnde promenerade Slöhasan.
Vid start- och målområdet skedde fikaförsäljning och under loppet delades det ut varm blåbärssoppa. Tävlingen hade även en egen vallabod, skött av Bengt och Johan Stattin, som såg till att de
glada skidåkarna hade bra glid under sina skidor. Åskådarna gavs även möjlighet att värma sig via
den s k Slöhasan, en mycket kort bana tänkt för både promenad och skidåkning. Efter tävlingens
slut belönades åkarna med priser skänkta av bl a Handlar´n, Kristina Strand (Oriflame), LRF,
Granngården, Norrmejerier och BOX.
Arrangörerna Boteå-Styrnäs LRF och Boteå Skoterklubb, och allra helst Gun Åslund, Jeanette
Westlund och Karin Sellgren som förberett tävlingen och även bakat, är mycket nöjda med arrangemanget och de funderar allvarligt på att göra om det hela nästa år, fast då kanske med längre sträckor. ”Vi hoppas att kunna utveckla det till ett större arrangemang till nästa år. Drömmen vore
att ha ett längre lopp uppe på Boteåsen”, säger Gun Åslund och passar samtidigt på att framföra
ett tack till vallarna Bengt och Johan Stattin och även till Skoterklubben och Bosse Fahlén som
preparerade spåren inför tävlingen.
av Isak Ronestjärna (praoelev)

Många nya och gamla Boteåbor hade kommit för att bevittna den historiska Hasaloppspremiären.
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ARKIVBILD

Av den anrika Kyrkskolan återstår idag i princip bara en svårupptäckt stengrund.

Kyrkskolan - ett minne blott
Sigge Bodin och Lennart Bergström minns tillbaka på sin barndoms skola

J

ag försöker se genom slyet längs gamla Kyrkvägen, ca 100 meter öster om Sockenstugan. Jag
skymtar en stengrund. Det är svårt att tro att här har funnits ett hus. Men här inrymdes kyrkskolan, en timmerbyggnad omgärdad av staket.
Kyrkskolan startade 1850 och första året gick här 30 barn. Lärarbostaden låg på bottenvåningen,
medan klassrummen låg en trappa upp. I den ena salen undervisades årskurs 3-4 och i den andra
årskurs 5-6. Bakom huset fanns en trädgård. Här fanns även en liten och sluttande fotbollsplan. En
av eleverna var Åke Agrell, som här lade grunden för en framgångsrik fotbollskarriär.
1950 stod den nya skolan i Kalknäs färdig. Då var kyrkskolans 100-åriga epok slut. De sista åren
användes huset av kyrkan och Röda korset som förråd, för att senare rivas och sågas upp till ved.
Kyrkskolans förste skollärare och klockare var Zacharias Isberg, som också utförde koppympning mot betalning. Han bodde i ett hus på andra sidan vägen. Även av det återstår bara grunden.
Det finns ett minnesmärke över Zacharias Isberg i form av ett järnkors intill klockstapeln vid Boteå kyrka. Han efterträddes av Per Magnus Bergström, tillika kantor. Efter honom kom två riktiga trotjänare. Hilda Bergström, även hon kantor, undervisade årskurs 5-6 och var verksam mellan
åren 1910 och 1944. Hulda Brelin undervisade klass 3-4 mellan åren 1920 och 1943. Hilda Bergström bodde i lärarbostaden medan Hulda Brelin hyrde på Klippgården.
Sigge Bodin gick i kyrkskolan mellan åren 1939 och 1943 och Lennart Bergström 1943 till
1946. ”Skoldagarna inleddes med morgonandakt, psalmsång och tankeväckande ord. Vi fick
betyg i sång och välskrivning”, berättar Sigge. ”Men vi hade varken slöjd eller gymnastik. En
gång per termin kom skolstyrelsens ordförande, som var kyrkoherden, och följde en lektion. Det
var högtidligt!”, minns Sigge, som bara har positiva minnen av skoltiden.
Hilda Bergström var Lennarts lärare året innan hon gick i pension. Även Lennarts mamma Selma Kristina Bäckman, född 1914, gick i kyrkskolan. Det betyder att både Lennart och hans mamma
hade Hilda Bergström som lärare. Resterande skolår hade Lennart tre olika lärarvikarier, av vilka han särskilt framhåller Ann-Marie Näslund, som han gillade skarpt. Där fanns även en lärare,
Elisabet Wendelin, som var fotointresserad. Någonstans göms kanske en bildskatt från Kyrkskolan.
Lennarts morfar bodde på andra sidan vägen och var skolvaktmästare. Han skottade snö, eldade
järnkaminerna och ordnade med ved.
På den här tiden fanns inga skolskjutsar oavsett hur långt man hade till skolan. På vintern var
det spark eller skidor som gällde. Lennart skidade över åkern, förbi växeln (telegrafen), där Holmstens bor idag, och upp förbi huset där Rolf och Margareta Svensson bor idag. ”Efter skolans slut
var det tävling tillbaka. Vi fick rejält med motion, även dom andra årstiderna. På rasterna spelade vi fotboll eller lekte i skogen”, säger han. Han minns dock inte vad flickorna sysselsatte sig
med.
Eleverna hade matsäck med sig hemifrån; smörgåsar och mjölk i en flaska med patentkork. Maten avnjöts på bänkarna i kapprummet. Det var en stor händelse när skolluncherna infördes 1943.
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Matbespisningen låg i Sockenstugan och även dit var det
lite av en tävlan att komma först.
Där serverades gröt eller välling och två spisbrödsskivor
med ost. ”På den tiden gick
vi i skolan på lördagar och då
var den stora höjdpunkten
chokladsoppan som serverades till lunch”, minns Lennart.
Herrskapskokerskan Amanda
Westlund och hennes dotter
Astrid, som bodde i Gålva, var
mattanter.
Till skillnad mot i dag hade
barnen varken sportlov eller
höstlov, däremot skurlov och Boteå kyrkskola klass 3-4 och 5-6 läsåret 1946-1947
pärlov (då eleverna fick hjäl- Lärare klass 5-6: Hugo Nilsson
pa till med att plocka potatis Lärare klass 3-4: Elisabet Vendelin
Bakre raden från vänster: Max-Erik Grönlund, Lars Bolin, Karlpå olika gårdar).
Henry Norman, Nils Nilsson, Henry Sjöström, Henry Lindqvist,
Lennart tar fram sina gamla Henrik Sjödin, Sven Sjöberg & Lennart Bergström.
skolbetyg och påminns om Mittenraden från vänster: Gunnar Nilsson, Ingrid Nilsson, Annscharlakansfebern som härjade Marie Lindström, I Byström, Gun Nilsson, Karin Sjöberg, (okänd),
1945. Flera skolor tvingades Åke Grönlund, Bernt Nordlander, (okänd), I Byström, Marianne
stänga och epidemisjukhusen Öberg, Birgit Viksten, Ingrid Schödin & P O Persson.
var fullbelagda. Själv låg han Knästående från vänster: Kerstin Hovde, Mary Norman, (okänd),
isolerad på Sollefteå sjukhus Hjördis Sjöström, Desiré Vestman, Stieg Johansson & Julius
i sex veckor. Det resulterade Holmsten.
i att han den terminen gick i Fotnot: De två ”I Byström” är tvillingsystrarna Inez och Inger,
skolan 46 dagar och var från- som är omöjliga att skilja åt. Välkommen att höra av Dig till
varande 57.
Lennart Bergström om Du har kompletterande information.
Sigge var den förste eleven
från kyrkskolan som fortsatte i realskolan. ”Det var fler än jag som skulle ha kunnat fortsätta,
men trots att åtskilliga hade förutsättningar att gå långt lade ekonomi och traditioner hinder i
vägen”, konstaterar han.
av Kerstin Sjögenbo

Klimatobservationer i Boteå
Historiska uppgifter följs upp med nya intressanta observationer

1

873 började dåvarande SMHI (Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut) att dokumentera växternas årscykel i hela Sverige. Under en 50-årsperiod skrev man ner datum för
lövsprickning, blomning, när frukterna mognade och när höstlöven färgades. Observationer
rapporterades in från över 350 platser i landet. Två av platserna låg i Överlännäs och vid prästgården i Boteå. Mellan åren 1873 och 1887 gjordes observationerna i Boteå av J E Nordenberg.
I dag bor jag i prästgården och kommer att följa upp dessa historiska uppgifter med nya observationer. Den databas, som kommer att byggas upp med hjälp av mina och andras observationer,
kommer flera grupper i samhället till nytta. Genom att jämföra nutida data, med hur det var för 100
år sedan, kan man undersöka hur ett förändrat klimat påverkar växtligheten. Det blir också möjligt
att se hur sådana förändringar varierar över landet. Kunskapen är betydelsefull för skogsbruk, jordbruk och naturvård och även för pollenallergiker.
av Kerstin Sjögenbo
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Prinsessan Victoria och Daniel Westling har fått tillåtelse av kungen och drottningen att gifta sig.

Sommarens prinsessbröllop
har anknytning till Boteå
Boteå finns med och representerar vid kronprinsessan Victorias och Daniels bröllop i juni
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et torde väl vara bekant för alla, att årets storbröllop äger rum den 19:e juni i Storkyrkan i Stockholm. Då gifter sig nämligen kronprinsessan Victoria med Daniel Westling, från Ockelbo.
Vad kan då detta ha med Boteå att göra? Vad det gäller
bröllopet, så är det ju fantastiskt roligt att Karin Rehnqvist,
Sveriges första kvinnliga professor i komposition, har fått
äran att skriva musiken till prinsessbröllopet. Karin, med
familj, var under ett tiotal år bosatta sommartid i Undrom
och deltog aktivt i bygdens och Botatons verksamhet. Hon
var bl a musikalisk ledare och kompositör till Gnistor,
krönikespelet på Gålsjö Bruk, som gjorde succé några år
i början på 1990-talet. Vi gratulerar och gläds med henne!
Vidare är Boteåättlingen Johan Adler Salvius tillägnad
en central del av utsmyckningen i Storkyrkan. Johan Adler
Salvius, som var sonson till bonden Pål Högsson i Kalknäs, blev sedermera riksråd, diplomat och friherre. 1629 Karin Rehnqvist har ett förflutet i Boteå.
adlades han och användes av Gustav II Adolf i många diplomatiska uppdrag i Polen och Tyskland, dit han 1630 åtföljde kungen. Adler Salvius var, jämte Johan Oxenstierna, Sveriges representant vid den Westfaliska fredskongressen 1648, varigenom det 30-åriga kriget avslutades. Han
anses dessutom som en av de skickligaste yrkesdiplomater som vårt land har haft. 1620 gifte Adler
Salvius sig med Margareta Pedersdotter Skuthe, en 30 år äldre rik guldsmedsänka, och blev därmed en av Sveriges rikaste män. Änkan överlevde honom och till minne av maken skänkte hon en

ytterst dyrbar altaruppsats i ebenholst och silver, samt ett mindre sidoaltare med statyer av de båda. Någonting som är väl värt att titta efter, när
bröllopet äger rum. Efter änkans död uppstod en process, som varade i
100 år, mellan hennes barn och kusinerna från Boteå. Resultatet är
okänt, men vet någon Boteåbo med sig ha fått del av arvet, så är
det bara att gratulera.
Vad mer gäller Storkyrkan, så finns det ytterligare en anknytning till Boteå, nämligen att företaget Ullenius Ateljeer i Sunne,
Johan Adler Salvius
som nu är generalentreprenör för Storkyrkans upprustning, ock1590-1652
så var det företag som restaurerade Sånga och Boteå kyrkor.
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av Sigge Bodin

Närmare 30 barn deltog i det spännande skidloppet som avslutades med fika och medaljutdelning.

Stort deltagande i Lilla Skidloppet
Boteås framtidslöften visade upp sina färdigheter i skidspåret

V

i fick en trevlig förmiddag i skidspåret den 17:e mars. Då åkte barnen på Blåklockan och
dagbarnen i Björkå Lilla Skidloppet. Närmare 30 barn deltog, alla efter sin förmåga. Alla fick sin efterlängtade medalj och dagen avslutades med varm saft och kaka.
av Ylva Styrman

ANNONS

Nya Begravningsbyrån
Roger Söderholm
Ombesörjer allt vid dödsfall
0620-510 14
Jour dygnet runt
Storgatan 74, 881 31 Sollefteå
Ombud i Boteå- & Styrnäsområdet
Annica Strindin
070-678 00 89 & 0612-502 56
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GRRR!!!
Det är skönt med våren. Jag promenerade i godan ro och njöt av solskenet
och fågelsången, när friden plötsligt stördes av en gammal Volvo 240 som
med gnisslande bromsar girade in framför mig och med en hårsmån undgick
att hamna i diket. Ur hoppade Gubben, i vanlig ordning arg som ett bi, viftande hysteriskt med ett papper.
AG: Men äntligen lyckas jag få fatt på redaktörn. Nu går skam på
torra land och han vet väl som vanligt ingenting. BB: Är det askmolnet
som oroar månne? AG: Vad för slag? BB: Nehej, men eurokrisen
då? AG: Vad babblar han om? Titta här i stället! Vad som händer en
intet ont anande skattebetalare som tänkte fara till Kramfors för en
gångs skull. BB: Nej, men se här! Fortkörningsböter minsann. Och med den bilen. Det var inte illa. AG: Jo,
illa är precis vad det är. Som om jag inte redan betalat nog med bilskatt och bensinskatt och skatt på trafikförsäkringen och statlig skatt och kommunal skatt och hundskatt och elskatt och tevelicens och så moms
på hela järpans medevitten, utan nu ska man pungslå mej för att jag färdas vägen fram också. BB: Det gick
kanske lite för fort? AG: Lite för fort? Jag vet väl, för höge farao, hur fort jag kan köra och jag har minsann haft körkort sen redaktörn låg i vaggan. Nej, det måste bli ett slut på slika myndighetsövergrepp, vi lever väl i ett fritt land!? BB: Nja, men inte med fri fart längre. Vi har faktiskt en riktigt diger fauna med hastighetsbegränsningar numera. Men dom flesta har tillkommit efter det att jag steg ur vaggan förstås.
AG: Försöker han antyda att jag inte följer med i utvecklingen? Jag som upplevt både högertrafikomläggning
och bältespåbud. Tror han inte att jag hört talas om hastighetsbegränsningar? BB: Men fartkameror och
laserpistoler är en nyhet? AG: Det hittas på så mycket tokigheter, så det kan ingen människa hålla reda på.
Och när blev det 70 genom Ödskurvorna, det skulle jag bra gärna vilja veta. BB: Jag vet inte så noga, men
det är nog flera år sedan. AG: Flera år sedan? Har han blivit helt från vettet och hur ska man veta det om
man inte bor i Kramfors? BB: Det finns skyltar som upplyser om sådana saker. AG: Bah! Det går väl inte
att sitta och glo på allt möjligt annat när man kör bil heller, jag tittar på vägen jag, som varje ansvarskännande
bilist. BB: Då har han möjligen inte lagt märke till att det är 30 förbi Kalknäs skola heller? AG: Vad yrar
han om? Där kör jag varje dag, så det skulle jag ha lagt märke till i så fall. Nej, nu måste redaktörn göra något åt saken. Vi kan inte låta myndigheterna störa trafikrytmen på detta sätt, det kommer bara att ställa till
med förseningar och inställda sammanträden och fördyringar. BB: Är det böterna han tänker på? AG: Tala
inte om eländet. Flera tusen kronor åt fanders och jag som knappt får ihop till elräkningen längre. Har redaktörn en aning om vidden av elbolagens rofferi denna vinter? BB: Jag har vedeldning, så det har gått bra,
men jag har hört andra som klagat. AG: Det är så man kan krevera för mindre. Och så den här förbenade
trafikpålagan som lök på laxen. Det måste bli ett slut på hysterin annars har vi snart 30 överallt, sanna mina
ord. Det skulle se ut det, redaktörn, med 30 genom Undrom. Det skulle bli inkomster till statskassan det.
BB: Det har faktiskt varit 30 genom Undrom en gång. AG: Hahahahaha, nu fick han till det, hahahaha. Jag
tror jag smäller av, hahahaha…
Och så satte han sig i bilen, hysteriskt skrattande, och körde iväg i ett moln av damm. Själv stod jag kvar
och det enda som hördes var en fågel som sjöng.

Arne Arnesson Arnes vardagsfunderingar...
KAN HAN
HJÄLPA OSS
ATT BÄRA!!!

ALLA BÖRDOR OCH
LASTER...

Av Rolf Ronestjärna, Undrom
32

SVÅRIGHETSGRAD 4 AV 5

Foto: Ulla Bolin

33

av Erik Hoppe

RÄTT LÖSNING TILL DETTA KRYSS FINNER DU PÅ SIDAN 34
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Bibliotekets Vänner planerar att
ha öppet hus på Biblioteket i
Björkå lördagen den 28 augusti.
Det blir bokloppis, förtäring, kanske korvgrillning och en del aktiviteter. Vi återkommer
i augusti med affischer om program och tid.

I

I

Nu tar vi ett gemensamt krafttag mot tjuvarna!
Hör av Dig om Du, på något sätt,
är intresserad av att hjälpa till!

I

En grupp bybor kommer att patrullera bygden med bil. Detta
medför givetvis bränslekostnader, som vi hoppas att de boende
i bygden tillsammans är beredda att gå in och täcka. Förhoppningen är att varje hushåll solidariskt ska bidra med
200 kr/år och att även bygdens företag ska vara beredda att
gå in med en ännu större summa (enligt överenskommelse).
Beloppet sätts in på Parlamentets bankgiro 5548-6377.
Märk talongen ”Byavakten” + med Ditt namn & adress.
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undromsanders 0612-603 33
070-663 35 06
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Fikaförsäljning av Hästbruk i Boteå
Handlar´n i Undrom erbjuder...
...köp en andel à 100 kr i dagens
V-75 system, så får Du en spelcheck värd 20 kr (gäller 5/6)
Öppet kl 10:00-15:00
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Green House sista säsongsförsäljning

I
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K Nipan fyller 50 år och genomför en annorlunda tävling med start och mål vid Sunnersta Folkets Hus, där de tävlande börjar
med en Prolog (en kortare bana) och avslutar en timme
senare med Jaktstart.
Första start sker kl 20.30.
I
Målgång vid midnatt.
Det finns nybörjarbanor för
alla utan föranmälan – kom
och prova på!
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Tisdagen den 25 maj
Visningen äger rum på
Stöndarbränna 360 i Undrom.
Nästa kollektionsvisning
sker sent i höst.
Ha en trevlig och fin klädsommar!
Carla van Eenennaam
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SUNNERSTA den 19 ju
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10.30, Subbersta

I

- Boteåparlamentet -

I

Lördag 5 juni, Undrom
I

I

Kontakta Lars Blomén, Boteåparlamentet
Tel: 073-829 59 09

I

BIBLIOTEKETS ÖPPETTIDER I SOMMAR:
Vi stänger för semester efter midsommar och
öppnar igen tisdagen den 3 augusti. Du som
lånar innan midsommar behöver inte lämna
igen böckerna förrän vi öppnar i augusti.
Vill Du låna under vår semester, kontakta Pia
Hedberg på telefon 0620-320 44.
Ha en trevlig sommar önskar vi i styrelsen!
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Alternativhälsan Artemis
Storgatan 79B i Sollefteå (mitt emot Konsum City)

T

ybränns Gårdens
hundpensionat ligVov!
ger mycket naturskönt omgärdat av skog och äng, långt från trafik. Alla hundar är välkomna. Stor, liten, livlig,
tuff eller blyg spelar ingen roll. Hos oss får alla
en trevlig semester och dagliga skogspromenader.
- Tybränns Gården Det självklara valet om hunden själv får välja
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HOLMS TRÄDGÅRD
OCH MOHAIR

I

Jag har öppet på måndagarna från
28 juni till 26 juli mellan kl 12-15.
Vill Du komma annan tid,
ring 0620-320 44 eller 070-606 70 68
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Björksjöns Folkets Hus lördagen den 29 maj 2010 - Spelstuga/spelmansstämma

I

Åter igen kommer vi musikfolk i Björksjön att anordna en trevlig dag i musikens tecken. Alla som känner sig spel- och sångsugna ska kunna få spela upp och dela spelglädje med varandra. Själva tillställningen börjar kl 13 och pågår till natten, beroende på hur mycket folk som kommer. Vi kommer även ha
lite olika typer av marknadsförsäljning, som t ex tunnbröd, lite hantverk och loppis. Fika kommer att
finnas, såsom kaffe, mackor eller nån kaka. Även lite enklare mat kommer att finnas som hamburgare
och korv med bröd.
Vi har tänkt att vi inleder Spelstugan med allsång av idel kända sånger, så att alla kan vara med. Vi har
även en helt ny musikgrupp, som har startat upp i vinter, och där spelas det enbart gammeldans. Gruppen heter Sörenz och de som är med är Sören Israelsson, dragspel, Per Häggblad, dragspel, Joakim
Herkules, dragspel, Bengt Mohlin, dragspel, Klas Häggblad, trummor, Sten Häggblad, bas och Christer
Sjögren på gitarr. Efter allsången kommer Sörenz att börja spela några låtar och med hjälp av Paula
Hällsten-Sjögren på sång. Detta gäng har bl a tagit upp en låt som T. Hägglund, från Björkåbruk, har
skrivit. Då låten saknade text ville vi hitta någon som skulle kunna skriva texten till denna vackra vals.
Vi i Sörenz gäng frågade Kerstin Nordén, också från Björkåbruk, om hon kunde tänka sig skriva texten
till denna fina låt. Kerstin kommer att framföra sången på spelstugan, så det ser vi fram emot. Den här
låten har premiär denna dag och handlar om ett smultronställe som inte ligger så långt ifrån Björksjön.
Christers Trio kommer också att framföra några låtar under eftermiddagen. Sen har det ju, genom åren,
varit många duktiga musikanter som varit med och de vill vi ju naturligtvis se igen.
Hjärtligt välkomna till Björksjön denna dag och vi ser fram emot en riktigt härlig eftermiddag med
massor av sång, musik och härlig gemenskap.
Från alla musiker i Björksjön
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Medium
Elisabeth Johansson
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Fysioterapeut
Inga-Lena Bodin

Klassisk massage, TuiNa massage – kinesisk massage där man
balanserar yin och yang, zonterapi, medicinsk laserbehandling –
smärtlindring/inflammationer/akut kronisk smärta, EFT – bli kvitt
fobier och oönskade rädslor, reikimassage, fotvård, gruppseanser,
privata sittningar, mediala konsultationer, mediala cirklar.
Även försäljning av naturliga hudvårdsprodukter – endast vegetabiliska oljor och fetter samt eteriska oljor.
070 – 428 45 32
Välkommen!
Mer information hittar du på www.ortagardens.se eller
www.botebygden.com

Snart är sommaren här...
Jag har laddat upp med solskyddsprodukter i min lilla "hemmabutik"!
Kristina Strand, Oriflame
kosmetik och hudvård
0612-600 88, 070-643 84 71

Fotvårdsterapeut
Marlène Fahlèn
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Massageterapeut/Hälsocoach
Hilkka Puskala

Kropp & själ i fokus...

Välkommen önskar Jill & Co
0612-600 00 & 070-351 91 74
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Nu är vi igång!
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Tybränns
Gården
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FÖRENINGSBREV

”Vad gör du nuförtiden? Varför hör du aldrig av dej?”

S

å sjöng Rolf i luren när han ringde mig för att fråga om jag var intresserad av att skriva i Botebladets gästbok. Självklart var jag intresserad och jag ser det som en ära att
bli tillfrågad! Botebladet brukar jag kika i vid besök i föräldrahemmet och det ger mig
en bra bild av vad som händer runt om i bygden nuförtiden.
För er som inte vet vem jag är, så heter jag Maria Bostedt, är 28 år och uppvuxen i Grillom
där jag bott från födelsen till 19 års ålder. Mamma heter Doris, pappa Bert-Olov och min två
år yngre bror Daniel. På mina föräldrars gård finns både en gammal skola och en ambulans, en
beskrivning som säkert ger flera av läsarna en igenkännande bild. Det var även min, i minne
bevarad, älskade faster Gunilla som tidigare drev Handlar´n i Undrom, en känd ortsprofil för
många. Numera bor jag i en villa i Nyland, tillsammans med min sambo Martin och vår underbare
lille kille Wilmer, som blir fem år i augusti. Jag är utbildad lärare för barn mellan 0-11 år, och
är en flitig springvikarie i jakten på en fast tjänst. Jag har även ett extraknäck som Mystery
Shopper, vilket innebär att jag för en kunds räkning agerar ”hemlig kund” och utför uppdrag på
olika enheter, för att enligt en förbestämd checklista kontrollera kundservicen. Eftersom jag
älskar att prova på nya jobb har jag hunnit med en hel del yrkestitlar, vilket jag anser ger god
erfarenhet och inspiration. I dagsläget har jag dock ett tillfälligt arbete på Skatteverket där
jag registrerar era deklarationer.
Boteå är för mig helt förknippat med min barndom och med så många fantastiska minnen
att det skulle vara omöjligt att plocka ut ett specifikt som smäller högre än andra. Som barn
hade jag större delen av släkten i min närhet och med många kusiner och kamrater i samma
ålder var det sällan en tråkig stund. Vintrarna innehöll många skid-, bob- och sparkturer och
somrarna präglades av bad i Gålsjö och Tannsjön, kottkrig i skogen och långa cykelutflykter.
När jag tänker tillbaka återfinner jag alltid Jenny Blomén bland mina minnen. Jenny har varit
en av mina allra bästa vänner i många år, och är det fortfarande. Hon är en sådan kamrat som
det inte gör något att man inte träffat på flera månader och när vi väl ses känns det som att
det inte gått en dag sedan sist och vi har alltid något att samtala om. Hon är pålitlig och ärlig
och finns där precis när man behöver henne som mest. Som barn brukade vi sola på hennes föräldrars garagetak och hon klättrade in fönstervägen till mitt rum via en stege. Vi skrev brev och
ringde till varandra dagligen, trots att det endast var ett par hus mellan våra. Då jag är fyra
år äldre än henne, har hon tappert fått stå ut med att hänga med mig i mina val av aktiviteter.
En gång plågade jag henne genom att delta i ”Boteå runt”, vilket vi klarade på knappa två timmar. En fantastisk prestation av Jenny som då var tio år! Vi har också cyklat till Gålsjö och jag
behöver knappast nämna att det gick betydligt fortare på hemvägen...
Jag ler fortfarande när jag tänker på dessa oändliga cykelturer och då särskilt den gången
då jag och Jenny helt sonika spontant svängde av ner på en åker i Tybränn och skrattandes
guppade ner över fältet tills vi helt enkelt inte kom längre. Den varma sommarluften
som blandades av naturens alla dofter och det kittlande långa gräset mot
benen. Det är så barndomen borde få vara, bekymmersfri och behaglig, med
underbar uppväxtmiljö och kärleksfull omgivning. Jag hoppas att alla barn
som växer upp i Boteå idag också skapar mängder av roliga minnen att blicka
tillbaka på med glädje, precis som jag gör idag.

Maria Bostedt, f d Boteåbo
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